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ACREDITAMOS QUE É NA TRADIÇÃO A INOVAÇÃO DA TECNOLOGIA, 
MAS PARA PERPETUARMOS ESSE FUTURO TEMOS DE TER 
COMPROMETIMENTO E QUALIDADE, CONSTRUINDO PARCERIAS NAS 
TROCAS DE EXPERIÊNCIA COM NOSSOS CLIENTES, AMIGOS E PARCEIROS.

CONHEÇA A JJ CIENTIFICA 

A JJ Cien�fica é uma empresa dinâmica e moderna de capital nacional, localizada 
em São Carlos, polo de alta tecnologia do estado de São Paulo. 
É especializada na comercialização, desenvolvimento, montagem e prestação de 
serviços em equipamentos que envolvam vácuo, frio ou calor como LIOFILIZADOR, 
CÂMARA CLIMÁTICAS, BIOFREEZER, ULTRA FREEZER, ESTUFAS A VÁCUO, 
BANHO MARIA, CÂMARA FRIA entre outros. Atendendo com excelência a 
demanda do mercado nos setores acadêmico, farmacêu�co, veterinário, alimen�cio 
e de centros de pesquisa.
Especializada também em sistemas de pasteurização, sistema chiler, sistema de 
Chopp entre outros.

MISSÃO
“Qualidade, comprome�mento e seriedade, oferecer aos nossos clientes 
equipamentos e serviços que supram suas necessidades e expecta�vas, 
desenvolvidos e Montados com o mais alto grau de inovação tecnológica e
eficiência’’. 

VALORES ESSENCIAIS
  ·  Comprome�mento total com nossos; 
  ·  Clientes e Parceiros   Qualidade com Dinâmica e seriedade;
  ·  É�ca de Profissionalismo com total respeito; 
  ·  Responsabilidade Socioambiental;

VISÃO
“Tornar-se não somente a principal referência do mercado nacional como empresa 
fornecedora de equipamentos e soluções que envolvam vácuo, frio e calor, mas 
também assumir total comprome�mento com nossos clientes, trabalhando com 
pequenas e grandes empresas sempre em prol de parcerias”
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ÁREA DE ATUAÇÃO EM MANUTENÇÕES, UPGRADES, DESENVOLVIMENTO 
DE PROJETOS, PLANTAS E CONSULTORIA.

Uma grande variedade de equipamentos que envolvam FRIO, VÁCUO E CALOR.

Veja abaixo alguns dos equipamentos em que mais atuamos:

·  LIOFILIZADORES
·  CÂMARAS CLIMÁTICAS
·  CÂMARAS FRIGORIFICAS
·  FREEZER
·  BIOFREEZER
·  ULTRAFREEZER
·  BALCÕES REFRIGERADOS
·  BALCÕES CONGELADOS
·  CHOPEIRAS
·  SISTEMAS DE CHOPP
·  SISTEMA DE CHILLER
·  SISTEMA DE PASTEURIZAÇÃO 
·  BANHO MARIA
·  BOMBA DE CALOR
·  TRANSFORMAÇÃO DE FREEZER CONVENCIONAL 
   PARA ULTRA FREEZER ATÉ – 45°C
·  TROCADORES DE CALOR EM GERAL

SERVIÇOS

MANUTENÇÕES | UPGRADES | DESENVOLVIMENTOS | PLANTAS | CONSULTORIA 
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LIOFILIZADORES DE BANCADA | LINHA LJJ

CAPACIDADES ENTRE 1KG ATÉ 8KG DE GELO POR CICLO 

Painel de Comando Vibra-Stop

Imagens Ilustra�vas Os liofilizadores da linha LJJ são compostos por liofilizadores que se adequam 
as áreas de alimentos, fármacos, pesquisas, veterinária, cosmé�cos e didá�cos 
garan�ndo sempre em qualquer área uma liofilização eficácia. 
Ideais para a necessidade de uso de bandejas e manifolds, com uso separados 
ou juntos.
Construída em estrutura em cantoneira de aço inoxidável, carenagem em aço 
inoxidável escovado, branco ou azul (outras cores consultar a empresa), 
câmara de secagem em layout ver�cal acima do condensador, difusor (impede 
que o frio do condensador suba até a câmara de secagem) de base da estante 
porta bandejas e dreno para evacuação painel de comando onde estão 
localizados todos os controladores garan�ndo sempre parâmetros precisos.
Observação: Por sermos fabricantes, podemos alterar (modificar) qualquer 
opção descrita abaixo conforme cada necessidade.

Painel de comando onde estão localizados todos os controladores. Os 
controladores são ajustáveis conforme suas necessidades, controlador com 
AUTO PID digitalizado para cada plataforma com aquecimento (OPCIONAL) e 
controlador para a temperatura em °C do condensador e vácuo em mmHg.
 

Câmara De Secagem em tudo de acrílico translúcido acima do condensador, 
ou em aço inoxidável AISI 304 ou 316L, rings de vedação e tampo superior 
em polipropileno branco.

Estante porta bandejas em aço inoxidável AISI 304 ou 316L, removível para 
higienização.
Opcionais:
      Fechamento Pneumá�co por bolhas que inflam, fechando frascos.
      Aquecimento das plataformas com sistema de AUTO PID com setpoint 
      ajustável para até +80°C.
       Tampo superior com 8 manifolds.

Manifolds frontal válvulas especiais em neoprene processamento de produtos
 con�dos em frascos �po boca larga ou �po penicilina expostos ao ambiente. 
A configuração permite o processamento (secagem/liofilização) de produtos 
con�dos em frascos e bandejas ao mesmo tempo 
Opcionais:
       Adaptadores de borracha silicone para frascos �po boca larga (75mm até 
      95mm).
      T ampo superior com 8 manifolds.

Condensador cilíndrico em layout ver�cal aço inoxidável AISI 304 ou 316L, 
independente da câmara de secagem, serpen�na helicoidal externa com 
capacidade de comportar entre 1kg até 8kg de gelo por ciclo nas temperaturas 
de -55°C, 60°C ou -86°C com unidade condensador resfriada a ar com gás 
refrigerante livre de CFC conforme as normas ambientais e dreno para 
evacuação da água do condensador. 
OPCIONAIS:
      D egelo por ciclo reverso do fluido refrigerante (acelera o processo de 
      descongelamento do condensador). 
      C ongelamento Interno com serpen�nas helicoidal externa, o condensador 
      p ode ser u�lizado para o congelamento das amostras.

Bomba de vácuo com palhetas rota�vas banhadas a óleo, direct-drive, duplo 
estágio, válvula de isolamento do sistema de sucção, válvula gas-ballast para 
eliminação de impurezas do óleo, válvula de retenção de fluxo reverso que 
evita retorno do fluído em casos de quedas da energia elétrica, pode funcionar 
com ciclos ininterruptos sem problemas com aquecimento demasiado
Opcionais:
      B omba de vácuo seca.

Interface de comunicação com o computador de forma prá�ca e rápida por 
so�wares e um conversor para comunicação com o PC (USB).

Azul

Inóx escovado

Branco
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LIOFILIZADORES DE BANCADA | LINHA LJM

CAPACIDADES ENTRE 1KG ATÉ 8KG DE GELO POR CICLO 

Painel de Comando Vibra-Stop

Imagens Ilustra�vas Os liofilizadores da linha LJJ são compostos por liofilizadores que se 
adequam as áreas de alimentos, fármacos, pesquisas, veterinária, 
cosmé�cos e didá�cos garan�ndo sempre em qualquer área uma 
liofilização eficácia. 
Ideais para a necessidade de uso de bandejas e manifolds, com uso 
separados ou juntos.
Construída em estrutura em cantoneira de aço inoxidável, carenagem 
em aço inoxidável escovado, branco ou azul (outras cores consultar a 
empresa), câmara de secagem em layout ver�cal acima do condensador, 
difusor (impede que o frio do condensador suba até a câmara de secagem) 
de base da estante porta bandejas e dreno para evacuação painel de 
comando onde estão localizados todos os controladores garan�ndo 
sempre parâmetros precisos.

Painel de comando onde estão localizados todos os controladores. Os 
controladores são ajustáveis conforme suas necessidades, controlador 
com AUTO PID digitalizado para cada plataforma com aquecimento 
(OPCIONAL) e controlador para a temperatura em °C do condensador e 
vácuo em mmHg.

Câmara De Secagem em tudo de acrílico translúcido acima do 
condensador, ou em aço inoxidável AISI 304 ou 316L, rings de vedação e 
tampo superior em polipropileno branco

Opcionais:
       Fechamento Pneumá�co por bolhas que inflam, fechando frascos.
       Aquecimento das plataformas com sistema de AUTO PID com setpoint 
ajustável para até +80°C.
       Tampo superior com 8 manifolds.

Manifolds frontal válvulas especiais em neoprene processamento de 
produtos con�dos em frascos �po boca larga ou �po penicilina expostos 
ao ambiente. A configuração permite o processamento 
(secagem / liofilização) de produtos con�dos em frascos e bandejas ao 
mesmo tempo 

Opcionais:
       Adaptadores de borracha silicone para frascos �po boca larga (75mm até 
       95mm).
       Tampo superior com 8 manifolds.

CONDENSADOR Condensador cilíndrico em layout ver�cal aço inoxidável AISI 
304 ou 316L, independente da câmara de secagem, serpen�na helicoidal 
externa com capacidade de comportar entre 1kg até 8kg de gelo por ciclo 
nas temperaturas de -55°C, 60°C ou -86°C com unidade condensador resfriada 
a ar com gás refrigerante livre de CFC conforme as normas ambientais e dreno 
para evacuação da água do condensador. 

Opcionais:
       Degelo por ciclo reverso do fluido refrigerante (acelera o processo de 
       descongelamento do condensador). 
       Congelamento Interno com serpen�nas helicoidal externa, o condensador 
       secagem pode ser u�lizado para o congelamento dos produtos.

Interface de comunicação com o computador de forma prá�ca e rápida por 
so�wares e um conversor para comunicação com o PC (USB).

Branco

Azul

Aço inoxidável
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LIOFILIZADORES DE BANCADA | LINHA LJ-UP

CAPACIDADES ENTRE 1KG ATÉ 4KG DE GELO POR CICLO 

Painel de Comando Vibra-Stop

Imagens Ilustra�vas Os liofilizadores da linha LJ-UP são compostos por liofilizadores que se adequam 
as áreas de alimentos, fármacos, pesquisas, veterinária, cosmé�cos e didá�cos 
garan�ndo sempre em qualquer área uma liofilização eficácia. 
Ideais para a necessidade de uso de bandejas e manifolds, com uso separados 
ou juntos.
Construída em estrutura em cantoneira de aço inoxidável, carenagem em aço 
inoxidável escovado, branco ou azul (outras cores consultar a empresa), 
câmara de secagem em layout ver�cal acima do condensador, difusor (impede 
que o frio do condensador suba até a câmara de secagem) de base da estante 
porta bandejas e dreno para evacuação painel de comando onde estão 
localizados todos os controladores garan�ndo sempre parâmetros precisos.
Observação: Por sermos fabricantes, podemos alterar (modificar) qualquer 
opção descrita abaixo conforme cada necessidade.

Painel de comando onde estão localizados todos os controladores. Os 
controladores são ajustáveis conforme suas necessidades, controlador com 
AUTO PID digitalizado para cada plataforma com aquecimento (OPCIONAL) e 
controlador para a temperatura em °C do condensador e vácuo em mmHg.
 

Câmara De Secagem em tudo de acrílico translúcido acima do condensador, 
ou em aço inoxidável AISI 304 ou 316L, rings de vedação e tampo superior 
em polipropileno branco.

Estante porta bandejas em aço inoxidável AISI 304 ou 316L, removível para 
higienização.
Opcionais:
      Fechamento Pneumá�co por bolhas que inflam, fechando frascos.
      Aquecimento das plataformas com sistema de AUTO PID com setpoint 
      ajustável para até +80°C.
       Tampo superior com 8 manifolds.

Manifolds  válvulas especiais em neoprene processamento de produtos
 con�dos em frascos �po boca larga ou �po penicilina expostos ao ambiente. 
A configuração permite o processamento (secagem/liofilização) de produtos 
con�dos em frascos e bandejas ao mesmo tempo 
Opcionais:
       Adaptadores de borracha silicone para frascos �po boca larga (75mm até 
      95mm).
      T ampo superior da câmara de secagem com 8 manifolds.

Condensador cilíndrico em layout ver�cal aço inoxidável AISI 304 ou 316L, 
independente da câmara de secagem, serpen�na helicoidal externa com 
capacidade de comportar entre 1kg até 4kg de gelo por ciclo nas temperaturas 
de -55°C, 60°C ou -86°C com unidade condensador resfriada a ar com gás 
refrigerante livre de CFC conforme as normas ambientais e dreno para 
evacuação da água do condensador. 
OPCIONAIS:
      D egelo por ciclo reverso do fluido refrigerante (acelera o processo de 
      descongelamento do condensador). 
      C ongelamento Interno com serpen�nas helicoidal externa, o condensador 
      p ode ser u�lizado para o congelamento das amostras.

Bomba de vácuo com palhetas rota�vas banhadas a óleo, direct-drive, duplo 
estágio, válvula de isolamento do sistema de sucção, válvula gas-ballast para 
eliminação de impurezas do óleo, válvula de retenção de fluxo reverso que 
evita retorno do fluído em casos de quedas da energia elétrica, pode funcionar 
com ciclos ininterruptos sem problemas com aquecimento demasiado
Opcionais:
      B omba de vácuo seca.

Interface de comunicação com o computador de forma prá�ca e rápida por 
so�wares e um conversor para comunicação com o PC (USB).

Azul

Inóx escovado

Branco
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LIOFILIZADORES DE BANCADA | LINHA LJH

CAPACIDADES ENTRE 1KG ATÉ 8KG DE GELO POR CICLO 

Painel de Comando

Imagens Ilustra�vas Os liofilizadores da linha LJH são compostos por liofilizadores que se adequam as 
áreas de alimentos, fármacos, pesquisas, veterinária, cosmé�cos e didá�cos 
garan�ndo sempre em qualquer área uma liofilização eficácia. 
Construída em estrutura d tubo de aço (metalon) com pintura epóxi, carenagem 
em aço inoxidável escovado, branco ou azul (outras cores consultar a empresa), 
e painel de comando onde estão localizados todos os controladores garan�ndo 
sempre parâmetros precisos.
Observação: Por sermos fabricantes, podemos alterar (modificar) qualquer 
opção descrita abaixo conforme cada necessidade.

Painel de comando onde estão localizados todos os controladores. Os 
controladores são ajustáveis conforme suas necessidades, controlador com 
AUTO PID digitalizado para cada plataforma com aquecimento (OPCIONAL) e 
controlador para a temperatura em °C do condensador e vácuo em mmHg.
 
Câmara De Secagem horizontal em aço inoxidável AISI 304 ou 316L, rings de 
vedação e porta frontal ar�culada em vidro translúcido e dreno no caso de 
limpeza.
Opcionais:

      Congelamento Interno com serpen�nas helicoidal externa, a câmara de  
      secagem pode ser u�lizada para o congelamento das amostras.

Estante porta bandejas em aço inoxidável AISI 304 ou 316L, removível para 
higienização. 
Opcionais: 
      Fechamento Pneumá�co por bolhas que inflam, fechando frascos.
      Aquecimento das plataformas com sistema de AUTO PID com setpoint 
      ajustável para até +80°C.
      Congelamento de amostras no interior da câmara de secagem.

Condensador cilíndrico em layout horizontal aço inoxidável AISI 304 ou 316L, 
independente da câmara de secagem, serpen�na helicoidal externa com 
capacidade de comportar entre 1kg até 8kg de gelo por ciclo nas temperaturas 
de -55°C, 60°C ou -86°C com unidade condensador resfriada a ar com gás 
refrigerante livre de CFC conforme as normas ambientais e dreno para 
evacuação da água do condensador. 
Opcionais:
      Degelo por ciclo reverso do fluido refrigerante (acelera o processo de 
      descongelamento do condensador).
 
Bomba de vácuo com palhetas rota�vas banhadas a óleo, direct-drive, 
duplo estágio, válvula de isolamento do sistema de sucção, válvula gas-ballast 
para eliminação de impurezas do óleo, válvula de retenção de fluxo reverso que 
evita retorno do fluído em casos de quedas da energia elétrica, pode funcionar 
com ciclos ininterruptos sem problemas com aquecimento demasiado
Opcionais:
      Bomba de vácuo seca.

Interface de comunicação com o computador de forma prá�ca e rápida por 
so�wares e um conversor para comunicação com o PC (USB).

Câmara de secagem

Inox escovado

Branco

Azul e branco
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LIOFILIZADORES SEMI-INDUSTRIAIS | LINHA LJP

CAPACIDADES ENTRE 6KG ATÉ 12KG DE GELO POR CICLO 

Imagens Ilustra�vas

Branco Azul e Branco Inóx escovado

Os liofilizadores da linha LJP são compostos por liofilizadores que se 
adequam as áreas de alimentos, fármacos, pesquisas, veterinária, 
cosmé�cos e didá�cos garan�ndo sempre em qualquer área uma 
liofilização eficácia.
Construída em estrutura de tubos de aço (metalon) com pintura 
eletrostá�ca sobre 4 rodízios para fácil locomoção, 2 portas ar�culadas 
de vidro temperado translucido, dreno para evacuação painel de 
comando onde estão localizados todos os controladores garan�ndo 
sempre parâmetros precisos. 
Observação: por sermos fabricantes, podemos alterar (modificar) 
qualquer opção descrita abaixo conforme cada necessidade.

Painel de comando onde estão localizados todos os controladores de 
comando do equipamento, como os controladores de das plataformas 
com controle de AUTO PID com setpoint programável e controlador 
da temperatura do condensador em °C e vácuo em mmHg. 

Câmara de secagem com tanque cilíndrico em aço inoxidável AISI 304 
ou 316L com acabamento/polimento sanitário espelhado.

 Opcionais:
      Congelamento de produtos no interior da câmara de secagem com 
      serpen�nas helicoidal externa, a câmara de secagem pode ser u�lizada 
      para o congelamento das amostras.

 Estante porta bandejas aquecíveis com controle de temperatura por 
AUTO PID com setpoint ajustável na temperatura de até +80°C 
removível para acomodar bandejas em aço inoxidável AISI 304 ou 
AISI 316L com bandejas em aço inoxidável AISI 304 ou 316L.

  Opcionais: 
      Fechamento pneumá�co por bolhas que inflam, fechando frascos.
      Fechamento hidráulico com uma estante ar�culada, os pistões da 
      câmara de secagem empurram as plataformas fazendo com que elas 
      Fechem os frascos con�dos nas bandejas.
      Resfriamento das plataformas por sistema liquido em cada plataforma 
      com temperatura de até -45°C

Condensador cilíndrico na parte da frente do equipamento em aço 
inoxidável AISI 304 ou 316L independente da câmara de secagem, 
serpen�na helicoidal interna com capacidade de comportar entre 6kg 
até 12kg de gelo por ciclo nas temperaturas de -55°C, 60°C ou -86°C com 
unidade condensador resfriada a ar com gás refrigerante livre de CFC 
conforme as normas ambientais e dreno para evacuação da água do c
ondensador. 
 
Opcionais: 

DEGELO por ciclo reverso do fluido refrigerante (acelera o processo de       
      descongelamento do condensador).

Interface de comunicação com o computador de forma prá�ca e rápida 
por so�wares e um conversor para comunicação com o PC (USB).
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LIOFILIZADORES SEMI-INDUSTRIAIS | LINHA LJI

CAPACIDADES ENTRE 10KG ATÉ 30KG DE GELO POR CICLO 

Imagens Ilustra�vas

Branco Azul e Branco Inóx escovado

Os liofilizadores da linha LJI são compostos por liofilizadores que se 
adequam as áreas de alimentos, fármacos, pesquisas, veterinária, 
cosmé�cos e didá�cos garan�ndo sempre em qualquer área uma 
liofilização eficácia.
Construída em estrutura de tubos de aço (metalon) com pintura 
eletrostá�ca sobre 4 rodízios para fácil locomoção, 2 portas ar�culadas 
de vidro temperado translucido, dreno para evacuação painel de 
comando onde estão localizados todos os controladores garan�ndo 
sempre parâmetros precisos. 
Observação: por sermos fabricantes, podemos alterar (modificar) 
qualquer opção descrita abaixo conforme cada necessidade.

Painel de comando onde estão localizados todos os controladores de 
comando do equipamento, como os controladores de das plataformas 
com controle de AUTO PID com setpoint programável e controlador 
da temperatura do condensador em °C e vácuo em mmHg. 

Câmara de secagem com tanque cilíndrico em aço inoxidável AISI 304 
ou 316L com acabamento/polimento sanitário espelhado.

 Opcionais:
      Congelamento de produtos no interior da câmara de secagem com 
      serpen�nas helicoidal externa, a câmara de secagem pode ser u�lizada 
      para o congelamento das amostras.

 Estante porta bandejas aquecíveis com controle de temperatura por 
AUTO PID com setpoint ajustável na temperatura de até +80°C 
removível para acomodar bandejas em aço inoxidável AISI 304 ou 
AISI 316L com bandejas em aço inoxidável AISI 304 ou 316L.

  Opcionais: 
      Fechamento pneumá�co por bolhas que inflam, fechando frascos.
      Fechamento hidráulico com uma estante ar�culada, os pistões da 
      câmara de secagem empurram as plataformas fazendo com que elas 
      Fechem os frascos con�dos nas bandejas.
      Resfriamento das plataformas por sistema liquido em cada plataforma 
      com temperatura de até -45°C

Condensador cilíndrico na parte da frente do equipamento em aço 
inoxidável AISI 304 ou 316L independente da câmara de secagem, 
serpen�na helicoidal interna com capacidade de comportar entre 10kg 
até 30kg de gelo por ciclo nas temperaturas de -55°C, 60°C ou -86°C com 
unidade condensador resfriada a ar com gás refrigerante livre de CFC 
conforme as normas ambientais e dreno para evacuação da água do c
ondensador. 
 
Opcionais: 

DEGELO por ciclo reverso do fluido refrigerante (acelera o processo de       
      descongelamento do condensador).

DEGELO por torre de resfriamento.      

Interface de comunicação com o computador de forma prá�ca e rápida 
por so�wares e um conversor para comunicação com o PC (USB).
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LIOFILIZADORES SEMI-INDUSTRIAIS | LINHA LJQ

CAPACIDADES ENTRE 10KG ATÉ 90KG DE GELO POR CICLO 

Imagens Ilustra�vas

Branco Azul e Branco Inóx escovado

Os liofilizadores da linha LJQ são compostos por liofilizadores que se 
adequam as áreas de alimentos, fármacos, pesquisas, veterinária, 
cosmé�cos e didá�cos garan�ndo sempre em qualquer área uma 
liofilização eficácia.
Construída em estrutura de tubos de aço (metalon) com pintura 
eletrostá�ca sobre 4 rodízios para fácil locomoção, 2 portas ar�culadas 
de vidro temperado translucido, dreno para evacuação painel de 
comando onde estão localizados todos os controladores garan�ndo 
sempre parâmetros precisos. 
Observação: por sermos fabricantes, podemos alterar (modificar) 
qualquer opção descrita abaixo conforme cada necessidade.

Painel de comando onde estão localizados todos os controladores de 
comando do equipamento, como os controladores de das plataformas 
com controle de AUTO PID com setpoint programável e controlador 
da temperatura do condensador em °C e vácuo em mmHg. 

Câmara de secagem com tanque quadrado em aço inoxidável AISI 304 
ou 316L com acabamento/polimento sanitário espelhado.

 Opcionais:
      Congelamento de produtos no interior da câmara de secagem com 
      serpen�nas helicoidal externa, a câmara de secagem pode ser u�lizada 
      para o congelamento das amostras.

 Estante porta bandejas aquecíveis com controle de temperatura por 
AUTO PID com setpoint ajustável na temperatura de até +80°C 
removível para acomodar bandejas em aço inoxidável AISI 304 ou 
AISI 316L com bandejas em aço inoxidável AISI 304 ou 316L.

  Opcionais: 
      Fechamento pneumá�co por bolhas que inflam, fechando frascos.
      Fechamento hidráulico com uma estante ar�culada, os pistões da 
      câmara de secagem empurram as plataformas fazendo com que elas 
      Fechem os frascos con�dos nas bandejas.
      Resfriamento das plataformas por sistema liquido em cada plataforma 
      com temperatura de até -45°C

Condensador cilíndrico na parte traseira do equipamento em aço 
inoxidável AISI 304 ou 316L independente da câmara de secagem, 
serpen�na helicoidal interna com capacidade de comportar entre 10kg 
até 50kg de gelo por ciclo nas temperaturas de -55°C, 60°C ou -86°C com 
unidade condensador resfriada a ar com gás refrigerante livre de CFC 
conforme as normas ambientais e dreno para evacuação da água do 
condensador. 
 
Opcionais: 

  Degelo por ciclo reverso do fluido refrigerante (acelera o processo de     
      descongelamento do condensador).

Degelo por torre de resfriamento.      

Interface de comunicação com o computador de forma prá�ca e rápida 
por so�wares e um conversor para comunicação com o PC (USB).
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LIOFILIZADORES SEMI-INDUSTRIAIS | LINHA LJS

CAPACIDADES ENTRE 10KG ATÉ 90KG DE GELO POR CICLO 

Imagens Ilustra�vas

Branco Azul e Branco Inóx escovado

Os liofilizadores da linha LJS são compostos por liofilizadores que se 
adequam as áreas de alimentos, fármacos, pesquisas, veterinária, 
cosmé�cos e didá�cos garan�ndo sempre em qualquer área uma 
liofilização eficácia.
Construída em estrutura de tubos de aço (metalon) com pintura 
eletrostá�ca sobre 4 rodízios para fácil locomoção, 2 portas ar�culadas 
de vidro temperado translucido, dreno para evacuação painel de 
comando onde estão localizados todos os controladores garan�ndo 
sempre parâmetros precisos.
Ideais para salas limpas ficando apenas com a câmara de secagem voltada 
ao ambiente sanitário e os maquinários na parte traseira fora da sala.
Observação: por sermos fabricantes, podemos alterar (modificar) 
qualquer opção descrita abaixo conforme cada necessidade.

Painel de comando onde estão localizados todos os controladores de 
comando do equipamento, como os controladores de das plataformas 
com controle de AUTO PID com setpoint programável e controlador 
da temperatura do condensador em °C e vácuo em mmHg. 

Câmara de secagem com tanque quadrado em aço inoxidável AISI 304 
ou 316L com acabamento/polimento sanitário espelhado.

 Opcionais:
      Congelamento de produtos no interior da câmara de secagem com 
      serpen�nas helicoidal externa, a câmara de secagem pode ser u�lizada 
      para o congelamento das amostras.

 Estante porta bandejas aquecíveis com controle de temperatura por 
AUTO PID com setpoint ajustável na temperatura de até +80°C 
removível para acomodar bandejas em aço inoxidável AISI 304 ou 
AISI 316L com bandejas em aço inoxidável AISI 304 ou 316L.

  Opcionais: 
      Fechamento pneumá�co por bolhas que inflam, fechando frascos.
      Fechamento hidráulico com uma estante ar�culada, os pistões da 
      câmara de secagem empurram as plataformas fazendo com que elas 
      Fechem os frascos con�dos nas bandejas.
      Resfriamento das plataformas por sistema liquido em cada plataforma 
      com temperatura de até -45°C

Condensador cilíndrico na parte traseira do equipamento em aço 
inoxidável AISI 304 ou 316L independente da câmara de secagem, 
serpen�na helicoidal interna com capacidade de comportar entre 10kg 
até 50kg de gelo por ciclo nas temperaturas de -55°C, 60°C ou -86°C com 
unidade condensador resfriada a ar com gás refrigerante livre de CFC 
conforme as normas ambientais e dreno para evacuação da água do 
condensador. 
 
Opcionais: 

  Degelo por ciclo reverso do fluido refrigerante (acelera o processo de     
      descongelamento do condensador).

Degelo por torre de resfriamento.      

Interface de comunicação com o computador de forma prá�ca e rápida 
por so�wares e um conversor para comunicação com o PC (USB).
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LIOFILIZADORES INDUSTRIAIS | LINHA LIJQ

CAPACIDADES A PARTIR DE 100KG DE GELO POR CICLO 

Imagens Ilustra�vas
Os liofilizadores (freeze dryer) da linha LIJQ são compostos por liofilizadores 
que se adequam as áreas de alimentos, fármacos, pesquisas, veterinária, 
cosmé�cos e didá�cos garan�ndo sempre em qualquer área uma liofilização 
eficácia.
Construída em estrutura de tubos de aço (metalon) com pintura eletrostá�ca, 
dreno para evacuação da água, painel de comando onde estão localizados
todos os controladores garan�ndo sempre parâmetros precisos.
A linha LIJW, foi desenvolvido com design moderno para ambientes sanitários 
(SALA LIMPA) ficando apenas com a câmara de secagem voltada para a sala e
todo o maquinário na parte externa, ideal para uma quan�dade considerável 
de produtos e podem ser montados em série, conforme a empresa cresce ou 
também trabalhamos com outros modelos de equipamentos com outras 
diversas capacidades além de plantas de liofilização.
Observação: Por sermos fabricantes, podemos alterar (modificar) qualquer 
opção descrita nessa página e não  disponibilizamos os tamanhos ou 
quan�dades de bandejas devido as possibilidades do ajuste de cada 
necessidade.
CÂMARA DE SECAGEM QUADRADA COM ESTANTE PORTA BANDEJA 
AQUECÍVEIS COM AUTO PID em tanque em layout quadrado reforçado 
construída 100% em aço inoxidável AISI 304 ou 316L com acabamento 
sanitário polido, solda �po argônio, anel de vedação especifica e própria em
silicone,  porta reforçada em aço inoxidável AISI 304 ou 316L, com visor para 
a visualização do processo da secagem, 1 estante porta bandejas estante com 
aquecimento (por AUTO PID com setpoint ajustável de até +60°C) e 
resfriamento liquido com temperatura de até -45°C que impede o 
descongelamento dos produtos até que a carga total do equipamento tenha 
sido efetuada, dreno que se conecta ao dreno principal para a evacuação da 
água (no caso de limpeza). Acesso entre as plataformas para a re�radas de 
produtos.
ESTANTE PORTA-BANDEJAS 100% aço inoxidável AISI 304 ou 316L, plataformas 
aquecíveis por condução (aceleração do processo) com controle reajustável 
de -45°C até +60°C. Possui guias para facilitar a acomodação das bandejas. 
Aquecimento homogêneo em cada plataforma, com liquido especifico para 
aquecimento e resfriamento para com controle da temperatura + bandejas
em aço inoxidável AISI304 ou 316L, caixa de liquido térmico com bomba, 
onde estão uma unidade condensadora exclusiva remota com compressor e 
serpen�na para o resfriamento da circulante das plataformas e as resistências 
aquecedoras. Incluso carrinho para transporte das bandejas da câmara fria 
até o liofilizador.  Fechamento de frascos pneumá�co ou hidráulico (PCIONAIS).
SISTEMA todo do equipamento fica instalado no interior da estrutura que 
fica no lado de fora da sala limpa (ambiente sanitário), com compressores de 
alta fines, sistema de resfriamento a água com torre de resfriamento, caixa 
de comando com disjuntores, contatoras, fusíveis entre outros, torre de água 
para o degelo por aspersores do condensador.
CONDENSADOR em tanque cilíndrico com serpen�nas helicoidais construídos 
100% em aço inoxidável AISI 304 ou 316L. As serpen�nas helicoidal internas 
foram projetadas para suportar a capacidade a par�r de 100kg de gelo por 
ciclo.
O condensador fica localizado no interior do equipamento na parte traseira. 
Possui anel de vedação especifica e própria em silicone e visor translúcido 
para a visualização da formação de gelo. Temperatura de trabalho entre -55°C, 
-60°C ou -86°C resfriado por uma unidade condensadora arrefecida a água 
por uma torre de resfriamento, gás refrigerante ecológico (livre de CFC) e 
proteção térmica das normas ambientais, dreno que se conecta ao dreno 
principal para a evacuação da água dos produtos liofilizados e sistema de 
Degelo para o descongelamento mais rápido do condensador por sistema 
de aspersor. O condensador possui uma tampa na lateral que permite a 
55visualização da formação do gelo do condensador.
SISTEMA POSSUI 2 BOMBAS DE VÁCUO: 
1.    Bomba de re�ro rápido: A bomba primária especifica de re�ro rápido de 
ar, que auxilia a bomba secundária (principal pelo equipamento).
2.    Bomba principal: direct-drive, vácuo final melhor que 0,05 mBar, válvula 
de isolamento do sistema de sucção, válvula de gás balast para eliminação de 
vapores aprisionados no lubrificante e válvula de retenção para evitar refluxo 
do lubrificante em caso de queda de energia elétrica. Bomba adequada 
funcionar com ciclos ininterruptos sem problemas com aquecimento demasiado. 
NOTEBOOK E SOFTWARE acompanha 1 notebook para gerenciamento de 
gráficos, funções e parâmetros dos controladores (equipamento) + so�ware 
próprio da empresa para a conexão via PC e gerenciamento do equipamento. 
TORRE DE RESFRIAMENTO o sistema de resfriamento é feita por uma torre 
de ciclo aberto a água.
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LIOFILIZADORES INDUSTRIAIS | LINHA LIJT

CAPACIDADES A PARTIR DE 200KG DE GELO POR CICLO 

Imagens Ilustra�vas
Oos liofilizadores (freeze dryer) da linha LIJT são compostos por liofilizadores 
que se adequam as áreas de alimentos, fármacos, pesquisas, veterinária, 
cosmé�cos e didá�cos garan�ndo sempre em qualquer área uma liofilização 
eficácia.
A câmara de secagem desenvolvida para ambientes sanitários com estante 
aquecida com controle AUTO PID com setpoint ajustável, dreno para 
evacuação da água, painel de comando onde estão localizados todos os 
controladores garan�ndo sempre parâmetros precisos.
A linha LIJT, foi desenvolvido com design moderno para ambientes sanitários 
(SALA LIMPA) ficando apenas com a câmara de secagem voltada para a sala e 
todo o maquinário na parte externa, ideal para uma quan�dade considerável 
de produtos e podem ser montados em série, conforme a empresa cresce ou 
também trabalhamos com outros modelos de equipamentos com outras 
diversas capacidades além de plantas de liofilização.
Observação: Por sermos fabricantes, podemos alterar (modificar) qualquer 
opção descrita nessa página e não  disponibilizamos os tamanhos ou 
quan�dades de bandejas devido as possibilidades do ajuste de cada 
necessidade.
CÂMARA DE SECAGEM CILÍNDRICO COM ESTANTE PORTA BANDEJA 
AQUECÍVEIS em tanque em layout cilíndrico reforçado construída 100% em 
aço inoxidável AISI 304, 316L ou chapa com pintura epóxi com acabamento 
sanitário, anel de vedação especifica e própria em silicone,  porta reforçada 
em aço inoxidável AISI 304, 316L ou chapa com pintura epóxi, com visor para 
a visualização do processo da secagem, estantes porta bandejas estante com 
aquecimento (por AUTO PID com setpoint ajustável de até +60°C) e 
resfriamento liquido com temperatura de até -45°C que impede o 
descongelamento dos produtos até que a carga total do equipamento tenha 
sido efetuada, dreno que se conecta ao dreno principal para a evacuação da 
água (no caso de limpeza). Acesso entre as plataformas para a re�radas de 
produtos.
ESTANTE PORTA-BANDEJAS 100% aço inoxidável AISI 304, 316L ou chapa com 
pintura epóxi, plataformas aquecíveis e resfriadas por condução (aceleração 
do processo) com controle reajustável de -45°C até +60°C. Possui guias para 
facilitar a acomodação das bandejas. Aquecimento homogêneo em cada 
plataforma, com liquido especifico para aquecimento e resfriamento para 
com controle da temperatura + bandejas em aço inoxidável AISI 304 ou 316L. 
Caixa de liquido térmico com bomba, onde estão uma unidade condensadora 
exclusiva remota com compressor e serpen�na para o resfriamento da 
circulante das plataformas e as resistências aquecedoras. Incluso carrinho 
para transporte das bandejas da câmara fria até o liofilizador.  Fechamento 
de frascos pneumá�co ou hidráulico (PCIONAIS).
As estantes são transportadas por trilhos que ficamos fixos no teto, e se 
interligam entre o liofilizador e as câmaras frigorificas que também 
fornecemos se solicitado.
SISTEMA todo do equipamento fica instalado no interior da estrutura que 
fica no lado de fora da sala limpa (ambiente sanitário), com compressores 
de alta fines, sistema de resfriamento a água com torre de resfriamento, 
caixa de comando com disjuntores, contatoras, fusíveis entre outros, torre 
de água para o degelo por aspersores do condensador.
CONDENSADOR em tanque cilíndrico com serpen�nas helicoidais construídos 
100% em aço inoxidável AISI 304. As serpen�nas helicoidal internas foram 
projetadas para suportar a capacidade a par�r de 200kg de gelo por ciclo.
O condensador fica localizado no interior do equipamento na parte traseira. 
Possui anel de vedação especifica e própria em silicone e visor translúcido 
para a visualização da formação de gelo. Temperatura de trabalho entre -55°C, 
-60°C ou -86°C resfriado por uma unidade condensadora arrefecida a água 
por uma torre de resfriamento, gás refrigerante ecológico (livre de CFC) e 
proteção térmica das normas ambientais, dreno que se conecta ao dreno 
principal para a evacuação da água dos produtos liofilizados e sistema de 
Degelo para o descongelamento mais rápido do condensador por sistema de 
aspersor. O condensador possui uma tampa na lateral que permite a 
visualização da formação do gelo do condensador.
SISTEMAS POSSUI BOMBAS DE VÁCUO: 
1.    Bombas de re�ro rápido: A bomba primária especifica de re�ro rápido de 
ar, que auxilia a bomba secundária (principal pelo equipamento).
2.    Bombas principais: direct-drive, vácuo final melhor que 0,05 mBar, 
válvula de isolamento do sistema de sucção, válvula de gás balast para 
eliminação de vapores aprisionados no lubrificante e válvula de retenção 
para evitar refluxo do lubrificante em caso de queda de energia elétrica. 
Bomba adequada funcionar com ciclos ininterruptos sem problemas com 
aquecimento demasiado. 
NOTEBOOK E SOFTWARE acompanha 1 notebook para gerenciamento de 
gráficos, funções e parâmetros dos controladores (equipamento) + so�ware 
próprio da empresa para a conexão via PC e gerenciamento do equipamento. 
TORRE DE RESFRIAMENTO o sistema de resfriamento é feita por uma torre.
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