
LyoBeta Mini
Liofilizador de bancada de laboratório

Desempenho avançado 
A gama LyoBeta de liofilizadores de laboratório e de 
I&D oferece especificações elevadas e um desempenho 
avançado para os melhores resultados de liofilização ao 
longo de todas as fases de desenvolvimento do processo 
de liofilização.

LyoBeta Mini facilita a compreensão dos principais 
parâmetros de um processo de liofilização e fornece uma 
ferramenta muito valiosa para a expansão de processos 
nas fases anteriores à produção. LyoBeta Mini oferece 
recursos semelhantes a unidades de maior dimensão, 
ocupando menos espaço em laboratórios de investigação.

As capacidades de um liofilizador industrial foram 
integradas no novo Liofilizador compacto LyoBeta 
Mini; permitindo a otimização de receitas de escala 
industrial numa unidade de pequena escala.

LyoBeta Mini proporciona capacidades de liofilizador industrial ao seu Liofilizador de bancada: 
alto desempenho, pequena dimensão.

Características de design 

• Melhor desempenho de liofilização com um espaço mínimo

• A configuração padrão inclui:

• Ecrã táctil para controlo de unidade com PLC

• Controlo de temperatura da prateleira de -55°C a +70°C

• Capacidade do condensador de 5,5 l

• Temperatura do condensador de -83 + -3°C

• Monitorização e controlo do vácuo

• Sensores de temperatura para monitorização de produto e 

prateleira

• Válvula de arejamento

• Área de prateleira flexível

• Descongelação automática

• Interface intuitiva e de fácil utilização

Sensores de temperatura para monitorização de produto e 

Uma unidade de pequena



LyoBeta Mini
Liofilizador de bancada de laboratório

Dados técnicos

Opções e acessóriosOpções e acessórios
• Dispositivo de enrolhamento automático

• Válvula de isolamento de câmara-condensador 

• Filtro de ventilação - para o arejamento da câmara com ar filtrado ou nitrogénio

• Medidor de vácuo de capacidade (ajuda a determinar o fim da secagem primária)

• Sistema de controlo de vácuo de micropurga para permitir o controlo de vácuo preciso

• Eutectímetro

• Saca-amostras para a extração de amostras durante a secagem

• Analisador de humidade determina o ponto final de secagem primária e secundária

• Controlo de pressão durante o processo de enrolhamento

• Software LyoSuite™ SCADA

• Bandejas de produtos

Número de prateleiras
(max.)

2 -

Dimensões da prateleira
(L x P)

400 x 225 mm

Área de prateleira útil
(max)

0.18 m2

Intervalo de temperaturas da prateleira -55 to +70 °C

Capacidade do condensador 5.5 kg

Temp. final do condensador -83 + -3 °C

Peso 200 kg

Dimensões
(L x A x P)    

941 x 755 x 630 mm

LB Mini Unidade

Dados técnicos
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