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Destilador Kjeldahl, 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 fertilizantes com liga de devarda
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Conheça toda a série UDK...

Destilador Kjeldahl UDK 169 totalmente automático com 

amostrador automático incluído.

Totalmente automático (unidade de destilação e titulador colorimétrico 
integrado) com conexão para amostrador automático. Opera automaticamente, 
após programação da adição hidróxido de sódio, adição de água de diluição, 
ácido bórico e potência de vapor entre 10 e 100%

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% 

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

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...

Veja mais clicando aqui...

Veja mais clicando aqui...

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

DIGESTOR PARA DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNA

O método Kjeldahl exige, 
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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O UDK129 foi projetado para atender a 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 fertilizantes com liga de 
devarda. 

O UDK129 opera automaticamente, após 
programação da adição do hidróxido de sódio e 
tempo de destilação, através do display LCD. A 
bomba interna  garante precisão constante na 
dosagem de NaOH e a entrada de água de 
refrigeração é interrompida automaticamente 
quando o equipamento não estiver destilando, 
reduzindo o consumo.

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. 

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.

CONDENSADOR EM TITÂNIO

DESTILADOR DE NÍVEL BÁSICO

Sobre o UDK 129
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GERADOR DE VAPOR 

PATENTEADO

TECNOLOGIA TEMS ™
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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:

- Rápido aquecimento
- Totalmente seguro (não há pressão interna)
- Pouca dispersão térmica
- Ótima reprodutibilidade
- Alta performance e resistência
- Livre de manutenção
- Termostato de segurança
- Trabalha com água deionizada

Os destiladores UDK Kjeldahl trabalham com os benefícios inovadores do TEMS ™, 
para economia enorme.

• Economia de tempo: aquecimento rápido reduz o desperdício de tempo
• Energy Saving: Consumo de energia limitada reduzindo assim CO 2 emissões
• Dinheiro poupança: redução de custos para cada análise
• Saving Space: a pegada estreita economiza espaço na bancada valioso laboratório
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Características técnicas...

Material Construtivo Estrutura em tecnopolímero, resistente à corrosão

Display LCD

Tempo de retardo na adição do NaOH 0 – 99 min

Reprodutibilidade (RSD) ≤ 1%

Recuperação ≥ 99,5% para níveis de nitrogênio entre 1 e 200mg

Limite de detecção ≥ 0,1 mg N

Potência 2.100 W (1.700 W para 115V)

Peso 25 kg 

Dimensões Gerais 385 x 780 x 416 mm

Tempo de Destilação 5 min para coleta de 100ml de destilado

Adição de Hidróxido de Sódio Automática, de 0 – 100ml

Consumo de Água 0,5L/min a 15ºC – 1L/min a 30ºC

O UDK129 possui altos padrões de segurança, em
função de diversas características:

1 – Gerador de vapor com baixa pressão;

2 – Alavanca com sensor, para posicionamento do tubo;

3 – Porta de proteção com sensor;

4 – Água de refrigeração com detector de fluxo;

5 – Sensor de presença de tubo;

6 – Bandeja para coleta de eventuais gotejamentos;

7 – Abertura de serviço frontal com corte da
eletricidade;

8 – Tubos para admissão de reagentes coloridos.

SEGURANÇA

https://www.facebook.com/instrulabrs/
https://www.facebook.com/instrulabrs/
https://www.linkedin.com/company/10596096?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:10596096,idx:2-2-3,tarId:1486404084104,tas:instrula
https://www.linkedin.com/company/10596096?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:10596096,idx:2-2-3,tarId:1486404084104,tas:instrula


Acessórios...
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A00000144
Tubo de Ensaio Ø 
42X300 mm,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 para 

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

A00000205
IQ/OQ UDK 129 

manual

A00000082
Balão Kjeldahl, 500 

ml

A00000285
Kit de força alcoólica

A0000411
Fórmula Vreceiver TKN 
para 1L, 10 unidades / 

embalagem

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

A00000266
Tanque H2O(20 

litros) com tampas

INCLUSO INCLUSO INCLUSO

A00000220
Kit de bomba de ácido 

UDK129 230V

A00000259
Kit de bomba de ácido 

UDK129 115V

A00000238
Glass splash head kit 

UDK129

A00000411
Fórmula Vreceiver TKN 
para 1L, 10 unidades / 

embalagem

40002946
Kit de manutenção 

preventiva PM FULL 
p/UDK129

40002945
Kit de manutenção 

preventiva PM REGULAR 
p/UDK129

RECOMENDADORECOMENDADO

40002944
Kit do usuário de peças 

sobressalentes 
p/ UDK 129

RECOMENDADO

Fórmula Vreceiver TKN para 

1L, 10 unidades / embalagem
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