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Automatická destila�ní a titra�ní jednotka 
 
 
 
Destila�ní jednotka UDK 159 jako nejvyšší model �ady 
destila�ních p�ístroj� firmy Velp Scientifica Srl. v sob� 
integruje destila�ní a titra�ní systém, který se vyzna�uje 
zejména: 

 
- patentovaným generátorem páry  
- titanovým chladi�em a tím nízkou  
  spot�ebou chladicí vody 
- kolorimetrickou titra�ní koncovkou 
- bezpe�nou obsluhou  
 
 
UDK 159 je navržen pro automatické stanovení 

dusíku a obsah bílkovin Kjeldahlovou metodou v 
potraviná�ském pr�myslu, krmivech a mnohých dalších 
aplikací v oblastech životního prost�edí (fenoly, dusíku ve vod�, v kalech, v p�d�, mazivech), 
chemického a farmaceutického pr�myslu.  

 
UDK 159 je mimo�ádn� výkonný p�ístroj, který spl�uje vysoký standard firmy Velp 

Scientifica Srl. Pro jejich p�ístroje, ozna�ovaný zkratkou TEMS®, která znamená úspory:  
 
�as (Time) -           rychlé a p�esné stanovení nevyžadují p�edeh�ívání p�ístroje mezi    
                               analýzami.  
Energie (Energy) - spot�eba chladicí vody od 0.5 l / min; dokonale zaizolované vnit�ní �ásti    
                               p�ístroje  
Finance (Money) - snížení náklad� je zna�né v návaznosti na úspo�e energie.  
 
Prostor (Space) -    kompaktní rozm�ry šet�í místo na laboratorních stolech.  
 
UDK 159 je navržen tak, aby uspokojil i nejnáro�n�jší laboratorní požadavky p�i vysoké 

produktivit� a vysokých bezpe�nostních standardech. Spojuje destila�ní a titra�ní jednotku v pln� 
automatickém integrovaném celku.  
 

Výjime�né a originální konstruk�ní prvky firmy Velp Scientifica Srl. se nacházejí v obou 
�ástech p�ístroje – destila�ní i titra�ní. Konstrukce za�ízení z vysoce odolného technopolymeru, 
patentovaný generátor páry, titanový chladi� a plastová deflegma�ní nádoba  zajiš�ují vysokou 
odolnost a dlouhou životnost p�ístroje. Vysoce kvalitní �erpadla provád�jí p�esné dávkování 
reak�ních �inidel. Za�ízení je ovládáno prost�ednictvím 6" barevného dotykového displeje. 
 

Do p�ístroje UDK 159 jsou implementovány všechny pokrokové technologie a inovace pro 
destilaci a titraci, které firma.Velp vyvinula, jako nap�. patentovaný beztlakový a bezúdržbový 
generátor páry, pracující tém�� bez tepelných ztrát a se sníženou spot�ebou vody. Je unikátní 
robustní konstrukcí, neobsahující žádné sklen�né díly, �ímž je zajišt�na  dlouhá životnost.  
 

 



O bezpe�nou práci tohoto p�ístroje se stará množství kontrolních senzor�. Tyto senzory 
kontrolují mimo jiné nap�. vložení a polohu mineraliza�ní tuby v p�ístroji, uzav�ení ochranného 
krytu mineraliza�ní tuby, pr�tok chladící vody,  hladiny �inidel v zásobních nádobách a další.  
 

V kolorimetrickém titrátoru se titra�ní nádoba automaticky �istí.  
 

Multifunk�ní obslužný software vede obsluhu p�i nastavování parametr� pln� automatických 
destila�ních a titra�ních proces�. UDK 159 umož�uje p�ipojení PC pro archivaci a další práci se 
všemi údaji, dále prost�ednictvím USB a RS232 p�ipojení na externí váhu a tiskárnu.  
 

Sou�ástí dodávky p�ístroje je mineraliza�ní tuba, manipula�ní klešt� na mineraliza�ní tubu, 
sb�rná nádoba a p�ipojovací hadice.  
 

Oblasti použití:  
 
- Potraviná�ství, krmiva a nápoje  
- Životní prost�edí 
- Zem�d�lství  
- Chemický a farmaceutický pr�mysl  

 
Technické parametry 
Konstrukce:      antikorozní technopolymer 
Displej:       6 "dotykový barevný  
Pam�� na dat:      do 100,000 m��ení  
Max. hodnota dávkování byrety:    25 ml (50 ml na obj..)  
Min.. hodnota dávkování byrety:    2 µl / krok  
Programovatelná prodleva:    0 - 99 min.  
(nap�. pro analýzu za použití Dewardovy slitiny) 
Pam�� pro uživatelské metodiky:    54 (30 standardních + 24 volitelných)  
Jazyk:       UK, I, E, F, RUS, CN +  
Dávkování NaOH / H2O:     Automatické / Automatické  
Regulace páry:      10 -100%  
Spot�eba chladící vody:     od 0,5 l/min p�i 15 °C – 1,0 l/min p�i 30 °C  
Reprodukovatelnost (RSD):    � 1%  
Opakovatelnost:      � 99.5% pro obsah N od 1 do 200 mg  
Detek�ní limit:      � 0.1 mg N  
P�ipojení:      Ethernet, 2 x USB a RS 232  
P�íkon:       2,2 kW  
El. napájení:      230 V - 50 / 60 Hz  
Hmotnost:      31 kg  
Rozm�ry (HxVxŠ):     385x780x416 mm 

 
Sou�ást dodávky: 

  

Prodej a servis v �R: 
MEZOS, spol. s r.o., Kyjovská 474/7, 500 06Hradec Králové 

                                               tel/fax/zázn. (+420) 491 424 788, mobil (+420) 608 411 262 
                                                                          e-mail: mezos@mezos.cz,  www.mezos.cz 

10001106 
Erlenmeyerova 
ba�ka 250 ml 

10000247 
Klešt� 

 
  

A00001080  
Test. tuba 

ø 42x300 mm 


