
DESTILADOR UDK 169

Destilador Kjeldahl totalmente automatizado com amostrador

automático e titulador colorimétrico integrado.
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Conheça toda a série UDK...

Veja mais clicando aqui...

Unidade de destilação Kjeldahl de nível básico. Com possibilidade de 
programação da adição do hidróxido de sódio e tempo de destilação 
através do display LCD.

Destilador Kjeldahl UDK 129

Semiautomático. Com possibilidade de programação do tempo de 
destilação, adição hidróxido de sódio, adição de água de diluição e 
potência de vapor entre 10 e 100%. As programações são feitas 
através do TouchScreen colorido de 3,5”

Destilador Kjeldahl UDK 139 semiautomático

Veja mais clicando aqui...

Totalmente automático, com conexão com titulador externo. Opera 
automaticamente após programação do tempo de destilação, adição hidróxido 
de sódio, adição de água de diluição, ácido bórico e potência de vapor entre 10 
e 100%. 

Destilador Kjeldahl UDK 149 totalmente automático com 

conexão para titulador colorimétrico

Veja mais clicando aqui...

Destilador Kjeldahl UDK 159 totalmente automático com 

titulador colorimétrico integrado

Destilador Kjeldahl com titulador colorimétrico integrado. Opera 
automaticamente, após programação da adição hidróxido de sódio, adição de 
água de diluição, ácido bórico e potência de vapor entre 10 e 100% 

Veja mais clicando aqui...
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Você ainda pode precisar de...

DIGESTOR PARA DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNA

No método Kjeldahl
exige-se, inicialmente, a 
digestão da amostra.

A VELP possui blocos 
digestores semi e 
totalmente automáticos.

Veja nossos digestores clicando aqui...

Para aplicações onde 
o  processo de 
digestão produz 
fumaça, gases ácidos 
ou substâncias 
corrosivas é
recomendado uma 
bomba de aspiração 
(a) e um lavador de 
gases (b):

NEUTRALIZADOR DE GASES

a

b
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PRODUTIVIDADE

DESTILADOR AUTOMÁTICO

Sobre o UDK 169
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O destilador UDK169 foi projetado para atender diversas aplicações tais como: determinação de 
nitrogênio amoniacal, nitrogênio proteico (Kjeldahl ou destilação alcalina direta), nitrogênio 
nítrico (após a redução), fenóis, ácidos graxos, TKN em amostras ambientais, cianetos, dióxidos 
de enxofre, álcool e devarda (fertilizantes).

O UDK 169 pode ser usado em combinação com o  
amostrador automático AutoKjel, para um sistema 
altamente produtivo e capaz de processar as amostras 
automaticamente, inclusive com a titulação da amostra.

• A automação garante a destilação e titulação 
realizadas simultaneamente, com rapidez e eficiência.

• Exatidão e precisão graças ao titulador colorimétrico 
integrado com bureta de alta precisão

• Programação da adição hidróxido de sódio, adição de 
água de diluição, ácido bórico e potência de vapor 
entre 10 e 100%

• Remoção automática de resíduos do titulador e tubo 
de amostra

• Operações claras e intuitivas graças à interface de 
usuário inteligente e display digital

• Máxima segurança para o operador

O UDK 169 equipado com o amostrador
automático AutoKjel é capaz de processar até
24 amostras com tubos de 250 ml ou 21 
amostras com tubos de 400ml.

Os tubos são automaticamente coletados no 
rack de amostras, garantindo total automação e 
segurança, sem necessidade da intervenção do 
usuário.

O UDK 169 & AutoKjeldahl foi desenvolvido 
para trabalhar continuamente e oferecer 
máximo desempenho.
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O gráfico ao lado demonstra a eficiência superior do condensador em titânio em comparação ao 
tradicional condensador de vidro.  Fator de extrema relevância, especialmente no Brasil, onde a  
água da rede geralmente fica acima 25ºC. 

EXATIDÃO E PRECISÃO

CONDENSADOR EM TITÂNIO

Sobre o UDK 169
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O cabeçote de respingo em tecnopolímero incorporado ao UDK 159 foi projetado para alto 
rendimento, proporcionando durabilidade e resistência de última geração.

• Materiais resistentes a produtos químicos 
• Vida útil incomparável de até 10.000 análises 
• Livre de manutenção e sem risco de quebra 

O condensador de titânio garante que a 
temperatura do destilado coletado 
esteja abaixo de 35ºC (conforme 
preconizado pela metodologia Kjeldahl), 
mesmo com água da rede a 30ºC.

• Consumo de água reduzido
• Material de alta resistência com vida 

útil prolongada 
• Riscos de quebra reduzidos durante 

a limpeza de rotina 

O UDK 169 garante exatidão, precisão e longa vida útil.

Com limite de detecção (LOD) de 0,015 mgN e limite de 
quantificação (LOQ) de 0,04 mgN, o UDK 169 é preciso 
mesmo em amostras com baixa quantidade de 
nitrogênio.

O sistema conta com titulação colorimétrica 
integrada. Benefícios do titulador colorimétrico VELP:

• Procedimento totalmente automático
• Sem calibração
• Sem manutenção
• O UDK 169 permite monitorar constantemente a 

titulação com o gráfico em tempo real exibido nos 
instrumentos.
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GERADOR DE VAPOR PATENTEADO

SOFTWARE INCLUSO
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O gerador de vapor utilizado nos destiladores Kjeldahl, 
oferece performances únicas. Uma grande solução 
apresentada e patenteada pela Velp. Veja as vantagens:

• Tempo de pré-aquecimento rápido
• Alto desempenho e resistência
• Livre de manutenção
• Funciona com água deionizada

O destilador equipado com display 
gráfico touchscreen colorido e de 
alta resolução de 7 '‘.

Acompanha também software 
multitarefa, fácil de usar e que 
permite ao operador definir todos os 
parâmetros para um processo de 
destilação e titulação totalmente 
automático.

• 3 níveis de autorizações e permissões de acordo com o GLP
• Gráfico em tempo real
• Recursos de controle para o amostrador automático AutoKjel
• Cálculo automático de resultados e arquivo onboard
• Arquivo a bordo 
• Estatísticas de análise e instrumentos
• Recurso de destilação em série para acelerar a entrada de dados 
• Exportação de dados em .xls, .txt, .csv e compatibilidade máxima para LIMS

A tecnologia de código de barras (opcional) simplifica o gerenciamento de 
dados de destilação e o cálculo de resultados.

O software UDK 169 pode ser atualizado com o pacote opcional 21 CFR Parte 
11  para laboratórios da indústria farmacêutica, cosmética e alimentícia que 
exigem conformidade com os regulamentos da FDA. 
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TECNOLOGIA TEMS ™
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• Economia de tempo: aquecimento rápido reduz o desperdício de tempo
• Energy Saving: Consumo de energia limitada reduzindo assim CO 2 

emissões
• Dinheiro: redução de custos para cada análise
• Saving Space: a pegada estreita economiza espaço na bancada valioso 

laboratório

CONEXÃO COM O ERMES CLOUD PLATFORM

Os destiladores UDK Kjeldahl
trabalham com os benefícios 
inovadores do TEMS ™, para 
economia de tempo, espaço, 
dinheiro e energia.

O UDK 169 possui conexão exclusiva 
via Wi-Fi ou LAN com o Ermes Cloud
Platform.

Apenas usando um PC, Smartphone 
ou um Tablet você pode gerenciar 
vários instrumentos e consumíveis. 
Notificações imediatas de eventos e 
alarmes informam sobre as análises e 
a interrupção da análise remota 
garante o controle total dos processos 
do seu laboratório.

A determinação de nitrogênio em alto 
rendimento atinge um novo nível com 
a VELP Ermes Cloud Platform.
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21 CFR PARTE 11
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Alcance a conformidade com as disposições 21 CFR Parte 11 para 
determinação de nitrogênio com o pacote opcional desenvolvido para o 
software do UDK 159 ou 169 .

O Código de Regulamentações 
Federais da FDA, Título 21 Parte 11,  
define os requisitos para o uso de 
registros eletrônicos e assinaturas 
eletrônicas em sistemas 
computadorizados. A integridade, 
confiabilidade e confiabilidade dos 
registros eletrônicos devem ser 
cumpridas de acordo com os 
requisitos básicos do 21 CFR Parte 
11. 

O pacote VELP  21 CFR Parte 11 
ajuda você a obter total 
conformidade com a Subparte B 
- Registros Eletrônicos  e  
Subparte C - Assinaturas 
Eletrônicas do regulamento.

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS

O leitor de código de barras (opcional) junto 
com os tubos com código de 
barras (A00000144) simplifica o gerenciamento 
de dados.

• Risco reduzido de erros
• Processos automatizados
• Eficiência maximizada
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Características técnicas...

Estrutura Tecnopolímero resistente à corrosão
Display Tela de toque colorida de 7"
Gráfico de titulaão sim

Tempo de análise
A partir de 4 minutos (incluindo 
titulação)

Faixa de medição 0,04 - 220 mg N
Reprodutibilidade (RSD) ≤ 1%
Recuperação ≥ 99,5%
Limite de detecção (LOD) > 0,015 mg N
Adição de hidróxido de sódio Automático
Adição de água Automático
Adição de ácido bórico Automático
Remoção autom. dos resíduos de 
destilação

Automático

Remoção autom. dos resíduos de 
titulação

Automático

Limpeza do vaso de titulação Automático
Regulação do fluxo de vapor 10 - 100%
Tempo de retardo na adição do 
NaOH

00 seg - 99 min 59 seg

Destilação em série sim

Consumo de água
De 0,5 L/min a 15°C / De 1 L/min a 
30°C

Seleção de idioma sim
Biblioteca de métodos 32 métodos padrão + 24 personalizáveis
Gerenciamento de usuários sim
Arquivo onboard sim
Compliance 21 CFR PARTE 11 Sim, acessório

Conexões

2 x USB (balança, scanner de código de 
barras, mouse, impressora, pen 
drive); Ethernet (Pc, Ermes); RS232 
(Amostrador Automático)

Potência 2300 W
Dimensões (LXAXP) 385x780x416 mm
Peso 31 kg
Conexão com ERMES Sim, via Wi-Fi ou LAN
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E00010036
Licença ERMES 
3 anos

E00010012
Licença ERMES 
1 ano

Acessórios...
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A00000144
Tubo de Ensaio Ø 42X300mm, 
3pçs caixa

A00001080
Tubo de Ensaio Ø 

42x300 mm

100001106
Frasco coletor de 

250 ml

10000247
Pinça para tubos de 

ensaio

A00001083
Tubo de ensaio Ø 80X300 mm 
p/ determinação de álcool

A00001088
Tubo de Ensaio Ø 48X 260 mm

A00000146
Tubo de Ensaio Ø 26X300mm 
100 ml,6 pçs /caixas

A00000185
Tubo de Ensaio Ø 50X300 mm 
400 ml 

A00000206
Espaçador para tubo 
de ensaio Ø 48X260 

mm

A00000043 
Conexão para tubo 

de ensaio Ø 26mm Ø 
48 mm e balão 

kjeldahl de 500 ml

A00000256
IQ/OQ UDK 169 

AUTOKJEL

A00000082
Balão Kjeldahl, 500 

ml

A00000265
Galão p/ NaOH(10 
Litros) c/ tampa

A00000266
Tanque H2O(20 litros) 
c/ tampa p/ UDK e 
FIWE Advance

INCLUSO INCLUSO INCLUSO

A00000422
Kit de bomba de ácido 

UDK 230V

A00000216
Glass splash head kit 

UDK

40002937
Kit de Manutenção 

preventiva p/UDK 159 
& UDK 169 PM FULL

40002936
Kit de Manutenção 

preventiva p/UDK 159 
& UDK 169 PM 

REGULAR

RECOMENDADO RECOMENDADO

40002935
Kit de peças 

sobressalentes 
UDK159 & UDK 169

A00000195
Adaptador USB-

RS232

RECOMENDADO

A00000264
Galão H3BO3 c/ tampa 
(UDK149,159,169)

A00000267
Galão de resíduos c/ 
tampa

A00000285
Kit de teor alcoólico

A00000411
Fórmula Vreceiver TKN 
para 1L, 10 unidades / 

embalagem

A00001009
Impressora

A00000215
Mouse 

impermeável

A00000364
Leitor de código de 
barras com entrada 

USB

A00000365
Leitor de código de 

barras wireless

A00000392
Adaptador USB para 

WIFI

A00000429
Pacote 21 CFR 
parte 11 para 
UDK169-159

A00000428
IQ/OQ/PQ UDK 169 

AUTOKJEL

A00000247
Carrossel 

AUTOKJEL para 
tubos de 21x400 ml
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