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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”

SERVIÇOS
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MANUTENÇÕES | UPGRADES | DESENVOLVIMENTOS | PLANTAS | CONSULTORIA

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

www.jjcientifica.com.br

LIOFILIZADORES DE BANCADA | LINHA LJJ
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CAPACIDADES ENTRE 1KG ATÉ 8KG DE GELO POR CICLO
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.

Imagens Ilustra vas

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).
Tampo superior com 8 manifolds.
Branco

Inóx escovado

Azul

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
pode 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:
Bomba de vácuo seca.

Painel de Comando

Vibra-Stop

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

www.jjcientifica.com.br
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CAPACIDADES ENTRE 1KG ATÉ 8KG DE GELO POR CICLO
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.

Imagens Ilustra vas

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

Branco

Azul

Aço inoxidável

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.

Painel de Comando

Vibra-Stop

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

www.jjcientifica.com.br
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CAPACIDADES ENTRE 1KG ATÉ 4KG DE GELO POR CICLO
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.

Imagens Ilustra vas

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).
Tampo superior da câmara de secagem com 8 manifolds.

Branco

Inóx escovado

Azul

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:
Degelo por ciclo reverso do ﬂuido refrigerante (acelera o processo de
descongelamento do condensador).
Congelamento Interno com serpen nas helicoidal externa, o condensador
pode 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:
Bomba de vácuo seca.

Painel de Comando

Vibra-Stop

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

www.jjcientifica.com.br
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CAPACIDADES ENTRE 1KG ATÉ 8KG DE GELO POR CICLO
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.

Imagens Ilustra vas

Inox escovado

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.

Branco

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).

Azul e branco

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

Painel de Comando

www.jjcientifica.com.br
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CAPACIDADES ENTRE 6KG ATÉ 12KG DE GELO POR CICLO
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.

Imagens Ilustra vas

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).
Branco

Azul e Branco

Inóx escovado

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

www.jjcientifica.com.br
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CAPACIDADES ENTRE 10KG ATÉ 30KG DE GELO POR CICLO
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.

Imagens Ilustra vas

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.
Branco

Azul e Branco

Inóx escovado

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

www.jjcientifica.com.br
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CAPACIDADES ENTRE 10KG ATÉ 90KG DE GELO POR CICLO
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.

Imagens Ilustra vas

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.
Branco

Azul e Branco

Inóx escovado

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

www.jjcientifica.com.br
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CAPACIDADES ENTRE 10KG ATÉ 90KG DE GELO POR CICLO
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.

Imagens Ilustra vas

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.
Branco

Azul e Branco

Inóx escovado

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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Imagens Ilustra vas

CAPACIDADES A PARTIR DE 100KG DE GELO POR CICLO
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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CAPACIDADES A PARTIR DE 200KG DE GELO POR CICLO
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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CAPACIDADES ATÉ 700 LITROS

Câmara para testes de temperatura e umidade, estudos de estabilidade, culturas de tecidos vegetais, germinações
de sementes, envelhecimento e durabilidade de materiais, componentes, peças e embalagens. Cumpre rigorosamente
com estabilidade, homogeneidade e repe vidade dos parâmetros de temperatura e umidade determinados.
Sistema de refrigeração projetado para operar con nuamente quando a câmara opera em temperaturas abaixo
da temperatura ambiente. O aquecimento é acionado apenas para evitar ciclos de par das/interrupções da unidade
condensadora. O condicionamento da atmosfera interna é por circulação forçada do ar que passa entre as aletas do
evaporador do sistema de resfriamento e após, entre as aletas das resistências elétricas de baixa densidade. A
circulação remota é desligada automa camente ao se abrir a porta é religado ao fechá-la. Reposição automá ca da
água do umidiﬁcador por meio de válvula eletromagné ca e sensor de nível. Controladores microprocessados para
temperatura e umidade rela va com saída serial RS 485 e conversor USB para conexão via PC (OPCIONAL).
So ware de gerenciamento para registros e controle através de computador (OPCIONAL)O sensor de temperatura
Pt100 encapsulado o sensor de umidade rela va é capaci vo.

Inox escovado

Azul e branco

Branco

Observação: as câmara são pintadas com pintura epóxi, caso haja necessidade de outras cores, consulte-nos.
Conﬁgurações:
Câmara interna em chapa de aço inoxidável AISI 304, 316L ou chapa com pintura eletrostá ca epóxi.
Circulação de ar forçada controlada – ventoinha po radial.
Ven lação é automa camente desa vada ao se abrir a porta.
Refrigeração com gás ecológico livre de CFC e arrefecimento forçado.
Ajuste/indicação de temperatura e umidade digitais.
Aquecimento e umidade com controlador digital.
Temperatura controlável = faixa de 15ºC à 70ºC ±0,5ºC.
Umidade rela va = faixa 35% a 85% ±2,0ºC.
Registro de temperatura e umidade – gráﬁco e listagem (OPCIONAL).
Gerador de vapor ultrassônicoUmidiﬁcador, para os testes com Umidade.
Tanque para reserva de água que liga ao umidiﬁcador.
Disponibilidade 2P+T | 220V ou 110v Cer ﬁcação RBC ambos os controladores e sensores (Opcional).
NB1: UR limitada ao ponto de orvalho de 7ºC e bulbo seco de 85ºC.
NB2: qualiﬁcação/validação do produto em uma umidade e temperatura (OPCIONAL).
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CAPACIDADES A PARTIR DE 700 LITROS

Câmara para testes de temperatura e umidade, estudos de estabilidade, culturas de tecidos vegetais, germinações de
sementes, envelhecimento e durabilidade de materiais, componentes, peças e embalagens. Cumpre rigorosamente com
estabilidade, homogeneidade e repe vidade dos parâmetros de temperatura e umidade determinados. Montada com
isopainéis desmontáveis com núcleo EPS, an chamas, reves das em ambas as faces com chapas pré-tratadas e pintura
epóxi mais estantes em aço inoxidável internamente nas laterais da câmara.Sistema de refrigeração projetado para
operar con nuamente quando a câmara opera em temperaturas abaixo da temperatura ambiente. O aquecimento é
acionado apenas para evitar ciclos de par das/interrupções da unidade condensadora. O condicionamento da atmosfera
interna é por circulação forçada do ar que passa entre as aletas do evaporador do sistema de resfriamento e após, entre
as aletas das resistências elétricas de baixa densidade. A circulação remota é desligada automa camente ao se abrir a
porta é religado ao fechá-la. Reposição automá ca da água do umidiﬁcador por meio de válvula eletromagné ca e
sensor de nível. Controladores microprocessados para temperatura e umidade rela va com saída serial RS 485 e
conversor USB para conexão via PC (OPCIONAL).So ware de gerenciamento para registros e controle através de
computador (OPCIONAL)

Conﬁgurações:
Capacidade a par r de 700 litros. Construída em isopaineis com pintura epóxi.
Circulação de ar forçada controlada – ventoinha po radial.Ven lação é automa camente desa vada ao se abrir a porta.
Refrigeração com gás ecológico livre de CFC e arrefecimento forçadoO sensor de temperatura é Pt100 encapsulado o
sensor de umidade rela va é capaci vo.Ajuste/indicação de temperatura e umidade digitais.
Aquecimento e umidade com controlador digital.
Temperatura controlável = faixa de 15ºC à 60ºC ±0,5ºC.
Umidade rela va = faixa 20% a 90% ±2,0ºC.
Registro de temperatura e umidade – gráﬁco e listagem (OPCIONAL).
Gerador de vapor ultrassônico.
Sistema de aspersor para a umidade.
Disponibilidade 2P+T | 220V / 110v ou 3P+T | 220V.Cer ﬁcação RBC ambos os controladores e sensores (Opcional).
NB1: UR limitada ao ponto de orvalho de 7ºC e bulbo seco de 85ºC.
NB2: qualiﬁcação/validação do produto em uma umidade e temperatura (OPCIONAL).
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MODELOS | CFR230 | CFC230 | CFU230 | IMAGENS ILUSTRATIVAS

CÂMARA FRIGORIFICA CFR230
Temperaturas de trabalho de 0°C até -40°C.
CÂMARA ENTREGUE PRONTA E OPERANTE
CAPACIDADE: 2.300 Litros.
Temperaturas de trabalho:
Resfriados até 0°C.
Congelados até -20°C.
Congelamento rápido até -40°C.
Câmara construída em isopaineis de 100 mm de espessura, com dupla-face pintado com epóxi branco totalmente
sanitário, caixa de comando frontal, onde estão localizados os disjuntores, contatoras, interruptor (liga/desliga), fusível
de segurança e visualizador/controlador de temperatura digital evaporador interno de 2 hélices de giro rápido para
maior ven lação e troca de calor. Acabamentos com isolações em silicone branco.

Porta com destravamento de segurança interno.
Unidade básica no teto (Conjunto de refrigeração como compressor e ETC).
Porta em isopainél com resistência.
Iluminação interna.
Sistema automa zado.
Sistema digitalizado.
OPCIONAIS (não inclusos nos modelos padrões):Base com 4 rodízios para fácil locomoção.
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CAPACIDADES A PARTIR DE 2300 LITROS | MONTAGENS ESPECIFICAS | MONTADA EM
QUALQUER ÁREA

CÂMARAS FRIGORIFICAS | Linha JCFM
Temperaturas de trabalho:
Resfriados até 0°C.
Congelados até -20°C.
Congelamento rápido até -40°C.
Montada com a melhor qualidade de isoponeis de isopor ou poliuretano expansivo, dupla-face ou uma face com pintura
epóxi branco.
AS CÂMARAS INCLUEM:
Controlador/visualizador de temperatura com set point ajustável digital.Sistema de
refrigeração (compressores e evaporadores), gás refrigerante ecológico livre de CFC.Caixa elétrica onde estão
localizados, contatoras, fusíveis, disjuntores, interruptor e controlador digital.Sistema de degelo.
Acabamentos
Isopaineis de isopor ou poliuretano.
Isopaineis dupla-face ou face simples.
isopaineis com pintura epóxi.
Portas com sistemas de segurança.
Sistema digitalizado.
Sistema automá co.

DIFERENCIAIS:
Montagens especiﬁcas.
Montagens internas ou externas.
Montagem do tamanho da câmara conforme a necessidade do cliente.
Sistema digital e automá co.
Dimensionamentos especíﬁcos.
Custo e beneﬁcio.
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MODELOS | JJ 200-80 | JJ 374-80 | CJB100 | CJU100 | IMAGENS ILUSTRATIVAS

Congeladores Biológicos (Biofreezer) - Modelos ver cais.
Faixa de temperatura de -45°C até -86°C.

JJ 374-80
JJ 200-80
ü Capacidade de 200 litros.
ü Sistema digitalizado.
ü 4 prateleiras.
ü Temperatura de até -86°C.
ü Disponibilidade: 2P+T | 220v
ou 110v.
ü Externo em aço inoxidável.
ü Cada prateleira com sua
divisão (porta).

CJB100
ü Capacidade de 100 litros.
ü Sistema digitalizado.
ü 4 prateleiras.
ü Temperatura de até -45°C.
ü Disponibilidade: 2P+T | 220v
ou 110v.
ü Externo em aço inoxidável.

ü Capacidade de 374 litros.
ü Sistema digitalizado.
ü 4 prateleiras.
ü Temperatura de até -86°C.
ü Disponibilidade: 2P+T | 220v
ou 110v.
ü Externo em aço inoxidável.
ü Cada prateleira com sua
divisão (porta).

CJU100
ü Capacidade de 100 litros.
ü Sistema digitalizado.
ü 4 prateleiras.
ü Temperatura de até -86°C.
ü Disponibilidade: 2P+T | 220v
ou 110v.
ü Externo em aço inoxidável.
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MODELOS |UFJ500V | UFJ500H | IMAGENS ILUSTRATIVAS

Ultrafreezer de baixa temperatura digitalizado
Faixa de temperatura de -45°C, capacidade de 500 litros.

UFJ500V
UFJ500V
ü Ver cal
ü Capacidade de 500 litros.
ü Sistema digitalizado.
ü Temperatura de até -45°C.
ü Disponibilidade: 2P+T | 220v
ou 110v.
ü Externo em pintura epóxi branco.
ü Sistema digitalizado.

ü Horizontal
ü Capacidade de 500 litros.
ü Sistema digitalizado.
ü Temperatura de até -45°C.
ü Disponibilidade: 2P+T | 220v
ou 110v.
ü Externo em pintura epóxi branco.
ü Sistema digitalizado.
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