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GREEN
product

Ultrafreezer -86ºC Série V.I.P.™

A SANYO apresenta novas Soluções 
de Armazenamento para economia 
de energia, confiabilidade, unifor-
midade e uma operação segura ao 
ambiente.

Os freezers da série MDF -86 °C da SANYO têm o 
novo recurso de sistema de refrigeração CoolSafe™ 
concebido para proporcionar economia de energia 
e refrigeração de alto desempenho. Projetado para 
conservação a longo prazo de produtos biológicos, 
a série VIP™ oferece um volume máximo de 
armazenamento no menor espaço possível.
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Características Gerais e Benefícios

Projetado para armazenagem a longo prazo de células-tronco, cordão umbilical, células T, engenharia de tecidos, órgãos ou tecidos, 
medula óssea, hibridomas, linfócitos, células cancerígenas, amostras clínicas, fibroblastos e outras amostras de ciências da vida.

Características, Benefícios e Vantagens de Desempenho

O Que É O Que Faz O Porquê É Importante

Refrigeração Eficiente em Energia Controle por microprocessador sobre todas as fun-
ções proporciona um resfriamento sob demanda.

Otimiza o tempo de execução para minimizar o 
consumo de energia.

Compressor CoolSafe™ da SANYO Específico para aplicações de ultra-baixa tempera-
tura. Reduz a temperatura do compressor, interna 
e externamente.

Aumenta a longevidade e confiabilidade do com-
pressor. Reduz a produção de calor e as cargas de 
climatização na sala.

Isolamento V.I.P.™ 
(Vacuum Insulation Panel)

Combina painéis de vácuo de alta eficiência com 
espuma de poliuretano estrutural e filme de bar-
reira em um conjunto de parede de alta tecnologia.

Aumenta o volume interior dentro de dimensões 
convencionais, oferecendo mais capacidade de 
armazenamento por m² de espaço ocupado.

Refrigeradores que Respeitam 
o Meio Ambiente

Elimina a possibilidade de destruição do ozônio, 
mantendo a capacidade de refrigeração.

Em conformidade com o Protocolo de Montreal e 
IEC para segurança e eficiência.

Centro de Controle Integrado Combina todo o controle, alarme, monitoramento 
e gerenciamento de dados em um único sistema 
montado na porta.

Display LED oferece uma interface conveniente 
para valores nominais, parâmetros de alarme, 
diagnósticos internos, comunicações e segu-
rança.

Reforço Estrutural Integra o gerenciamento de estoque, acesso e 
instalação do local.

Atributos de design do gabinete são de alta re-
sistência, porta com fechadura e travas de portas, 
portas internas com trinco, prateleiras ajustáveis, 
rodízios com bloqueio e restrições sísmica para 
simplificar a operação e a instalação.

Serviço

Bateria Recarregável

Sistema de Alarme 
Automático

Alarme de Falha de Energia

Sistema de Refrigeração em 
Cascata

Isolamento V.I.P.™ 

CPU e Touch Pad 

Alarme Remoto

Display Digital LED

Portas Internas Isoladas

Filtro de Ar 

Lívre de CFC 

Economia de Energia

Compressores Silenciosos

Conformidade com 
Normas Internacionais

Garante padrões de qualidade, critérios de segu-
rança e desempenho são atingidos ou superados.

Essencial para o cumprimento LEEDS, RoHS, UL 
e outros padrões de terceiros e práticas recomen-
dadas.

Armazenamento de Alta Densidade Permite a carga máxima de caixas pardão de 2“e 
3” em uma variedade de racks.

Proporciona o melhor volume de armazenamento 
por m² da indústria, reduzindo o custo por unidade 
de armazenamento, por exemplo.

Atributos “verdes” de Design Integra o projeto, construção, refrigeração e fun-
ções de operação em um sistema ecológico.

Minimiza a pegada de carbono, auxilia a propri-
etários de construção das práticas de certificação 
LEED.

Design Ergonômico Controles montados na porta, trava interna e com-
pressores silenciosos melhoram a conveniência e 
minimizam ruídos.

Fácil acesso aos controles, displays, prateleiras de 
estoque, enquanto baixo ruído de operação per-
mite uma maior escolha de locais de instalação.
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Soluções Integradas para Segurança Biológica, 
Desempenho e Economia de Energia

Modelo do Freezer V.I.P™ MDF-U33V MDF-U53VA MDF-U54VC MDF-U74VC

Variação da Temperatura

Volume Interno

Dimensões de Área

60Hz, Elétrico

-50°C à -86°C -50°C à -86°C -50°C à -86°C -50°C à -86°C

332 litros 519 litros 519 litros 728 litros

0.58m² 0.68m² 0.68m² 0.88m²

115V, AC, 15 amp 115V, AC, 20 amp 208/230V, AC, 15 amp 208/230V, AC, 15 amp

Os ultrafreezers VIP ™  da SANYO representam a combinação mais completa de refrigeração, controle de alarme, monitoramento e acessibi-
lidade para a segurança do produto em -86 °C. Ideal para armazenamento do material em depósitos, hospitais, clínicas e centros de pesquisa 
médica, a Série VIP ™  é projetada para reduzir o consumo de energia.

•	 O sistema de refrigeração é gerenciado de forma 
inteligente por controles intuitivos e microprocessador 
integrados no painel do gabinete, fazendo o uso mais 
eficiente do espaço disponível.

•	 Portas e prateleiras internas são configuráveis para uso 
com racks de aço inoxidável para simplificar o gerencia-
mento de inventário.

•	 Os novos projetos dos compressores de refrigeração 
CoolSafe™ apresentam processos inovadores de 
feedback de refrigeração para reduzir a temperatura do 
compressor, assim estendendo a vida útil do compres-
sor e minimizando a produção de calor.

•	 Sistemas opcionais de back-up de N2 líquido ou CO2 
líquido oferecem o melhor círculo de proteção do mer-
cado.

Construção da Cabine
O gabinete VIP™ da SANYO possui um painel de isolamento 
a vácuo que otimiza o volume interior ao menor tamanho 
possível. A construção de alta tecnologia das finas paredes 
combina o painel de isolamento a vácuo com espuma de 
poliuretano para maior estabilidade estrutural e altos valores 
de isolamento para minimizar o uso de energia. 
•	 A porta externa fecha uniformemente contra uma junta 

multi-ponto para formar uma boa vedação e evitar a 
migração de umidade, causando pontos de congela-
mento ou acúmulo de gelo. As juntas das portas são 
de compressão multiponto de longa duração, com 
selagem apertada em torno da periferia da quebra do 
armário térmico.

•	 A trava da porta externa Easy-In / Easy-Out ™ permite a 
operação com uma só mão.

•	 A disposição de travamento é projetada para uso com 
um cadeado convencional.

•	 O sistema de inventário é baseado em uma plataforma 
central e duas portas com trava isolada interior projeta-
da para operações com uma mão só.

•	 Duplas portas internas são de aço-moldado em plástico 
de alto impacto com isolamento espumado para mini-
mizar a exposição durante a abertura da porta de rotina.

•	 Duas portas internas possibilitam a criação de dois 
compartimentos independentes que podem ser subdivi-
didos com prateleiras internas. Para uma configuração 
de quatro portas, peça dois conjuntos de metade das 
portas interiores.

•	 A fechadura da porta com chave universal impede a 
abertura da porta externa.

•	 Cantos arredondados no interior reforçam a uniformi-
dade da temperatura e simplifica a limpeza e descon-
taminação, quando necessário.

•	 Restrições sísmicas são incluídas para atender às nor-
mas locais.

•	 Portas de acesso múltiplo permite a utilização de tubos 
de injecção de back-up, sondas ou instrumentação.

Sistema de Inventário com Rack
Os freezers da SANYO estão 
disponíveis com uma variedade de 
suportes de estoque para atender 
a aplicações específicas. Freezers 
podem ser encomendados com siste-
mas de inventário de plena carga, 
selecionando um número de ca-
tálogo. Para racks individuais, caixas 
e divisores, ver Armazenamento.
Gráfico deCapacidade. Número 
de catálogo SDR-624; gavetas 
deslizantes com caixas de papelão, 
como mostrado.

O design ergonômico da SANYO
apresenta uma trava de alta segurança da porta
Easy-In / Easy-Out™ projetada para simplicidade 
e segurança. Também permite operações com 
uma só mão.

RoHS Compliance
In 2006, RoHS (Restriction of Hazardous Substances) 
legislation (EU Directive 2003/95/EU) became effective. 
RoHS relates to the restriction of hazardous substances and 
reductions in environmental pollution.                          

Through RoHS legislation the EU and other participating 
countries are banning toxic substances in electrical equipment 
such as lead, cadmium, mercury, chromium 6+, PBB and 
PBDE.

While compliance with this legislation has posed a significant 
challenge for SANYO, all SANYO ultra-low freezers and 
components are now 100% compliant to RoHS standards.

Electrical Standards
All SANYO products including ultra-low temperature freezers 
are tested and certified by an NRTL (National Recognized 
Testing Laboratory) to assure compliance with US and 
International standards for electrical safety prescribed in  
29 CFR 1910.7( c ). 

Noise Reduction
Ultra-low freezers are often located within research and 
hospital laboratories or production facilities. Users prefer 
close proximity for easy access to valuable stored products.

If operating noise from refrigeration compressors is 
excessive, and/or compounded by installation of multiple 
freezers in adjacent locations, the working environment is 
severely compromised. 

SANYO has included advanced noise abatement in all 
contemporary ultra-low freezers and noise reduction levels 
are well below those of competitive freezers. Data is  
available upon request.

Inventory Management
The concept of High Density Storage is enabled by advances 
in SANYO Cool Safe™ compressor design. The cost per 2" box 
of interior storage space is significantly lower in a SANYO 
ultra-low freezer, generating immediate return on investment 
based on first costs, operating costs and maintenance costs 
over time.

Additionally, the placement of evaporator surfaces within 
the cabinet walls achieve exceptional documented ultra-low 
temperature uniformity, thereby permitting investigators more 
freedom in placing valuable cell lines and biologicals within 
the interior cabinet, and assuring uniform cell viability when 
harvesting products from the ultra-low archive.

Because benefits of the SANYO Cool Safe™ compressor 
design extend to evaporator tubing surrounding the interior 
chamber, and the interior chamber is part of the thin-wall 
composite based on the patented V.I.P.™ vacuum insulation 
panel cabinet, SANYO can offer more usable storage volume 
within the same sq.ft. of floor space than competitive models.

9V.I.P.™ Series - 86ºC Freezers   www.greenfreezers.com

V.I.P.™ Energy Savings MDF-U53VA 
115V

MDF-U74VC 
208V-230V

Ambient Temperature 23ºC 23ºC

Savings Over Previous 
SANYO Model

-11.2% -26%

SANYO V.I.P.™ Green Initiative Program
With a capacity of up to 57,600 two-inch vials in fiberboard boxes, the  
energy-saving advantages of this efficient SANYO system extend to lower  
per-unit storage costs regardless of the preferred inventory configuration.

Chart 3 - SANYO freezers provide reduced operational cost for highly  
efficient sample storage.
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Construção da Série V.I.P.™

1. Trava da Porta Easy-In / Easy-Out™ para uma suave op-
eração com uma só mão, com selo positivo contra a junta. 
Disposição de Cadeado padrão.

2. Fechadura Universal da Porta Com Chave oferece segurança 
adicional.

3. Sistema de Controle Integrado com Microprocessador e 
Display LED inclui funções de ajustes, alarme, monitoramen-
to, diagnóstico e comunicações. 

4. Cartão Registrador de temperatura circular (opcional) de 
fácil instalação.

5. Sistema de portas internas ajudam a manter a temperatura 
interior mesmo com freqüentes aberturas da porta.

6. Acesso frontal ao filtro do condensador eletrostático para fácil 
acesso a rotinas de limpeza.

7. Rodízios em recesso e pés niveladores de alto impacto, 
simplificam a instalação.

8. Restrições Sísmicas construída em uma superestrutura 
que atendem as normas locais.

9.    Nova Geração de Compressores CoolSafe™ da SANYO 
projetados especificamente para uso com temperaturas 
ultra-baixas oferecem o máximo de segurança e desem-
penho.

10.  Pontos de Acesso diversos permitem adaptação de regis-
tradores independentes de temperatura, instrumentação ou 
tubos injetores para Back-Up de CO2

11.  Refrigeradores-CFC são altamente eficientes, seguros ao 
meio ambiente, sem esgotamento de ozônio.

12.  Voltagem interna e sistema de monitoramento de ener-
gia oferecem proteção dos componentes internos e uma 
melhor eficiência de operação.

13.  Contato via Alarme Remoto e porta de comunicação 
opcional disponível; ver Acessórios.
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Isolamento Patenteado V.I.P™
A tecnologia exclusiva VIP ™ da SANYO faz parte de um projeto 
de alta eficiência que proporciona mais volume de armazenamen-
to ocupando o espaço interior de um freezer convencional. Ela 
minimiza a transferência de energia de e para a temperatura ultra-
baixa no interior. A construção composta, com filme de barreira 
reflexiva e espuma estrutural de célula fechada, é usada em todas 
as paredes e as portas exteriores.
Esta tecnologia avançada de isolamento oferece estabilidade 
estrutural para eliminar a distorção, e inibe o acúmulo de umidade 
que pode levar à formação de gelo. Essa eficiência de isolamento 
agragada minimiza o tempo de funcionamento do ciclo do com-
pressor para reduzir os custos de energia.

O Painel de Isolamento a Vácuo V.I.P
é um projeto de alta eficiência que 
proporciona volume de armazenamento 
30% maior em um espaço interior de um 
freezer convencional.

Filme de Barreira

Painel V.I.P.™
Interior

Espuma rígida 
de Poliuretano

Os trincos da porta interna
proporcionam acesso com uma só 
mão. A trava da porta externa fecha 
suavemente em um rolamento de 
ação de came. A porta externa 
pode ser protegida também com um 
cadeado independente fornecido 
pelo cliente.

Opções de Porta Interna
A plataforma central constitui a 
base de um sistema de inven-
tário conveniente e flexível 
utilizando racks convencionais 
com caixas, microplacas ou 
protocolos de armazenamento. 
Prateleiras de aço inoxidável e 
combinações de portas internas 

criam opções de compartimentos interiores que podem ser 
organizadas para agentes biológicos de pouco acesso, para 
longo prazo, ou materiais frequentemente acessados, a curto 
prazo.
•	 As travas da porta interna Easy-In / Easy Out™  apre-

sentam um design ergonómico para selar firmemente 
contra o armário com apenas uma mão.

•	 Isolamento das portas interiores de alta resistência 
ajudam a minimizar as alterações na temperatura interior 
durante aberturas rotineiras de portas.

•	 Uma configuração adicional de meia-porta permite uma 
adicional orientação da porta interna. Meia-portas são 
disponíveis em pares, apenas. Ver Acessórios.  

Os freezers da série V.I.P. da SANYO oferecem armazenamento de alta densidade que efetivamente 
reduz os custos volumétricos para armazenamento em temperaturas ultra baixas.

Capacidade de Caixas

C
ai

xa
 d

e 
2”

SANYO MDF-U74VC

Marca A

Marca B

Os freezers da SANYO maximizam o espaço disponível em dimensões reduzidas 
para armazenamento de alta densidade.

O Registrador Digital de Temperatura
é um opcional que acopla-se à porta da cabine. O 
registrador é programado para capturar e armazenar 
dados não-corruptíveis para serem baixados em um 
sistema de administração de dados para cumprir com 
normas e diretrizes locais. Uma sonda independente 
é colocada no interior da câmara.

Fabricado pela Elpro, na Suíça.

RoHS Compliance
In 2006, RoHS (Restriction of Hazardous Substances) 
legislation (EU Directive 2003/95/EU) became effective. 
RoHS relates to the restriction of hazardous substances and 
reductions in environmental pollution.                          

Through RoHS legislation the EU and other participating 
countries are banning toxic substances in electrical equipment 
such as lead, cadmium, mercury, chromium 6+, PBB and 
PBDE.

While compliance with this legislation has posed a significant 
challenge for SANYO, all SANYO ultra-low freezers and 
components are now 100% compliant to RoHS standards.

Electrical Standards
All SANYO products including ultra-low temperature freezers 
are tested and certified by an NRTL (National Recognized 
Testing Laboratory) to assure compliance with US and 
International standards for electrical safety prescribed in  
29 CFR 1910.7( c ). 

Noise Reduction
Ultra-low freezers are often located within research and 
hospital laboratories or production facilities. Users prefer 
close proximity for easy access to valuable stored products.

If operating noise from refrigeration compressors is 
excessive, and/or compounded by installation of multiple 
freezers in adjacent locations, the working environment is 
severely compromised. 

SANYO has included advanced noise abatement in all 
contemporary ultra-low freezers and noise reduction levels 
are well below those of competitive freezers. Data is  
available upon request.

Inventory Management
The concept of High Density Storage is enabled by advances 
in SANYO Cool Safe™ compressor design. The cost per 2" box 
of interior storage space is significantly lower in a SANYO 
ultra-low freezer, generating immediate return on investment 
based on first costs, operating costs and maintenance costs 
over time.

Additionally, the placement of evaporator surfaces within 
the cabinet walls achieve exceptional documented ultra-low 
temperature uniformity, thereby permitting investigators more 
freedom in placing valuable cell lines and biologicals within 
the interior cabinet, and assuring uniform cell viability when 
harvesting products from the ultra-low archive.

Because benefits of the SANYO Cool Safe™ compressor 
design extend to evaporator tubing surrounding the interior 
chamber, and the interior chamber is part of the thin-wall 
composite based on the patented V.I.P.™ vacuum insulation 
panel cabinet, SANYO can offer more usable storage volume 
within the same sq.ft. of floor space than competitive models.
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115V

MDF-U74VC 
208V-230V
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SANYO Model

-11.2% -26%

SANYO V.I.P.™ Green Initiative Program
With a capacity of up to 57,600 two-inch vials in fiberboard boxes, the  
energy-saving advantages of this efficient SANYO system extend to lower  
per-unit storage costs regardless of the preferred inventory configuration.

Chart 3 - SANYO freezers provide reduced operational cost for highly  
efficient sample storage.
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Sistema de Refrigeração em Cascata.

Tubo Capilar de fase baixa. O 
refrigerante líquido sob pressão passa 
pelo tubo capilar onde será evaporado 
para absorver energia (calor) do produto 
armazenado no freezer.

Cabine com Evaporador. A bobina do 
evaporador é estrategicamente envolvida ao 
redor do interior da câmara  e oculta dentro 
da parede composta de isolamento a vácuo e 
do isolamento de uretano .

Refrigerante de fase baixa. 
Disponível internacionalmente como R508.

Permutador de Calor de fase baixa. A 
energia é absorvida pelo gás refrigerante e 
transferida para o permutador de calor de 
fase baixa para resfriar a descarga de gás.

Compressor de fase baixa. O 
compressor bombeia o refrigerador pelo 
circuito de fase baixa.

Reservatório de Óleo de fase baixa. 
O refrigerador de fase alta passa pelo cárter 
de óleo de fase baixa para resfriar o lubrifi-
cante, resultando em energia do compressor 
de fase alta usado para minimizar a carga de 
trabalho no compressor de fase baixa.

Pré-condensador Refrigerado a Ar. 
Remove a energia (calor) do refrigerante 
de fase alta a caminho do compressor de 
fase baixa.

Permutador de Calor Entre Estágios. 
A energia é transferida para o circuito de 
fase alta.

Tubo Capilar de fase alta. O 
refrigerante líquido sob pressão 
passa pelo tubo capilar onde será 
evaporado para absorver energia 
(calor) do circuito refrigerador de 
fase baixa.

Montagem do Condensador Principal 
e do Motor/Ventilador. A montagem do 
Motor/Ventilador sopra ar ambiente através 
de bobinas do condensador para mover a 
energia (calor) do refrigerante de fase alta 
para o ambiente.

Refrigerador de fase alta. Comumente 
disponível em todo mundo. Selecionado 
para ótimo desempenho de refrigeração em 
acordo com leis internacionais de proteção 
ambiental.

Pré-Condensador Refrigerado a Ar. Re-
move a energia (calor) do refrigerante de fase 
alta para o reservatório de óleo de fase alta.

Compressor de fase alta. O compressor 
bombeia o refrigerador pelo circuito de fase 
alta.

Reservatório de Óleo de fase alta. 
O refrigerante de fase alta passa através do 
cárter de fase alta para resfriar o óleo lubrifi-
cante a caminho do compressor de fase baixa 
pelo pré-condensador refrigerado a ar.

Instrumentação (Não ilustrado). Sensores de temperatura e pressão em todo os circui-
tos de fase alta e baixa transmitem informação para o controlador central SANYO Status 3 
para operação, monitoramento e interpretação.

Tecnologia do compressor Cool Safe™ da SANYO: Como Funciona
Ao reparticionar a função de refrigeração do óleo entre compressores Cool Safe™ especialmente projetados, e ao 
resfriar o óleo para minimizar as temperaturas de operação do compressor, o sistema de refrigeração do ultrafreezer da 
SANYO é balanceado para diminuir a tensão dos componentes, aumentar a longevidade e confiabilidade do sistema, 
e aprimorar a uniformidade de temperatura necessária para melhor viabilidade celular, independentemente de onde a 
amostra é armazenada dentro da câmara.

Economia de Energia do Modelo SANYO V.I.P.™ MDF-U74VC 

Temperatura Ambiente
Durante teste

+30°C. Importante: Testes de desempenho e dados publicados sobre o ultrafreezer da SANYO são baseados em 
testes extensivos em um ambiente +30°C para simular condições de pior caso. Quando comparar o desempenho 
de ultrafreezers competitivos é importante estabelecer e verificar as condições sobre os testes que são realizados. 
Testes realizados em temperaturas abaixo de +30°C poderão exibir baixas temperaturas de descarga do compressor; 
essas temperaturas de descarga, entretanto, não são típicas de condições reais e devem ser usadas com atenção ao 
avaliar uma seleção de freezers novos ou de substituição. Para mais informações sobre testes de condições, entre em 
contato com a SANYO.

Variação de Tensão
Durante teste

Variável. Para modelos de 60Hz, 208V-230V, AC, os testes são condizidos em variações de tensão começando por 
202V para simular condições de blecaute, típicos em instalações reais.

Cargas do Freezer
Durante teste

Variável. A massa termal de um freezer completamente carregado em baixas temperaturas rende melhor desempenho. 
Os freezers da SANYO são testados nas condições vazio, carregado pela metade e carregado completamente.
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O sistema de controle por microprocessador da SANYO é seguro, fácil de usar e abrangente. Pontos de ajuste, parâmetros de alarme e funções 
de auto-diagnóstico são acessados por um teclado de protocolo inviolável. Controles de entrada são administrados com convenientes botões 
em um invólucro unificado e selado. O painel é montado na porta e inclinado para fácil acesso.

Recursos do Alarme de Segurança Ocorrência Visível Audível Sinal para o 
Alarme

Estado de Alerta

Alta Temperatura

Baixa Temperatura

Falha de Energia

Falha do Sensor de Controle de Temp.

Falha do Sensor de Filtro

Falha do Sensor de Refrig. Interestágios

Verificação do Filtro

Auto Retorno

Alarme da Porta

Ambiente anormal (muito alto ou 
baixo), ou carregamento anormal (mui-

tos produtos quentes de uma vez)

Câmara interior aquece para além do 
ajuste de alta temperatura.

Câmara interior resfria para além do 
ajuste de baixa temperatura.

Perda de energia elétrica

Desconexão da sonda do sensor, 
curto-circuito ou falha

Filtro do condens. obstruído ou árido

Botão não é pressionado por 90 seg.

Porta aberta

Pisca a Lâmpada STATUS

Pisca a Lâmpada ALARM; o display 
digital pisca a temperatura real da 

câmara

Pisca a Lâmpada ALARM

Pisca a Lâmpada FILTER

Display reverte para temp. na câmara 

Lâmpada DOOR ligada

Nenhum

Toque intermitente; Espaço 
de 15 min. após alcançar 
ajustes de alarme evita 

falsos alarmes.

Toque intermitente

Toque sólido

Nenhum

Toque sólido soa após

Nenhum

Sim

Não

Não

Sim

•	 A sequência de início do 
compressor atrasa o reinício 
após uma queda de energia; 
permite a instalação de en-
ergia para alcançar equilíbrio 
para permitir um início suave 
do compressor.

•	 O Display Digital mostra a real 
temperatura da câmara. O modo 
de Display muda quando ajustes, 
parâmetros de alarme, funções de 
diagnóstico e programação são 
realizados.

•	 A função de Alerta de Estado usa inteligência preditiva para determinar se o freezer 
está operando dentro das especificações sob as condições ambientais existentes.

•	 Baterias de Ni-Cad exclusivas da SANYO controlam funções de  
memória e alarme durante uma queda de energia.

•	 Uma luz indicadora brilha quando o freezer emite um 
alarme; a volta do alarme é ajustada de fábrica para 30 
min, ajustável em incrementos de 10 para até 60 min.

•	 Uma luz indicadora brilha 
quando o filtro eletrostático 
necessita ser removido para 
limpeza.

•	  

Testes de alarme verificam a 
leitura de suas funções e carga 

da bateria de Ni-Cad.

O botão BUZZER silencia 
temporariamente o 

alarme sonoro. •	  

•	  Pressione para ajustar a temperatura; 
o botão SET também é usado para 

outras funções de diagnóstico.

Ajustes de alarme são padronizados de fábrica para 10°C acima e abaixo do ponto de 
ajuste. Os parâmetros de alarme são ajustáveis ao pressionar as teclas up ou down e ao 

seguir os limites.

•	 Pontos de ajuste avançam 
o display digital para a 
próxima posição.

•	 Alarme sonoro

•	 Pontos de ajuste avançam 
o display digital para o 
próximo valor entre 0 e 9.

•	 O indicador do alarme da 
porta tem um atraso de 2 
minutos até ativar o alarme 
sonoro; o tempo do atraso é 
ajustável.

RoHS Compliance
In 2006, RoHS (Restriction of Hazardous Substances) 
legislation (EU Directive 2003/95/EU) became effective. 
RoHS relates to the restriction of hazardous substances and 
reductions in environmental pollution.                          

Through RoHS legislation the EU and other participating 
countries are banning toxic substances in electrical equipment 
such as lead, cadmium, mercury, chromium 6+, PBB and 
PBDE.

While compliance with this legislation has posed a significant 
challenge for SANYO, all SANYO ultra-low freezers and 
components are now 100% compliant to RoHS standards.

Electrical Standards
All SANYO products including ultra-low temperature freezers 
are tested and certified by an NRTL (National Recognized 
Testing Laboratory) to assure compliance with US and 
International standards for electrical safety prescribed in  
29 CFR 1910.7( c ). 

Noise Reduction
Ultra-low freezers are often located within research and 
hospital laboratories or production facilities. Users prefer 
close proximity for easy access to valuable stored products.

If operating noise from refrigeration compressors is 
excessive, and/or compounded by installation of multiple 
freezers in adjacent locations, the working environment is 
severely compromised. 

SANYO has included advanced noise abatement in all 
contemporary ultra-low freezers and noise reduction levels 
are well below those of competitive freezers. Data is  
available upon request.

Inventory Management
The concept of High Density Storage is enabled by advances 
in SANYO Cool Safe™ compressor design. The cost per 2" box 
of interior storage space is significantly lower in a SANYO 
ultra-low freezer, generating immediate return on investment 
based on first costs, operating costs and maintenance costs 
over time.

Additionally, the placement of evaporator surfaces within 
the cabinet walls achieve exceptional documented ultra-low 
temperature uniformity, thereby permitting investigators more 
freedom in placing valuable cell lines and biologicals within 
the interior cabinet, and assuring uniform cell viability when 
harvesting products from the ultra-low archive.

Because benefits of the SANYO Cool Safe™ compressor 
design extend to evaporator tubing surrounding the interior 
chamber, and the interior chamber is part of the thin-wall 
composite based on the patented V.I.P.™ vacuum insulation 
panel cabinet, SANYO can offer more usable storage volume 
within the same sq.ft. of floor space than competitive models.
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V.I.P.™ Energy Savings MDF-U53VA 
115V

MDF-U74VC 
208V-230V
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Savings Over Previous 
SANYO Model

-11.2% -26%

SANYO V.I.P.™ Green Initiative Program
With a capacity of up to 57,600 two-inch vials in fiberboard boxes, the  
energy-saving advantages of this efficient SANYO system extend to lower  
per-unit storage costs regardless of the preferred inventory configuration.

Chart 3 - SANYO freezers provide reduced operational cost for highly  
efficient sample storage.

1.54

Power Consumption
By Capacity 

(KW/day/box Efficiency)

SANYO MDF-U74VC

Brand A

Brand B

Watts

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

2.25

2.65

Controle, Alarme e Monitoramento



 

GREEN
product

  8

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

0.61

0.89 0.88

 12

10

8

6

4

2

0

7.63

11.11

10.93

Visto o uso intenso de energia dos laboratórios modernos, a SANYO desenvolveu uma abordagem de impacto ambiental e corporativo 
para economia de energia com a série de freezers V.I.P.™ oferecendo benefícios significantes através de equilíbrio de energia para 
refrigeração, construção de cabine e controles inteligentes sobre todas as funcionalidades.

Recursos Verdes

•	 Os freezers da SANYO são projetados para cumprir 
a certificação LEED associada às recomendações do 
Green Building Council, dos EUA.

•	 Os componentes são compatíveis com as diretrizes 
RoHS sobre a utilização de substâncias perigosas em 
equipamentos eléctricos e electrónicos.

•	 O design do painel de isolamento a vácuo do gabinete 
oferece armazenamento de alta densidade em um 
espaço mínimo, otimizando o espaço disponível do 
laboratório e eficiência para volume de armazenamento.

•	 Redução de ruído e redução de custos operacionais são 
integrados no sistema de refrigeração.

•	 A saída de calor é limitada para minimizar o impacto so-
bre as demandas de instalação de AVAC (Aquecimento, 
Ventilação e Ar Condicionado)

•	 Um controlador microprocessado supervisiona o siste-
ma de refrigeração para regular os ciclos, reduzindo o 
consumo de energia.

•	 Exclusiva tecnologia de compressores Cool Safe™ para 
um menor calor interno no compressor e menores 
cargas externas de AVAC.

A SANYO está consciente da necessidade de proteger 
nosso meio ambiente e economizar energia. Como pioneira 
no ramo de equipamentos para laboratórios de life sciences, 
bem como uma fonte global de soluções que vão desde a 
gestão de energia às energias solar e alternativa, a SANYO 
continua empenhada em fornecer o melhor equipamento 
possível para atender as necessidades dos laboratórios de 
pesquisa e clínicos.

Refrigerantes lívres de CFC
A SANYO foi a primeira fabricante de ultrafreezers a em-
pregar refrigerantes R508 não-HCFC de fase baixa, agora 
reconhecido como o padrão atual da indústria e amplamente 
disponível. Este refrigerante não-proprietário está disponível 
para profissionais de serviços de refrigeração no mercado 
aberto.
O sistema de refrigeração de fase alta também está dis-
ponível no mercado para profissionais de refrigeração.

Melhor Viabilidade Celular

Eficiência 
de Energia

Eficiência 
de Energia

Eficiência 
de Energia

Trabalho Equilibrado 
entre Compressores

Uniformidade de Temp.
do topo à base

Uniformidade de Temp.
do topo à base

Confiabilidade a 
períodos mais longos

Menores temperaturas 
de descarga

Resfriamento do óleo
por pré-condensadores

Baixo ruído em 
intervalos (Hz) críticos

Baixo ruído em 
intervalos (Hz) críticos

Vent. do Condensador 
e eficiência do motor

Tecnologia de Refrigeração Ultra-Baixa da SANYO

Design Ecológico
e Desempenho
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Gráfico 1 - Os freezers da SANYO ajudam o meio ambiente reduzindo emissão 
de CO2
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Gráfico 2 - Os freezers da SANYO emitem menos calor no laboratório, 
minimizando custos com ar condicionado.
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Conformidade com a RoHS
Em 2006, a legislação RoHS (Restriction of Hazardous 
Substances - Directiva da UE 2003/95/EU) tornou-se eficaz. 
RoHS diz respeito à restrição de substâncias perigosas 
e a redução da poluição ambiental. Através da legislação 
RoHS da UE e outros países participantes estão proibindo 
substâncias tóxicas em equipamentos eléctricos, tais 
como chumbo, cádmio, mercúrio, cromo 6 +, PBB e PBDE. 
Enquanto o cumprimento desta legislação tem um desafio 
significativo para SANYO, todos os nossos ultrafreezers e 
componentes são agora 100% compatíveis com as normas 
RoHS.

Padrões Elétricos
Todos os produtos da SANYO, incluindo os  ultrafreezers, 
são testados e certificados por uma NRTL (National Recog-
nized Testing Laboratory) para garantir o cumprimento das 
normas internacionais e dos EUA para segurança elétrica.

Redução de Ruído
Os ultrafreezers geralmente estão localizados dentro das 
instalações de investigação e laboratórios de hospital ou de 
produção. Usuários preferem sua proximidade para facilitar 
o acesso a valiosos produtos armazenados. 
Se o ruído de funcionamento dos compressores de re-
frigeração é excessivo e / ou agravada pela instalação de 
freezers em locais adjacentes, o ambiente de trabalho fica 
seriamente comprometida. 
A SANYO incluiu redução de ruído avançada em todos os 
freezers atuais e a redução dos níveis de ruído são bem 
inferiores aos dos freezers competitivos. Os dados estão 
disponíveis mediante solicitação.

Gestão de Inventário
O conceito de armazenamento de alta densidade é ativado por 
avanços no projeto de compressor CoolSafe™. O custo por caixa 
2 “de espaço de armazenamento interior é significativamente 
menor em um ultrafreezer da SANYO, gerando retorno imediato 
do investimento com base em custos iniciais, operacionais e 
custos de manutenção ao longo do tempo. 
Além disso, a atribuição de superfícies de evaporação no interior 
das paredes do armário alcançam uniformidade da temperatura 
excepcionais, permitindo aos investigadores mais liberdade na 
colocação de valiosas linhas de células e biológicos no interior do 
armário, e garantindo a viabilidade celular uniforme.
A SANYO pode oferecer mais armazenamento útil de volume na 
base do equipamento do que em modelos competitivos. Isso 
por causa dos benefícios do compressor CoolSafe™ que se 
estendem para a tubulação do evaporador em torno do interior 
da câmara, e esse interior da câmara é parte do composto das 
paredes finas do painel V.I.P™.

Programa de Iniciativa Verde da SANYO
Com uma capacidade de até 57.600 frascos de duas polegadas em caixas 
de papelão, as vantagens de economia de energia deste sistema SANYO se 
estende para reduzir os custos por unidade de armazenamento, independente-
mente da configuração do estoque preferido.

Potência de Consumo 
por Capacidade

(Kw/dia/eficiência de caixa)

SANYO MDF-U74VC

Marca A

Marca B

Gráfico 3- Os freezers da SANYO proporcionam custo operacional reduzido para 
um armazenamento de amostras altamente eficiente.

Economia de Energia MDF-U53VA
115V

MDF-U74VC
208V-230V

Temperatura Ambiente

Economia em comparação
a modelos anteriores da 
SANYO

23 °C 23 °C

-11.2% -26%

RoHS Compliance
In 2006, RoHS (Restriction of Hazardous Substances) 
legislation (EU Directive 2003/95/EU) became effective. 
RoHS relates to the restriction of hazardous substances and 
reductions in environmental pollution.                          

Through RoHS legislation the EU and other participating 
countries are banning toxic substances in electrical equipment 
such as lead, cadmium, mercury, chromium 6+, PBB and 
PBDE.

While compliance with this legislation has posed a significant 
challenge for SANYO, all SANYO ultra-low freezers and 
components are now 100% compliant to RoHS standards.

Electrical Standards
All SANYO products including ultra-low temperature freezers 
are tested and certified by an NRTL (National Recognized 
Testing Laboratory) to assure compliance with US and 
International standards for electrical safety prescribed in  
29 CFR 1910.7( c ). 

Noise Reduction
Ultra-low freezers are often located within research and 
hospital laboratories or production facilities. Users prefer 
close proximity for easy access to valuable stored products.

If operating noise from refrigeration compressors is 
excessive, and/or compounded by installation of multiple 
freezers in adjacent locations, the working environment is 
severely compromised. 

SANYO has included advanced noise abatement in all 
contemporary ultra-low freezers and noise reduction levels 
are well below those of competitive freezers. Data is  
available upon request.

Inventory Management
The concept of High Density Storage is enabled by advances 
in SANYO Cool Safe™ compressor design. The cost per 2" box 
of interior storage space is significantly lower in a SANYO 
ultra-low freezer, generating immediate return on investment 
based on first costs, operating costs and maintenance costs 
over time.

Additionally, the placement of evaporator surfaces within 
the cabinet walls achieve exceptional documented ultra-low 
temperature uniformity, thereby permitting investigators more 
freedom in placing valuable cell lines and biologicals within 
the interior cabinet, and assuring uniform cell viability when 
harvesting products from the ultra-low archive.

Because benefits of the SANYO Cool Safe™ compressor 
design extend to evaporator tubing surrounding the interior 
chamber, and the interior chamber is part of the thin-wall 
composite based on the patented V.I.P.™ vacuum insulation 
panel cabinet, SANYO can offer more usable storage volume 
within the same sq.ft. of floor space than competitive models.

9V.I.P.™ Series - 86ºC Freezers   www.greenfreezers.com
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115V

MDF-U74VC 
208V-230V

Ambient Temperature 23ºC 23ºC

Savings Over Previous 
SANYO Model

-11.2% -26%

SANYO V.I.P.™ Green Initiative Program
With a capacity of up to 57,600 two-inch vials in fiberboard boxes, the  
energy-saving advantages of this efficient SANYO system extend to lower  
per-unit storage costs regardless of the preferred inventory configuration.

Chart 3 - SANYO freezers provide reduced operational cost for highly  
efficient sample storage.
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Capacidade de Armazenamento

Capacidade Máxima de Armazenamento MDF-U33V
MDF-U53VA
MDF-U54VC MDF-U74VC

Posição dos Racks, Configuração Padrão

3 colunas
4 fileiras

4 colunas
4 fileiras

6 colunas
4 fileiras

Caixas de papelão, 2“de altura (2 ml) em racks SANYO 216 352 576

Frascos de amostra, 2 ml (caixa de 2“), com 100 divisores 21,600 35,200 57,600

Caixas de papelão, 3“de altura (4 ml) em racks SANYO 144 224 384
Frascos de amostra, 4 ml (caixa de 3“), com 100 divisores 14,400 22,400 38,400

Microplaca padrão com selante, em racks 1296 2112 3456
Microplaca padrão com tampa, em racks 1008 1632 2596

Nota: O volume máximo de armazenamento varia de acordo com o recipiente de armazenamento, a configuração do frasco, o protocolo de conservação, técnica 
de laboratório e de preferência do usuário. Contate a SANYO para informações detalhadas sobre inventário de racks, caixas e opções de armazenamento.

Sistema de Inventário 
Completamente Carregado

Sistema de Rack para 
Armazenamento Individual

Nº de Catálogo Nº de Catálogo Nº de Catálogo

Capacidade Máxima por Vial
Inclui qtd. total de racks de armazenamento, caixas e divisórias.

Inventário de Gavetas Deslizantes,
caixas de 2” (amostra de 2ml) com 100 divisores

(6) SDR-424-2S100
(6) SDR-524-8S100

(8) SDR-434-2S100
(8) SDR-524-2S100

(24) SDR-624-2S100

Inventário de Gavetas Deslizantes,
caixas de 3” (amostra de 4ml) com 100 divisores

(12) SDR-334-3S100 (8) SDR-434-3S100
(8) SDR-524-3S100

(24) SDR-434-3S100

Nº de Catálogo Nº de Catálogo Nº de Catálogo

Gaveta Deslizante para Caixas de papelão 
(Caixas não inclusas)

Rack de Gavetas Deslizantes, para caixas de 2” (amostra de 2ml); 
detêm 6 caixas de altura x 4 caixas de profundidade

SDR-624-N*
 8 em Capacidade

SDR-624-N*
24 em Capacidade

Rack de Gavetas Deslizantes, para caixas de 2” (amostra de 2ml); 
detêm 5 caixas de altura x 4 caixas de profundidade

SDR-524-N
 6 em Capacidade

SDR-524-N
 8 em Capacidade

Rack de Gavetas Deslizantes, para caixas de 2” (amostra de 2ml); 
detêm 4 caixas de altura x 4 caixas de profundidade

SDR-424-N
 6 em Capacidade

Rack de Gavetas Deslizantes, para caixas de 3” (amostra de 4ml); 
detêm 4 caixas de altura x 4 caixas de profundidade

SDR-434-N
 8 em Capacidade

SDR-434-N
24 em Capacidade

Rack de Gavetas Deslizantes, para caixas de 3” (amostra de 4ml); 
detêm 3 caixas de altura x 4 caixas de profundidade

SDR-334-N
12 em Capacidade

SDR-334-N
8 em Capacidade

Racks de Inventário Padrão para Armazenamento em Caixas de papelão (Caixas não inclusas)

Rack de Inventário para caixas de 2” (amostra de 2ml);
6 caixas de altura x 4 caixas de profundidade

SUR-624-N *
8 em Capacidade

SUR-624-N *
24 em Capacidade

Rack de Inventário para caixas de 2” (amostra de 2ml);
5 caixas de altura x 4 caixas de profundidade

SUR-524-N
6 em Capacidade

SUR-524-N
8 em Capacidade

Rack de Inventário para caixas de 2” (amostra de 2ml);
4 caixas de altura x 4 caixas de profundidade

SUR-424-N
6 em Capacidade

Rack de Inventário para caixas de 3” (amostra de 4ml);
4 caixas de altura x 4 caixas de profundidade

SUR-434-N
8 em Capacidade

SUR-434-N
24 em Capacidade

Rack de Inventário para caixas de 3” (amostra de 4ml);
3 caixas de altura x 4 caixas de profundidade

SUR-334-N
12 em Capacidade

SUR-334-N
8 em Capacidade

Racks de Armazenamento de Microplacas (Placas não inclusas)

Rack de Inventário para microplacas, com haste de trava;
108 placas padrão, com tampa por rack

SUMPR-612-LR
6 em Capacidade

SUMPR-612-LR
8 em Capacidade

SUMPR-612-LR
24 em Capacidade

Rack de Inventário para microplacas, com haste de trava;
96 placas padrão, com tampa por rack

SUMPR-611-LR
8 em Capacidade

Rack de Inventário para microplacas, com haste de trava;
60 placas padrão, com tampa por rack

SUMPR-616-LR
6 em Capacidade

Caixas e Divisórias de Armazenamento Nº de Catálogo Nº de Catálogo Nº de Catálogo

Caixa de Inventário, 2” de altura (amostra de 2ml) 
com 100 divisores B2C-S100 B2C-S100 B2C-S100

Caixa de Inventário, 3” de altura (amostra de 4ml) 
com 100 divisores B3C-S100 B3C-S100 B3C-S100

Caixa de Inventário, 2” de altura (amostra de 2ml) 
não contendo divisores B2C B2C B2C

Caixa de Inventário, 3” de altura (amostra de 4ml) 
não contendo divisores B3C B3C B3C

Colméia Divisória para Caixas, 81 cubículos D81 D81 D81

Colméia Divisória para Caixas, 64 cubículos D64 D64 D64

Configurações de Porta

Todos os freezers V.I.P ™ incluem duas portas internas, 
por padrão. As portas internas Easy In / Easy Out™ 
estão disponíveis em conjuntos de duas metades, 
permitindo o particionamento do interior. Duas portas 
menores por jogo. Para configuração de quatro portas, 
dois conjuntos deverão ser pedidos. Nº de Catálogo 
MDF-7ID para MDF-U74VC, MDF-5ID para MDF-
U54VC/53VA

Quantidade Necessária:      1             1              2

A SANYO é pioneira no desenvolvimento de produtos 
de alto desempenho comercial em todo o mundo. Como 
resultado, os produtos da linha SANYO Biomedical incluem 
muitas características inovadoras, tais como painéis de 
isolamento a vácuo VIP™ , compressores de refrigeração 
CoolSafe™  e microprocessador intuitivo. Estas inovações 
são possíveis graças ao nosso exclusivo programa de 
Integração de Componente Vertical. Esta capacidade de 
transferência de poderosas empresas de tecnologia, junta-
mente com a fabricação de robôs e processos modernos de 
garantia da qualidade, asseguram que apenas os melhores 
componentes são utilizados em cada produto SANYO.

Os refrigerantes patenteados da SANYO não prejudicam a 
camada de ozônio, não são inflamáveis e são ambientalmente 
seguros, em conformidade com o Protocolo de Montreal.
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RoHS Compliance
In 2006, RoHS (Restriction of Hazardous Substances) 
legislation (EU Directive 2003/95/EU) became effective. 
RoHS relates to the restriction of hazardous substances and 
reductions in environmental pollution.                          

Through RoHS legislation the EU and other participating 
countries are banning toxic substances in electrical equipment 
such as lead, cadmium, mercury, chromium 6+, PBB and 
PBDE.

While compliance with this legislation has posed a significant 
challenge for SANYO, all SANYO ultra-low freezers and 
components are now 100% compliant to RoHS standards.

Electrical Standards
All SANYO products including ultra-low temperature freezers 
are tested and certified by an NRTL (National Recognized 
Testing Laboratory) to assure compliance with US and 
International standards for electrical safety prescribed in  
29 CFR 1910.7( c ). 

Noise Reduction
Ultra-low freezers are often located within research and 
hospital laboratories or production facilities. Users prefer 
close proximity for easy access to valuable stored products.

If operating noise from refrigeration compressors is 
excessive, and/or compounded by installation of multiple 
freezers in adjacent locations, the working environment is 
severely compromised. 

SANYO has included advanced noise abatement in all 
contemporary ultra-low freezers and noise reduction levels 
are well below those of competitive freezers. Data is  
available upon request.

Inventory Management
The concept of High Density Storage is enabled by advances 
in SANYO Cool Safe™ compressor design. The cost per 2" box 
of interior storage space is significantly lower in a SANYO 
ultra-low freezer, generating immediate return on investment 
based on first costs, operating costs and maintenance costs 
over time.

Additionally, the placement of evaporator surfaces within 
the cabinet walls achieve exceptional documented ultra-low 
temperature uniformity, thereby permitting investigators more 
freedom in placing valuable cell lines and biologicals within 
the interior cabinet, and assuring uniform cell viability when 
harvesting products from the ultra-low archive.

Because benefits of the SANYO Cool Safe™ compressor 
design extend to evaporator tubing surrounding the interior 
chamber, and the interior chamber is part of the thin-wall 
composite based on the patented V.I.P.™ vacuum insulation 
panel cabinet, SANYO can offer more usable storage volume 
within the same sq.ft. of floor space than competitive models.

9V.I.P.™ Series - 86ºC Freezers   www.greenfreezers.com

V.I.P.™ Energy Savings MDF-U53VA 
115V

MDF-U74VC 
208V-230V

Ambient Temperature 23ºC 23ºC

Savings Over Previous 
SANYO Model

-11.2% -26%

SANYO V.I.P.™ Green Initiative Program
With a capacity of up to 57,600 two-inch vials in fiberboard boxes, the  
energy-saving advantages of this efficient SANYO system extend to lower  
per-unit storage costs regardless of the preferred inventory configuration.

Chart 3 - SANYO freezers provide reduced operational cost for highly  
efficient sample storage.
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Especificações

Modelo MDF-U33V MDF-U53VA MDF-U54VC MDF-U74VC

Variação de Temperatura

Volume Interior

Extensão de Superfície

Fonte Elétrica, 60Hz

Construção do Painel V.I.P™

Isolamento da Porta Interna

Configuração da Porta Interna

Vedação da Porta

Filtro do Condensador, Fácil Limpeza

Cantos Arredondados do Interior

Suportes de Prateleira

Rodízios

Restrição Sísmica

Portas de Acesso

Pesos e Dimensões

Interior
(L x P x A)

Exterior
(L x P x A)

Peso líquido, vazio

Sistema de Refrigeração, Refrigerantes HFC, Compressores CoolSafe™ de Alto Desempenho

Fase Alta

Fase Baixa

Intensificador de Tensão, embutido

Redução Sonora

Elétrica

Voltagem, AC, fase 1

Disjuntor  recomendado, dedicado

Plug / Tomada

-50°C a -86°C -50°C a -86°C -50°C a -86°C -50°C a -86°C

332 litros 519 litros 519 litros 728 litros

0.58m² 0.68m² 0.68m² 0.88m²

115V, AC, 15 amp 115V, AC, 20 amp 208/230V, AC, 15 amp 208/230V, AC, 15 amp

Plástico de alto impacto em moldura de aço com isolamento de espuma

Duas

Juntas de compressão multi-ponto

Filtro eletrostático padrão, parte frontal de fácil acesso, sem necessidade de ferramentas

Limpeza simplificada

Ajustável por incremento

Multi-rodas de alto impacto

Padrão; conexão rígida à instalação de parede

Múltiplas portas permitem o uso de tubos de injeção, sondas, instrumentação

490 x 599 x 1140 mm 630 x 600 x 1380 mm 630 x 600 x 1380 mm 870 x 600 x 1400 mm

670 x 866 x 1859 mm 770 x 870 x 1990 mm 770 x 870 x 1990 mm 1010 x 870 x 2010 mm

258 kg 299 kg 299 kg 350 kg

½ HP ½ HP 1 ½ HP 1 ½ HP

¾ HP 1 HP 1 ½ HP 1 ½ HP

Não disponível Não disponível Padrão Padrão

Padrão Padrão Padrão Padrão

115V 115V 208-230V 208-230V

15 amp 15 amp 15 amp20 amp

5-15P/5-15R 5-20P/5-20R 6-15P/6-15R 6-15P/6-15R
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in SANYO Cool Safe™ compressor design. The cost per 2" box 
of interior storage space is significantly lower in a SANYO 
ultra-low freezer, generating immediate return on investment 
based on first costs, operating costs and maintenance costs 
over time.

Additionally, the placement of evaporator surfaces within 
the cabinet walls achieve exceptional documented ultra-low 
temperature uniformity, thereby permitting investigators more 
freedom in placing valuable cell lines and biologicals within 
the interior cabinet, and assuring uniform cell viability when 
harvesting products from the ultra-low archive.

Because benefits of the SANYO Cool Safe™ compressor 
design extend to evaporator tubing surrounding the interior 
chamber, and the interior chamber is part of the thin-wall 
composite based on the patented V.I.P.™ vacuum insulation 
panel cabinet, SANYO can offer more usable storage volume 
within the same sq.ft. of floor space than competitive models.
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Acessórios

Os produtos da linha SANYO Biomedical incluem uma ampla gama de acessórios para atender exigências de aplicações específicas. 
Para requisitos de acessórios ou opções não listadas aqui, entre em contato com a SANYO.

Acessório Descrição Número de Catálogo

Meia-Porta Interna
Conjunto de duas. Instalado no local; substitui meia 
porta interna. Para configuração de quatro portas, faça o 
pedido de dois conjuntos.

Para MDF-U53VA, peça MDF-51D

Para MDF-U54VC, peça MDF-51D

Para MDF-U74VC, peça MDF-71D

Registrador Digital de Temperatura Registrador de dados auxiliar HAMSTERDT2

Sistema de Back-up de CO2 líquido Tanque auxiliar no evento de queda de energia CVK-UB2(I)

Sistema de Back-up de N2 líquido Tanque auxiliar no evento de queda de energia CVK-UBN2

Registrador Gráfico Registrador de temperatura  em gráfico circular, 7 dias MTR-C954

Papel para Gráficos 152 mm de diâmetro, para 7 dias C7100386REV

Caneta de Reposição, Vermelha Hidrográfica, 6 por embalagem R252

Caneta de Reposição, Azul Hidrográfica, 6 por embalagem R253

www.lobov.com.br – (11) 3829-8040


