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Чому аналізатор KjelROC?
Аналізатор OPSIS LiquidLINE KjeLROC привносить інновації в стандартний метод, якому
вже більше 100 років:


Підвищена точність з унікальною технологією прогнозованого титрування
Predictive Titration*.



Покращена взаємодія з користувачем завдяки можливості підключення до
Ethernet/бездротового зв'язку та простій інтеграції в інші системи.



Забезпечення аналітичної точності за рахунок системи відстеження робочих
параметрів аналізатора, програми технічного обслуговування та сучасної
системи безпеки.

*Патент заявлено
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Покращені аналітичні результати підвищують
експлуатаційну надійність і заощаджують кошти


Технологія прогнозованого титрування Predictive Titration знижує відносне
стандартне відхилення (RSD) результатів і збільшує гнучкість та зручність
використання приладу, завдяки відстежуванню важливих показників.



Велика змінна бюретка заощаджує час і гроші при аналізі речовин з високим і
низьким вмістом білка.



Відстеження робочих параметрів дозволяє оптимізувати час роботи приладу.
Прилад забезпечує легке передавання даних на ПК для побудови графіків або
розрахунку стандартного відхилення в електронних таблицях.

Гнучкий бездротовий/мережевий зв'язок
підвищує ефективність і мінімізує витрати


Можливість відправляти й отримувати результати без додаткового програмного
забезпечення, комп'ютерів і кабелів значно спрощує інтеграцію аналізатора та
знижує витрати на IT.



У KjelROC легко обробляти файли даних, у більшості випадків без необхідності
здійснення експорту або імпорту. Таким чином, мінімізуються витрати, пов’язані
з інтеграцією до LIMS або інших систем даних.



Можливе підключення електронних ваг й автоматичне передавання даних до
системи KjelROC, що призводить до підвищення ефективності роботи
лабораторії.

OPSIS LiquidLINE знижує майбутні витрати


Можлива установка автосамплера з системою OPSIS LiquidLINE KjelROC.



Унікальна сервісна
обслуговуванні.



Відповідність стандартам ISO 17025 і GLP скорочує час і витрати при інтеграції
приладу в лабораторні процеси.

система

KjelROC

заощаджує

час

на

технічному

Переваги системи KjelROC
Більш ніж 25-річний досвід у галузі аналізу дозволяє нам підвищувати стандарти для
обладнання, розширювати можливості обміну інформацією та забезпечувати високу якість
аналізу зразків, серед яких продукти харчування, корми, інгредієнти кормів та напої. Унікальні
інновації забезпечують аналізатору KjelROC готовність до будь-яких викликів у майбутньому .

Високоточна система титрування
KjelROC призначений для колориметричного титрування й повністю відповідає стандартам
AOAC, IDF та ISO. Унікальна технологія прогнозованого титрування OPSIS LiquidLINE Predictive
Titration* знижує RSD і забезпечує найточніші результати. Велика бюретка з автоматичним
заповненням під час аналізу також забезпечить широкий діапазон аналізу.










Унікальна технологія прогнозованого титрування OPSIS
LiquidLINE Predictive Titration* знижує RSD і спрощує
використання різних індикаторів.
Технологія прогнозованого титрування Predictive Titration*
дозволяє автоматично заповнювати бюретку під час
аналізу, не впливаючи на точність.
Бюретка на 50 мл і повторне заповнення забезпечують
широкий діапазон аналізу та скорочують час аналізу.
Бюретка з дозуванням 1,95 мкл/крок дає незрівнянну
точність.
Легко замінні краплевловлювачі зводять до мінімуму
ефект перенесення.
Трубки з політетрафторетилену (ПТФЕ) обмежують
утворення бульбашок повітря.

* Патент заявлено

Унікальна технологія
прогнозованого
титрування Predictive
Titration знижує RSD.
Бюретка на 50 мл з
автоматичним
заповненням дозволяє
легко перемикатися між
аналізами з високим або
низьким вмістом білка.
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Гнучкий бездротовий/мережевий зв’язок
Протоколи відкритих файлів знижують витрати на
інтеграцію, а використання гнучкого формату даних
дозволяє передавати дані в різні комп'ютерні системи.
Формат даних KjelROC відкритий для читання будь-яким
текстовим редактором, базою даних або електронною
таблицею. Простий обмін за допомогою технології
бездротового зв'язку/Ethernet* і стандартного протоколу
передачі файлів (ftp) знижує витрати на інтеграцію, не
вимагає дорогих інвестицій в прокладку кабелів або
спеціалізоване програмне забезпечення.


Передача даних на портативні комп'ютери, планшети
та мобільні телефони і назад — практично на будьякий пристрій, що має Wi-Fi або Ethernet. Забезпечує
унікальну гнучкість для інтеграції приладу в
лабораторію за низькою ціною.



Передача даних у формате .csv безпосередньо до
приладу, навіть з комп'ютера, підключеного до ваг.
KjelROC використовує добре задокументований і
відкритий формат обміну, який може бути
адаптований під потреби користувача, що знижує
витрати на інтеграцію.



Додавання власних тегів та інформації до переданих
даних. Включення тегів Lab ID в системні файли даних
і відстеження всього процесу — від введення ваги до
кінцевого результату.



Легкий імпорт даних в електронні таблиці, текстові
програми або бази даних. Зразки макросів для
автоматичної відправки й отримання даних до
електронної таблиці та з неї поставляються разом з
приладом, що спрощує адаптацію приладу до ваших
потреб.

* Інтерфейс Ethernet на приладі і роутер KjelROC, що входить до комплекту,
забезпечує зв'язок як через Ethernet, так і через Wi-Fi.

Відкритий формат KjelROC забезпечує
просте використання електронних таблиць
для автоматичного перенесення ваги і
результатів з або до приладу.

Адаптивний робочий процес
Прилад є максимально гнучким в адаптації до існуючих лабораторних
процесів. Також у вашому розпорядженні готові до використання
програми. Все це знижує витрати на інтеграцію.
 Завдяки нашому адаптивному робочому процесу у вас завжди все під
контролем. Наприклад, при роботі з експрес-зразками немає
необхідності у попередньому зважуванні: можна вводити вагу за
допомогою сенсорного екрану або автоматично при зважуванні з
зовнішнього пристрою. Можлива будь-яка комбінація.
 Сенсорний екран, який можна налаштовувати для власного робочого
процесу. Наприклад, ви можете персоналізувати налаштування для
типів результатів, методів або послідовності аналізу, щоб спростити
щоденну рутину. П’ять кнопок програм, які налаштовуються
користувачем, доступні безпосередньо з головного меню при запуску.
 KjelROC пропонує різні рівні доступу та меню, відповідно до вимог
стандарту GLP. Спеціальне меню дозволяє менеджеру лабораторії
додатково управляти такими налаштуваннями приладу, як тест
бюретки, кінцеві точки титрування, стандартні заводські
налаштування, час і дата.
 У KjelROC існують широкі можливості налаштування системи безпеки
User Protection. Наприклад, датчики визначать, якщо буде відсутня
трубка або відкриті захисні дверцята. Автоматичний злив з пробірки
виключає необхідність роботи з гарячими реагентами після
дистиляції. Кілька інших систем також відстежують дії оператора.
 KjelROC використовує пробірки на 250 і 750 мл. З адаптером можна
використовувати додаткові пробірки на 100 мл і 300 мл.

Повний огляд без спливаючих
діалогових
вікон
—
система
створена
для
зручності
користувача.
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Відповідність стандарту ISO 17025
Відстеження системних файлів даних, QR кодів компонентів і
рівнів доступу користувачів, полегшує впровадження стандарту
ISO 17025. Система відстеження робочих параметрів OPSIS
LiquidLINE Performance Tracking попереджає, якщо результати
аналізу з часом змінюються.


OPSIS LiquidLINE Performance Tracking — це система для
захисту результатів аналізу. Використовуючи стандартний
розчин реагенту з відомим вмістом азоту, можна
періодично відстежувати і документувати показники. Всі
результати зберігаються в окремих системних файлах
журналу і можуть бути легко передані по бездротовій
мережі на ПК.



Програма OPSIS Component Traceability дозволяє
відстежувати компоненти. З її допомогою сервісний
інженер також може визначити термін служби основних
компонентів.



ІD користувача включено до системного файлу журналу
реєстрації ваги і аналізу для забезпечення відстеження
подій. Дані залишаються незмінними, і їх можна відстежити
з ПК до приладу та назад.



Спеціальне керуюче меню для виконання операцій
контролю якості, таких як тест бюретки.

Програма OPSIS LiquidLINE Maintenance
Інструменти OPSIS LiquidLINE дозволяють легко діагностувати і
відстежувати прилади і компоненти операторами та сервісними
інженерами, що значно знижує ризик простою приладу.

Програма OPSIS
Component Traceability
означає, що ми
відстежуємо окремі
компоненти від заводу до
замовника за допомогою
QR-кодів.
.



Унікальна система, яка дозволяє проводити індивідуальні
тестування кожного компоненту в приладі через меню Сервіс.



Відстеження терміну служби внутрішніх компонентів в файлі
журналу приладу.



Фторполімерне покриття в чутливих областях для захисту від
лугу.



Автоматичне тестування з рекомендаціями користувачу щодо
дій та повні програми очищення для щоденного
обслуговування.

Аналізатор KjelROC, Kd-310-b
Аналітичні характеристики
Система титрування
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Колориметричне титрування, система, заснована на трьох колірних датчиках
RGB, які дозволяють використовувати широкий спектр показників. Унікальна
технологія прогнозованого титрування Predictive Titration дозволяє автоматично
регулювати швидкість титрування на фактичний діапазон від кінцевої точки.
PTFE-трубки застосовуються, щоб виключити утворення повітряних бульбашок.
Можлива установка аналізатора KjelROC з автосамплером
0,1–225 мг N
> 99,5 % (1–200 мг N)
Змінна бюретка на 50 мл (автоматичне поповнення під час аналізу)
1,95 мкл/крок
0,75 % з рівнем N 1–225 мг
40 мл/хв при 230 В
Миттєвий початок аналізу, немає затримки нагріву між аналізами
3,5–4 хв (10 мг N), 5–5,5 хв (225 мг N)
5 ˚C — 40 ˚C, не більше 80 % відносної вологості
190–240 В, 50–60 Гц, 10 A
максимум 2200 Вт
1,75 л/хв при 20 °C
біля 200 мл/аналіз
430 x 700 x 330 мм, 30 кг
7” кольоровий сенсорний екран 800 x 480
Датчики безпеки (положення трубки, захисні та сервісні дверцята), датчики
парогенератора, вимір охолоджуючої води, піддон для збору крапель, датчики
рівня в баку, системи попередження про техобслуговування.
10–100 %
Легко замінний скляний краплевловлювач з одним з’єднувачем трубки для
зменшення ефекту перенесення.
Три рівня з окремим меню для кожного фахівця.
Документарні протоколи передачі. Наведено приклад коду (для відправки записів
ваги й отримання даних) для таблиці Excel. Програми перенесення даних для iPad,
iPhone, Windows і Mac OS.
4 x RJ-11 (рівні зовнішнього резервуара), 1 x RJ-11 (резервуар для титрування),
гнучкі датчики рівня OPSIS LiquidLINE (додатково).
Інтерфейс Ethernet (RJ-45). У комплекті роутер KjelROC для бездротового зв'язку,
802.11 b/g.
Програми для автоматичного регулювання охолоджуючої води, води для
розведення, гідроксиду натрію, а також автоматичне спорожнення трубки і
резервуару для титрування. Автоматичне управління водяним охолодженням,
вибір часу затримки і програми очищення.
К’єльдаль, пряма дистиляція, автоматичне очищення, методи автоматичного
спорожнення. П'ять кнопок програми, які налаштовуються користувачем, доступні
безпосередньо з головного меню (необмежена кількість комбінацій).
Можливість обходу автоматичної системи титрування для ручного титрування.
Керівництво з технічного обслуговування і автоматичні програми для очищення.
Технічні характеристики можуть бути змінені без
попереднього повідомлення

