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Analisador de Nitrogênio/Proteína - Modelo 

Dumas NDA 701  

DESCRIÇÃO 
 

O Analisador de Nitrogênio/Proteína Dumas NDA 701 Velp é a solução ideal para alta 

produtividade analítica, oferecendo a vantagem de ser totalmente automático fornecendo 

análise de nitrogênio protéico em apenas 3 minutos.O NDA 701 não necessita ser controlado 

durante o seu trabalho sendo capaz de processar amostras 24 horas por dia, sete dias por 

semana, com amostrador automático para até 116 amostras. 

Do ponto de vista ambiental, é uma excelente solução, pois durante a análise poucos resíduos 

são produzidos. 

A vida útil do produto é otimizada pelo software. (mas esta continua a ser adaptável a 

qualquer necessidade). A economia no consumo também significa poupar dinheiro, isto é, 

gestão eficaz de laboratório e custo por análise incrivelmente baixo. 

O analisador NDA701 é totalmente controlado por computador  através do software intuitivo 

DUMASoft ™. 

Os vários métodos pré-instalados e as inúmeras curvas que podem ser armazenadas, 

aumentam a eficácia e praticidade do instrumento. 

NDA 701 é a melhor solução para alta produtividade, oferecendo a vantagem 
de ser totalmente automático 



O software fornece uma interpretação clara e detalhada dos dados,  relatório final da análise das amostras  e  

gráfico da curva de calibração com dados dos padrões.. 

O computador pode ser conectado a uma balança, poupando tempo e evitando erros na transferência de  

peso. 

Os resultados podem ser carregados a partir de um  banco de dados e podem ser salvos em formatos 

diferentes (de acordo com LIMS)  e exportados como um relatório para posterior impressão.. 

O analisador NDA 701 fornece limite muito baixo de detecção (0,003 mg N) e uma excelente desvio padrão 

RSD% (<0,5% EDTA). Tudo isso graças as normas  GLP* padrão do instrumento. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

BENEFÍCIOS 

Automação completa, eficiência, rapidez e simplicidade em um único 
método. 
 

VELP Scientifica projetou o analisador de nitrogênio protéico Dumas NDA 701, 

para fornecer maior conveniência para o operador na avaliação dos resultados 

que são produzidos em apenas 3 minutos por amostra. 

O sistema tem capacidade de analisar até 116 amostras de maneira seqüencial 

com apenas um toque no botão de início de análise, e o resto de trabalho o 

equipamento faz automaticamente sem intervenção do operador. 

Com o melhor limite de detecção no mercado e um RSD menor que 0,5% para 

EDTA, o usuário tem a garantia de resultados com alta precisão. 

NDA 701, a solução ideal para alto rendimento, sendo totalmente 

automatizado e capaz de executar análises 24h por dia. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Método de análise 
Determinação do Nitrogênio Proteico segundo o método de Dumas 
(combustão) 

Interfaces USB; RS232 

Potência 1400 W 

Tensão 230 V / 50-60 Hz 

Peso 54 kg 

Dimensões (LxAxP) 655x510x410 mm 

BENEFÍCIOS 

Tempo de análise 3  minutos 

Detector TCD inovador de auto-calibração 

Peso da amostra Max 1g 

Autosampler Capacidade Até 4 discos, 29 posições cada 

Reprodutibilidade (RSD) <0,5% para EDTA padrões (9,57% N) 

Recuperação > 99,5% N 

Limite de detecção 0.003 mg N absoluta 

CARACTERÍSTICAS DE GÁS 

Hélio (He) Pureza de 99,999% (grau 5,0) 

Oxigênio (O2) Pureza de 99,999% (grau 5,0) 

Ar Comprimido ou nitrogênio (N2) 99,6% de pureza (livre de óleo e água) 

Hélio (He) Pressão: 2 bar 

Oxigênio (O2) Pressão: 2 bar 



NDA 701:  Processo Operacional 
 

O método inicia com a combustão da amostra, obtendo-se 

compostos básicos  provenientes da combustão ( H20, NOX, CO2). A 

água é removida através de uma armadilha física (DriStep ™), 

estrategicamente posicionada após o reator de combustão, e uma 

segunda armadilha química após o reator de redução. Este reator de 

redução reduz o NOX proveniente da combustão a N2 elementar O 

CO2 é removido através de elementos adsorventes auto regenerantes 

que deixam passar somente o nitrogênio elementar  que é detectado 

pelo Detector de Condutividade Térmica (TCD) LoGasTM sem 

necessidade de gás referência, aumentando a economia operacional 

do sistema. 

DUMASoft ™ - Simplicidade no Gerenciamento de Dados 
 

O software fornece uma interpretação clara e detalhada dos dados de 

análise , fornecendo o relatório final de amostras e  curva de 

calibração.  

Todas as informaçôes são constantemente monitoradas na tela 

principal, incluindo um gráfico em tempo real com as condições do 

sistema. Uma vasta biblioteca de métodos está pré-instalada para 

auxiliar o usuário com informações importantes de análise. 

Também é possível criar uma biblioteca de curvas de calibração para 

uso em amostras especificas de maneira prática e rápida.  

A qualquer momento, um teste de vazamento (leak test) pode ser 

feito para verificar se o sistema está completamente selado sem 

vazamentos.. 

Após a análise, o usuário pode criar um relatório personalizado com 

informações sobre amostra, laboratório, operador, data/hora, logo do 

laboratório, etc. 

Amostrador Automático  Confiável 
 

O amostrador automático NDA 701 oferece um desempenho de 

alta qualidade tanto para o carregamento quanto para o 

condicionamento de amostras, onde a amostra é estocada em um 

compartimento e purificada com hélio para remover qualquer 

vestígio de nitrogênio presente na atmosfera antes de começar a 

análise. 

O amostrador automático pode suportar até 4 discos 

simultaneamente para aumentar a produtividade. 

Amostrador automático pode ser utilizado com qualquer tipo de 

amostra (líquida, sólida e semi-sólida) até 1 grama. 



Acessórios Específicos para Alta Produtividade 
 

O NDA 701 é equipado com  vários acessórios designados para uma operação simples e conveniente. 

Dispositivos específicos simplificam a preparação de amostras liquidas, espátulas e seringas garantem 

também precisa transferência de amostra para as cápsulas. Adicionalmente a Velp Scientifica produz 

os principais consumíveis assegurando excepcional performance, pois analisador e consumíveis são 

produzidos pelo mesmo fabricante. 

Precisão e Exatidão 
 

O analisador de Nitrogênio Proteico  DUMAS Velp NDA 701 , apresenta alto nível de confiabilidade 

analítica, graças a baixíssimo limite de detcção ( 0.003 mg N) e excelente RSD% (<0.5% com padrão 

EDTA). O aparelho pode processar até 1g de amostra, mas também com  pequenas  quantidades ( 

200mg), o NDA 701 Velp pode fornecer ótimos resultados com mínimo consumo de reagentes. Não 

á necessidade de grandes quantidades de amostra para obtenção de resultados confiáveis. 

Dumas Vs Kjeldahl 
 

Dumas 

•Para alta produtividade e excepcional desempenho 

e automação, 

•Economia de tempo, apenas 3 minutos 

•Custos operacionais moderados 

•Totalmente automatizado 

•Quimica seca, sem resíduos ( Eco-Friendly) 

•RSD% <0.5% 

•Homogeinização de amostra 0.5mm 

Kjeldahl 

•Para baixa produtividade, baixo nível de 

automação 

•Análise demorada, horas 

•Custo de equipamento acessível 

•Análise por via úmida, uso de reagentes 

químicos e produção de resíduos.químicos 

tóxicos 

•Método oficial, técnica tradicional 

•RSD% <1% 



ACESSÓRIOS INCLUSOS 

ACESSÓRIOS OPCIONAIS 





Confira nossos produtos, serviços e soluções integradas através do site. 
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Imunoensaios 
Leitoras de ELISA 
Lavadoras de ELISA 

Agitadores 
Magnéticos com Aquecimento 
Magnéticos sem Aquecimento 

Mecânicos 
Shakers  

Vortex  

Autoclaves   | Banho Maria  | Centrífugas   |  Destiladores Pielsen    |   Estufas (bacteriológica e secagem)                    
Evaporadores  Rotativos   |  UltraFreezeres     |  Moinhos      |   Muflas   |    Pipetas Mono & Multi Canais    

Termocicladores 

Balanças  
Analíticas 

Determinadora de Umidade 
Microbalanças 

Precisão 

Espectrofotômetros 
AA 
ICP 
NIR 
UV/VIS 

Alimentos 
Destiladores Kjeldhal  
Digestores Kjeldhal  
Dumas (Nitrogênio) 
Extrator de Lipídios 
Fibra Bruta e Alimentar 
NIR 
Oxitest ( vida de prateleira)  

Cromatógrafos  
Amostrador HeadSpace  
Amostradores Líquidos 

Detectores IR em fase sólida 
Desorvedor Térmico 

Fast GC 
GC 

GC x GC 
GC-MS 

HPLC 

Meio ambiente  

DBO 

DQO 

Incubadoras 

Nitrogênio Amoniacal 

Nitrogênio NTK 

Sistema para óleos e graxas 

Instrumentação Analítica 
Analisadores de Aminoácidos 

Analisadores de Mercúrio 
Analisadores TOC 

Análise Térmica 
Condutivímetros  

Densímetros  
pHmetros  

Reatores / Sondas 
Refratômetros 

Tituladores  

Bebidas 
Acidez Volátil 
Analisador Enzimático Multi Parâmetros 

Balança hidrostática p/determinação de grau alcoólico  
Contagem de Leveduras 
Destilador Enológico  
SO2 

Comércio e Manutenção de 


