
Acessório
CÂMARA PADRÃO
Dimensões, câmara padrão sem aquecimento
Dimensões, câmara padrão
Dimensões, câmara padrão com 8 portas múltiplas
Dimensões, câmara padrão com sistema de vedação
Dimensões, câmara padrão com sistema de vedação e 8 portas múltiplas
Dimensões da bandeja
Distância entre as prateleiras
Superfície de carga total das prateleiras de produtos
CÂMARA DE AMPLA CAPACIDADE
Dimensões, câmara de ampla capacidade
Dimensões, câmara de ampla capacidade com sistema de vedação
Dimensões da bandeja
Distância entre as prateleiras
Superfície de carga total das prateleiras de produtos
MANIFOLD 
Secagem em frascos de fundo plano ou garrafas de gargalo largo
Secagem em ampolas
Pingadeira
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Liofilizador para laboratório

ISO 9001: Certified Company
BR-LYOQUEST-PT-1212
TelStar reserva-se ao direito de melhorias e mudanças nas especificações sem aviso prévio
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LyoQuest
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Ø490x470
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70
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Ø315x440
Ø315x640

Ø240
70
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8/16
40/80
Ø730

Dados Técnicos dos Acessórios

Câmara padrão com 
sistema de vedação
e 8 portas múltiplas

Câmara de ampla 
capacidade com sistema 

de vedação

Câmara de ampla 
capacidade

Câmara padrão com 8 
portas múltiplas

Câmara padrão Câmara com sistema 
de vedação

Plataforma com 40 
portas múltiplas

Pingadeira

Plataforma com 8 
portas múltiplas
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Referência

71280

71280 + 
7904

Dados Técnicos
Características Unidades LyoQuest -55 LyoQuest -85

Capacidade do condensador (gelo) kg 8 (5 kg/24h) 8 (6 kg/24h) 8

Temperatura final do condensador* °C <-55 <-85 <-55 <-85

Número de compressores - 1 2 1 2

Peso kg 65 70 65 70

Potência total kW 1,1 1,4 1,1 1,4
*Todas as temperaturas são dadas para a temperatura ambiente até +21ºC

LyoQuest -55 LyoQuest -85

 (5 kg/24h) 8 (6 kg/24h)

Referência 

62302

61660
   

61659
   

58913

Código

61644

58201

61646

61647

61646

61647

61653

61654

61655

61656

61655

61656

Modelo

LyoQuest -55 / 230 V 50Hz

LyoQuest -85 / 230 V 50 Hz

LyoQuest -55 / 230 V 60 Hz

LyoQuest -85 / 230 V 60 Hz

LyoQuest -55 / 208 V 60 Hz

LyoQuest -85 / 208 V 60 Hz

LyoQuest -55 Plus / 230 V 50Hz

LyoQuest -85 Plus / 230 V 50 Hz

LyoQuest -55 Plus / 230 V 60 Hz

LyoQuest -85 Plus / 230 V 60 Hz

LyoQuest -55 Plus / 208 V 60 Hz

LyoQuest -85 Plus / 208 V 60 Hz575

480

425

Dimensões
(mm)LyoQuest

Acessórios

Câmara padrão

Câmara padrão com 8 portas 
múltiplas

Câmara padrão com sistema 
de vedação

Câmara padrão com sistema 
de vedação e 8 portas 
múltiplas

Descrição

Câmara em acrílico cilíndrica com 3 prateleiras aquecidas (para matéria-prima a granel)

Câmara em acrílico cilíndrica com 3 prateleiras aquecidas (para matéria-prima a granel) com 
8 portas múltiplas com válvulas (para frascos ou garrafas de gargalo largo com conexão CN 29/32)

Câmara em acrílico cilíndrica com 3 prateleiras aquecidas, dispositivo de fechamento 
manual (para vial e soro)

Câmara em acrílico cilíndrica com 3 prateleiras aquecidas (para vial e soro), dispositivo de 
fechamento manual e 8 portas múltiplas com válvulas (para frascos ou garrafas de gargalo 

largo com conexão CN 29/32)

Câmara Padrão (permite controle da temperatura de temperatura ambiente até 70ºC) 

Manifolds

Acessórios  (disponíveis somente para LyoQuest Plus)

Câmara de ampla capacidade  (permite controle da temperatura de temperatura ambiente até 70ºC)

LyoQuest LyoQuest Plus

Acessórios

Câmara de ampla capacidade

Câmara de ampla capacidade 
com sistema de vedação

Descrição

Câmara em acrílico cilíndrica com 3 prateleiras aquecidas (para matéria-prima a granel)

Câmara em acrílico cilíndrica com 3 prateleiras aquecidas, dispositivo de fechamento 
manual (para vials e soro)

Imagens do painel de controle do LyoQuest

A melhor opção para laboratórios de 
pesquisa e desenvolvimento.

Extremamente compacto enquanto incorpora 

características técnicas robustas e desempenho de 

controle notável.

O liofilizador de bancada Telstar foi desenvolvido para 

estar em conformidade com os requisitos mais exigentes 

de um liofilizador de pesquisa.

Baseado em mais de 40 anos de experiência, a Telstar 

introduz o LyoQuest como o estado da arte em 

desempenho e controle de processos. A unidade foi 

especificamente desenvolvida para pesquisas básicas em 

biotecnologia e institutos científicos.

Recursos Notáveis

�

�

�

�

 Unidade de bancada extremamente compacta. Ampla 

capacidade do condensador (6 kg/24h) em um espaço 

mínimo possível.

 Dois diferentes processos do sistema de controle 

orientado – ambos baseados em PLC, adaptam a 

unidade a qualquer requisito:

- Controle básico para a série LyoQuest: permite 

controle da pressão automático e controle da 

temperatura da prateleira.

- Controle plus para a série LyoQuest Plus: permite 

controle da pressão automático e programação da 

temperatura da prateleira.

 O visor “touch screen” permite visualizar os parâmetros 

de operação e mensagens de alarme. Exibição descritiva 

e oportuna das informações e a seleção da configuração 

também são proporcionadas.

 Software de monitoramento (LyoLogger) para conectar a 

unidade ao computador também disponível (opcional).

�

�

�

�

�

�

�

 permite trabalho totalmente automático 

ou semi-automático. Auto-start up e desligamento 

automático também inclusos.

 Controle da pressão: controle manual (para série 

LyoQuest) ou controle de vácuo automático (para série 

LyoQuest Plus) para uma liofilização mais rápida e 

resultados reprodutíveis.

 Conexões laterais com válvulas para vácuo e dreno.

 Condensador Vertical AISI 316L com capacidade total 

de 8 Kg, o que permite o congelamento das amostras.

 Função de descongelamento automática. O design do 

condensador permite a limpeza e o descongelamento 

de maneira rápida e fácil.

 Duas escolhas de temperatura: -55ºC e -85ºC.

 Ampla variedade de acessórios e opções para acomodar 

todo e qualquer tipo de aplicação em liofilização.

LyoQuest Plus 

Referência

75292

70205
   

7917
 

62332

   
61683

Acessórios

Câmara padrão sem aquecimento

Plataforma com 8 portas múltiplas
 

Plataforma com 40 portas 
múltiplas

 Base adaptadora para plataforma 
com portas múltiplas e câmara de 
ampla capacidade

Pingadeira

Descrição

Câmara em acrílico cilíndrica sem aquecimento com 3 prateleiras

Plataforma com 8 portas múltiplas, incluindo 8 válvulas de borracha “Three-Way” (para 
frascos ou garrafas de gargalo largo com conexão CN 29/32)

Plataforma com 40 portas múltiplas, incluindo coletor de tubos exterior com 13 mm de 
diâmetro (para ampolas)

Adaptador para alocar plataforma com portas múltiplas e câmaras de ampla capacidade

  

Bandeja que protege o liofilizador contra condensação

Acessórios (disponíveis para LyoQuest e LyoQuest Plus)



Referência

71280

71280 + 
7904

Dados Técnicos
Características Unidades LyoQuest -55 LyoQuest -85

Capacidade do condensador (gelo) kg 8 (5 kg/24h) 8 (6 kg/24h) 8

Temperatura final do condensador* °C <-55 <-85 <-55 <-85

Número de compressores - 1 2 1 2

Peso kg 65 70 65 70

Potência total kW 1,1 1,4 1,1 1,4
*Todas as temperaturas são dadas para a temperatura ambiente até +21ºC

LyoQuest -55 LyoQuest -85

 (5 kg/24h) 8 (6 kg/24h)

Referência 

62302

61660
   

61659
   

58913

Código

61644

58201

61646

61647

61646

61647

61653

61654

61655

61656

61655

61656

Modelo

LyoQuest -55 / 230 V 50Hz

LyoQuest -85 / 230 V 50 Hz

LyoQuest -55 / 230 V 60 Hz

LyoQuest -85 / 230 V 60 Hz

LyoQuest -55 / 208 V 60 Hz

LyoQuest -85 / 208 V 60 Hz

LyoQuest -55 Plus / 230 V 50Hz

LyoQuest -85 Plus / 230 V 50 Hz

LyoQuest -55 Plus / 230 V 60 Hz

LyoQuest -85 Plus / 230 V 60 Hz

LyoQuest -55 Plus / 208 V 60 Hz

LyoQuest -85 Plus / 208 V 60 Hz575

480

425

Dimensões
(mm)LyoQuest

Acessórios

Câmara padrão

Câmara padrão com 8 portas 
múltiplas

Câmara padrão com sistema 
de vedação

Câmara padrão com sistema 
de vedação e 8 portas 
múltiplas

Descrição

Câmara em acrílico cilíndrica com 3 prateleiras aquecidas (para matéria-prima a granel)

Câmara em acrílico cilíndrica com 3 prateleiras aquecidas (para matéria-prima a granel) com 
8 portas múltiplas com válvulas (para frascos ou garrafas de gargalo largo com conexão CN 29/32)

Câmara em acrílico cilíndrica com 3 prateleiras aquecidas, dispositivo de fechamento 
manual (para vial e soro)

Câmara em acrílico cilíndrica com 3 prateleiras aquecidas (para vial e soro), dispositivo de 
fechamento manual e 8 portas múltiplas com válvulas (para frascos ou garrafas de gargalo 

largo com conexão CN 29/32)

Câmara Padrão (permite controle da temperatura de temperatura ambiente até 70ºC) 

Manifolds

Acessórios  (disponíveis somente para LyoQuest Plus)

Câmara de ampla capacidade  (permite controle da temperatura de temperatura ambiente até 70ºC)

LyoQuest LyoQuest Plus

Acessórios

Câmara de ampla capacidade

Câmara de ampla capacidade 
com sistema de vedação

Descrição

Câmara em acrílico cilíndrica com 3 prateleiras aquecidas (para matéria-prima a granel)

Câmara em acrílico cilíndrica com 3 prateleiras aquecidas, dispositivo de fechamento 
manual (para vials e soro)

Imagens do painel de controle do LyoQuest

A melhor opção para laboratórios de 
pesquisa e desenvolvimento.

Extremamente compacto enquanto incorpora 

características técnicas robustas e desempenho de 

controle notável.

O liofilizador de bancada Telstar foi desenvolvido para 

estar em conformidade com os requisitos mais exigentes 

de um liofilizador de pesquisa.

Baseado em mais de 40 anos de experiência, a Telstar 

introduz o LyoQuest como o estado da arte em 

desempenho e controle de processos. A unidade foi 

especificamente desenvolvida para pesquisas básicas em 

biotecnologia e institutos científicos.

Recursos Notáveis

�

�

�

�

 Unidade de bancada extremamente compacta. Ampla 

capacidade do condensador (6 kg/24h) em um espaço 

mínimo possível.

 Dois diferentes processos do sistema de controle 

orientado – ambos baseados em PLC, adaptam a 

unidade a qualquer requisito:

- Controle básico para a série LyoQuest: permite 

controle da pressão automático e controle da 

temperatura da prateleira.

- Controle plus para a série LyoQuest Plus: permite 

controle da pressão automático e programação da 

temperatura da prateleira.

 O visor “touch screen” permite visualizar os parâmetros 

de operação e mensagens de alarme. Exibição descritiva 

e oportuna das informações e a seleção da configuração 

também são proporcionadas.

 Software de monitoramento (LyoLogger) para conectar a 

unidade ao computador também disponível (opcional).

�

�

�

�

�

�

�

 permite trabalho totalmente automático 

ou semi-automático. Auto-start up e desligamento 

automático também inclusos.

 Controle da pressão: controle manual (para série 

LyoQuest) ou controle de vácuo automático (para série 

LyoQuest Plus) para uma liofilização mais rápida e 

resultados reprodutíveis.

 Conexões laterais com válvulas para vácuo e dreno.

 Condensador Vertical AISI 316L com capacidade total 

de 8 Kg, o que permite o congelamento das amostras.

 Função de descongelamento automática. O design do 

condensador permite a limpeza e o descongelamento 

de maneira rápida e fácil.

 Duas escolhas de temperatura: -55ºC e -85ºC.

 Ampla variedade de acessórios e opções para acomodar 

todo e qualquer tipo de aplicação em liofilização.

LyoQuest Plus 

Referência

75292

70205
   

7917
 

62332

   
61683

Acessórios

Câmara padrão sem aquecimento

Plataforma com 8 portas múltiplas
 

Plataforma com 40 portas 
múltiplas

 Base adaptadora para plataforma 
com portas múltiplas e câmara de 
ampla capacidade

Pingadeira

Descrição

Câmara em acrílico cilíndrica sem aquecimento com 3 prateleiras

Plataforma com 8 portas múltiplas, incluindo 8 válvulas de borracha “Three-Way” (para 
frascos ou garrafas de gargalo largo com conexão CN 29/32)

Plataforma com 40 portas múltiplas, incluindo coletor de tubos exterior com 13 mm de 
diâmetro (para ampolas)

Adaptador para alocar plataforma com portas múltiplas e câmaras de ampla capacidade

  

Bandeja que protege o liofilizador contra condensação

Acessórios (disponíveis para LyoQuest e LyoQuest Plus)



Acessório
CÂMARA PADRÃO
Dimensões, câmara padrão sem aquecimento
Dimensões, câmara padrão
Dimensões, câmara padrão com 8 portas múltiplas
Dimensões, câmara padrão com sistema de vedação
Dimensões, câmara padrão com sistema de vedação e 8 portas múltiplas
Dimensões da bandeja
Distância entre as prateleiras
Superfície de carga total das prateleiras de produtos
CÂMARA DE AMPLA CAPACIDADE
Dimensões, câmara de ampla capacidade
Dimensões, câmara de ampla capacidade com sistema de vedação
Dimensões da bandeja
Distância entre as prateleiras
Superfície de carga total das prateleiras de produtos
MANIFOLD 
Secagem em frascos de fundo plano ou garrafas de gargalo largo
Secagem em ampolas
Pingadeira

LyoQuest

Liofilizador para laboratório

ISO 9001: Certified Company
BR-LYOQUEST-PT-0521
TelStar reserva-se ao direito de melhorias e mudanças nas especificações sem aviso prévio

Unidades

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

2cm

mm
mm
mm
mm
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units
units
mm

LyoQuest

Ø215x300
Ø215x300
Ø490x300
Ø215x470
Ø490x470

Ø160
70

600

Ø315x440
Ø315x640

Ø240
70

1350

8/16
40/80
Ø730

Dados Técnicos dos Acessórios

Câmara padrão com 
sistema de vedação
e 8 portas múltiplas

Câmara de ampla 
capacidade com sistema 

de vedação

Câmara de ampla 
capacidade

Câmara padrão com 8 
portas múltiplas

Câmara padrão Câmara com sistema 
de vedação

Plataforma com 40 
portas múltiplas

Pingadeira

Plataforma com 8 
portas múltiplas

www.telstar.com
sales.laboratory@telstar.com

Headquarters 
Av. Font i Sagué, 55
08227 Terrassa (Spain)

T +34 937 361 600
F +34 937 861 380

Check for the nearest Telstar office at
https://www.telstar.com/international/
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