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Bem-vindo à Panasonic Healthcare,
Empresa Norte Americana
conservação

12 Ultrafreezer compacto de
-86 °C da série VIP®
13 Ultrafreezer de -86 °C da
série Twin Guard®

Minha Vida, Meu Trabalho, Minha Escolha
Bem-vindo à Panasonic do Brasil, conhecida em todo o mundo como líder em
eletroeletrônicos e eletrodomésticos, a Panasonic está atenta às necessidades globais,
tais como energia, alimentos, habitação, saúde e tecnologia. Há mais de quarenta
anos, a Panasonic Healthcare estabeleceu sua reputação como fabricante pioneira de
equipamentos de precisão biomédica e laboratorial. Como parte da marca Panasonic
no mundo, temos como benefício uma abordagem única de Integração Vertical de
Componentes para desenvolvimento de produtos. Isso nos proporciona os mais
avançados atributos de tecnologia, controle, construção e desempenho em diversos
mercados.
Combinamos ideias e inovações de nossa rede global de produtos industriais e
de consumo com uma completa linha de produtos para laboratórios biomédicos.
Através desse esforço, oferecemos o mais sofisticado design em compressores
de refrigeração da indústria, e eletrônica de ponta para freezers criogênicos e de
ultrabaixa temperatura, refrigeradores, incubadoras e câmaras ambientais.
Os produtos Panasonic são amplamente testados para atender os mais rigorosos
padrões de qualidade mundiais em desempenho, ergonomia e custo de aquisição.
Cada produto que criamos é projetado para minimizar sua emissão de carbono
através de economia de energia e gestão ambiental. Entendemos que nossos
produtos são usados nas mais importantes aplicações de vanguarda da medicina,
biotecnologia e pesquisa farmacêutica e agrícola. Levamos esta responsabilidade a
sério, por isso você pode recorrer aos equipamentos de laboratório da Panasonic com
confiança.
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Tecnologia de Núcleo
As tecnologias, patentes e propriedades
intelectuais da Panasonic estão
representadas em cada linha de produto.
As tecnologias se aplicam aos
componentes críticos e processos tais
como compressores de refrigeração,
eletrônica de microprocessador e o
patenteado isolamento à vácuo VIP®
(Vaccum Insulation Panel) projetados
de acordo com as especificações exatas
para aplicações importantes no mercado
de laboratórios de análises clínicas,
farmacêuticos, biologia, biotecnologia e
pesquisa.
Como resultado, os produtos Panasonic
operam com confiabilidade, segurança,
eficiência energética e sensibilidade
ergonômica. Procure estas e outras
tecnologias registradas e patentes sobre os
produtos de laboratório Panasonic.

Banco de bio-limpeza, MCV-9/13/16

1988

Incubadoras de resfriamento programáveis , MIR-152/252/552
Ultrafreezer de -86 °C vertical de porta dupla, MDF-U581
Estabelecimento do laboratório bio-soft, planta de Tóquio

Ultrafreezer de -135 °C, MDF-2135
refrigeradores farmacêuticos, MPR-161D/311D

1987

Freezers com painel de isolamento à vácuo VIP®,patenteados,
patente U.S. nº 6260377
Sistemas independentes de refrigeração de ultrabaixa temperatura
da série Twin Guard® (-86 °C)
Controle de contaminação SafeCell UV
As superfícies interiores com o exclusivo InCuSaFe® em aço inoxidável
enriquecido com cobre garantem proteção germicida constante
 Sistema S.I.P.(sensor infravermelho passivo) de CO2, com
recuperação rápida, sensor duplo exclusivamente na série
Sterisonic GxP (MCO-19AIC)
Esterilização por vapor de peróxido de hidrogênio, novo recurso exclusivo
para a série Sterisonic GxP (MCO-19AIC)
Tecnologia de Aquecimento por Calor Direto e Colete Flutuante (DHA) para
aquecimento de incubadoras,
Ambiente para cultura de células com controle de contaminação de fundo ativo
Compressores projetados pela Panasonic especificamente para refrigeração em
laboratórios
Tecnologia de baterias marca Panasonic
Componentes eletrônicos construídos pela Panasonic
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1989

Unidade de filtro HEPA, MBCR-717
unidade de sala esterilizada, MBCR-2220C
Incubadora com colete flutuante deCO2, MCO-95

1986

Ultrafreezer compacto de -86 °C, MDF-190
incubadoras de aquecimento com controle P.I.D, MIR160/260

1983

Esterilizador de calor seco, MOV-102S/202S

Forno com controle PI, MOV-102/202 refrigeradores farmacêuticos
grandes, MPR-510/1010
refrigeradores farmacêuticos com -30°C freezer, MPR-211F

1982

1985

Freezer médico de -30°C, MDF-130
refrigeradores de banco de sangue compactos, MBR-105T

1981

Incubadora CO2 com capa de água, MCO-165

Ultrafreezer de -86 °C vertical , MDF-380
refrigerador pré-fabricado, MCU-1000
unidade de resfriamento, MCU-5020

1980

1984

Ultrafreezer de -86 °C, MDF-290
refrigerador de banco de sangue, MBR-390

Freezer médico vertical MDF-300

1978

1979

Ultrafreezer de -86 °C, MDF-230
Freezer médico de -30 °C, MDF-390

1977

1976

Refrigeradores farmacêuticos, MPR-110/210

Freezer de -40 °C, MDF-400

1974

1975

Autoclave médica

1973

1972

1971

1970

Incubadora

1968

1969

1967

1966

Refrigeradores farmacêuticos

História do Desenvolvimento dos Equipamentos
de Laboratório da Panasonic Healthcare

Integração Vertical de Componentes

Como líder em eletroeletrônicos, refrigeração, energia e produtos
ambientais, a Panasonic oferece uma fonte ampla de tecnologias
comprovadas, implementadas em uma gama de produtos de
pesquisa médica e biomédica.

O desenvolvimento pioneiro nos produtos industriais e de consumo
da Panasonic é aplicado a todos os seus demais produtos através do modelo de
desenvolvimento de integração vertical do componente. Muitos dos nossos componentes
chave são projetados e construídos pela própria Panasonic, por isso, oferecemos
somente o melhor, através de componentes precisamente combinados em cada produto.

Enquanto a Panasonic inspira-se em vastos recursos corporativos para desenvolver
produtos de laboratório que atendam às necessidades da pesquisa médica e científica
contemporânea, a filosofia Panasonic de Integração Vertical de Componentes é
expressa em produtos ergonômicos, facilmente utilizáveis pelo homem.

Tecnologia Ecologicamente Correta

Sempre líder em tecnologia amiga do meio ambiente, os refrigeradores Panasonic
utilizam os fluídos refrigerantes HFC disponíveis no mercado e isolamento livre de CFC.

Em conformidade com a diretiva RohS, Restrição a Substâncias
Perigosas, em todas as unidades.

A Panasonic está empenhada em desenvolver tecnologias sustentáveis que
proporcionam eficiência energética, resultando em custos operacionais mais baixos,
com menos impacto sobre o meio ambiente.
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Fluído refrigerante livre de CFC reconhecido pela ASHRAE (Sociedade
americana dos engenheiros de aquecimento, refrigeração e arcondicionado) (prêmio EPA de proteção à camada de ozônio)
ISO 9001
Introdução ao primeiro freezer -86 ºC
com isolamento à vácuo do mundo MDF-U70V
Refrigerador farmacêutico, MPR-512/1012
ISO 14001 (reconhecimento ambiental)

1995
1996
1997
1998

Introdução da série Twin Guard®
Ultrafreezers de -86 ºC, MDF-U500VX
incubadora de resfriamento MCO-19M

2010

2012

Série PRO
Série Twin Guard® MDF-700VXC
Ultrafreezers de -86 °C altamente eficientes
em economia de energia MDF-U76VC

Introdução da incubadora de CO2 da série Sterisonic GxP,
com esterilização por H2O2

2009

2011

Introdução da incubadora de alcance CO2 de grande capacidade, MCO-80IC

Introdução do freezer de -150 °C, MDF-C2156VANC

Freezers VIP® de -86 °C, MDF-U32V/U54VC
Incubadora multi-gás, MCO-18M

Introdução da SafeCell, revolucionária descontaminação por UV em
incubadoras de CO2

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Introdução do inCu-saFe® controle de contaminação
de fundo ativo em incubadoras de CO2

Reconhecimento ISO 9002

1994

1999

Refrigerador farmacêutico quatro portas com
Freezer de -30 °C, MPR-411F/411FR

1993

Forno programável de alta temperatura, MOV-313P
freezer de congelamento rápido do plasma, MDF-U460B

Incubadora multi-gás, MCO-175M
O freezer de temperatura mais baixa do mundo, (-152 °C), MDF-1155(ATN)
Superfície de bancada limpa MCV-711ATS

1991
1992

Gabinete de crescimento vegetal MLR-350

1990

Servindo Nossos Mercados
Os produtos de laboratório da Panasonic Healthcare são projetados para as mais exigentes aplicações no mercado de laboratórios de
análises clínicas, biologia, biotecnologia e pesquisa.
Da incubação à conservação e esterilização, os produtos Panasonic continuam evoluindo a partir de equipamentos básicos de laboratório
até os mais sofisticados e práticos instrumentos utilizados em gerenciamento celular avançado e protocolos de ponta. Isso inclui terapia
genética e celular para tratamentos in vivo, crescimento e armazenamento de células-tronco e embrionárias, medicina regenerativa,
biofabricação e muito mais.
No centro desta evolução estão as aplicações inovadoras dos sistemas de aquisição eletrônica e digital integrados desenvolvidos para
controlar, monitorar, documentar e validar o desempenho de nossos produtos, bem como a segurança de seu funcionamento interno.
Enquanto a pesquisa multidisciplinar revela novas soluções em fabricação celular destinada a ensaios clínicos, a Panasonic está
colaborando com nossos clientes para criar produtos que satisfaçam os rigorosos critérios normativos de terceiros como AABB/ANRC,
GMPs, GLPs e outros mais.

Pensamento Verde
A Panasonic estabeleceu uma iniciativa corporativa total para enfatizar o compromisso da empresa com a conservação de energia e a
integração ambiental. Para a Panasonic, o pensamento verde é uma abordagem tríplice para considerações ambientais, energéticas
e de estilo de vida. A Panasonic está redefinindo as ideias convencionais, tirando proveito de seus recursos tecnológicos em expansão,
para propor soluções ecologicamente corretas.
Nosso compromisso com o meio ambiente é demonstrado pelos esforços precoces e agressivos da empresa para renovar e redesenhar
os sistemas de refrigeração dos quais muitos dos nossos produtos dependem. Fomos um dos primeiros a adotar os novos fluídos de
refrigeração ecologicamente seguros e não agressivos à camada de ozônio, sem comprometimento de desempenho. A Panasonic foi a
primeira fabricante de ultafreezer a usar fluídos refrigerantes sem CFC R508, hoje reconhecidos como padrão da indústria mundial e agora
prontamente disponíveis como recarga não proprietária para profissionais de serviços de refrigeração no mercado aberto. Outros fluídos
refrigerantes Panasonic como o R134a, R410a (Purón®) e R404a são seguros e fornecidos no mercado livre também.
Os gabinetes da Panasonic Healthcare possuem isolamento de alto desempenho livre de HCFC e novas técnicas de isolamento compostas
para minimizar o consumo de energia e diminuir os custos operacionais. Além de custos primários altamente competitivos, os Ultrafreezers
Panasonic demonstram os custos operacionais mais baixos por litro no mercado mundial.
Nossa tecnologia superior de isolamento permite-nos uma exclusiva avaliação de Armazenamento de Alta Densidade. Oferecemos a mais
favorável relação de volume de armazenamento por m² de espaço físico da indústria, aumentando a eficiência do espaço disponível no
laboratório e reduzindo os custos totais de aquisição.
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conservação

Conservação
Panasonic
Design de Classe Mundial. Os sistemas de refrigeração da Panasonic oferecem maior desempenho e
confiabilidade, mesmo em ambientes com altas temperaturas e em resposta a frequentes aberturas de
porta. O sistema de resfriamento também mantém a temperatura uniforme em todo o freezer, característica
especialmente importante quando a validação é necessária.
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Sistema de Preservação Panasonic
Todos os dias, laboratórios em todo o mundo contam com a excelência dos freezers Panasonic, para armazenamentos em temperaturas
extremamente baixas, que é assegurada por uma reputação líder em desempenho e confiabilidade.

Características do sistema
de preservação

Série vip® Plus de economia de espaço

Série vip® Plus de economia de espaço

MDF-C2156VANC-PA

MDF-C8V1-PA, horizontal

Série Twin Guard®

Freezers biomédicos de -30 °C / -35 °C
VIP® painel de isolamento à vácuo

MDF-U500VXC-PA
MDF-U700VXC-PA

MDF-U334-PA
MDF-U5312-PA
MDF-U731
MDF-U731M

Ultrafreezers de -86 °C

Refrigeradores para laboratórios

Portas internas isoladas

MDF-U33V-PA
MDF-U53VA-PA
MDF-U56VC-PA
MDF-U76VC-PA
MDF-U76VA-PA

MPR-721-PA
MPR-721R-PA
MPR-1411-PA
MPR-1411R-PA

Freezer criogênico de -150ºC

Ultrafreezers de -86 °C

Série VIP® PLUS de economia de espaço

Série PRO
isolados convencionalmente
Ultrafreezers de -86 °C

MDF-U5486SC-PA, vertical
MDF-U7486SC-PA, vertical
MDF-594C-PA, horizontal
MDF-794C-PA, horizontal

Ultrafreezers de -80°C

Sistema de resfriamento em cascata

VIP® PLUS painel de isolamento
à vácuo

CPU e touch pad
Visor digital de LCD

Refrigeradores farmacêuticos
KMRS34A1
MPR-514-PA
MPR-514R-PA
MPR-1014-PA
MPR-1014R-PA

Alarme remoto
Sistema automático de alarme
Alarme por falta de energia

Refrigeradores de banco de sangue
MBR-107D(H)-PA
MBR-304GR-PA
MBR-704GR-PA
MBR-1405GR-PA

Design sem filtro

Refrigerador biomédico
com combinação de freezer

Livre de CFC

MPR-214F-PA
MPR-414F-PA
MPR-715F

Economias de energia

Refrigeradores e freezers
sob balcões
SR-L6111W-PA
SF-L6111W-PA
SR-L4110W-PA
SR-L4110WSEC-PA
HF-5017W-PA
HF-5017WSEC-PA

Filtro de ar

Compressores confiáveis e
silenciosos
Serviço
Bateria recarregável

Os fluídos refrigerantes patenteados pela
Panasonic não agridem a camada de ozônio,
são inflamáveis e ecologicamente seguros em
conformidade com o Protocolo de Montreal.
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Inovação

Painel de Isolamento à Vácuo (VIP®)

Qualidade que se pode confiar

Nossa reputação foi construída com base
em nosso design de nível mundial e nossos
sistemas de refrigeração desenvolvidos
especificamente para aplicações de
ultrabaixa temperatura. A Panasonic tem
sido pioneira no desenvolvimento de novas
tecnologias para o armazenamento de
ultrabaixa temperatura. Do freezer mecânico
-150 ºC, o de mais baixa temperatura do
mundo, à introdução na aplicação dos
específicos fluídos refrigerantes livres de
HCFC, bem como na produção do primeiro
freezer de -86 °C com o painel de isolamento
à vácuo (VIP®).

Panasonic foi a primeira empresa a introduzir
painéis de isolamento à vácuo para freezers
de ultrabaixa temperatura. A gama de
freezers VIP® da Panasonic costuma fornecer
25% mais capacidade de armazenamento
para uma determinada área, poupando o
valioso espaço do laboratório.

O sistema de gestão de qualidade da
Panasonic possui certificação ISO9001.
Cada freezer Panasonic é verificado pelo
menos 100 vezes ao longo da produção,
garantindo assim que os altos padrões de
qualidade sejam mantidos.

Em 2006, a Panasonic apresentou a próxima
geração de compressores para ultrafreezers.
Os compressores de aplicação específica
fornecem novos níveis de durabilidade,
com consumo de energia, saída de calor e
barulho significativamente reduzidos.

A composição da parede fina do painel com
isolamento à vácuo patenteado VIP® da
Panasonic tem um design de alta eficiência
que fornece mais volume de armazenamento
interior em um freezer de formato
convencional. O VIP® minimiza a transferência
de energia do ambiente para o interior,
bem como do interior para o ambiente.
A construção composta com filme de barreira
reflexiva e espuma estrutural de célula
fechada, é usada em todas as paredes e na
porta exterior.
Esta avançada tecnologia de isolamento
oferece estabilidade estrutural para eliminar
distorções, e inibe o acúmulo de umidade que
pode levar à formação de gelo. A eficiência
do isolamento agregado minimiza o ciclo
de tempo de execução do compressor para
reduzir os custos com energia.

Os freezers Panasonic estão disponíveis com
uma variedade de racks de estoque para atender
a aplicações específicas. Os freezers podem ser
encomendados com sistemas de estoque de plena
carga, selecionando um número do catálogo.

Sistema de resfriamento em cascata

Película
de barreira
Painel VIP®
Interior
Poliuretano
espumado
rígido

A composição da parede fina do painel com
isolamento à vácuo patenteado VIP® da Panasonic
tem um design de alta eficiência que fornece mais
volume de armazenamento interior em um freezer
de formato convencional.

Através da distribuição da função de
resfriamento de óleo entre compressores
especialmente projetados Cool Safe, e do
resfriamento do óleo do compressor para
reduzir sua temperatura de funcionamento,
o sistema de resfriamento do ultrafreezer
Panasonic é balanceado para diminuir
o estresse do componente, aumentar a
confiabilidade e longevidade do sistema e
melhorar a uniformidade de temperatura
necessária para melhor viabilidade celular,
independente do local onde a amostra é
armazenada dentro da câmara.

Os compressores de refrigeração Cool Safe
projetados pela Panasonic possuem um inovador
processo de resposta do fluído refrigerante
para reduzir a temperatura do compressor,
aumentando assim sua vida útil e minimizando a
saída de calor.
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Características de Produtos Sustentáveis da Série VIP®
Vantagens da iniciativa sustentável
VIP® Panasonic

Quantidade de energia consumida
kWh / dia – medição real

25

• Os freezers Panasonic são
projetados para oferecer suporte à
certificação LEED, associada com as
recomendações do Green Building
Council EUA.

31%

20

mais
eficiente

15

19,0

21,8

15,1

10
5
0

03

39%

mais

043

038

eficiente

Panasonic

026

MDF-U76VC

02

Marca A
Marca B

01
0

Dados do consumo de energia baseados em dados de performance interna. Testado em ambiente com
temperatura de 25 ºC. Ciclo de refrigeração em -80 °C, Volume do gabinete 708 L. Temperatura média
do gabinete, baseada no mapeamento de temperatura (15 termopares). Os freezers Panasonic emitem
menos calor no armazenamento de amostras.

• Os componentes estão de acordo com
diretivas RoHS sobre a utilização de
materiais perigosos em equipamentos
elétricos e eletrônicos.

Custo operacional total anual pela
capacidade da caixa

Capacidade da caixa 5cm

1,5

600

300

576
500

200

500

0

Emissão anual de CO2 por capacidade

Capacidade da caixa / libras

50
40
30
20
10
0

1,2
0,9

40%
menos

US$ 1,59
US$ 1,38

custos

US$ 0,95

0,6
0,3
0,0

5 cm de capacidade de caixa com base na
quantidade de caixas de 5 cm nos racks
padrão que podem ser armazenados em
um ultrafreezer. Os freezers Panasonic
maximizam seu espaço disponível com seu
formato reduzido para com o máximo de
armazenamento de alta densidade

• Um controlador microprocessado
supervisiona o sistema de refrigeração
para regular os ciclos de resfriamento,
reduzindo o consumo de energia.
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400

100

• A saída de calor é limitada para
minimizar o impacto sobre as demandas
de instalação HVAC.

• Tecnologia do compressor Cool Safe
para diminuir o calor interno do
compressor e reduzir carga externa de
HVAC.
A Panasonic é consciente da necessidade
de proteger o meio ambiente e economizar
energia. Como uma empresa pioneira em
equipamentos para laboratórios de ciências
biológicas e eletrodomésticos, e como uma
fonte global de soluções que vão desde o
gerenciamento energético até a energia
solar e energias alternativas, a Panasonic
continua empenhada em fornecer o melhor
equipamento de laboratório possível para as
necessidades clínicas e de pesquisa.

500

Capacidade da Caixa / Dólares

700

Caixas de 5 cm

• Redução de ruído e eficiência de custos
operacionais estão integrados ao
sistema de refrigeração.

04
KW/dia/capacidade de caixa

Potência consumida (kWh/dia)

Com capacidade de até 57.600 microtubos
de 2 ml em caixas, as vantagens de
poupar energia através deste eficiente
sistema da Panasonic estende-se em
custos de estoque mais baixos por unidade
independente da configuração do estoque.

• O design do gabinete Panasonic VIP®
painel com isolamento à vácuo oferece
armazenamento de alta densidade em
um espaço mínimo, otimizando o espaço
disponível em laboratório e a eficiência
no volume de armazenagem.

Energia consumida por capacidade
(KW/dia/capacidade da caixa)

emissões

40%
menores
22,8

37,9
32,9

O custo é uma média de freezers em funcionamento. Os
freezers Panasonic emitem menos calor no laboratório,
minimizando os custos com ar condicionado.

MDF-U55VC-PA

Design e Desempenho Sustentáveis
Refrigerantes livres de CFC

Normas elétricas

Gerenciamento de estoque

A Panasonic foi o primeiro fabricante de
ultrafreezer a empregar refrigerante R508 de
estágio baixo sem HCFC, agora reconhecido
como o padrão do segmento atual e
amplamente disponível. Este refrigerante
não exclusivo está disponível para os
profissionais de serviços de refrigeração no
mercado aberto.

Todos os produtos da Panasonic, incluindo
freezers de temperatura ultrabaixa, são
testados e certificados por um NRTL
(Laboratório Nacional Reconhecido para
Testes) para garantir conformidade com
normas dos EUA e internacionais para
segurança, definidas em 29 CFR 1910.7( c ).

O conceito de Armazenamento de Alta
Densidade é habilitado por avanços
no design do compressor Cool Safe da
Panasonic. O custo por caixa de 5 cm
de espaço interior de armazenamento
é significativamente inferior em um
ultrafreezer da Panasonic, gerando retorno
imediato para o investimento com base
nos custos iniciais, de funcionamento e de
manutenção ao longo do tempo.

O sistema de refrigeração de alto estágio
está disponível para os profissionais de
refrigeração no mercado aberto também.

Conformidade com RoHS
Em 2006, a legislação RoHS (Restrição
de Substâncias Perigosas) (Diretiva UE
2003/95/EU) entrou em vigor. A RoHS
diz respeito à restrição de substâncias
perigosas e redução da poluição ambiental.
Por meio da legislação RoHS, a UE e
outros países participantes estão banindo
substâncias tóxicas em equipamentos
elétricos como chumbo, cádmio, mercúrio,
cromo 6+, PBB (polibromobifenilo) e PBDE
(éteres difenil-polibromados).

Redução de ruído
Os ultrafreezers são, com frequência,
localizados dentro de laboratórios de
pesquisa e de hospitais ou instalações
de produção. Os usuários preferem a
proximidade para fácil acesso a produtos
valiosos armazenados.
Se for excessivo o ruído de funcionamento
dos compressores de refrigeração e/ou em
conjunto com a instalação de vários freezers
em locais adjacentes, o ambiente de
trabalho ficará gravemente comprometido.
A Panasonic incluiu avançada redução de
ruídos em todos os ultrafreezers atuais e
os níveis de ruído são bem inferiores aos
dos freezers dos concorrentes. Informações
estão disponíveis sob consulta.

Além disso, a colocação de superfícies
evaporadoras dentro das paredes do gabinete
consegue uniformidade de temperatura
ultrabaixa excepcional e documentada,
permitindo, assim, que os pesquisadores
tenham mais liberdade na colocação de
linhas celulares e biológicas valiosas
no interior do gabinete, o que garante
viabilidade celular uniforme na colheita de
produtos do arquivo ultrabaixo.
O design do compressor Cool Safe se
estende à tubulação do evaporador ao
redor da câmara do interior e esta faz parte
do composto de parede fina, com base
no gabinete VIP® patenteado do painel de
isolamento a vácuo. A Panasonic pode
oferecer mais volume de armazenamento
utilizável dentro da mesma medida
de espaço no piso do que os modelos
concorrentes.

MDF-U76VC-PA

Devido ao alto consumo de energia dos
laboratórios, a Panasonic desenvolveu um novo
produto para economia de energia em toda
a empresa e com abordagem para o impacto
ambiental. Os freezers da série VIP® oferecem
benefícios relevantes por meio de equilíbrio de
energia de refrigeração, construção do gabinete
e controle inteligente em todas as funções.
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Ultrafreezer Compacto de -86 °C da Série VIP®
Os freezers de temperatura ultrabaixa Panasonic VIP® / VIP® PLUS oferecem a mais avançada combinação de refrigeração de temperatura
baixa, gabinete e tecnologia de controle no segmento clínico e científico. A construção do painel de isolamento a vácuo VIP® PLUS de alta
densidade e campacto permite até 25% a mais de volume de armazenamento no mesmo espaço de piso ou menos do que os freezers
convencionais.

Seleção de freezer vertical VIP® / VIP® PLUS
Volume
interior

Exterior
(L x C x A)

Área da base,
nominal

Caixas de placa de
fibra, 5 cm de altura
(2 ml) nos racks
Panasonic

MDF-U33V-PA

334 L

670 x 867 x 1.860 mm

0,58 m2

216

21.600

115 V, CA,
15 amperes

MDF-U53VA-PA

519 L

770 x 870 x 1.990 mm

0,68 m2

352

35.200

115 V, CA,
20 amperes

MDF-U56VC-PA

526 L

770 x 870 x 1.990 mm

0,68 m2

384

38.400

208/230 V, CA,
15 amperes

MDF-U76VC-PA

728 L

1.010 x 870 x 1.990 mm

0,88 m2

576

57.600

208/230 V, CA,
15 amperes

MDF-U76VA-PA

728 L

1.010 x 870 x 1.990 mm

0,88 m2

576

57.600

115 V, CA,
20 amperes

Número do modelo

Frascos de amostras,
2 ml (caixa de 2 pol.),
Divisores de
100 Células

Parte elétrica,
60 Hz

As unidades VIP® oferecem custos operacionais mais baixos do que os modelos convencionalmente isolados. Essas unidades também oferecem soluções de
armazenamento em temperaturas extremamente baixas e alta densidade para utilização em laboratórios

Painel de isolamento a vácuo VIP® /
VIP® PLUS Patenteado
A combinação de vários painéis a vácuo
de alto desempenho com isolamento
de espuma de alta densidade consegue
um perfil de parede fina para máximo
volume interior, em uma base compacta.
A capacidade aumentada de resfriamento
aprimora a recuperação da temperatura
após as aberturas da porta.

As portas internas
aprimoram a uniformidade
Os fechamentos internos da porta
Easy-In/Easy-Out Panasonic Eagle
apresentam um design ergonômico para
vedar firmemente contra o gabinete, com
uma mão. As portas internas isoladas de
alta força ajudam a minimizar alterações
das temperaturas interiores durante as
aberturas rotineiras da porta.

Microprocessador
Patamar abrangente, alarme, funções
de monitoramento e diagnóstico
supervisionadas pelo controlador
microprocessado integrado Panasonic, com
visor digital de todas as funções de entrada
e saída.

O design Panasonic do
trocador de calor aumenta
a eficiência energética
Todos os designs tradicionais de ultrafreezer
utilizam um trocador de calor.
Ao aumentar a eficiência do trocador de calor

por meio de um design novo e aprimorado, que
incorpora mais área de superfície e contato em
pontos essenciais no sistema de refrigeração,
nós conseguimos melhorar a eficiência
geral, reduzindo o tempo de funcionamento
do compressor. Tudo isto, juntamente com
outros aprimoramentos do trocador de calor
no sistema de refrigeração, se traduz em um
aumento substancial da eficiência energética.

economia de energia e arrefecimento de
alto desempenho.
Ideal para armazenamento de materiais
em depósitos de armazenamentos,
hospitais, clínicas e instalações de pesquisa
médica, o sistema de arrefecimento de
água foi concebido para reduzir de modo
relevante o consumo de energia.

Compressores concebidos
pela Panasonic
O compressor Cool Safe de temperatura
ultrabaixa apresenta um design de
compressor exclusivo e um método
de arrefecimento de óleo que reduz as
temperaturas de descarga e o calor do
compressor.

Sistema inteligente de monitoramento
de refrigeração
A função de alerta de status utiliza inteligência
de previsão para determinar se o freezer está
funcionando dentro das especificações, sob as
condições ambientais existentes.

Opção de esfriamento
de água (MDF-WCL)
Uma opção de condensador para
resfriamento de água está disponível para
instalações equipadas com sistemas de
arrefecimento de recirculação de água. Esta
opção utiliza o design de refrigeração em
cascata para reutilizar a energia produzida
por um ultrafreezer, enquanto oferece
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MDF-U76VC-PA

Ultrafreezer de -86 °C da Série Twin Guard®
A série Panasonic Twin Guard® de Ultrafreezers foi concebida para armazenamento a -86 °C de produtos biológicos de alto valor. Ideal para
armazenamento de material fundamental em depósitos de armazenamentos, laboratórios BSL4 altamente seguros, hospitais, clínicas e
instalações de pesquisa médica. A série Twin Guard® apresenta o conceito de sistemas de refrigeração duplos, independentes e em cascata
automática, dentro de um único gabinete.

Seleção de ultrafreezer vertical da série Twin Guard® de -86 °C

Número do modelo

Faixa de
temperatura

Volume
interior

Área da base
[nominal]

Armazenamento
[caixas de 51 mm]

Armazenamento
(caixas de 76 mm]

Armazenamento
[frascos de
2 ml em caixas]

Parte
elétrica,
60 Hz

MDF-U500VXC-PA

-50 °C a -86 °C

519 L

0,78 m2

352

224

35.200

208/230 V
NEMA 6-15

MDF-U700VXC-PA

-50 °C a -86 °C

728 L

0,88 m2

576

384

57.600

208/230 V
NEMA 6-15

Os mais seguros ultrafreezers para armazenamento de produtos biológicos extremamente sensíveis a longo prazo.

Sistema de refrigeração
A série Twin Guard de ultrafreezers evita
a tecnologia convencional de refrigeração
em cascata ao utilizar dois sistemas
completamente independentes de um
compressor de resfriamento em cascata
automática, cada um capaz de manter
temperaturas ultrabaixas.
®

Controle LCD integrado
com visor gráfico

Painel de Isolamento a
Vácuo VIP® PLUS Patenteado

As séries Twin Guard® MDF-U500VXC-PA
e MDF-U700VXC-PA são gerenciadas por
um controlador microprocessado integrado
com central de informações em LCD para
simplificar todas as funções do freezer.
A temperatura ultrabaixa e uniforme é
conseguida por meio de uma combinação de
sistemas de desempenho supervisionados
pelo controlador, completos com alarme,
programação e protocolos de diagnóstico.

A combinação de vários painéis a vácuo
de alto desempenho com isolamento
de espuma de alta densidade consegue
um perfil de parede fina para máximo
volume interior, em uma base compacta.
O aumento da capacidade de resfriamento
aprimora a recuperação da temperatura
após as aberturas da porta.

Os fechamentos internos da porta
Easy-In/Easy-Out Panasonic Eagle
apresentam um design ergonômico para
vedar firmemente contra o gabinete, com
uma mão. As portas internas isoladas de
alta força ajudam a minimizar alterações
das temperaturas interiores durante as
aberturas rotineiras da porta.

Os freezers da série Panasonic VIP® oferecem
armazenamento de alta densidade que
reduzem, de modo eficaz, os custos de unidade
volumétrica de armazenamento ultrabaixo.

MDF-U500VXC-PA

As portas internas
aprimoram a uniformidade

MDF-U700VXC-PA

Reduzido consumo de energia
Os freezers da série Panasonic Twin Guard®
podem ser programados para funcionamento
Normal ou EcoMode, dependendo da
temperatura ambiente e da carga.
O EcoMode é recomendado para 90 a 95%
das aplicações. Embora os dois sistemas
de refrigeração sejam completamente
independentes, o EcoMode estabelece um
ciclo de sobreposição para reduzir de modo
relevante o consumo de energia, enquanto
otimiza a uniformidade interior de cima
a baixo e da dianteira até a traseira para
proteção de materiais de alto valor.
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MDF-U500VXC-PA
MDF-U700VXC-PA

Os Ultrafreezers da Série Twin Guard de
-86 ºC Apresentam Duplo Sistema de
Refrigeração Independente Panasonic
A solução mais segura da indústria
de armazenamento de em temperatura
ultrabaixa para produtos biológicos
de alto valor.
O MDF-U500VXC-PA de 519 L e o MDF-U700VXC
PA de 728 L VIP® PLUS isolados incluem monitor
de desempenho LCD integrado e controlador
digital para gerenciamento abrangente do sistema,
registro de dados, comunicação remota, alarmes,
sistema preditivo de desempenho e validação. Livre
de manutenção, projeto sem filtro.
• O design inovador, utilizando dois sistemas
independentes, permite que a unidade continue
a funcionar continuamente a -65 °C ou menos,
na improbabilidade de falha de um dos
compressores.
• A combinação de refrigeração adicional
inteligentemente gerenciada pelos controles
intuitivos do microprocessador e integrada no
gabinete patenteado do painel a vácuo VIP®
PLUS da Panasonic faz o uso mais eficiente do
espaço de piso disponível.
• Os freezers da série Twin Guard® aumentam de
modo relevante a proteção ultrabaixa, enquanto
minimizam os custos de energia por meio da
função EcoMode exclusiva. A função EcoMode
otimiza o consumo de energia ao orquestrar os
tempos de funcionamento para cada sistema
de refrigeração, em resposta às demandas de
arrefecimento.

O ultrafreezer da série Twin Guard® da Panasonic de -86 °C com duplo sistema de
refrigeração independente aumenta a confiabilidade.
Ilustração: MDF-U700VXC-PA

Instalações críticas e visão geral das aplicações
Aplicação

Sensibilidade

Benefício

Células-tronco, Cordão Umbilical, Células T, Engenharia
de Tecidos, Órgãos / Tecidos, Vacinas, Medula Óssea,
Hibridomas, Linfócitos, Células Cancerosas, Amostras
Clínicas, Fibroblastos, Óvulos, Esperma

Altamente sensível a flutuações de temperatura ou
temperaturas irregulares de armazenamento em
várias posições dentro da câmara interior.

A uniformidade aprimorada da temperatura, de
cima a baixo, da dianteira para a traseira, garante
estabilidade de todos os locais de estoques.

BSL4 ou Laboratórios Altamente Protegidos

Acesso restrito ao laboratório com
manutenção limitada.

A série Twin Guard estende o tempo
essencial necessário para reação em caso de
falha mecânica.
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Ultrafreezers da Série Twin Guard® de -86 °C
• Na situação improvável de falha de um
compressor em um sistema, o sistema
restante irá automaticamente manter
um mínimo de -65 °C por um período de
tempo indefinido.

Controle LCD integrado com visor gráfico As séries Twin Guard® MDF-U500VXC-PA e MDF-U700VXC-PA
são gerenciadas por um controlador microprocessado integrado a central de informações em LCD para
simplificar todas as funções do freezer. A temperatura ultrabaixa e uniforme é conseguida por meio de
uma combinação de sistemas de desempenho supervisionados pelo controlador, completos com alarme,
programação e protocolos de diagnóstico.

O ultrafreezer mais seguro para
armazenamento de longo prazo de
produtos biológicos críticos
A série Panasonic Twin Guard® satisfaz as
demandas do segmento por armazenamento
seguro e de longo prazo para os materiais
de alto valor. Dois sistemas independentes
de refrigeração, combinados com nitrogênio
líquido opcional ou sistemas de segurança
de CO2 líquido, oferecem um círculo de
proteção sem precedentes no mercado.
Desenvolvido para utilização com racks e
caixas convencionais para estoques, a série
Twin Guard® é ideal para o armazenamento
de células-tronco sensíveis, embriões, linhas
celulares e outras amostras raras.

Sistema de Refrigeração da série
Twin Guard de -86 °C
A série Twin Guard® de ultrafreezers evita
a tecnologia convencional de refrigeração
em cascata ao utilizar dois sistemas
completamente independentes de um
compressor de resfriamento em cascata
automática, cada um capaz de manter
temperaturas ultrabaixas.
• Cada circuito de refrigeração inclui
um evaporador de parede fria e malha
fechada, configurado em paralelo ao outro.
• Evaporadores independentes e
ventiladores de arrefecimento
garantem proteção do status em
todos os momentos, eliminando
falhas do sistema devido a falha
de subcomponentes em sistemas
convencionais em cascata, configurados
a partir de sistemas reciprocamente
dependentes de estágios alto e baixo.

• Na eventualidade de falha de energia
na instalação, com sistema de proteção
opcional de CO2 ou LN2 instalado,
o freezer irá manter -65 °C de
temperatura de armazenamento por
até oito horas (sistema de proteção
de CO2) e -65 °C de temperatura de
armazenamento por até quinze horas
(sistema de proteção de LN2).
• Um EcoMode exclusivo implementa os
dois sistemas em ciclos sobrepostos
para manter -86 °C e para reduzir o
consumo de energia em até 15%.
• As serpentinas do evaporador,
integradas no gabinete Panasonic
VIP®patenteado, de alta tecnologia,
isolado a vácuo e de parede fina, são
estrategicamente direcionadas para
proporcionar a melhor uniformidade
de temperatura em todos os níveis
de prateleiras, de cima a baixo e da
dianteira para a traseira.
• Os novos compressores de refrigeração
Cool Safe concebidos pela Panasonic
apresentam processos inovadores de
retorno de refrigerante para reduzir a
temperatura do compressor e, com isso,
estendem sua vida útil, minimizando a
saída de calor.

Comparação do modo de falha
Ocorrência
Falha do
ventilador

O resfriamento ultrabaixo e eficiente de
sistemas independentes é conseguido por meio de
dois circuitos evaporadores independentes ao redor
da câmara interior.

Freezer
convencional
Sem proteção

Freezer
convencional
Com proteção

Se um ventilador falhar, o segundo manterá
automaticamente a troca de energia.

Falhas do
freezer

Falha do
compressor
de estágio alto

Falhas do
freezer

Falha do
compressor
de estágio
baixo

Falhas do
freezer

Série Twin Guard®
da Panasonic

Para falhas do
freezer, CO2 ou LN2,
o sistema oferece
proteção de curto
prazo até que todo
o conteúdo possa
ser removido e
reparos iniciados.

Sem utilização de estágios alto ou baixo.
Dois sistemas de refrigeração, cada um com
um único compressor, funcionam de modo
independente em ciclos de sobreposição
durante funcionamento normal. Se um
compressor falhar, a temperatura interna
será mantida indefinidamente a -65 °C. O
sistema opcional de LN2 ou CO2 oferece
proteção adicional.
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Ultrafreezers Isolados Convencionalmente da Série PRO de -86 °C (Verticais)
Os ultrafreezers convencionalmente isolados da série PRO da Panasonic proporcionam economias de energia, enquanto minimizam as
emissões de carbono em todo o laboratório, sem comprometer o desempenho. A série isolada convencionalmente também mantém as
temperaturas internas tão baixas quanto -86°C. Todos os modelos utilizam compressores criados pela Panasonic para aplicações em
temperatura ultrabaixa. Fabricados com isolamento com espuma no local para maximizar a uniformidade da temperatura interior, são
idealmente adequados para utilização em hospitais e laboratórios para preservação de longo prazo e armazenamento de sangue, amostras
e componentes, além de testes de materiais.

Ultrafreezers isolados convencionalmente da série pro de -86 °C (verticais)
Armazenamento
(caixas de 51 mm)

Armazenamento
(caixas de 76 mm)

Armazenamento
(frascos de 2 ml
em caixas)

Número do modelo

Volume

Dimensões externas
(L x C x A)

Tensão, conexão
de energia

MDF-U500VXC-PA

487 L

890 x 875 x 1.990 mm

384

192

32.000

208/230 V
NEMA6-15

MDF-U700VXC-PA

668 L

1130 x 875 x 1.990 mm

432

336

43.200

208/230 V
NEMA 6-15

Pense verde, refrigerantes sustentáveis, em conformidade com RoHS e de funcionamento com baixo ruído.

Controles microprocessados

MDF-U7486SC-PA

Patamar abrangente, alarme, funções de
monitoramento e diagnóstico com base
em controlador microprocessado integrado
Panasonic, com visor digital de todas as
funções de entrada e saída.

Freezers de Temperatura Ultrabaixa de -86 ºC:
• Ambiente de congelamento ideal de -86 °C por meio de paredes isoladas convencionais.
• Compressores especialmente concebidos para aplicações de temperatura ultrabaixa.
• Controle de temperatura de microprocessador com entrada digital para configuração e
controle precisos.
• Alarmes integrados para falhas de temperatura e de energia (audíveis/visíveis).

Refrigeração
concebida pela Panasonic
Concebida reforçada pela Panasonic,
especificamente para aplicações de
temperatura ultrabaixa, em um ambiente
de laboratório; apenas refrigerantes livres
de CFC. O sistema de refrigeração da
Panasonic oferece temperaturas uniformes
com capacidade aumentada de resfriamento.
O sistema de refrigeração de alto
desempenho, com isolamento de gabinete
com espuma, maximiza a uniformidade
da temperatura interior e protege contra
temperaturas ambiente flutuantes.

As portas internas
aprimoram a uniformidade
Paredes de poliuretano de isolamento
duplo e trava de porta externa com trava
de fácil fechamento. Duas portas internas
independentes e isoladas garantem
máxima uniformidade da câmara interior.

Compressores concebidos
pela Panasonic
O compressor Cool Safe de temperatura
ultrabaixa apresenta um direcionamento
exclusivo de componentes convencionais
para reduzir temperaturas de descarga e o
calor do compressor.

Pensamento verde: refrigerantes sustentáveis, em conformidade com
RoHS e de funcionamento com baixo ruído.
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Ultrafreezers de -80 °C a -86 ºC da Série MDF (Horizontais)
Os freezers de temperatura ultrabaixa da série Panasonic MDF mantêm temperaturas internas tão baixas quanto -86 °C (-123 °F). Todos
os modelos utilizam compressores concebidos pela Panasonic para aplicações de temperatura ultrabaixa. Fabricados com isolamento com
espuma no local, são idealmente adequados para utilização em hospitais e laboratórios para preservação de longo prazo e armazenamento
de sangue, amostras e componentes, além de testes de materiais.

Ultrafreezers isolados convencionalmente da série MDF de -86 °C (horizontais)
Volume

Dimensões externas
(L x C x A)

Armazenamento
(caixas de 51 mm)

Armazenamento
(caixas de 76 mm)

Armazenamento
(frascos de 2 ml
em caixas)

MDF-594C-PA

487 L

2.010 x 770 x 1.070 mm

351

243

35.100

208/230 V
NEMA 6-15

MDF-794C-PA

702 L

2570 x 770 x 1.070 mm

507

351

50.700

208/230 V
NEMA 6-15

Número do modelo

Tensão, conexão
de energia

Ultrafreezer da série vip® Plus campacto de -80 °C mdf (horizontal)
Número do modelo

Volume

Dimensões externas
(L x C x A)

Armazenamento
(caixas de 51 mm)

Armazenamento
(caixas de 76 mm)

Armazenamento
(frascos de 2 ml
em caixas)

85 L

550 x 685 x 945 mm

42

30

4.200

MDF-C8V1-PA

Tensão, conexão
de energia
115 V
NEMA5-15

Pense Verde, VIP® PLUS oferece custos operacionais inferiores em relação aos modelos isolados convencionalmente.

Controles microprocessados
Patamar abrangente, alarme, funções de
monitoramento e diagnóstico com base
em controlador microprocessado integrado
Panasonic, com visor digital de todas as
funções de entrada e saída.

Refrigeração concebida
pela Panasonic

Compressores concebidos
pela Panasonic

Concebida reforçada pela Panasonic,
especificamente para aplicações de
temperatura ultrabaixa, em um ambiente
de laboratório; apenas refrigerantes livres
de HCFC.

O sistema de refrigeração de alto desempenho,
com isolamento de gabinete com espuma
no lugar, maximiza a uniformidade da
temperatura interior e protege contra
temperaturas ambiente flutuantes.

MDF-C8V1-PA
Freezer de Temperatura
Ultrabaixa VIP® PLUS:
• A construção revolucionária
e patenteada do gabinete de
isolamento a vácuo reduz
a espessura da parede e
alcança maior capacidade de
armazenamento enquanto
diminui as emissões de carbono.

Pensamento verde: VIP® PLUS oferece custos operacionais inferiores em relação
aos modelos isolados convencionalmente.

MDF-794C-PA

• Patamar abrangente, alarme,
funções de monitoramento
e diagnóstico com base em
controlador microprocessado
integrado Panasonic, com visor
digital de LED.
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Freezer Criogênico de -150 °C
O freezer criogênico da série MDF da Panasonic mantém uma temperatura uniforme de -150 °C para a preservação estável e de longo
prazo de células e tecido. O freezer de temperatura ultrabaixa Criogênico VIP® PLUS de -150 °C da Panasonic consegue maior capacidade
de armazenamento do que um freezer isolado convencionalmente, sem aumentar as emissões de carbono.

Freezer criogênico de -150 ºC VIP® PLUS
Número do modelo

MDF-C2156VANC-PA

Volume

Dimensões externas
(L x C x A)

Armazenamento
(caixas de 51 mm)

Armazenamento
(caixas de 76 mm)

Armazenamento
(frascos de 2 ml
em caixas)

231 L

1730 x 765 x 1010 mm

150

105

15,00

Tensão, conexão
de energia
208/230 V
NEMA 6-15

O sistema de refrigeração e a estrutura do freezer recém-desenvolvidos oferecem um ambiente silencioso.

Temperaturas criogênicas uniformes
O design refrigerado mecanicamente
promove melhor uniformidade de cima a
baixo do que o armazenamento de fase de
vapor de nitrogênio líquido.

Design VIP® PLUS
A construção revolucionária e patenteada
do gabinete de isolamento a vácuo reduz
a espessura da parede e alcança maior
capacidade de armazenamento do que um
freezer isolado convencionalmente, sem
aumentar as emissões de carbono.

Refrigeração concebida
pela Panasonic
Concebida reforçada pela Panasonic,
especificamente para aplicações de
temperatura criogênica, em um ambiente
de laboratório; apenas refrigerantes livres
de CFC.

Controle de temperatura
microprocessado com design digital
O controle da temperatura e as
configurações são precisos. A temperatura
dentro do freezer pode ser definida e
monitorada com facilidade por meio
de controle preciso de temperatura do
microprocessador, com um visor gráfico
de LCD. Alarme ajustável de temperaturas
altas e baixas; alarme para falha de energia;
alarme para verificação de filtro; alarme
para porta entreaberta; notificação de
momento de substituição de peças.

Centro de linha
de câmara
Da superfície de LN2

Comparação de distribuição de temperatura em um freezer de nitrogênio líquido (fase de vapor) e
freezer criogênico refrigerado mecanicamente MDF-C2156VANC -PA da Panasonic. O gráfico mostra
temperaturas em diferentes locais dentro da câmara. Estes dados demonstram que 100% do espaço
de armazenamento de MDF-C2156VANC- PA mantêm a segurança das temperaturas uniformes de
armazenamento abaixo de -130 °C, enquanto que a temperatura no sistema de vapor de LN2 depende
do local de armazenamento.

Alternativa ideal para preservação
mecânica de armazenamento de LN2
A preservação em freezer proporciona várias
vantagens para os usuários: temperaturas
uniformes de armazenamento criogênico,
sem preocupações com contaminação das
amostras, sem problemas com fornecimento
de líquidos, sem perigo de erupções súbitas
de líquidos e baixos custos operacionais.

Sistema de proteção de LN2 integrada
Injeta LN2 automaticamente para manter
a temperatura durante queda de energia
prolongada (tanque de LN2 não incluído).

Painel de controle de LCD
O controlador alfanumérico do
microprocessador apresenta um pacote
de alarme completo, com um sistema
de monitoramento de alerta de status.
O sistema de monitoramento registra
temperatura interna até um mês e histórico
de aberturas e fechamentos da porta.
MDF-C2156VANC-PA
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Refrigeração mecânica
Reduz o consumo de LN2 e diminui as
preocupações com segurança, reduz
os custos de propriedade, minimiza as
oportunidades de contaminação entre
amostras armazenadas devido a quebra de
frascos em temperaturas extremas.

Sistemas de Armazenamento de Rack de Controle de Estoque
O conceito de Armazenamento de Alta Densidade é habilitado por avanços no design do compressor Cool Safe da Panasonic. O custo por
caixa de 5 cm de espaço interior de armazenamento é significativamente inferior em um ultrafreezer VIP® da Panasonic, gerando retorno
imediato para o investimento com base nos custos iniciais, de funcionamento e de manutenção ao longo do tempo.

Máxima capacidade de armazenamento de amostras
Descrição
Número do modelo

MDF-U33V-PA

MDF-U53VA-PA

MDF-U56VC-PA

MDF-U76VC-PA

MDF-U76VA-PA

3 Colunas
4 Fileiras

4 Colunas
4 Fileiras

4 Fileiras
4 Colunas

6 Colunas
4 Fileiras

6 Colunas
4 Fileiras

216

352

384

576

576

21.600

35.200

38.400

57.600

57.600

Posições do rack, configuração padrão

Caixas de placa de fibra, 2 pol. de altura (2 ml) nos racks
Frascos de amostras, 2 ml (caixa de 2 pol.),
divisores de 100 células
Caixas de placa de fibra, 3 pol. de altura (4 ml) nos racks
Frascos de amostras, 4 ml (caixa de 3 pol.),
divisores de 100 células

144

224

256

360

384

14.400

22.400

25.600

38.400

38.400

Microplaca padrão com fita laminada, nos racks

1.298

2.112

2.112

3.456

3.456

Microplaca padrão com tampa, nos racks

1.008

1.632

1.632

2.596

2.596

Número do catálogo

Número do catálogo

Número do catálogo

Número do catálogo

Número do catálogo

Sistemas de estoques completamente carregados

Capacidade máxima do frasco (inclui completa quantidade de racks de armazenamento, caixas e divisórias]
Racks de estoques de gaveta deslizante
caixas de 2 pol. de altura (amostra de 2 ml)
100 divisores celulares

(6) GRD442A
(6) GRD452SS

(8) GRD462SS
(8) GRD452SS

(8) GRD443A
(8) GRD452SS

(24) GRD462SS

(24) GRD462SS

Racks de estoques de gaveta deslizante
caixas de 3 pol. de altura (amostra de 4 ml)
100 divisores celulares

(12) GRD433A

(8) GRD443A
(8) GRD433A

(8) GRD443A
(8) GRD452SS

(18) GRD443A
(6) GRD433A

(24) GRD443A

Número do catálogo

Número do catálogo

Número do catálogo

Número do catálogo

Número do catálogo

GRF462SS
Capacidade 16

GRF462SS
Capacidade 24

GRF462SS
Capacidade 24

GRD443A
Capacidade 8

GRD443A
Capacidade 8

GRD443A
Capacidade 24

GRD443A
Capacidade 24

GRD433A
Capacidade 8

GRD433A
Capacidade 8

GRF462SS
Capacidade 16

GRF462SS
Capacidade 24

GRF462SS
Capacidade 24

GRF443A
Capacidade 8

GRF443A
Capacidade 8

GRF443A
Capacidade 24

GRF443A
Capacidade 24

GRF433A
Capacidade 8

GRF433A
Capacidade 8

Sistema individual de rack de armazenamento

Racks de amostras de gaveta deslizante para caixas de armazenamento de placa de fibra (caixas não incluídas)
Rack de gaveta deslizante, para caixas de 2 pol. de altura
(amostra de 2 ml); comporta 6 caixas de altura x 4 caixas de
profundidade

GRF462SS
Capacidade 8

Rack de gaveta deslizante, para caixas de 2 pol. de altura
(amostra de 2 ml); comporta 5 caixas de altura x
4 caixas de profundidade

GRD452SS
Capacidade 6

Rack de gaveta deslizante, para caixas de 2 pol. de altura
(amostra de 2 ml); comporta 4 caixas de altura x
4 caixas de profundidade

GRD442A
Capacidade 6

Rack de gaveta deslizante, para caixas de 3 pol. de altura
(amostra de 4 ml); comporta 4 caixas de altura x
4 caixas de profundidade
Rack de gaveta deslizante, para caixas de 3 pol. de altura
(amostra de 4 ml); comporta 3 caixas de altura x
4 caixas de profundidade

GRD433A
Capacidade 12

GRD452SS
Capacidade 8

Racks de estoques celulares padrão para caixas de armazenamento de placa de fibra (caixas não incluídas)
Racks de estoques, para caixas de 2 pol. de altura
(amostra de 2 ml); comporta 6 caixas de altura x
4 caixas de profundidade

GRF462SS
Capacidade 8

Racks de estoques, para caixas de 2 pol. de altura
(amostra de 2 ml); comporta 5 caixas de altura x
4 caixas de profundidade

GRF452SS
Capacidade 6

Racks de estoques, para caixas de 2 pol. de altura
(amostra de 2 ml); comporta 4 caixas de altura x
4 caixas de profundidade

GRF442A
Capacidade 6

Racks de estoques, para caixas de 3 pol. de altura
(amostra de 4 ml); comporta 4 caixas de altura x
4 caixas de profundidade
Racks de estoques, para caixas de 3 pol. de altura
(amostra de 4 ml); comporta 3 caixas de altura x
4 caixas de profundidade

GRF433A
Capacidade 12

GRF452SS
Capacidade 8
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Freezers Biomédicos de -30 °c/-35 °c (Horizontais e Verticais)
Os freezers biomédicos da série MDF da Panasonic incluem modelos horizontais e verticais concebidos para armazenamento de prazos
curto ou intermediário entre -30 °C e -35 °C. Concebidos com sistemas de laboratório de alto desempenho e de refrigeração de grau
clínico, estes freezers são utilizados em laboratórios médicos, biotecnológicos e industriais para o armazenamento de componentes de
sangue, enzimas, meios de cultura, reagentes, amostras e vacinas.

Freezers criogênicos de -150 ºC VIP® PLUS
Número do modelo

Volume

Dimensões Externas
(L x C x A)

Descongelamento

Tensão, conexão
de energia

MDF-U334-PA

274 L
porta única, câmara única

615 x 733 x 1620 mm

Manual

115 V, NEMA 5-15

MDF-U5312-PA

482 L
porta dupla, câmara única

800 x 772 x 1800 mm

Manual

115 V, NEMA 5-15

MDF-U731*

623 L
porta única, câmara única

770 x 830 x 1955 mm

Automático

115 V, NEMA 5-15

MDF-U731M*

690 L
porta única, câmara única

770 x 830 x 1955 mm

Manual

115 V, NEMA 5-15

Concebido para laboratório de alto desempenho e aplicações clínicas.
*Alguns modelos irão reter o logotipo da SANYO até nova ordem.

Refrigeração concebida pela Panasonic
Concebido pela Panasonic com compressores
especificamente para aplicações em
armazenamento em um ambiente de
laboratório.

Controles microprocessados
Patamar abrangente, alarme, funções de
monitoramento e diagnóstico supervisionadas
pelo controlador microprocessado integrado
Panasonic, com visor digital de
todas as funções de entrada e saída.

Refrigeração de alto desempenho

Armazenamento de finalidades
gerais, livre de manutenção
(modelos de descongelamento
automático)

MDF-U731M

Armazenamento a -30 °C com
descongelamento automático e controle
constante de temperaturas abaixo de
-20 °C durante o ciclo de descongelamento.
Armazenamento livre de manutenção, sem
intervenção do usuário final para a unidade de
descongelamento e limpeza de condensado.
Uniformidade de temperatura de precisão pela
câmara devido a circulação forçada do ar com
ventiladores duplos.

Refrigeração de qualidade laboratorial
garante temperaturas estáveis e uniformes
pela câmara.

Preservação de enzima
e materiais biológicos
(modelos de descongelamento manual)
Fácil armazenamento a -30 °C e -20 °C, com
controle constante e estável. Temperaturas
uniformes são mantidas pela câmara
utilizando construção completa de parede fria.
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MDF-U5312-PA
MDF-U334-PA

Preservação de enzima e produtos
biológicos:
• Fácil armazenamento a -30 °C e -20 °C,
com controle constante e estável.
• Temperaturas uniformes pela câmara
utilizando construção completa de
parede fria.
• Uma vez que não existe o ciclo de
descongelamento, a temperatura da
câmara interna oferece uniformidade e
estabilidade excepcionais.

Refrigeradores para Laboratórios
Refrigeradores de grande capacidade para laboratórios oferecem ambientes refrigerados estáveis e confiáveis para necessidades exigentes
de laboratórios em aplicações clínicas, de pesquisa, farmacêuticas e industriais.

Refrigeradores para laboratórios
Volume

Dimensões externas
(L x C x A)

Porta
(vidro)

Prateleiras
(fiação ajustável)

Gavetas
(implantação sólida)

Tensão, conexão
de energia

MPR-721-PA

685 L

770 x 830 x 1.955 mm

único, oscilação

4

–

115 V
NEMA 5-15

MPR-721R-PA

671 L

770 x 830 x 1.955 mm

único, oscilante

–

5

115 V
NEMA 5-15

MPR-1411-PA

1365 L

1.440 x 830 x 1.950 mm

duplo, oscilante

8

–

115 V
NEMA 5-15

MPR-1411R-PA

1360 L

1.440 x 830 x 1.950 mm

duplo, oscilante

–

10

Número do modelo

115 V
NEMA 5-15

Pronto para laboratório, com controle microprocessado, alarme e monitoramento, rodinhas, portas de acesso e luzes interiores.

Circulação de ar forçada

Ciclo de descongelamento Panasonic

Os ventiladores internos rapidamente
restauram a uniformidade da temperatura
após aberturas rotineiras da porta.

O ciclo de descongelamento exclusivo
inicia apenas se necessário; ele mantém
a uniformidade da temperatura interna
durante o processo.

Controle de temperatura ajustável
Controlador microprocessado construído
pela Panasonic, faixa de temperatura de 2 °C
a 23 °C, com patamar abrangente, alarme,
monitoramento e funções de diagnóstico
com visor digital de todas as funções de
entrada e saída.

Compressores concebidos
pela Panasonic
Concebido pela Panasonic especificamente
para as exigentes aplicações laboratoriais.

Controle de estoques
Opções de gavetas com rodinhas em
aço inoxidável ou prateleiras com fiação
ajustável.

MPR-721-PA

MPR-1411R-PA
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Refrigeradores Farmacêuticos
A série MPR da Panasonic de refrigeradores farmacêuticos oferece uma solução completa e integrada para as crescentes exigências por
temperaturas de armazenamento rígidas e exatas para produtos farmacêuticos, medicamentos e produtos biológicos sensíveis à temperatura.
O design delgado e as prateleiras deslizantes opcionais permitem uma recuperação ergonômica de fácil alcance de seus produtos.

Refrigeradores farmacêuticos
Volume

Dimensões Exteriores
(L x C x A)

Porta

Fiação das prateleiras

Tensão, conexão
de energia

KMRS34A1

340 L

798 x 450 x 1.796 mm

duplo, vidro deslizante

ajustável

115 V NEMA 5-15

MPR-514-PA

489 L

900 x 600 x 1.790 mm

duplo, vidro deslizante

ajustável

115 V NEMA 5-15

MPR-514R-PA

486 L

900 x 600 x 1.790 mm

duplo, vidro deslizante

1/2 ajustável, 1/2 rodinha

115 V NEMA 5-15

MPR-1014-PA

1037 L

1778 x 600 x 1.790 mm

duplo, vidro deslizante

ajustável

115 V NEMA 5-15

MPR-1014R-PA

1034 L

1778 x 600 x 1.790 mm

duplo, vidro deslizante

1/2 ajustável, 1/2 rodinha

115 V NEMA 5-15

Número do modelo

O design ergonômico oferece estabilidade da temperatura com gerenciamento seguro, protegido e fácil dos estoques.

Circulação de ar forçada
O fluxo de ar positivo rapidamente
restaura a uniformidade após aberturas
de porta rotineiras.

Controles microprocessados
Patamar abrangente, alarme, funções de
monitoramento e diagnóstico com base
em controlador microprocessado integrado
Panasonic, com visor digital de todas as
funções de entrada e saída, temperatura
ajustável na faixa de 2 °C a 14 °C.

Ciclo de descongelamento Panasonic
O ciclo de descongelamento exclusivo
inicia apenas se necessário; ele mantém
a uniformidade da temperatura interna
durante o processo.
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MPR-514-PA
A Refrigeração Farmacêutica Ideal de
+4 °C em Capacidades de 489 L:
• Armazenamento uniforme não é afetado
por temperatura ambiente.
• Notável eficiência de resfriamento.
• Sistema de ciclo de descongelamento
da Panasonic.
• Fluxo de ar
direto do forro,
essencial para as
necessidades de
armazenamento
validado.

Compressores concebidos
pela Panasonic
Concebida reforçada pela Panasonic,
especificamente para aplicações de
temperatura ultrabaixa, em um ambiente
de laboratório; apenas refrigerantes livres
de CFC.

Controle de estoques
Construção interior de aço inoxidável com
rodinhas ou prateleiras ajustáveis.

MPR-1014R-PA

Refrigeradores de Banco de Sangue
Os refrigeradores de banco de sangue da Panasonic foram concebidos para criar controle estável e confiável das temperaturas predefinidas
para 4 °C, com uniformidade precisa de cima a baixo.

Refrigeradores de banco de sangue
Volume

Dimensões exteriores
(L x C x A)

Capacidade das bolsas
[450 ml]

Gavetas*

Prateleiras

Portas*
[exterior]

Portas
[interior]

Tensão, conexão
de energia

MBR-107DH-PA

79 L

400 x 495 x 1.514 mm

32

—

4

1

2

115 V
NEMA 5-15

MBR-304GR-PA

300 L

600 x 681 x 1834 mm

120

5

—

1

2

115 V
NEMA 5-15

MBR-704GR-PA

617 L

762 x 831 x 1955 mm

360

6

—

1

3

115 V
NEMA 5-15

MBR-1405GR-PA

1300 L

1440 x 831 x 1950 mm

720

12

—

2

6

115 V
NEMA 5-15

Número do modelo

Concebido para atender aos critérios de AABB e ANRC para segurança e desempenho.

Portas internas
Portas internas de Plexiglass oferecem
proteção adicional de temperatura interior
da câmara durante as aberturas de porta.

*aço inoxidável

Controle de temperatura do
microprocessador

Circulação de ar forçada

O controlador microprocessado integrado
da Panasonic, com funções abrangentes
de alarme, monitoramento e diagnóstico,
com visor digital.

Os ventiladores internos rapidamente
restauram a uniformidade da temperatura
após aberturas rotineiras da porta.

Refrigeração concebida
pela Panasonic

Registrador de temperatura
O registrador integrado fornece um
registro permanente da pressão do
gabinete.

*vidro oscilante

Concebida pela Panasonic, com
compressores especificamente
desenvolvidos para armazenamento de
banco de sangue.

Ciclo de descongelamento Panasonic
O ciclo de descongelamento exclusivo
inicia apenas se necessário; ele mantém
a uniformidade da temperatura interna
durante o processo.

MBR-1405GR-PA

MBR-704GR-PA

MBR-107D(H)-PA
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Refrigerador Biomédico com Combinação de Freezer
Quando houver pouco espaço, o refrigerador da Panasonic combinado com freezer oferece conveniência e desempenho, em um design
atraente e que ocupa pouco espaço.

Refrigerador biomédico com combinação de freezer
Volume do
refrigerador

Volume do
freezer

Dimensões exteriores
(L x C x A)

Faixa de
temperatura
(ar forçado]

Faixa de
temperatura
(ar frio]

Tensão, conexão
de energia

MPR-215F-PA

176 L

40 L

540 x 557 x 1790 mm

2 °C a 14 °C

-20 °C a -30 °C

115 V NEMA 5-15

MPR-414F-PA

340 L

82 L

800 x 600 x 1.805 mm

2 °C a 14 °C

-20 °C a -30 °C

115 V NEMA 5-15

MPR-715F*

415 L

176 L

900 x 715 x 1.910 mm

2 °C a 14 °C

-20 °C a -30 °C

115 V NEMA 5-15

Número do modelo

Concebido para armazenamento de vacinas e produtos farmacêuticos em hospitais, laboratórios e consultórios médicos.
*Alguns modelos irão reter o logotipo da SANYO até nova ordem.

Ciclo de descongelamento Panasonic

Armazenamento validável

O ciclo de descongelamento exclusivo (apenas refrigerador)
inicia-se quando solicitado pelo operador; mantem-se
a uniformidade da temperatura interna durante o ciclo
de descongelamento. O freezer é de descongelamento
manual.

Sistemas integrados de grau laboratorial foram concebidos para
garantir a segurança do produto armazenado.

Refrigeração concebida pela Panasonic
Os compressores concebidos pela Panasonic permitem
o controle diferencial dos compartimentos individuais do
refrigerador e do freezer.

Controles microprocessados
Patamar abrangente, alarme, funções de monitoramento e
diagnóstico com base em controlador microprocessado integrado
Panasonic, com visor digital de todas as funções de entrada e saída.

Refrigeradores e Freezers Sob Balcões
Concebidos para as normas exigentes dos laboratórios clínicos, de ciências biológicas, farmacêuticos, biotecnológicos e industriais.

Refrigeradores e freezers sob balcões
Produto

Volume

Dimensões exteriores
(L x C x A)

Temperatura

Visor

Bloqueio

Tensão, conexão
de energia

SR-L6111W-PA

Refrigerador

173 L

600 x 660 x 879 mm

Microprocessador
de 1 °C a 14 °C

sim

sim

115 V, NEMA 5-15

SR-L4110W-PA

Refrigerador

139 L

544 x 579 x 859 mm

4 °C

não

não

15 V, NEMA 5-15

SR-L4110WSEC-PA

Refrigerador

139 L

544 x 579 x 859 mm

4 °C

não

sim

15 V, NEMA 5-15

SF-L6111W-PA

Freezer

153 L

600 x 660 x 879 mm

Microprocessador
de -15 °C a -20 °C

sim

sim

15 V, NEMA 5-15

HF-5017W-PA

Freezer

142 L

544 x 645 x 853 mm

-20 °C

não

não

115 V, NEMA 5-15

Número do modelo

Refrigeração compacta e conveniente para ambiente laboratorial.
*Medidas de profundidade do gabinete 61 cm sem visor e 66 cm com visor
Os modelos SR-L4110WSEC-PA e HF-5017WSEC-PA oferecem bloqueios adicionais para acomodar uma trava.

Design compacto
Permite fácil instalação sob e sobre balcões ou dentro de gabinetes baixos de laboratório
(altura dos joelhos). Prateleiras de porta e padrão maximizam a capacidade de armazenamento
dos produtos. Alguns modelos são empilháveis.
SR-L6111W-PA

Refrigeração Panasonic
Energicamente eficiente, funcionamento
com pouco ruído.
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SF-L6111W-PA

MPR-414F-PA

MPR-215F-PA

incubação

Incubação
Panasonic
Design de Classe Mundial. A Panasonic cria e fabrica uma variedade de incubadoras de CO2 e
multigás, câmaras ambientais refrigeradas e aquecidas para atender às mais variadas aplicações
e necessidades dos usuários.
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Incubadoras Panasonic
A Panasonic cria e fabrica uma variedade de
incubadoras de CO2, multigás, aquecidas e
refrigeradas para atender às mais variadas
aplicações e necessidades dos usuários.

Incubadoras de Laboratório de CO2
MCO-5AC-PA
MCO-18AC-PA
MCO-18AC(UV)-PA
MCO-19AIC-PA
MCO-19AIC(UV)-PA
MCO-19AIC(UVH)-PA
MCO-20AIC-PA
MCO-80IC-PA

Incubadoras de Laboratório de CO2/O2
MCO-5M-PA
MCO-5M(UV)-PA
MCO-19M-PA
MCO-19M(UV)-PA
MCO-19M(UVH)-PA

Incubadoras aquecidas
e refrigeradas
MIR-162-PA
MIR-262-PA
MIR-154-PA
MIR-254-PA
MIR-554-PA

Câmara de crescimento de plantas
MLR-352H-PA

Umidade relativa
Uma bandeja de água removível, combinada
com um aquecedor independente na
base da incubadora, fornece um método
eficiente e econômico para a manutenção
de níveis elevados de umidade. A bandeja de
umidificação pode ser facilmente removida
e um sensor de nível de água fornece um
sistema de fácil manutenção.

Controle de CO2
O sensor de CO2 (IR2) infravermelho
detector duplo de feixe único exclusivo da
Panasonic proporciona controle preciso de
CO2, rápida recuperação após a abertura
das portas e amostragem automática sem
peças móveis.

Controle preventivo de contaminação
inCu-saFe® e SafeCell UV da Panasonic
funcionam em conjunto para fornecer
proteção eficaz contra contaminação
durante as culturas sem tempo ocioso e
sem afetá-las.

Liga de aço inoxidável com
cobre InCu-saFe®

SafeCell UV
(Patente 6255103 dos EUA)
O sistema SafeCell UV da Panasonic, com
lâmpada UV programável e livre de ozônio,
descontamina o ar e a água da câmara na
bandeja umidificadora.

A liga de aço inoxidável enriquecido com
cobre InCu-saFe® combina a resistência à
corrosão e a durabilidade do aço inoxidável
com as propriedades germicidas do cobre.
As paredes e as prateleiras de inCu-saFe®
reduzem de modo relevante os riscos de
contaminação que se desenvolvem nas
superfícies internas.

Descontaminação de H2O2
O sistema exclusivo Sterisonic GxP H2O2 de
descontaminação limita o tempo ocioso a
menos de três horas quando se desejar a
descontaminação total da câmara. Todos
os componentes do interior e malha de
amostra de CO2 são descontaminados no
local; não é necessário remover e autoclavar
e não há pressão sobre componentes
eletrônicos sensíveis.

A lâmpada UV fica completamente isolada das
culturas celulares e, ao contrário de outros métodos,
o sistema SafeCell UV não captura contaminantes
dentro da incubadora, nem requer a remoção
temporária de componentes essenciais.

MCO-80IAC-PA
3 Horas

Panasonic
Sterisonic

14 Horas
Marca X

H2O2 descontaminação versus descontaminação com calor alto
= Período de Utilização (Horas)

= Período Ocioso (Horas)

MCO-18AC-PA

MCO-20IAC-PA
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Incubadoras de Laboratório de CO2
Todas as incubadoras de CO2 Panasonic apresentam controle de temperatura patenteada de Aquecimento Direto e Jaqueta de Ar para
controle preciso e uniforme e inCu-saFe® para controle contínuo de contaminação. As incubadoras de CO2 de laboratório da Panasonic
apresentam SafeCell UV selecionado com Controle de Contaminação de Fundo Ativo patenteado e exclusivo.

Incubadoras de Laboratório de CO2
Número do modelo

MCO-5AC-PA
MCO-18AC-PA

Volume

Dimensões exteriores
(L x C x A)

49 L

480 x 548 x 575 mm

Controle de Contaminação

Controle de CO2

Câmara

Safe Cell UV opcional, com luz ultravioleta,
interior inCu-saFe® de aço inoxidável
enriquecido com cobre

condutividade
térmica

único

Tensão, conexão
de energia

115 V NEMA
5-15

170 L

620 x 686 x 900 mm

Interior inCu-saFe® de aço inoxidável
enriquecido com cobre (UV opcional)

condutividade
térmica

único

MCO-19AIC-PA

170 L

620 x 710 x 900 mm

Interior inCu-saFe® de aço inoxidável
enriquecido com cobre

Infravermelho
com recuperação
de P.I.D./R

único

115 V NEMA
5-15

MCO-19AICUV-PA

170 L

620 x 710 x 900 mm

Safe Cell UV com luz ultravioleta, interior
inCu-saFe® de aço inoxidável enriquecido
com cobre

Infravermelho
com recuperação
de P.I.D./R

único

115 V NEMA
5-15

MCO-19AICUVH-PA

170 L

620 x 710 x 900 mm

Safe Cell UV com luz ultravioleta, interior
inCu-saFe® de aço inoxidável enriquecido
com cobre

Infravermelho
com recuperação
de P.I.D./R

único

115 V NEMA
5-15

MCO-20AIC-PA

215 L

770 x 710 x 900 mm

Safe Cell UV com luz ultravioleta, interior
inCu-saFe® de aço inoxidável enriquecido
com cobre

Infravermelho
com recuperação
de P.I.D./R

único

115 V NEMA
5-15

MCO-80IC-PA

851 L

986 x 853 x 2.040 mm

Safe Cell UV opcional com luz ultravioleta,
interior inCu-saFe® de aço inoxidável
enriquecido com cobre

Infravermelho
com recuperação
de P.I.D./R

único

115 V NEMA
5-20

MCO-18ACUV-PA

Interior da InCu-saFe®
Revestimento interno em liga de aço
inoxidável com cobre, prateleiras e suportes
estendem o controle de contaminação ao
interior da câmara. O controle superior de
contaminação, com um interior de liga de
aço inoxidável com cobre antibacteriano,
fornece proteção germicida e ajuda a eliminar
bolores, esporos e outros derramamentos
contaminantes, matando micoplasma e
fornecendo um ambiente não corrosivo.

Série Sterisonic GxP com
descontaminação de H2O2
O sistema exclusivo Sterisonic GxP H2O2
de descontaminação limita o tempo ocioso
a menos de três horas quando se desejar
a descontaminação total da câmara, com
verificação.

Controle de contaminação de
SafeCell UV
Descontaminação ultravioleta de largura
de banda estreita no local para ajudar a
reduzir contaminação de bandejas de ar e
água sem tempo ocioso. O sistema SafeCell
UV da Panasonic continua a proteger contra
contaminações durante o funcionamento
normal ao combinar a resistência passiva
do aço inoxidável enriquecido com cobre
com descontaminação UV de ar circulado
e umidificado. Testes independentes
confirmam que exposição a luz ultravioleta
a 253,7 nm e descontaminação por calor a
+90 °C e +140 °C são igualmente eficazes
na descontaminação da câmara interior
de uma incubadora contra organismos
selecionados para testes.

Opções de controle de CO2
Disponíveis com sensor CO2 de
condutividade infravermelha ou térmica de
recuperação rápida e de alta precisão.

Calor direto e controle de
jaqueta de ar
Microprocessador patenteado e de calor de
parede radiante, controlado em três zonas,
para manter uniformidade e umidade ideal.
Ao contrário das unidades de jaqueta de
água tradicionais, a jaqueta de ar vedada
e o isolamento de espuma mantêm uma
temperatura uniforme e rápida recuperação
de temperatura após aberturas de porta.
A tecnologia de jaqueta de ar requer
pouca manutenção e proporciona uma
unidade de peso leve para relocalização e
reposicionamento mais fáceis para limpeza.

P. I. D. sofisticação dos controles
O controle de CO2 proporcional, integral
e infravermelho derivativo acelera a
recuperação e impede excessos.
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MCO-19AIC-PA
MCO-19AIC(UV)-PA
MCO-19AIC(UVH)-PA

A solução de cultura de célula mais completa do segmento
para aplicações altamente reguladas ou incubação convencional.
A incubadora Panasonic Sterisonic GxP foi
concebida para uma variedade de aplicações
exigentes e altamente reguladas em
laboratórios biomédicos, farmacêuticos,
clínicos e de pesquisa médica.
Representando anos de pesquisa,
desenvolvimento e testes de componentes,
a Sterisonic GxP incorpora uma coleção de
sistemas mutuamente funcionais e atributos
de design para oferecer uma solução
holística para protocolos de cultura de
células, dos processos mais sofisticados aos
mais familiares e convencionais. Exemplos
incluem, mas não são limitados a:
• Pesquisas com células-tronco
• Regeneração autóloga de tecidos e
medicina regenerativa

Design da Sterisonic GxP
• Aviso sobre umidade elevada e nível
baixo da água. Para evitar a dessecação
da cultura celular, a incubadora
Panasonic Sterisonic GxP CO2 mantém
~95% U.R. a 37 °C.
• Design ergonômico do gabinete.
Com portas internas e externas
reversíveis, uma única incubadora
Panasonic oferece as opções de
instalação mais flexíveis do segmento.
• Porta de campo reversível. A porta de
campo reversível permite a instalação
universal, utilizando a dobradiça
esquerda (padrão) ou uma modificação
da dobradiça direita.

Panasonic Sterisonic GxP Modelo MCO-

• Porta interna e junta. O design interior
é fundamental para a técnica bemsucedida de controle de contaminação.

• Fertilização In vitro
• Expressão genômica e proteômica
• Planta esotérica e cultura de células de
anfíbios
• Expressão genômica e proteômica
• Cultura de células hipersensíveis e
transgênicas

Descontaminar: 10 minutos
O atomizador Panasonic H2O2 cria vapor, que
circula através da câmera pelo ventilador interno.

• Trabalhos com microplaca de baixo
volume

Solução: 90 minutos

PREPARAÇÃO: 15 min.
Reposicionar prateleiras,
bandeja de umidade e forro
interior da câmara Panasonic.
As superfícies ficam expostas.

Início do ciclo: 30 minutos

A lâmpada UV acende por 90 minutos, reduzindo
o H2O2 a gotículas de água inofensivas.

Pressione o botão inicial de H2O2.
A câmara é aquecida a 45 ˚C.

Finalizar.
Prateleiras, bandeja de umidade e
forro retornam à posição operacional.

Ciclo de descontaminação
Sterisonic GxP H202
(3 horas, total)
Tempo decorrido:

15 minutos

Descontaminação
convencional de calor
alto (24 horas, total)
PREPARAÇÃO: 15 minutos
Remova os componentes
internos sensíveis a alto calor.
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30 minutos

45 minutos

1

2

3

4

5

Início do ciclo: 90 minutos

Descontaminar: 14 horas

A câmara interna se eleva a calor alto.

A câmara interna permanece em
calor alto.

6

Controle e monitoramento

Descontaminação

Controle de CO2

• O controle e a central de informações
Sterisonic GxP incluem um menu popup intuitivo, LCD de alta resolução para
entradas, saídas e desempenho rápido.

• O sistema exclusivo Sterisonic GxP H2O2
de descontaminação limita o tempo
ocioso a menos de três horas quando
se desejar a descontaminação total da
câmara, com verificação.

• O sensor de CO2 (IR2) infravermelho com
detector duplo de feixe único exclusivo
da Panasonic proporciona controle
preciso de CO2, rápida recuperação após
a abertura das portas e amostragem
automática sem peças móveis.

• Os registros de dados de vários pontos
oferecem um visor gráfico com botões
de comando. Uma interface opcional de
PC ou analógica permite a transmissão
remota para protocolos de GMP/GLP, se
necessário.

• A lógica precisa de P. I. D. controla
e ajusta todas as temperaturas e os
patamares de CO e parâmetros de
alarme.
2

O controlador microprocessado integrado de
Sterisonic GxP com visor gráfico de LCD simplifica
todas as funções da incubadora. Condições estáveis
de temperatura e umidade são conseguidas por meio
de uma combinação de sistemas de desempenho
supervisionados pelo controlador, completos com
alarme, programação, calibração e protocolos de
diagnóstico.

7

8

9

10

11

12

13

• Todos os componentes do interior
e a malha de amostragem de CO
são descontaminados in situ, não há
necessidade de remoção e autoclave.

Controle de temperatura e umidade

2

• O sistema patenteado de Calor Direto e
Ar Condicionado gerencia a temperatura
ajustada por meio de pontos de
aquecimento múltiplos e variáveis sob
controle microprocessado.

• O Controle Contínuo e Ativo de
Contaminação Básica combate a
contaminação enquanto os protocolos
de cultura celular estão em
processamento.

• A bandeja de umidade é fácil de encher
e de limpar; o sensor óptico automático
informa sobre o nível baixo de água.

Um processo contínuo de Controle Contínuo de
Contaminação Básica ajuda a reduzir a contaminação
sem tempo ocioso. Na base do forro, um feixe isolado
de luz ultravioleta de alta intensidade e livre de ozônio
destrói os contaminantes no ar e no reservatório de
água de umidade, distante das culturas celulares ativas.

14

15

16

17

18

19

O sistema de aquecimento patenteado de Calor Direto
e Jaqueta de Ar distribui energia proporcional para a
câmara do interior por meio de uma jaqueta natural
de ar de convecção, rodeada por um isolamento de
alta densidade para proteger contra flutuações da
temperatura ambiente.

20

21

22

23

24

Finalizar.
A incubadora deve resfriar de altas temperaturas
de calor para próximo da temperatura ambiente.
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MCO-18AC-PA
MCO-18AC(UV)-PA

Incubadora de CO2 de Cultura de Células da Série CytoGROW
Ideal para microbiologia de pesquisa e clínica, a incubadora de CO2 Panasonic CytoGROW oferece uma solução de alto
desempenho para aplicações tradicionais de cultura de células nos ambientes de pesquisa e clínico, onde controle
preciso e resistência a contaminação são fundamentais.

A vantagem rápida da série CytoGROW
Sistema

Resistência a
Contaminação In Situ

Descontaminação de Ar
e Água no Local

Gabinete
Construção

Recurso

Concorrentes

Controle Ativo de
Contaminação Básica com
o interior em aço inoxidável
enriquecido com cobre da
inCu-saFe®

Aço inoxidável

Proteção (Opcional) de
SafeCell UV

Não disponível

Design de Calor Direto e
Jaqueta de Ar fácil de usar

Calor direto
composto ou
jaqueta de água

Benefícios da Panasonic

A InCu-saFe® forma uma barreira germicida integral contra contaminantes provenientes
do ar; o aço inoxidável não oferece uma proteção latente similar.

A proteção de SafeCell UV, localizada com segurança abaixo da base interna, ajuda a
reduzir contaminantes provenientes do ar, à medida que passem sobre a superfície do
reservatório de umidade. Os patógenos introduzidos durante as aberturas da porta são,
finalmente, removidos.
A combinação da Panasonic de inCu-saFe® e SafeCell UV minimiza a necessidade de
descontaminação com consumo de tempo e com calor prejudicial. A Panasonic minimiza
o tempo ocioso para limpeza total, quando necessária, com o benefício de controle
contínuo e preventivo de contaminação durante o funcionamento normal.
O gabinete da série CytoGROW da Panasonic proporciona a estabilidade e a uniformidade
de um gabinete com jaqueta de água, sem inconveniências. A Panasonic utiliza
sensibilidade a temperaturas ambiente para permitir que o sistema controlado por
microprocessador, de várias zonas, de Calor Direto e Jaqueta de Ar da Panasonic
funcione de modo eficaz. A Panasonic mantém controle e uniformidade máximos da
temperatura proveniente de três zonas de calor independentes em todas as laterais.

Visão geral dos produtos
A série CytoGROW faz parte do grupo de
produtos da incubadora MCO da Panasonic que
compartilha controle comprovado, construção
e atributos funcionais de desempenho. Esta
linha de produtos relacionais se estende aos
mais sofisticados sistemas operacionais da
Panasonic, oferecendo uma maior variedade
de aplicações e melhor continuidade entre os
usuários na comunidade clínica e de pesquisa.
O gabinete CytoGROW de 170 litros integra
um pacote comprovado da Panasonic para
controle, aquecimento, controle de gás e
recursos de construção essenciais a todas
as incubadoras. Esta abordagem do design
atende a uma ampla variedade de aplicações
comuns.
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Além disso, o gabinete padrão CytoGROW
pode ser aprimorado com uma seleção
de opções e acessórios para atender a
necessidades específicas dos usuários finais,
oferecendo a opção de investimento mais
flexível do segmento para necessidades
atuais e futuras de incubadora.

MCO-18AC-PA
Ideal para microbiologia de pesquisa
e clínica
• Pesquisa e Produção Biotécnicas
• Hospitais e Clínicas
• Saúde Pública
• Pesquisa Médica
• Controle de Qualidade

Design e Construção da Panasonic
Superfícies internas do InCu-saFe®
para proteção germicida
As incubadoras CytoGROW incorporam
superfícies internas de liga de aço
inoxidável enriquecido com cobre inCusaFe® dentro de um design abrangente
criado para reduzir fontes de contaminação
e para diminuir o efeito de contaminantes
provenientes do ar, introduzidos por meio
da utilização normal.
• Selecionado para fornecer proteção
germicida natural sem ferrugem
ou corrosão, inCu-saFe® expressa
um atributo germicida natural para
impedir o crescimento de bolores,
fungos, micoplasma e bactérias.
• Todos os componentes internos,
incluindo o forro de gerenciamento
de ar, suportes de prateleira, bandeja
de umidade e conjunto da roda do
ventilador são removidos facilmente
para esterilização em autoclave;
não é necessário utilizar ferramentas.
• Quando os componentes são
removidos, todas as superfícies
internas ficam expostas para a
limpeza convencional.
• Os cantos com curvas grandes e as
superfícies eletropolidas são fáceis
de limpar.

Eficácia dos resultados de sobrevivência de micoplasma de InCu-SaFe®
Estirpe de Micoplasma

Controle
negativo

Aço inoxidável 304 de
tipo convencional

InCu-saFe® da
Panasonic

Cobre
convencional
C1100

Mycoplasma fermentans
PG18

sem
sobrevivência

sobrevivência

sem
sobrevivência

sem
sobrevivência

Mycoplasma orale
CH19299

sem
sobrevivência

sobrevivência

sem
sobrevivência

sem
sobrevivência

Mycoplasma arginini G23C

sem
sobrevivência

sobrevivência

sem
sobrevivência

sem
sobrevivência

Mycoplasma hominis PG21

sem
sobrevivência

sobrevivência

sem
sobrevivência

sem
sobrevivência

A tabela resume os resultados dos testes com quatro estirpes de micoplasma. Os resultados demonstram como
a liga de aço inoxidável enriquecida com cobre inCu-saFe® da Panasonic oferece propriedades germicidas de
cobre C1100 convencional, enquanto mantém propriedades à prova de corrosão e de resistência a descoloração
do aço inoxidável 304 de tipo convencional. Resultados detalhados dos testes estão disponíveis na Panasonic.

Design ergonômico do gabinete
Com uma porta externa reversível, uma única
incubadora Panasonic oferece as opções
de instalação mais flexíveis do segmento,
disponíveis em configurações únicas ou
duplas de gabinete (empilhado).
• O gabinete discreto, com painel de
controle montado na porta, permite fácil
acesso e visualização do visor.
• Os posicionamentos do gabinete
são furados previamente e fixados
para eliminar furos e simplificar a
remontagem da porta reversível.
• O cabo do aquecedor da porta externa é
conectado facilmente se uma abertura
reversa for necessária.

• A porta externa aquecida fecha contra
uma junta magnética macia e de fácil
limpeza, concebida para eliminar corte do
ar ambiente através da porta interna de
vidro, minimizando a condensação.
• A porta externa inclui um suporte para os
dedos universal em cada lateral.
• Um alarme de porta entreaberta fornece
avisos audíveis e visuais se a porta
externa for deixada aberta.
• As portas de passagem acomodam
sondas ou instrumentação necessárias
para protocolos especializados de cultura
de células. Cada câmara inclui uma porta
posicionada na parede interior superior
esquerda e traseira, com duas rolhas
de silicone (não VOC), dentro e fora do
gabinete para proteção adicional.

Design discreto de ErgoStack
O gabinete CytoGROW foi concebido para
empilhamento, permitindo que uma
unidade seja posicionada sobre a outra,
dobrando o volume interior, sem espaço
de piso adicional.
• O gabinete discreto, com painel de
controle montado na porta, permite
fácil acesso e visualização do visor.
• A combinação de empilhamento e
portas reversíveis oferece as opções
de instalação mais flexíveis do
segmento.
• Uma base de rolagem opcional
é recomendada para instalações
empilhadas, para permitir mobilidade,
se necessário; veja em Acessórios.
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Incubadoras de Laboratório de CO2/O2
As incubadoras dos modelos da série MCO-5M/19M/38M CO2/O2 Panasonic empregam tecnologias de vários sensores para alcançar a
simulação in vitro do ambiente in vivo.

Incubadoras de Laboratório de CO2/O2
Número do modelo

MCO-5M-PA
MCO-19M-PA

MCO-5MUV-PA

Volume

Dimensões exteriores
(L x C x A)

49 L

480 x 548 x 575 mm

170 L

49 L

620 x 710 x 900 mm

Controle de contaminação
SafeCell UV inCu-saFe®
opcional de aço inoxidável
enriquecido com cobre no
interior, com luz ultravioleta.

Controle de CO2
condutividade
térmica
Infravermelho com
recuperação de
P.I.D./R

480 x 548 x 575 mm

SafeCell UV inCu-saFe®
opcional de aço inoxidável
enriquecido com cobre no
interior, com luz ultravioleta.

infravermelho com
recuperação de
P.I.D./R

Infravermelho com
recuperação de
P.I.D./R

MCO-19MUV-PA

170 L

620 x 710 x 900 mm

SafeCell UV inCu-saFe®
opcional de aço inoxidável
enriquecido com cobre no
interior, com luz ultravioleta e
descontaminação de H2O2 de
hidrogênio.

MCO-19MUVH-PA

170 L

620 x 710 x 900 mm

Interior de inCu-saFe® de aço
inoxidável enriquecido com
cobre, SafeCell UV

Sensor de CO2 infravermelho

P. I. D. sofisticação dos controles

Controle preciso de CO2, resposta rápida
a aberturas de porta. O sensor de CO2
IR de Panasonic monitora e controla a
concentração de CO2 em uma faixa de 0% a
20%, com controle de ±0,15%.

O controle de CO2 proporcional, integral
e infravermelho derivativo acelera a
recuperação e impede excessos.

Controle de O2

Tensão, conexão
de energia

Sensor de
zircônia com
recuperação de
P. I. D./R

115 V
NEMA 5-15

Sensor de
zircônia com
recuperação de
P. I. D./R

115 V
NEMA 5-15

condutividade
térmica

Portas internas
Várias portas internas de câmara
minimizam a perda de atmosfera interna
balanceada durante aberturas rotineiras
de porta (disponível em modelos
selecionados).

Controle de O2 de zircônia
Design não destrutivo para controle preciso
de O2, com resposta rápida a aberturas
de porta. O sensor de zircônia em estado
sólido livre de manutenção possui um
alto grau de precisão, uma vida útil longa
e não requer ajustes precisos. Por meio
de determinação precisa do nível de O2
da câmara, o microprocessador injeta
gás de nitrogênio ou oxigênio, conforme
necessário.

MCO-19M-PA
Incubadora profissional multigás de
cultura de célula:
MCO-5M-PA
(mostrado empilhado)

• Controle contínuo de contaminação
com o interior de inCu-saFe® e
tecnologias de SafeCell UV.
• Controles de P. I. D. para rápida
recuperação de temperatura, CO2 e
níveis de O2.
• Rápida recuperação do nível de
umidade por borbulhador de gás
de N2.

MCO-5M-PA

32  
Guia de Equipamentos para Laboratório

Incubadora Resfriada | MCO-CL

Opção de Resfriamento Integrado Série Sterisonic GxP
A solução de cultura de célula mais completa do segmento para aplicações altamente reguladas ou incubação convencional.
Agora com a opção de resfriamento integrado para aplicações de +18 ºC a +30 ºC, enquanto permite descontaminação de H2O2
segura, eficaz, por duas horas, no local, para tempo de recuperação mais rápido.

• A opção integrada de resfriamento da
Panasonic proporciona estabilidade
e controle de temperatura sem
precedentes, o que pode ser conseguido
com nossos Calor Direto e Jaqueta
de Ar patenteados, que rodeiam as
paredes internas com um fluxo de ar de
convecção natural.
• Esta opção de resfriamento mantém
umidade relativa alta e proporciona
controle preciso da temperatura para
uma grande variedade de aplicações.
• O design exclusivo de serpentina de
resfriamento permite uniformidade
superior da temperatura e recuperação
desta durante as aberturas de porta.
Além disso, o MCO-CL permite
descontaminação de H2O2 de
componentes internos para aplicações
e protocolos das GMP (Boas Práticas
de Fabricação). O sistema interno de
resfriamento pode ser descontaminado
também durante o ciclo de H2O2 para as
unidades equipadas com esta opção.

MCO-CL
Aplicações de pesquisa para opção integrada de
resfriamento
• Medicina Regenerativa
• Pesquisas com células-tronco
• Regeneração de tecidos autólogos
• Pesquisa sobre Transplante de Órgão
• Pesquisa sobre Diabetes
• Pesquisa sobre Alimentos
• Pesquisa sobre Mamíferos
• Expressão genômica e proteômica
• Planta esotérica e cultura de células
de anfíbios
• Cultura de células hipersensíveis e
transgênicas
• Trabalhos com microplaca de baixo volume

+50 ºC

Com

+50 ºC

+5 ºC acima da
temperatura
ambiente
+18 ºC

Diagrama do fluxo de ar de MCO-CL

Sem

Temperatura
ambiente
+24 °C

• A opção de resfriamento integrado consiste
em uma serpentina de resfriamento em
aço inoxidável e linhas de interconexão,
acompanhados de um banho refrigerado
opcional de 6 litros.
• O sistema de refrigeração é posicionado
estrategicamente acima da bandeja de água
para impedir acúmulo de condensação e é
facilmente removível para descontaminação
ou conversão para uma incubadora de CO2
padrão.

Especificações de opção integrada de resfriamento
Recurso
Faixa de temperatura
Umidade Relativa

Componentes

+18 °C a +50 °C, distribuição ±0,25 °C, variação ±0,1 °C
5 °C a +50 °C, 95% ± 5% de umidade relativa; 20 °C a 25 °C › 80% de umidade relativa; 18 °C › 70% de umidade relativa
Inclui resultados de mapeamento de temperatura por unidade individual por número de série
Serpentina de Resfriamento em Aço Inoxidável, Linhas Rápidas de Interconexão, 6 L,
Banho e Circulador de Água Refrigerada (Opcional/Não Incluído)

Aplica-se a MCO-19AIC(UVH]-PA, MCO-19AIC(UVj-PAl MCO-19AIC-PA, MCO-19M(UVH]-PA, MCO-19M(UV]-PA, MCO-19M-PA
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MCO-80IC-PA

A incubadora de CO2 de grande capacidade e alcance da Panasonic tem capacidade e
flexibilidade para crescer com suas necessidades de cultura, enquanto fornece uma
temperatura precisa e repetível, umidade e ambiente de CO2.

O MCO-80IC-PA é ideal para a cultura de
grandes volumes de amostras biológicas,
realização de estudos de curto prazo e
trabalho com aparato grande de cultura
de célula de volume. Inclui as tecnologias
exclusivas de incubadora da Panasonic,
como interiores de inCu-saFe®, opção
de descontaminação por UV, sensor
infravermelho (IR) CO2 com controle P. I.
D. e recursos excepcionalmente baixos de
consumo de gás de CO2.

Usabilidade
• Gabinete de grande capacidade, de 851 L
permite flexibilidade da utilização.
• O gabinete acomoda um aparato de
garrafa de rolagem, 5 garrafas de
largura x 7 garrafas de altura
(requer kit de rampa de montagem).
• Visualização completa, porta de vidro de

painel duplo, permite fácil observação
de amostras de cultura (película escura
também é opcional).
• Grande visor digital de LED e teclado
para maior visibilidade e facilidade de
instalação.

Controle superior de CO2 e de
temperatura
• Controle microprocessado de sensor IR
CO2 com P. I. D. e sistema de circulação
de ar forçado fornecem características
rápidas de recuperação de CO2.
• Taxas excepcionalmente baixas de
consumo de gás de CO2, menos de
metade das unidades similares da
concorrência.
• Controle de temperatura de P. I. D. com
desvio de ±0.1 °C.

Incubadora de CO2 de alcance de MCO-80IC-PA.

Recuperação da temperatura

Recuperação de CO2 após uma abertura da porta
por 60 segundos para Panasonic MCO-80IC-PA

Recuperação de CO2 após uma abertura da
porta por 60 segundos para o concorrente

37 °C

5%

5%

36 °C

4%

4%

35 °C

3%

3%

34 °C

2%

2%

33 °C

1%

1%

10 minutos

20 minutos

Panasonic MCO-80IC-PA
Recuperação após uma abertura de 30 segundos da
porta para
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10 minutos

20 minutos

Panasonic MCO-80IC-PA

10 minutos

20 minutos

Concorrente

Recuperação mais rápida de CO2 e menor consumo de CO2 após
abertura da porta por 60 segundos.

Indicador do aquecedor ligado

Indicador de injeção co2

Patamar – temperatura definida e co2
Calibração – calibrar a temperatura da câmara e

Descontaminação por uv – indicador de luz

Sistema de comutação de tanque opcional integrado de co2

Indicador de porta aberta

Alarme,
campainha
silenciosa

Indicador
de nível do
reservatório
de água

Indicador secundário de
excesso de temperatura.
Excesso de temperatura ajuste
de desligamento de segurança

Visor de co2
Visor de temperatura
Indicador de modo de umidade alta
Botões de rolagem de programação

Medidas de anticontaminação
• Interior, forros e prateleiras construídos
em aço inoxidável enriquecido por cobre,
germicida inCu-saFe®, exclusivo da
Panasonic.
• Sistema opcional de descontaminação
por UV para reservatório de umidade.
• Aquecedores extras posicionados ao
redor da porta externa de vidro para
eliminar condensação.

Sistema horizontal de fluxo
de ar laminar

Descontaminação opcional por UV e
seleção de umidade

O sistema de fluxo de ar direcionado entre
as prateleiras de alcance da incubadora
da Panasonic promove uniformidade ótima
da temperatura pela câmara e contribui
para rápida recuperação da temperatura
após aberturas da porta. A utilização do
material da câmara inCu-saFe® exclusiva
da Panasonic no forro da lateral perfurada
ajuda a minimizar preocupações com
contaminação e fluxo de ar de pressão
direta positiva e negativa.

O sistema de descontaminação patenteada
por UV de Safe Cell é empregado
para descontaminar o reservatório de
água umidificante e ajudar a eliminar
preocupações com contaminação. A
unidade pode ser definida para patamares
de umidade nominal (acima de 80% de
umidade relativa) e alta (acima de 90% de
umidade relativa).

O ar umidificado minimiza o potencial para
dessecação do meio de cultura de célula.
Painéis da parede lateral perfurada da direita
(pressão) e da esquerda (pressão negativa)
garantem um fluxo de ar positivo e suave da
direita para a esquerda).

Portas de acesso (cada lado, 40 mm).

Os aquecedores de reservatório de umidade
ficam localizados nas paredes externas
do reservatório e não são suscetíveis a
corrosão e scaing provenientes de água,
como os sistemas da concorrência. Um
sistema de tanque secundário opcional de
enchimento automático (Modelo MCO80AS) também está disponível para garantir
fornecimento contínuo de água para o
reservatório de umidade.
Este sistema emprega um tanque grande
(18 L / 4,8 gal.), com sensor eletrônico
de nível de água e válvula solenoide de
enchimento automático.

Prateleiras agitadoras opcionais com suporte
adicional disponível em configurações de 2
ou 3 prateleiras.
O fluxo de ar horizontal mantém a precisão
da temperatura, do controle de CO2 e da
uniformidade em todos as prateleiras, de
cima a baixo, da dianteira para a traseira.
O sistema opcional de descontaminação por
UV SafeCell proporciona descontaminação do
reservatório de umidade.

35

Incubadoras Aquecidas e Refrigeradas
As incubadoras da série MIR da Panasonic foram concebidas para aplicações gerais de laboratório que exijam controle da temperatura
de patamar ou ciclo fixos. Uma seleção de cinco tamanhos de gabinete oferece operação programa e alarmes integrados para uma ampla
variedade de temperaturas.

Incubadoras aquecidas e refrigeradas
Volume

Dimensões exteriores
(L x C x A)

Aquecido

Refrigerado

Temperatura programável

MIR-162-PA

93 L

580 x 595 x 820 mm

sim

—

5 °C acima da temperatura
ambiente para 80 °C

MIR-262-PA

153 L

730 x 645 x 870 mm

sim

—

5 °C acima da temperatura
ambiente para 80 °C

MIR-154-PA

123 L

700 x 580 x 1.018 mm

sim

sim

-10 °C a 60 °C

MIR-254-PA

238 L

700 x 580 x 1.618 mm

sim

sim

-10 °C a 60 °C

MIR-554-PA

406 L

800 x 832 x 1.810 mm

sim

sim

-10 °C a 60 °C

Número do modelo

Tensão, conexão
de energia

115 V NEMA 5-15

Programável para aplicações de várias funções em laboratório.

Programável
Vários patamares e ciclos de incubadoras
refrigeradas para uma variedade de
funções laboratoriais.

Economia de energia: Além de saída de aquecedor de alta eficiência controlada por
microprocessador e Liga/Desliga do compressor, um programa de controle de renovação e
ventilador de câmara interna de emissão de baixo aquecimento são recém-adotados para permitir
funcionamento com alta economia de energia em uma maior variedade de ambientes.

P. I. D. controlador
P. I. D. com base em controle
microprocessado (proporcional, integral,
derivativo) com entrada digital, alarme e
monitoramento de função completa.

MIR 154-PA / MIR-254-PA / MIR-554-PA
Incubadoras Refrigeradas/Câmaras de Testes Ambientais
• A série MIR da Panasonic oferece controle e uniformidade precisos de temperatura em
uma grande variedade de temperaturas, tornando-a adequada a várias aplicações.

Controlador de LCD
O novo controlador de LCD aprimora
a interface do usuário para melhores
programação e controle.

• Programável com recursos de 12 etapas, 10 programas e grande variedade de
temperatura que vai de -10 °C a +60 °C, com excelente uniformidade de temperatura.
• Usabilidade aprimorada com design moderno e porta reversível, circulação suave e
aprimorada do ar, que reduz secagem dos meios e baixa vibração ajustável.

MIR-554-PA

MIR-154-PA

MIR-162-PA

36  
Guia de Equipamentos para Laboratório

Câmara de Crescimento de Plantas
A câmara de crescimento de planta umidificada da série modelo MLR tem uma faixa de temperatura de 0 °C a 50 °C, com iluminação
programável para protocolos diurnos em aplicações de cultura de célula de plantas e insetos.

Câmara de crescimento de plantas
Número do modelo

MLR-352H-PA

Volume

Dimensões exteriores
(L x C x A)

Faixa de
temperatura
(lâmpada desligada)

Faixa de
Temperatura
(lâmpada acesa)

294 L

760 x 700 x 1.835 mm

5 °C a 50 °C

10 °C a 50 °C

Faixa de controle
de umidade

Faixa de
iluminação

Tensão,
conexão de
energia

55% a 90% de
umidade relativa

0 a 20.000
de luz

115 V
NEMA 5-20

Para simulação de condições de ambiente cíclico.

Controle microprocessado P.I.D.

Circulação de ar forçada

Permite programação precisa, reproduzível
e flexível de todos os parâmetros de
desempenho com gerenciamento ideal
de energia; funções abrangentes de
monitoramento e alarme de segurança
são padrão. A temperatura dentro da
incubadora pode ser definida e monitorada
com facilidade por meio de controle
preciso de temperatura executado pelo
microprocessador, com um visor gráfico
de LCD.

Maximiza uniformidade de temperatura em
todos os níveis das prateleiras.

Design ergonômico
O gabinete de perfil delgado oferece
desempenho sofisticado em espaço mínimo.

Controlador de LCD
O novo controlador de LCD aprimora
a interface do usuário para melhores
programação e controle.

Programável
Nove etapas programáveis pelo usuário
permitem simulação de condições
ambientais; 15 lâmpadas fluorescentes
de intensidade variável criam iluminação
uniforme.

MLR-352H-PA
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esterilização

Esterilização
Panasonic
Design de Classe Mundial. Equipamentos precisos de alta temperatura para pesquisa científica. A Panasonic
sempre teve por objetivo proporcionar equipamentos de suporte que ofereçam completa satisfação a seus usuários.
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Esterilização Panasonic

Autoclaves Portáteis de Carga Superior

Os pesquisadores desperdiçam tempo e
energia valiosos quando limitados à utilização
de autoclave de construção centralizada.
Instalação e manutenção de autoclaves
centrais não são apenas onerosas mas
consomem tempo. A série de autoclave de
MLS foi concebida para utilização individual
de laboratório e pode ser convenientemente
movida de um laboratório para outro.

As autoclaves de carga superior da série MLS da Panasonic são um método popular
de esterilização para os laboratórios de pesquisa atuais. Em um único aparelho e
fáceis de utilizar, estas autoclaves confiáveis e de economia de energia são ideais para
uma grande variedade de aplicações, incluindo preparação de meio de cultura líquida,
aparelhos de laboratório e esterilização de resíduos. Concebidas para atender aos
critérios das boas práticas em laboratórios de biotecnologia, farmacêuticos e clínicos.
A série MLS da Panasonic de autoclaves portáteis proporciona vapor de alta pressão
com velocidade, eficiência e confiabilidade, apenas para utilização em laboratórios
de pesquisa.

Autoclaves portáteis de carga superior
MLS-3751L-PA
MLS-3781L-PA

Autoclaves portáteis de carga superior
Capacidade efetiva

Dimensões exteriores
(L x C x A)

Temperatura
máxima

Cestas
(incluídas]

Capacidade de
frasco
(1 L]

MLS-3751L-PA

50 L

478 x 632 x 748 mm

135 °C

2

MLS-3781L-PA

75 L

478 x 632 x 965 mm

135 °C

3

Número do modelo

Seção
transversal

Tensão,
conexão de
energia

8

37 cm
371 mm

115 V
NEMA L5-30

12

37 cm
371 mm

208/230 V
NEMA L6-30

Fácil mobilidade para esterilização sob demanda.

Controles microprocessados

Design discreto e ergonômico

Garantem temperatura correta e são
mantidos com precisão e funcionam
facilmente com operação de um toque.
A temperatura de esterilização é
controlada pelo microprocessador dentro
de +2 °C da temperatura definida na faixa
de 115 °C a 135 °C.

Simplifica acesso, é fácil de carregar e
descarregar.

Processo de notificação por voz
A série MLS inclui uma notificação por
voz do processo do sistema. Cada etapa
do processo é notificada por meio de
uma mensagem de voz, permitindo que o
usuário final escute o processo enquanto
acontece.

Tampa oscilante para cima
Abre a câmara para acesso 100%; elimina
necessidade de espaço lateral.

Impressora
Processo opcional de impressora para
documentação em lote.
MLS-3751L-PA
MLS-3781L-PA

Programável
Permite flexibilidade máxima
em protocolos de lançamento,
assentamento, diminuição e
resfriamento.

Design compacto
Maximiza a utilização de espaço
disponível no piso do laboratório,
armazenando facilmente quando
não está em utilização.
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Garantia de Serviço e Tempo de
Funcionamento dos Produtos
A sua experiência Panasonic com segurança, confiabilidade e desempenho dos produtos é
fortalecida por uma rede multinacional de profissionais de manutenção treinados na fábrica,
localizados em todos os mercados que servimos. A fácil manutenção dos produtos de
Tratamento de Saúde da Panasonic é inerente a todos os designs de produtos da Panasonic
e tem origem em nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento. Combinando os
comentários dos clientes e a documentação detalhada de desempenho em campo, os
desenvolvedores de produtos da Panasonic incorporam aplicações do mundo real em sistemas
de produtos e parâmetros operacionais.
De temperatura ambiente e flutuações de umidade a amplas tolerâncias de tensão elétrica,
espera-se que os produtos da Panasonic Healthcare atendam às demandas tanto das mais
novas instalações quanto dos laboratórios mais antigos. Nossos esforços no desenvolvimento
de produtos estão centrados no conceito de “desempenho preditivo”, uma matriz de funções
eletrônicas e de controle que detectam o funcionamento dos componentes em tempo real,
comparam o desempenho às normas aceitas e informam sore exceções, muito tempo antes
do desgaste normal causar uma interrupção. Como resultado, muitos produtos da Panasonic
Healthcare incluem autodiagnóstico que permite aos técnicos de manutenção autorizada
determinar como e quando os serviços de reparos são necessários.
À medida que a Panasonic continuar a aplicar aprimoramentos em compressores e eletrônica
de todos os produtos, os custos de ciclo de vida poderão ser estendidos e o tempo ocioso
minimizado. Os especialistas em manutenção da Panasonic são treinados para realizar
diagnóstico remoto e no local, manutenção e substituição de componentes gastos, oferecendo
programas de manutenção preventiva adequados às suas necessidades e ao seu orçamento.
Uma vez que os produtos da Panasonic Healthcare são vendidos e reparados no mundo todo,
os produtos adquiridos em um país sob programas de garantia ou compartilhamento de
instalações facilmente recebem manutenção se movidos para instalações na cidade seguinte
ou pelo mundo.

Serviços da Validação
A Panasonic e seus parceiros oferecem uma grande variedade de serviços de validação de
alta qualidade para todos os nossos equipamentos. Estes serviços incluem validação no local,
pacotes de suporte de validação personalizada, teste de aceitação da fábrica e calibração
rastreável.
Escolher a Panasonic como fornecedora de equipamentos e consultora de validação pode
reduzir o tempo e os custos envolvidos na aquisição de novos equipamentos.

Ofertas exclusivas dos serviços da
Panasonic:
• Consultas no local
• Documentação especializada para cada
unidade individual
• Procedimentos de testes personalizados
com base em necessidades
personalizadas dos clientes
• Sem ônus para documentação quando o
serviço for adquirido
• Documentos de qualidade, em
conformidade com 21 normas rastreáveis
de CFR
• Arquivamento gratuito de protocolos de
testes não executados

Serviços de pré-entrega e no local
Os serviços de pré-entrega incluem testes de
aceitação de fábrica, calibração e mapeamento
da temperatura. Os serviços no local
incluem instalação, qualificação, qualificação
operacional, qualificação de desempenho,
calibração e mapeamento de temperatura.

Conexão com a Panasonic
O programa de serviços direcionados para o
cliente da Panasonic garante atenção local
por parte de representantes de serviços
qualificados da Panasonic, sempre que e onde
quer que você precise.
• Instalação e Treinamento de Nova Unidade
• Manutenção Preventiva
• Reparos na Garantia e Fora Dela
• Serviços de Calibração/Validação
• Remodelação e Recondicionamento
• Serviços Personalizados e Programas de
Garantia
• Unidades Emprestadas, Quando Necessário
• Peças em Armazenamento para Entrega
Imediata
Preços e condições podem variar de acordo com o
mercado.
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biomedical@br.panasonic.com
www.panasonic.com/biomedical

