
 

 

DT 208 & 220 digestor 
 

Sisteme de mineralizare linia LabtecTM   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sistemele de mineralizare Labtec™ se bazează pe o unitate de 

mineralizare și un stativ pentru tuburi și permit mineralizarea 

pentru analize Kjeldahl, sigure și flexibile, Aceste sisteme de 

mineralizare versatile sunt capabile să lucreze cu opt sau douăzeci 

de tuburi cu volume de 100 ml, 250 ml sau 400 ml.  

 

Operații eficiente și rentabile   
Operarea facilă economisește reactivi, energie, manoperă, spațiu 

și timp. Eliminarea eficientă a fumurilor este asigurată printr-un 

sistem de evacuare, iar fumurile pot fi absorbite de unitatea 

opțională de epurare a gazelor. 

 

Analize curente simple și sigure   
Mineralizatoarele Labtec au un controler încorporat de timp și 

temperatură, definit de utilizator și afișaj. Sunt disponibile diverse 

accesorii pentru a face analizele curente sigure și simple. Acestea 

includ o gamă de tuburi, stative pentru tuburi, plăci de fixare pentru 

spălare, sisteme de îndepărtare a fumului, tije de fierbere și tablete 

de catalizator. 

 

Suport pentru aplicații  
Sistemele se livrează cu suport de aplicații extins și sunt 
compatibile cu unitățile de distilare Kjeldahl de la FOSS dar și cu 
alte unități de distilare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipuri de probe   
Materii prime și produse finite din 

industria alimentară, a nutrețurilor, 

agricultură și matrici similare  

 

Apă și apă uzată dar și o gamă largă 

de produse industriale 

 

Parametri  
Mineralizări Kjeldahl, consum chimic de 

oxigen și alte reacții sub refluxare, analiza 

urmelor de metale prin AAS sau ICP  

 

Accesorii  
Sisteme lift și stativ, colectoare de 

evacuare și unitate epurare gaze 

(scrubber). 

Consumabile  
Kjeltabs, tuburi de 100 ml, 250 ml și 400 ml  



Tehnologie 
 

Unitățile de mineralizare sunt izolate pentru a 

minimaliza pierderea de căldură și a permite încălzirea 

rapidă și uniformă, aceasta oferind condiții optime de 

lucru și economisind energie. Ele sunt proiectate 

pentru serii de opt sau douăzeci de tuburi. 

 
Temperatura și timpul de mineralizare se setează pe 

panoul frontal. Toate celelalte proceduri, inclusiv 

operarea unui scrubber conectat, sunt efectuate de 

operator după ce unitatea de mineralizare a atins 

temperatura setată. 

 
Alarme sonore   
Alarme sonore pentru ’’ready’’ sau ’’cycle over’’ 

avertizează utilizatorul cȃnd s-a atins temperatura sau 

s-a terminat mineralizarea.  
Alarme sonore avertizează operatorul cȃnd apar 

erori/întreruperi pe parcursul efectuarii mineralizării. 

Alarmele pot fi reglate tare (High), încet (Low) sau oprit 

(Off). 

 

 
Accesorii 

 

Sisteme de colectare și eliminare a vaporilor    
Multe aplicații de mineralizare, de exemplu Kjeldahl, produc vapori care sunt 

neplăcuți și corozivi. Colectoarele cu evacuare concepute pentru fiecare 

mineralizator ușurează absorbția și eliminarea vaporilor și trebuie utilizate în 

cazul tuturor mineralizărilor. Costul înlocuirii unei nișe chimice corodate din 

cauza vaporilor este cu mult mai mare decȃt costul relativ redus al unui 

exhaustor eficient.   
Colectoarele cu evacuare trebuie conectate la trompa de vid furnizată, sau la 

un scrubber corespunzător. 

 

SR 210 Scrubber   
Unitatea compactă Labtec™ SR 210 Scrubber Unit este autonomă și de aceea 
nu este influențată de problemele alimentării cu apă. În timpul mineralizării 
vaporii acizi prin colectorul atașat sunt absorbiți în scrubber. Vaporii acizi sunt 
mai întȃi condensați și apoi diluați într-o primă capcană mare pentru acid. 
Fumurile reziduale sunt colectate, spălate și neutralizate înainte de a trece 
printr-o a doua capcană mai mică pentru acid care protejează pompa de vid 
în cazul în care agenții de neutralizare sunt epuizați. Aerul purificat este apoi 
evacuat printr-un furtun. Pentru respectarea normelor GLP și de protecția 
muncii acest furtun de evacuare ar trebui direcționat într-o nișă chimică. 

 

Refrigerente de refluxare  
 

Cȃnd un mineralizator este folosit pentru reacții cu refluxare cum ar fi 

consumul chimic de oxigen (CCO) în locul colectorului cu evacuare trebuiesc 

folosite refrigerente de refluxare conectate la o sursă corespunzătoare de apă 

rece. Refrigerentele de refluxare sunt montate în suporturi care se potrivesc 

cu stativul pentru tuburi din unitatea de mineralizare. 

Refrigerentele cu joncțiune bilă sunt concepute pentru utilizare cu tuburi de 

mineralizare cu joncțiune bilă. 
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Tuburi de mineralizare   
Pentru a se adapta diferitelor aplicații și sistemelor cu manevrare 
manuală/automată, tuburile pentru unitățile de minerilazare sunt disponibile în 
trei mărimi (400 ml, 250 ml și 100 ml) și trei forme. Tuburile drepte sunt 
recomandate pentru majoritatea aplicațiilor de mineralizare. Tuburile 
volumetrice cu o constricție la partea superioară sunt recomandate pentru 
aplicațiile în care mineralizatul trebuie diluat la volum fix înainte de analize ca 
FIA, SFA, AA etc. 
Tuburile cu joncțiune bilă, disponibile doar mărimea de 250 ml, sunt necesare 

pentru reacțiile cu refluxare care folosesc refrigerente de reflux. Tuburile 

drepte de 250 ml sunt recomandate pentru Kjeldahl deoarece pot primi probe 

de dimensiuni variabile. Probele de materiale eterogene trebuie sa fie adesea 

destul de mari pentru a fi siguri că sunt reprezentative. Nu există o limită 

inferioară a mărimii probei în tuburile de 250 ml; ele permit pur și simplu o 

flexibilitate mai mare pentru majoritatea tipurilor de probe. Tuburile drepte de 

100 ml pot fi utilizate cȃnd materialul este omogen și probele mici sunt deplin 

reprezentative sau sunt specificate în metoda ofoicială. Un tub special de 400 

ml care se potrivește în sistemele de 250 ml este conceput pentru manipularea 

volumelor mari de lichide, de obicei 50 sau 100ml pentru analizele de apă și 

bere. 

 

Kjeltabs   
Pentru mineralizările Kjeldahl se folosesc o sare, pentru a mări punctul de 

fierbere, și un catalizator pentru a mări viteza de reacție. Ca o metodă 

convenabilă de a obține dozajul corect, FOSS oferă Kjeltabs – tablete care 

conțin sulfat de potasiu și un catalizator (cupru, seleniu sau cupru/titan). 

Timpul de mineralizare poate depinde de catalizatorul folosit. Istoric, mercurul 

a fost cel mai eficient catalizator folosit. Astăzi a fost înlocuit în mare parte de 

cupru sau alte metale din motive de siguranță și de mediu.  
 

Kjeltabs se furnizează în cȃteva cantități, de obicei 3,5 g și 1,5 g, pentru diferite 

cerințe. Una sau mai multe tablete se combină cu acidul pentru a obține un 

raport optim sare/acid. Tabletele de 1,5 g sunt destinate tuburilor de 100 ml. 
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Specificații 
 

 

Date de performanță  DT 208 Digestor DT 220 Digestor 

Domeniul de temperatură Ambient - 440°C Ambient - 440°C 

Repetabilitatea temperaturii alese 1°C 1°C 

Citirea temperaturii Digital Digital 

Indicarea încălzirii LED LED 

Avertizare încălzire Text pe afișaj Text pe afișaj 

Protecție la supraîncălzire Da Da 

Stabilitate temperatură la 100°C ± 2°C ± 2°C 

Stabilitate temperatură la 400°C ± 1°C ± 1°C 

Timp încălzire 20 - 400°C la 230 V ~35 min ~40 min 

Setare timp per etapă 1 - 999 min 1 - 999 min 

Tuburi / serie 8 20 

Capacitate Tipică   

 

Dimensiunea tubului 250 ml 

Mărimea probei solide pȃnă la 5 g 

Mărimea probei lichide pȃnă la 15 ml 

Dimensiunea tubului 100 ml 

Mărimea probei solide pȃnă la 1 g 

Mărimea probei lichide pȃnă la 3 ml 
  

 
250 ml 
 
pȃnă la 5 g 

pȃnă la 15 

ml 
 
- 
 
- 
 

 
 

Cerințe de instalare:  
 
 

 

Tensiune de alimentare 

 
Putere consumată 

 

Alimentare cu apă 

 

Greutate 
 

Dimensiuni, L x l x î 

Temperatura ambient 

 
Cerințe de ventilare  

 
Spațiu recomandat 

pe masă 

 
SR 210 Scrubber 

 

220-240 V, 50Hz 

 
50 W 

 

- 

 
19 kg (incl. 2 flacoane 1.1 
kg) 

335 x 485 x 395 mm 
 
5-40 °C 

 
Recomandat 

 

- 

 
 

DT 208 Digestor DT 220 Digestor 

200-240 V or 100-115 V, 200-240 V or 100-115 V, 

50-60 Hz 50-60 Hz 

1100 W 2300 W 

Vezi colector cu evacuare. Vezi colector cu evacuare. 
Dacă este conectat 
Scrubber - fără 

Dacă este conectat Scrubber 
- fără 

10 kg 18 kg 
 
300 x 440 x 140 mm 300 x 600 x 140 mm 

max 40 °C max 40 °C 

Exhaustor și nișă chimică Exhaustor și nișă chimică 
  

1m, sau 0.4m dacă se folo-
sește sistem cu stativ 

1m, sau 0.4m dacă se folo-
sește sistem cu stativ 

   
 

 
Alimentare cu apă 

 

  Colector cu evacuare EM 2520  

 
 
3 - 5 l/min pentru 5 minutes, apoi 1 l/min 

10 - 12 l/min pentru 5 minutes, apoi 3 - 5 
l/min 
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