Multitron

INCOMPARÁVEL EM TAMANHO E FLEXIBILIDADE.

www.infors-ht.com/pt/multitron

Levamos vida ao seu laboratório.

Algumas das configurações possíveis

Micro-organismos

Cultura de células

Triagem em placas
de 96 poços

Organismos
fototróficos

Transferência máxima de oxigênio, mesmo quando cheio
até a máxima capacidade em
unidades empilhadas

Condições ideias para células
de mamíferos e insetos

Faça mais de 7000 experimentos em paralelo

Luz do sol no agitador; uniformidade excelente

•	Controle ativo de CO2
•	Controle de umidade estéril
e sem condensados criado
para limitar a perda por
evaporação
•	Câmara revestimento antimicrobiano opcional
•	Otimizado para mistura
suave e boa transferência de
oxigênio

•	Condições perfeitas graças ao orbital de 3 mm e
1000 min –1
•	Controle de umidade estéril
e sem condensados criado
para limitar a perda por
evaporação
•	Aumenta o rendimiento
em relação aos modelos
convencionais
•	Controle ativo de CO2

•	Iluminação de LED branca
quente com baixo consumo
de energia
•	Intensidade da luz até
200 μmol m –2s–1
•	Distribuição homogênea de
luz em toda a bandeja
•	Simulação do ciclo dia-noite
ou indução seletiva – fácil de
fazer com o eve®

•	Orbital de 25 ou 50 mm
para mistura ideal de tubos
em balões de agitação de 5 L
•	Altas velocidades de agitação para transferência
máxima de oxigênio

Este é o Multitron
O Multitron é a escolha perfeita para o cultivo
confiável e conveniente de micro-organismos
e culturas de células. O incubadora com agitação orbital garante condições homogêneas
e gera resultados reproduzíveis, não deixando
nada a desejar em relação às suas características e capacidade.

Uso inteligente do espaço
Apesar do tamanho reduzido, um Multitron de três andares pode ser usado para
mais de 60 L de cultura ou, com o orbital
opcional de 3 mm, para a realização de
23 000 experimentos em paralelo. Independentemente da capacidade necessária,
o nível superior do Multitron fica a uma
altura de trabalho confortável de 1,40 m

As condições perfeitas para
o cultivo
Oferecendo condições homogêneas para
resultados reproduzíveis, o Multitron
estabelece os padrões de uniformidade na
temperatura há décadas. Graças ao design
engenhoso, o sistema de controle de CO2
de precisão é extremamente eficiente; a
umidificação não produz condensação. O
mecanismo prático de porta e o recurso
rápido e automatizado de iniciar-parar
minimizam as interrupções no processo de
cultivo.

No centro da nossa etiqueta de qualidade está a Suíça –
um centro de pesquisa, desenvolvimento e fabricação, em
que especialistas garantem a alta qualidade dos materiais,
execução, segurança e confiabilidade que caracterizam
nossos agitadores e biorreatores.

“Não” não faz parte do nosso
vocabulário
Com o Multitron, você pode trabalhar em
todas as aplicações, desde experimentos
padrão com micro-organismos até o cultivo
de células animais e vegetais complexas.
O conceito modular permite configurar o
agitador conforme suas necessidades e
selecionar entre uma grande variedade de
opções, como a refrigeração correta. É possível atualizar o sistema posteriormente.

Monitoramento e controle
contínuos
A plataforma de software para bioprocessos eve® consegue se comunicar facilmente
com o Multitron pela Ethernet. Surgem
novas oportunidades para controlar o
dispositivo e monitorar culturas dentro da
incubadora com agitação orbital em qualquer lugar, por meio de uma interface Web.
Você também pode criar relatórios personalizados e documentação de processo
compatível com as BPF.

Características
O Multitron pode ser usado no cultivo
de micro-organismos e de células; está
devidamente equipado para qualquer
tipo de aplicação em questão.

O design técnico facilita o trabalho diário no laboratório
Unidade de acionamento
•	Silencioso, uniforme e confiável independentemente
da carga
•	A plataforma de agitação com equilíbrio dinâmico
elimina a necessidade de ajustes manuais
•	Elimina erros de manuseio
• Fácil de limpar

Conexões e interfaces
•	Interface Ethernet para se conectar ao eve®
•	Saídas analógicas opcionais para interface com a
criação de sistemas de monitoramento e alarme
•	Passagem de cabo padrão para sensores externos

Higiene
•	Os cantos arredondados facilitam a limpeza
do interior
• Revestimento antimicrobiano opcional
• Esterilização UV opcional do fluxo de ar
•	Umidificação a vapor direta, higiênica e sem
condensados opcional

Controle de temperatura
•	O controle rigoroso da temperatura em todo incubadora de agitação orbital garante condições idênticas
para cada lote
•	É possível conectar ao sistema de refrigeração
existente do laboratório
•	Refrigeração opcional na unidade inferior ou
superior para utilização ideal do espaço
•	O isolamento excelente e a ausência de fontes de
calor na câmara de incubação diminuem a demanda
por energia

Características

Dados técnicos
Dimensões (L x P x A)
Carga máxima
Altura de trabalho máxima
Orbital
Faixa de velocidade
da rotação
Faixa de temperatura
Parâmetros padrão
Parâmetros opcionais
Interface
Umidade ambiente (UR)

Uma unidade
Três unidades
1070 mm x 880 mm x 695 mm
1070 mm x 880 mm x 1850 mm
55 kg, 17,5 L ou 7680 lotes paralelos
165 kg, 52,5 L ou 23 040 lotes paralelos
565 mm
1400 mm
3 mm / 25 mm / 50 mm / ajustável
20 min –1 a 400 min –1 (3 mm: 1000 min –1)
sem refrigeração, máx. 10 °C acima da temperatura ambiente até 65 °C;
temperatura mínima a partir de 4 °C dependendo do sistema de refrigeração
Temperatura, velocidade de rotação, temporizador
Umidade, controle de CO2, intensidade da luz
Ethernet
Ate 85 % sem condensacao

Entre em contato
conosco para uma
consulta pessoal.
www.infors-ht.com/pt/multitron

Acessórios
Para automação, segurança e flexibilidade – e para cumprir
as exigências das BPF

eve® : A plataforma de software para bioprocessos
•	Uma interface Web intuitiva para monitoramento dos parâmetros dos processos e dos movimentos das portas, independentemente do local
•	Parâmetros de alarme fáceis de configurar
•	Relatórios de lote adaptáveis
•	Configuração para estratégias de lote automatizadas
•	Configurações de segurança para acesso a dados
•	Pode ser validada em conformidade com a norma FDA 21 CFR
parte 11
LIS (Liquid Injection System)
•	Alimentação automatizada de líquidos com unidade de controle
programável
•	Adequado para vários meios, como soluções de açúcar, alcoóis
ou suspensões
•	Perfis de alimentação predefinidos ou totalmente configuráveis

5.19 Pode estar sujeito a alterações técnicas.

CGQ (Cell Growth Quantifier)
•	Sensor e software correspondente para medição de biomassa
on-line não invasiva
•	Triagem em condições ideais de cultura em até 16 Erlenmeyers
agitados simultaneamente
Qualificação e validação de processos
•	Qualificação da concepção
• Qualificação da instalação
•	Qualificação operacional
• Teste de aceitação em fábrica (FAT)
•	Teste de aceitação local (SAT)
• Validação de software para o eve®

Bandejas
• Alumínio anodizado resistente à corrosão
•	Podem ser configuradas com várias garras,
suportes adaptáveis para tubos ou tapetes
adesivos
•	Autoclaváveis
•	Bandejas especiais para placas de 96 poços
Tapete adesivo “Sticky Stuff”
•	Compatível com todos os recipientes com a
base lisa
•	Fixação confiável mesmo em velocidades de
agitação e temperaturas elevadas
• Longa durabilidade
•	Fácil de limpar e regenerar com água
Garras
•	A s garras de aço inoxidável podem ser
aparafusadas em bandejas universais
•	Para frascos de Erlenmeyer e Fernbach
•	Equipamentos especiais para montagem
mediante pedido
Suportes para tubos de ensaio
•	Insertos perfurados feitos de espuma de
borracha garantem uma fixação confiável e
evitam ruídos
•	Os tubos de ensaio podem ser incubados em
posição vertical ou em um ângulo ajustável
•	Compatíveis com bandejas universais e para
“Sticky Stuff”

Sempre encontramos a solução certa para você
Cada bioprocesso é diferente – e, às vezes, muito especial. Para ajudar a garantir o sucesso dos seus projetos,
oferecemos versões personalizadas para praticamente qualquer dispositivo, analisando cada solicitação do cliente
com um estudo de viabilidade. Seu contato na INFORS HT ficará feliz em fornecer suporte para seu projeto.

www.infors-ht.com/pt/multitron

Levamos vida ao seu laboratório.

