
LyoQuest

Liofilizador 
de bancada de laboratório



LyoQuest
A melhor escolha para laboratórios 
de I&D

Principais características do Lyoquest
• • Liofilizador plug-and-play 

• • Unidade de bancada compacta 

•  •  Três modelos: Lyoquest -55, LyoQuest -85 e 
Lyoquest Arctic

•  •  Estão disponíveis duas opções para o Lyoquest -55 e 
Lyoquest -85:

• • NO PLUS: Sem controlo de temperatura das prate-
leiras

•  •  PLUS: controlo de temperatura das prateleiras (até 
+ 70 ºC)

• • Refrigeração por ar

•  •  Software intuitivo e de alto desempenho; controlo do 
sistema PLC + ecrã tátil a cores; 

•  •  Parâmetros: Temperatura do condensador, tem-
peratura das prateleiras, temperatura do produto, 
valor do vácuo, tempo de processo, alarmes e 
eventos, fórmulas

• • Interface intuitiva 

• • Bomba de vácuo no exterior do armário

• • Software de monitorização (Lyologger) para ligar a unida-
de ao PC. 

• • Possibilidade de congelação de amostras no interior do 
condensador 

•  •  Vários acessórios que permitem a liofilização em ampolas, 
frascos, a granel, ... 

•  •  Possibilidade de trabalhar em modo AUTOMÁTICO; 
SEMIAUTOMÁTICO E MANUAL. 

•  •  Possibilidade de guardar até 4 fórmulas diferentes com 10 
passos cada.

• •  Cada fórmula com 4 processos selecionáveis: paragem, 
congelação, frio + vácuo e prateleiras aquecidas (apenas 
disponível na versão PLUS e ARCTIC) 

• •  Descongelamento rápido graças ao aquecimento no ex-
terior do condensador, que permite que o bloco de gelo 
seja facilmente removido. 

•  •  Função de início de sessão duplo: opções de palavra-pas-
se de operador e administrador

Um passo em frente: LyoQuest Arctic
Empenhada na sustentabilidade, a Telstar apresenta a versão 
Arctic do Lyoquest, o inovador liofilizador que utiliza gases 
refrigerantes sem HFC e HFO. 
Este Lyoquest garante a conformidade a longo prazo com a 
regulamentação internacional cada vez mais restritiva (regu-
lamentação dos gases fluorados).

A liofilização é um processo muito eficaz para secar produtos sensíveis. É cada vez mais utilizado em áreas como a farmacêutica, a inves-
tigação básica, a investigação arqueológica e a indústria alimentar, levando a uma maior procura de conhecimentos sobre o processo ou 
parâmetros que o possam influenciar. Com mais de 65 anos de experiência, a Telstar introduz no mercado uma gama de liofilizadores 
muito robusta, fácil de utilizar e compacta, tanto para I&D como para produção.

LYOQUEST: A melhor opção de liofilizador de pequenas dimensões

Um design extremamente compacto, com características técnicas robustas e excelentes desempenhos de controlo.
O liofilizador de bancada da Telstar foi desenvolvido para corresponder aos requisitos mais exigentes de um liofilizador de investigação.
As características específicas permitem a compreensão dos parâmetros mais importantes do processo, bem como ajudar na otimização 
do mesmo.

Este modelo, especificamente desenvolvido para investigação básica em biotecnologia e institutos científicos, tem demonstrado grande 
eficácia nas referidas aplicações de investigação biotecnológica, bem como em muitas outras aplicações, tais como áreas de desenvolvi-
mento alimentar e agrícola. 
Os utilizadores podem desenvolver fórmulas para investigação básica e primeiros passos na liofilização.



Acessórios Principais 

Acessório Descrição 
Principais caracterís-
ticas

Dimensões 

* Apenas LQ Plus

Câmara com 
coletor e 
vedante
(58913)

• Câmara para a liofili-
zação de amostras em 
garrafas, a granel ou 
em frascos. 

• Câmara com pratelei-
ras aquecidas

• Inclui dispositivo 
vedante para o fecho 
de frascos a vácuo ou 
atmosfera controlada 

• Inclui coletor de 8 
portas para liofilização 
de amostras em 
garrafas

• Câmara
Ø 215x300 mm 

•Prateleiras Ø160 mm
• Distância entre prate-

leiras 70 mm 

* Apenas LQ Plus

Câmara com 
coletor
(61660)

• Câmara para a liofili-
zação de amostras em 
garrafas, a granel ou 
em frascos.

• Câmara com pratelei-
ras aquecidas

• Inclui coletor de 
8 portas para 
liofilização de 
amostras em garrafas

• Câmara 
Ø 215x300 mm 

•Prateleiras Ø160 mm
• Distância entre prate-

leiras 70 mm 

* Apenas LQ Plus

Câmara
(62302)

• Câmara para liofili-
zação de amostras a 
granel ou em frascos

• Câmara com pratelei-
ras aquecidas

• Câmara
Ø 215x300 mm 

• Prateleiras Ø160 mm
• Distância entre prate-

leiras 70 mm 

* Apenas LQ Plus

Câmara com 
vedante
(61659)

• Câmara para liofili-
zação de amostras a 
granel ou em frascos

• Câmara com pratelei-
ras aquecidas

• Inclui dispositivo 
vedante para o fecho 
de frascos a vácuo ou 
atmosfera controlada

• Câmara
Ø215x300 mm 

•Prateleiras Ø160 mm
• Distância entre prate-

leiras 70 mm 

* Apenas LQ Plus

Câmara grande com 
vedante 
(71280+7904)

• Câmara grande para 
a liofilização de amos-
tras em garrafas, a 
granel ou em frascos.

• Câmara com 3 prate-
leiras aquecidas

• Inclui dispositivo 
vedante para o fecho 
de frascos a vácuo ou 
atmosfera controlada

• Câmara pode ser 
configurada com 4 
prateleiras

• Câmara
Ø315x440 mm 

•Prateleiras Ø240 mm
• Distância entre prate-

leiras 70 mm 

* Apenas LQ Plus

Câmara grande
(71280)

• Câmara para a liofili-
zação de amostras em 
garrafas, a granel ou 
em frascos. 

• Câmara com 3 prate-
leiras aquecidas

• Câmara pode ser 
configurada com 4 
prateleiras

• Câmara
Ø 315x440 mm 

•Prateleiras Ø240 mm
• Distância entre 

prateleiras 70 mm 

Coletor de 8 portas
(70205)

• Coletor para liofili-
zação de amostras em 
garrafas.

• Coletores de até 16 
portas com conector 
CN 29/32 

Tabuleiro escorredor 
(61683)

Tabuleiro para recolher 
a água ambiente 
condensada na parte 
exterior das garrafas

• Dimensões
Ø 730 mm 

* Apenas LQ Plus



Dados técnicos

Descubra o centro Telstar mais próximo em

https://www.telstar.com/international/

ISO 9001: Empresa certifi cada
BR-LYOQUEST-PT-0123
A Telstar reserva-se o direito a melhorar e alterar as especifi cações sem aviso prévio.

Sede
Av. Font i Sagué, 55 T +34 937 361 600 www.telstar.com
08227 Terrassa (Espanha) F +34 937 861 380 sales.laboratory@telstar.com

Outros ACESSÓRIOS:  Entre em contacto com a Telstar para diferentes recipientes, ampolas e frascos. LyoQuest resistente a solventes disponível 
mediante pedido. Opção de Câmara PYREX mediante pedido. Contacte a Telstar para qualquer aplicação especial. 

Coletor de 40 portas
(7917)

• Coletor para 
liofilização de 
amostras em 
ampolas

Possibilidade para cole-
tores de 80 portas

Câmara cúbica em 

aço inoxidável
(1715583+ 647009 ou 
647010 ou 647011)

• Câmara para liofili-
zação de amostras em 
garrafas, a granel ou 
em frascos. Prateleiras 
não aquecidas

Até 6 prateleiras 
com uma superfície 
máxima de 0,77 m2.

484 x 340 x 376

Lyologger • Software para
processamento de 
dados

CONDENSADOR DE GELO LQ-55 LQ-85 LQ Arctic-85

Superfície de condensação m2 0,25 0,25
Temperatura mínima

(T≤ + 21 ºC)
ºC -53 ±3 -83 ±3 -83 ±3

Capacidade de gelo kg 8 (4 kg/24 h) 8 (6 kg/24 h) 8 (6 kg/24 h)

Material AISI - 316 L AISI - 316 L

EQUIPAMENTO LQ-55 LQ-85 LQ Arctic-85

Processamento a vácuo.
Descarregado, T≤ 21 ºC,
temperatura do conden-
sador: -55 ºC (Lyoquest 

-55),
temperatura do conden-

sador:
-85 ºC (Lyoquest -85),

temperatura do conden-
sador:

-85 ºC (Lyoquest 
Arctic -85),

mbar < 5 x 10-2 < 3 x 10-2 < 3 x 10-2

Dimensões
(altura x largura x pro-

fundidade)
mm 480 x 425 x 575 480 x 506 x 575

Peso kg 65 70 71

UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO LQ-55 LQ-85 LQ Arctic-85

Número de compressores 1 2 2

Tipo hermético Uma fase Uma fase
Poder de refrigeração

(a 35 ºC)
W 495 800 800

Refrigerante (sem gases CFC) R-507 R-507 / R-23 R-290 / R-170

Refrigeração da unidade Por circulação de ar

Acessórios Principais 


