
O sistemaKJELDAHL ideal para
qualquer laboratório ambiental

KJELDATHERM, TURBOTHERMeVAPODEST

Resultados
confiáveis e
operação segura

SEGURO
Acessórios para
todos os tipos de
amostra e tamanhos

FLEXIVEL
Controlo e
documentação do
processo
ininterruptos

CONFIÁVEL
Tecnologia sofisticada e
opções de ajustes que
permitem rápidas
corridas das amostras

EFICIENTE
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SISTEMADEANÁLISEKJELDAHL
Um alto grau de precisão e universalidade fazem do método Kjeldahl o método padrão
dominante no mundo.

Determinação do teor de azoto nas amostras do solo e da água. Pode ser utilizado de forma flexível
e universal, inclusive com material de mostral não homogéneo, sempre com resultados confiáveis.

A Gerhardt oferece um conjunto completo para uma análise laboratorial fiável do inicio ao final do
processo, adaptado ás suas necessidades.

FLEXIBILIDADEINIGUALÁVEL
AMPLAGAMADEEQUIPAMENTOSEACESSÓRIOS

Oferecemos diferentes sistemas de digestão e destilação, incluindo acessórios correspondentes,
dependendo do tipo e volume de amostras que você precisa manipular. Os componentes do seu
sistema Kjeldahl podem ser configurados para que se encaixem perfeitamente no seu trabalho diário
de laboratório:

• Existem unidades de digestão de infravermelhos e bloco para atender às suas necessidades, com ou
sem elevadores e com vários sistemas de controlo.

• Uma grande variedade de tamanhos de tubos e racks de inserção com diferentes números de locais
de amostra permite configurações individuais para atender às suas necessidades.

Todas as unidades de digestão podem ser combinadas com o eficaz
VACUSOG (sem ligação de água) e lavadores de fumos TURBOSOG.

UNIDADESDEDIGESTÃO

SISTEMASDEDESTILAÇÃODEVAPORDEÁGUA

KJELDATHERM–sistemadeaquecimentoembloco
Bloco de alumínio para aquecimento uniforme e preciso
Ideal para grande quantidade de amostras
Processos e métodos automatizados
Para tubosde tamanho100, 250 ou400 ml
Operação conveniente e função de elevação
Condições padronizadas para digestão
Controlo preciso de temperatura/tempo
Exportação de dados para documentação e rastreabilidade do
processo
Eco Kit para aquecimento e arrefecimento rápidos (opcional)

TURBOTHERM–sistemadeaquecimentopor infravermelhos
Aquecimento e arrefecimento rápidosde amostras
Para um menor número de amostras
Ideal para amostras fortemente espumantes em grandes volumes
(por exemplo. esgotos ou lamas)
Aplicações flexíveis: adequado para tubos com diferentes
volumes (100,300,400ou800 ml)
Exportação de dados para documentação e rastreabilidade

VAPODEST– sistema de destilação rápida a vapor

Atende aos padrões nacionais e internacionais
Uso flexível de diferentes tubos
Alto nível de segurança e confiabilidade
Biblioteca demétodos predefinidos e criação demétodos próprios
Sistema de controlo moderno com diferentes níveis de utilizadores
Transferência de dados via importação/exportação/painel ou
equipamentos periféricos como código de barras, balança, teclado etc.
Dependendo da configuração domodelo VAPODEST,
existem diferentes níveis de automação
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PARAQUALQUER
LABORATÓRIO

Os sistemas de digestão em bloco KJELDATHERM têm um sistema de controlo de
temperatura preciso.
Tempos e temperaturas de aquecimento são exatamente monitorizados. Em combinação com o
catalisador especial Gerhardt KJELCAT, pode alcançar resultados de digestão perfeitos que
podem ser reproduzidos a qualquer momento.

MÁXIMAQUALIDADEDEANÁLISE
GRAÇASÀAUTOMATIZAÇÃO,PADRONIZAÇÃOEPRECISÃOTÉCNICA

A validade e consistência de seus resultados são o seu principal activo. Para manter os
resultados praticamente inalterados por influências externas, os processos de digestão e
análise são automatizados na medida do possível.
Os aplicativos da Gerhardt facilitam o seu trabalho ao lidar com novas tarefas de análise,
além de fornecer uma base confiável para a mais alta qualidade de análise.

PROCESSOS
TRANSPARENTES
FÁCILOPERAÇÃOEINTEGRIDADEDEDADOS

O softwareGerhardtDashboard facilitamuito a inserção de dados de
amostras para analisá-losmais tarde. Os dados podempor exemplo, ser
transferidos para o VAPODEST 500 através da rede.

Determinação de nitrogénio em águas residuais, solos e outras amostras
de acordo com o método de Kjeldahl.

É um método oficial que está descrito em várias normas, como a
AOAC, US EPA, ISO, DIN, farmacopeia e várias diretrizes
internacionais.

Os sistemas de destilação VAPODEST fornecem documentação e funções operacionais
baseadas nas normas de qualidade internacionalmente aplicáveisDIN EN ISO/IEC 17025 e GLP.

Bombas robustas controlam a adição de reagentes com alta precisão. O vapor pode ser regulado
continuamente de 0 a 100 por cento, tornando possível realizar destilações especiais.

A função programável exclusiva “soft-start” evita reações fortes nas amostras.

Em1884, aGerhardt começou a
construir e vender o primeiro
equipamento de digestão e
destilação de acordo como
métodoKjeldahl."
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SEGURANÇASEMCOMPROMISSO
A segurança é a principal prioridade quando se trata do nosso equipamento. Por este motivo,
todos os nossos sistemas têm equipamento de protecção. Aqui está uma breve amostra:

KJELDATHERM
Janela de segurança e iluminação
Bandeja de gotejamento para ácido
Unidade coletora de exaustão para fumos resultantes
Controlador removível para operação fora do colector
Proteção contra sobreaquecimento e disjuntor de sobrecorrente
Mensagens de erro visuais e acústicas
Opcional: elevador estável para elevação automática e conveniente do bloco de
amostras para arrefecimento dasmesmas
Eco Kit para otimizar os tempos de aquecimento e arrefecimento

TURBOTHERM
gancho seguro do suporte de inserção de arrefecer as amostras
Unidade de sucção para fumos resultantes
Proteção elétrica especial
A construçãomelhorada evita o contato comelementos quentes Bandeja
de gotejamento removível
Disjuntor de sobrecorrente
Arrefecimento rápido dos elementos de aquecimento

VACUSOG/TURBOSOG
Exaustão e neutralização ideais de fumos ácidos agressivos
Separação e depuração de fumos ácidos a montante, pré-separador de
dois estágios
Fácil de limpar
OVACUSOGsemconexão de água é praticamente isento de
manutenção; o filtro de carvão ativado raramente precisa ser trocado
Sistema opcional com fecho de rosca de liberação rápida e regulação
da água de refrigeração

GAMAABRANGENTEDEACESSÓRIOS
Além dos nossos equipamentos de análise, oferecemos uma ampla gama de acessórios e consumíveis.
Estes foram especificamente desenvolvidos e testados para uso nos nossos equipamentos e ajudam a
garantir excelentes resultados de análise.

GRANDE GAMA DE TUBOS DE AMOSTRA, INCLUINDO PARA
APLICAÇÕESNÃOKJELDAHL
Diferentes tamanhos e formas de tubos podem ser usados para cada aplicação
concebível,expandindo as possibilidades muitas vezes.

Tubos de amostra de 250 ml, 400 ml, 800 ml e 1.200 ml
Tubos demicrodigestão de 100ml
Frascos Kjeldahl de 250 ml, 500 ml e 750 ml

PASTILHAS DE CATALISADORKJELCAT

Pastilhas de catalisador altamente eficazes para uma ampla variedade de aplicações.
Perfeitamente coordenado para uso com unidades de digestão C. Gerhardt. Disponível
em unidades de embalagem de 1.000 peças.

Pastilhas de catalisador KJELCAT, e. tipo Se, Cu, CuTi ou Cu light
Pastilhas anti-espuma para amostras fortemente espumantes

SENSORES DE CONTROLO DE NÍVEL PARA CANISTERS

Sensores de controlo de nível podem ser ligados ao VAPODEST para monitorização
automática do nível de enchimento dos canisters. Quando um nível de enchimento
específico é atingido, uma mensagem correspondente é exibida no visor e a destilação é
pausada.

Sensores de controlo de nível para tanques de produtos químicos e recipientes de
resíduos de amostra

VAPODEST
Porta de proteção transparente: Só pode ser operada com a porta fechada
Múltiplas proteções no gerador de vapor
SELV, Safety Extra Low Voltage- Proteção eletrónica
Função de autodiagnóstico: o desempenho e a função de todos os
componentes são constantemente monitorizados automaticamente
Sensores de nível para recipientes químicos - Não há necessidade de decantar
produtos químicos

Para informações mais detalhadas sobre os acessórios e consumíveis, solicite nossas fichas técnicas de produtos.
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KJELDATHERM

VISÃOGERALDOSMODELOSKJELDATHERM

Modelo Número de poços

Número de poços

Tamanhos do tubos

Tamanhos do tubos

KTL 8s 8 250 ml

KTL 8s-BS 8 400 ml

KTL 20s 20 250 ml

KTL 20s-BS 20 400 ml

KTL 40s 40 100 ml

Type

KT 8s 8 250 ml

KT 8s-BS 8 400 ml

KT 20s 20 250 ml

KT 20s-BS 20 400 ml

KT 40s 40 100 ml

KJELDATHERMAUTOMÁTICO
Unidade de digestão automática com função de elevação, unidade de controlador
programável, incluindo gerenciamento de dados, câmara de digestão iluminada, função
de pré-aquecimento, podendo ser expandido com função de arrefecimento de tubo e
dispositivo de retenção de calor

KJELDATHERM
Unidade de digestão sem função de elevação, unidade de controlador
programável,incluindo gerenciamento de dados, câmara de digestão iluminada,
função pré-aquecimento , pode ser expandido com função de arrefecimento do tubo
e dispositivo de retenção de calor

Janelade
inspeção

Superficie
protegidade
fumosácidos

Função de
elevação Navegação do

menu intuitiva

Superficie
robusta

Pega
isolada

Iluminação

Disjuntor

Unidadede
controlo
removivel

KJELDATHERM– sistema de digestão de aquecimento embloco

Automatizado para um grande número de amostras (8–40 tubos)
Flexível – adequado para muitas amostras
EmconformidadecomISO9001, ISO17025eGLP
Função de elevação opcional e conveniente para elevação automática dos racks de inserção
Seleção demétodos predefinidos ou programação individual
Exportação de dados para LIMS
Pode ser usado para resultados em conformidade com os padrões (por exemplo, DIN EN ISO, AOAC,
EPA, ASTM, Diretiva da UE, APHA, Ph.Eur. 2.5.33 Método 7, Procedimento A, etc.)
A pedido: sistema protegido por senha com gerenciamento de usuários e registro de análises
Componentes transparentes e iluminados
Máxima segurança e confiabilidade
Unidade de controlo intuitiva e removível
Controle programável de temperatura/tempo
Ampla gama de acessórios, como racks de inserção numerados, Eco Kit etc.

KTEco Kit
O KT Eco Kit, composto por uma placa térmica
(disponível para KT 20s ou superior) e ventilador, é o
upgrade perfeito para laboratórios com alto rendimento
de amostras e padrões modernos de eficiência
energética.

BENEFICIOS:
Os tempos de aquecimento e arrefecimento das
amostras são reduzidos significativamente.

“Avariedadedanossa
gamadeacessóriosé
insuperável.
Podemossatisfazer
qualquerrequerimento.”
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TURBOTHERM
VISÃOGERALDOSMODELOS
TURBOTHERM

MÓDULODEARREFECIMENTOESTANDBY

Bandeja de
gotejamento

MÓDULODEDIGESTÃO

Consola multinível

Rack de inserção

Coletor de escape

CONSOLADEMÚLTIPLOSNÍVEIS

A consola multinível permite engatar tanto o rack de inserção quanto o coletor de escape no aparelho. Isso
garante que o trabalho seja conveniente, seguro e com economia de espaço.

TURBOTHERM– sistema de digestão de aquecimento por infravermelhos

Utilização universal com tubos de amostra de diferentes volumes (100 a 800 ml)
Aquecimento e arrefecimento rápido das amostras
Alto nível de segurança e confiabilidade
Controlo de energia/tempo
Adequado para amostras de grande peso
Muito adequado para amostras fortemente espumantes em grandes volumes (por exemplo, esgoto ou lodo)
Unidade de controlo conveniente e ergonomicamente ajustável comdisplay colorido
Controlo eletrónico com até 99 programas
Gerenciamento de dados compatível com ISO17025: rastreabilidade, gerenciamento de utilizadores e registo de análises
Biblioteca demétodos commétodos predefinidos
Ideal para números menores de amostras
Documentação da temperatura na câmara de aquecimento para rastreamento ideal do processo (opcional)

Escudode
segurança

Universalmente
utilizável

Altura
ajustável

Disjuntor

Bandeja de
gotejamento

Modelo Poços Tamanho dos tubos

TTs 625 6 250 ml

TTs 125 12 250 ml

TTs 440 4 400 ml

TTs 480 4 800 ml

TTs 100 12 100 ml

DEPURADOR DE
FUMOS
sistema depurador de fumo potente e
infinitamente variável para separação
e neutralização dos vapores de ácido
inorgânico que são avaliados durante a
digestão Kjeldahl.

OVACUSOG semligaçãodeáguaou
TURBOSOG.

Acessórios ideais
para todos os Gerhardt
KJELDATHERM
e TURBOTHERM
unidades de digestão e
digestão clássica

Kit de temperatura (opcional)
A temperatura de digestão atual é registrada e apresentada no
mostrador. Para um controlo de processo ideal, o comportamento da
temperatura é documentado de forma rastreável durante todo o tempo
de digestão (a instalação do sensor de temperatura só pode ser
realizada na fábrica).
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VAPODEST
VAPODEST–Sistema automatizado de destilação a vapor

Diferentes níveis de automação
Processos transparentes
Biblioteca intuitiva de operações e métodos
Gerenciamento de dados compativel com ISO9001, ISO17025, GLP
Design seguro, de alta qualidade e transparente com funções de proteção
Alto nível de segurança e confiabilidade
Acessórios inteligentes, como sensores de nível para recipientes químicos e uma grande variedade de tubos
Níveis de utilizador programáveis comdireitos diferentes
Cumpre as normas nacionais e internacionais
(por exemplo, DIN EN ISO, AOAC, EPA, ASTM, Diretiva da UE, APHA, Ph.Eur. 2.5.33 Método 7, Procedimento A)
Exportação de dados, por exemplo para LIMS
Seleção de idioma
Armazenamento de dados à prova de adulteração

Portade
segurança

Display por
toque

Transferênciade
dados

Iluminação

Bandeja de
gotejamento

O painel de dados facilita a entrada e a análise de dados de
amostra. Os dados são transferidos para o VAPODEST 500 / 500
C via rede.

Painel de dadosGerhardt –

FÁCILOPERAÇÃOEINTEGRIDADEDEDADOS

TITULAÇÃO=TRABALHODEPRECISÃO

A unidade de titulação embutida avalia a análise por meio de um elétrodo combinado de pH e
determinação potenciométrica automática do ponto final. A solução de titulação é doseada
utilizando uma microbomba de dosagem calibrável de alta precisão e quase sem desgaste.
Taxas de fluxo estáveis
Tempo de execução praticamente ilimitado
A taxa de fluxo pode ser calibrada
Titulação online para análises mais rápidas
Máxima precisão e transparência dos parâmetros do processo com medição de pH

Detecção automática de endpoint para cada amostra

ACESSÓRIOS

Canisters, sensores de controle de nível para canisters, tablets catalisadores, tubos de
amostra em vários tamanhos e outros acessórios estão disponíveis mediante
solicitação.

Transparente

Construção
resistente

O VAPODEST 500 pode ser integrado em qualquer
Rede via LAN
Podem ser ligados qualquer número de
dispositivos ao painel de dados
Fácil inserção de dados e avaliação de amostras
Gerenciamento de utilizadores intuitivo e com permissões exclusivas
Ligação conveniente de dispositivos periféricos (impressora, balança,
código de barras, scanner e integração no LIMS)
Os dados podem ser importados e exportados para e do LIMS
O processamento de dados atende aos requisitos de GLP, ISO17025
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A série VAPODEST está disponível em diferentes níveis de automação. Desde a versão inteligente simples para pequenos
números de amostras, a sistemas totalmente automatizados com titulação e amostrador automático integrados para um alto
rendimento de amostra. Todos os dispositivos são compatíveis com uma ampla variedade de tubos e frascos de digestão
Kjeldahl.

VAPODEST 200 – 400
Sistemas de destilação inteligentes
para laboratórios flexíveis com baixo número de
amostras

VAPODEST 450
Sistema de análise automática com titulador externo
Para todos os laboratórios com um rendimento de amostras variado

VAPODEST 450
O sistema de destilação oferece um programa completo para uma análise
confiável. Ao ligar um titulador externo, o VAPODEST 450 oferece um sistema de
análise completo.

Funções adicionais se operado com titulador

Titulação automática de endpoints
Exibe o consumo de solução de titulação
Exibe o valor de pH

AGerhardt apresenta doismodelos
Sistema completo, incluindo titulador
Sistema completo sem titulador, mas preparado para operação com titulador
externo

VAPODEST 200
Conveniente sistema de destilação rápida com ecrã sensível ao toque de 7”. Graças
à programação da saída de vapor, também é ideal para determinação de álcool e
outras destilações.

VAPODEST 300
Dispositivo inicial ideal para soluções de digestão Kjeldahl, com água e
Hidróxido de sódio pode ser adicionado automaticamente. Mesmo equipamento
que um VAPODEST 200 mas com add-ons programáveis como adição de água e
extração de resíduos de amostra.

VAPODEST 400
O aparelho é adequado para todos os laboratórios com um rendimento de
amostra variado e requisitos rigorosos quando se trata de um processo de
destilação sem erros.
A adição adicional e programável de ácido bórico torna o aparelho ainda mais
mais fácil de usar ao manusear produtos químicos.

VISÃOGERALDOVAPODEST VAPODEST 500
Fully automated system for precise analysis
with integrated titration and data handling via the CGDashboard

VAPODEST 500
VAPODEST500is the highlight of the current VAPODESTseries and features outstand-
ing characteristics for all laboratories that value a fully automated process with com-
prehensive documentationand high-precision results.

The apparatus helps you in your daily routine analyses. For example, you can reliably
transfer the sample weight directlywith the balance interface. After the analysis is
complete, all the results are calculated and displayed immediately and can be printed
out, if desired. The results can be printed outindividuallyor all together once the entire
series is complete.

The “CGDashboard” data softwaremakes it possible to transfer all data effortlessly
via the internal laboratory network to the VAPODEST500unit.

VAPODEST 500C
Sistema de destilação totalmente automatizado com amostrador automático
com titulação integrada e amostrador automático

VAPODEST 500C
Sistema de destilação com alimentação automática de amostras para um processo de análise
totalmente automatizado no laboratório. As amostras são transportadas diretamente do
carrossel para o Sistema de destilação VAPODEST 500. A tecnologia pneumática robusta garante
uma sequência funcional totalmente confiável.

O dispositivo foi projetado para operação contínua com grandes números de amostras. O tempo
que os operadores precisam estar fisicamente presentes no aparelho é reduzido ao tempo gasto
carregando os tubos de amostra e enchendo os produtos químicos. Uma série de análises pode
consistir em até 20 amostras e pode incluir amostras, amostras em branco e padrões.

Os tanques de armazenamento têm muito espaço para quantidades suficientes de produtos
químicos. As vasilhas disponíveis comercialmente também podem ser utilizadas, o que significa
que não há necessidade de decantar produtos químicos.

Modelo

Adição deNaOH
programável Adição deH

2
O

programável
Adição deH

3
BO

3

programável

Sucção para
desperdício de
amostra

Titulação
automática

Receptor
de sucção

Amostrador
automático

VAP 200 • -- -- -- -- -- --

VAP 300 • • -- • -- -- --

VAP 400 • • • • -- -- --

VAP 450 • • • • -- • --

VAP 450
Sem titulação

• • • •
Com titulador
externo • --

VAP 500 • • • •
Com titulador
integrado • --

VAP 500C
Completamente
automatizado

• • • •
Com titulação
integrada • •



PREMIUMKJELDAHL SYSTEMS PREMIUMKJELDAHL SYSTEMS

16

OSISTEMAÓPTIMOPARAA SUA INDÚSTRIA
A linha do tempo mostra a quantidade máxima de amostra possível por dia útil (8 h) com base em várias combinações
de dispositivos envolvendo unidades de digestão KJELDATHERM e sistemas de destilação VAPODEST. O pré-requisito
para o rendimento real da amostra é uma execução de análise sem erros para todas as amostras. Dependendo do tipo
de amostra e das especificações, os tempos de digestão e destilação e as combinações de dispositivos podem variar.

Ex.: proteína do leite

Ex.: proteína do leite

Ex.: proteína do leite

Pequeno número de Amostras

Número médio de Amostras

Elevado número de Amostras

Combinação possível:

Combinação possível:

Combinação possível:

KT 8s +VAP 200

KT-L 20s +VAP300

2x KT-L 20s +VAP500C

Antes de iniciar o trabalho Dia de trabalho

1ª DIGESTÃOPRÉ-AQUECIMENTO 2ªDIGESTÃO

1ª DESTILAÇÃO 2ª DESTILAÇÃO 3ª DESTILAÇÃO

1ª DESTILAÇÃO 2ª DESTILAÇÃO 3ª DESTILAÇÃO

&TITULAÇÃOAUTOMÁTICA

1ª DESTILAÇÃO
&TITULAÇÃOAUTOMÁTICA

2ª DESTILAÇÃO
&TITULAÇÃOAUTOMÁTICA

3ª DESTILAÇÃO
&TITULAÇÃOAUTOMÁTICA

4ª DESTILAÇÃO
&TITULAÇÃOAUTOMÁTICA

5ª DESTILAÇÃO

SAMPLE PREPARATION

PREPARAÇÃO DE AMOSTRA

PREPARAÇÃO DE AMOSTRA

PREPARAÇÃO DE AMOSTRA

Depois de terminar o trabalho

24

60

120

Amostras
por dia

Amostras
por dia

Amostras
por dia

7h 8h 9h 10h 11h 12h \3h 14h 15h 16h 17h 18h

3ªDIGESTÃO

1ªDIGESTÃO 2ªDIGESTÃO 3ªDIGESTÃO1ªDIGESTÃO 2ªDIGESTÃO 3ªDIGESTÃO

DIGESTÃO
PARAODIASEGUINTE

DIGESTÃO
PARAODIASEGUINTE

6ªDESTILAÇÃO
& TITULAÇÃOAUTOMÁTICA
(NÃOSUPERVISIONADA)

ESTENDEREFICAZMENTEODIADETRABALHO

Dependendo do nível de automatização nos sistemas individuais, tem a opção de estender a jornada de trabalho. A função
de pré-aquecimento programável aquece os blocos de digestão até a temperatura de digestão desejada antes do dia de
trabalho começar. Desta forma, pode iniciar a digestão assim que começar a trabalhar logo pela manhã. Terminado o dia de
trabalho, o VAPODEST pode analisar até 20 amostras a mais, totalmente automatizado e sem supervisão.

TITULAÇÃO

TITULAÇÃO

PREPARAÇÃO DE
AMOSTRA
PARAODIA SEGUINTE

PREPARAÇÃO DE
AMOSTRA
PARAODIA SEGUINTE

PREPARAÇÃO DE AMOSTRA
PARAODIA SEGUINTE

1ª DIGESTÃO 2ªDIGESTÃO 3ªDIGESTÃO

1ªDIGESTÃO 2ªDIGESTÃO 3ªDIGESTÃO

PRÉ-AQUECIMENTO

PRÉ-AQUECIMENTO

PRÉ-AQUECIMENTO
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ANÁLISE MANUAL KJELDAHL
Para laboratórios com pequeno número de amostras, a Gerhardt oferece aquecedores individuais, aquecedores seriais e
aquecedores de frascos em sua linha. Estes aparelhos são o resultado de anos de experiência.
Graças à ampla gama de acessórios, os aquecedores de laboratório da Gerhardt podem ser expandidos para formar
equipamentos clássicos de destilação, aparelhos de digestão e aparelhos de extração. Todos os aquecedores de laboratório

atendem aos regulamentos atuais e directivas.

APARELHODEDIGESTÃO
Aparelho para digestão Kjeldahl clássica manual.

APARELHODE DESTILAÇÃO
Aparelho para destilação Kjeldahl clássica manual

APARELHOCOMBINADOKJELDAHL
A alternativa de economia de espaço relativamente a dois equipamentos
individuais.

Para frascos Kjeldahl de tamanhos 50, 100, 250, 500 e 750 ml. Cada
aquecedor pode ser ajustado individualmente e continuamente. Com
eficiente coletor de escape de vidro (com adaptadores adaptados ao
tamanho do frasco), frascos Kjeldahl, suportes e cabo de alimentação.

Para frascos Kjeldahl de tamanhos 50, 100, 250, 500 e 750 ml. Cada
aquecedor pode ser ajustado individualmente e continuamente. Com
frascos Kjeldahl, Topos Reitmair, tubos condensadores, tubos de descarga,
frascos Erlenmeyer, todos os conectores de borracha, suportes e cabo de
alimentação.

Aparelho combinado para determinação clássica e manual de nitrogénio
utilizando o método de Kjeldahl.

SERVIÇOEMANUTENÇÃO
Os produtos Gerhardt são produtos de qualidade para a rotina diária do laboratório. Utilizamos apenas materiais de alta

qualidade com vida útil longa para fornecer a você a máxima funcionalidade e confiabilidade.

O equipamento de laboratório está exposto a cargas elevadas. Fumos ácidos, calor e alto rendimento de amostra deixam
rastos em cada dispositivo. Como resultado, tubos, vedações, bombas e peças de vidro devem ser verificados e limpos
em intervalos regulares e substituídos, se necessário.

A manutenção e serviço da Gerhardt mantém a facilidade e confiabilidade da sua digestão e equipamentos de destilação. A
manutenção também pode ser realizada de acordo com a norma DIN 31051, se desejado.

MANUTENÇÃOVAPODEST(dependendo do tipo de aparelho)
Inspeção visual geral e limpeza
Substituição de tubos de vapor e recebimento
Limpeza do sistema de vapor
Verificação dos volumes de entrega da bomba
Verificação/calibração da amostra automática
Atualização de software (se disponível)
Teste funcional completo
Verificação analítica com solução padrão
Verificação elétrica de acordo comVDE0701
Documentação do trabalho realizado
Emissão de adesivo de teste

MANUTENÇÃOPARAKJELDATHERM/TURBOTHERM
Inspeção visual geral e limpeza
Verificação domecanismo de elevação (se presente)
Inspeção visual dos elementos de aquecimento (TURBOTHERM)
Verificação elétrica de acordo comVDE0701
Documentação do trabalho realizado
Emissão de adesivo de teste

OUTROSSERVIÇOS
Reparações no local ou nas instalações da Gerhardt
Custos estimados
Apoio por telefone ou e-mail
Soluções individuais para o seu conjunto de equipamentos

QUALIFICAÇÃOIQ/OQ/PQ
Também realizamos testes IQ/OQ/PQ de acordo com as
especificações do fabricante desses produtos.


