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Novas exigências em centros de I+D estão 
relacionadas com a viabilidade de expansão 
e qualidade de procedimentos e métodos de 
investigação. Investigadores da FDA consideram que 
a transferência de tecnologia dos departamentos 
de I+D para ensaios clínicos e posterior produção 
comercial é frequentemente realizada com falta 
de rigor e fracas práticas de documentação. Sendo 
assim, estão a destacar o conceito de cGMP como 
meio de controlo da qualidade, incluindo todas as 
práticas em I+D e processos de produção.

Os novos liofilizadores da Série LyoBeta são unidades 
laboratoriais que foram concebidas especificamente 
para centros de investigação avançada, mantendo 
em mente que o desenvolvimento inicial de novos 
medicamentos é uma das questões mais críticas para 
o seu sucesso comercial final.

Série LyoBeta

Uma escolha responsável



O DESIGN DA UNIDADE OFERECE CAPACIDADES 
IDEAIS PARA ATIVIDADES DE I+D. LyoBeta foi
equipada com os componentes, dispositivos e sensores 
adequados para controlar e monitorizar as condições do 
processo: temperatura, pressão e tempo. Isto permite 
a definição das variáveis do processo para alcançar o 
controlo e reprodutibilidade adequados.
O equipamento inclui permutadores de calor de chapa 
brasada, que foi então usado em combinação com 
outros componentes de alta qualidade, PROPORCIONA 
VELOCIDADES DE ARREFECIMENTO E AQUECIMENTO 
DE 1°C/MIN (as mesmas que liofilizadores de produção).
A OTIMIZAÇÃO DE RECEITAS DO PROCESSO É 
FACILMENTE EXECUTADA POR MEIO DA
VÁLVULA DE CÂMARA-CONDENSADOR, que 
permite os testes de aumento de pressão e o controlo 
termodinâmico. Esta válvula também facilita prosseguir 
com a carga e descarga do produto, sem descongelar 
o condensador se não tiver atingido a capacidade total.
O sistema de refrigeração é capaz de atingir -80°C no 
condensador e -60°C nas prateleiras. Usa gases HFC, que 
são autorizados para usar no presente e a longo prazo.

A LyoBeta é uma unidade compacta com rodas, construída num armário com revestimento esmaltado de aço. 
O equipamento é fornecido completamente montado, incluindo o sistema de vácuo e refrigeração e todos os 
elementos necessários, pronto para operação depois de ligar aos serviços de utilidade pública.

Usando o dispositivo de enrolhamento, a distância entre 
as prateleiras pode ser facilmente modificada, por isso 
A UNIDADE PODE SER ADAPTADA A DIFERENTES 
VOLUMES DE ENCHIMENTO DE PRODUTO, 
TAMANHOS DE FRASCO E/OU TIPOS DE FRASCO.

Além disso, uma porta de entrada lateral permite a 
ligação de um coletor de válvula de três dias para a 

Características de design

Design eficiente

Flexibilidade de utilização



O fluido térmico circula no interior dos canais das prateleiras do 
tipo sanduíche. Isto permite o pré-congelamento de produtos 
e posterior aquecimento durante a fase de sublimação. Uma 
prateleira adicional equilibra termicamente o equipamento. ESTA 
CARACTERÍSTICA PARA LIOFILIZADORES DE LABORATÓRIO 
GARANTE UMA TRANSFERÊNCIA DE CALOR UNIFORME EM 
TODAS AS PRATELEIRAS.

A LyoBeta tem o sensor de vácuo na câmara, para monitorização 
e controlo da pressão do ambiente do produto. ISTO PERMITE 
A AVALIAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS MELHORES RESULTADOS 
DE AMPLIAÇÃO.

A CÂMARA E AS PRATELEIRAS FORAM CONSTRUÍDAS COM A
MESMA FILOSOFIA DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO. São feitas 
inteiramente de aço inoxidável AISI 316 L e são inteiramente acessíveis no 
interior para efeitos de limpeza. O condensador, que também é feito de AISI 
316 L, possui um dispositivo de descongelamento rápido, que trabalha por 
meio de um grupo de elementos de aquecimento elétrico externo. Tanto 
a câmara como o condensador têm portas de acrílico transparentes para 
facilitar a visualização do processo.

As melhores Soluções
                para Centros de Investigação 
                             Avançada

Construção superior de alta qualidade

Controlo preciso e uniformidade da temperatura



Alternativamente, o equipamento pode ser ligado a diferentes periféricos, como um registador em fita 
de papel, impressora ou PC. Quando ligado a um PC, são oferecidas duas possibilidades para trabalhar 
no ambiente Windows:

LyoLogger
Um programa de registo de dados que permite a recolha de dados como gráficos, eventos, alarmes e 
histórico (ficheiros ASCII) através de uma porta série.

LyoSuiteTM

Um programa de software SCADA, juntamente com um conjunto de ferramentas concebido 
especificamente para estudos científicos de I+D. Permite a conceção, carregamento e armazenamento 
de receitas, gerando relatórios, históricos, listas de alarmes. Em conformidade com a 21 CFR parte 11.

    Com base em PLC e de fácil  
             utilização 

                 ECRÃ TÁCTIL 

Sistema de controlo

Uma das principais novas características dos liofilizadores da Série LyoBeta é a incorporação de um PLC não 
exclusivo em vez do microprocessador clássico, mais frequentemente utilizado neste tipo de equipamento. Este 
sistema, plenamente comprovado nos modelos industriais,  garante a máxima fiabilidade e reprodutibilidade 
no processo, de acordo com os princípios de GLP.

O sistema permite o controlo das funções do liofilizador através de uma interface gráfica de utilizador HMI 
(Interface Homem-Máquina), que oferece a seguinte funcionalidade:
• exibição de informações sobre os elementos do sistema (válvulas, motores, indicadores, etc.)
• receção de informação do alarme
• modificação dos parâmetros do ciclo de liofilização
• eliminação da possibilidade de erro na operação
• proteção do sistema do uso não autorizado
• Desenvolvimento de receitas
• Transferir informação para pen USB

A interface do utilizador apresenta informação de forma atrativa e compreensível num ecrã táctil gráfico a cores 
de 6,5”, através do qual é possível aceder a diferentes ecrãs de dados por meio de zonas de toque.



Dados técnicos

Equipamento de liofilização

BR-LYOBETA-PT-0520
A Telstar reserva-se o direito de efetuar melhoramentos e alterações às especificações sem aviso prévio.

• Filtro de ventilação
• Dispositivos de espaçamento para ajuste no   
 alinhamento de prateleiras
• Dispositivo saca-amostras
• Configuração de sala limpa
• Coletor lateral
• Bandejas de suporte de produtos
• Módulos para sondas de temperatura adicionais  
 (4, 8, 12)
• Monitor de ponto de condensação
• Monitorização do sistema de pesagem

Opções disponíveis

• Software de liofilização de I+D SCADA - LyoSuiteTM 
(em conformidade com a 21 CFR parte 11.)

Número de prateleiras un. 3+1 4+1 5+1 6+1

Dimensões de prateleiras  mm 338 x 450 338 x 450 338 x 450 338 x 450

l x p   un. 13 x 17 13 x 17 13 x 17 13 x 17

Área de prateleira útil m2 0,45 0,60 0,75 0,9

  pés quadrados 4,93 6,57 8,21 9,86

Apuramento  mm 100 71 54 66

  polegadas 3,9 2,8 2,1 2,6

Intervalo de temperaturas da prateleira °C 10 a +80 10 a +80 10 a +80 10 a +80

Capacidade do condensador kg 30 30 30 30

  lb  66 66 66 66

Capacidade do condensador em 24 h kg 18 18 18 24

  lb 39 39 39 52

Temperatura final do condensador °C <-80 <-80 <-80 <-80

Potência elétrica kW 8 8 8 9

Fonte de alimentação V/Hz 230/I/50/60 230/I/50/60 230/I/50/60 400/III/50/60

   (outra sob pedido) (outra sob pedido) (outra sob pedido) (outra sob pedido)

Fluxo da bomba de vácuo m3/h 12 12 12 12

  cfm 5 5 5 5

Peso  kg 730 745 760 910

  lb 1609 1642 1675 2010

Dimensões  Largura (mm/polegadas) 1245/49 1245/49 1245/49 1245/49

   Altura  (mm/polegadas) 1974/77,7 1974/77,7 1974/77,7 1974/77,7

                         Profundidade  (mm/polegadas) 818/32,2 818/32,2 818/32,2 818/32,2

CARACTERÍSTICA Unidade LyoBeta 3PS LyoBeta 4PS LyoBeta 5PS LyoBeta 6PL

O equipamento LyoBeta standard incluiu: 
• Dispositivo de enrolamento e espaçamento de frascos
• Câmara de válvula de isolamento para o condensador
• Software microsuite
• Bomba de vácuo com filtro de exaustão
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