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Levamos vida ao seu labóratorio.

Essa é o Minitron
Um gênio num pequeno espaço. Em termos
de capacidade, o Minitron é o irmãzinho
do agitador de incubação Multitron, mas
oferece a mesma variedade de possibilidades
de aplicação para culturas de células microbianas, animais e vegetais.

Economia de espaço

Nada é impossível

O design prático e as dimensões compactas da Minitron a tornam ideal para uso,
até nos menores laboratórios. O Minitron
pode ser operado empilhado em duas unidades e como um dispositivo único, e até
cabe numa bancada de laboratório.

Desde experimentos padrão com microorganismos até cultivos complexos de células animais e vegetais, o Minitron foi projetado para executar uma abrangente gama
de aplicações. Cada Minitron é configurado
para as suas exatas necessidades, enquanto
o design garante uma atualização direta.

Perfeitas condições para cultivo
O Minitron oferece condições homogêneas
para resultados reproduzíveis. A vedação
meticulosa do revestimento minimiza o
consumo de CO2 a um padrão comparável
a incubadoras estáticas.

A nossa marca de qualidade refere-se à Suíça como
um centro de pesquisa, desenvolvimento e fabricação.
Especialistas garantem a maior qualidade testada dos
nossos agitadores e biorreatores com relação a materiais, processamento, segurança e confiabilidade.

Monitoramento e controle
integrados
A plataforma de software eve® para bioprocessos pode se comunicar facilmente com o
Minitron pela Ethernet. Esta tecnologia lhe
dá a liberdade de monitorar as culturas no
agitador da incubadora e controlar o dispositivo a partir de qualquer lugar através da
interface web. Além disso, você pode gerar
relatórios individuais e documentar os seus
processos em conformidade com GMP.

Configurações possíveis

Micro-organismos

Culturas de células

Organismos fototrópicos

Oxigenação máxima, mesmo com carga
máxima em duas unidades empilhadas

Condições ótimas para células de
mamíferos e insetos

Luz solar no agitador com um alto grau
de uniformidade

•	Movimento de agitação de 25 ou 50
mm para uma mistura ótima, alcançando resultados comparáveis numa gama
de recipientes, desde microplacas até
frascos de mistura de 5 litros
•	Altas velocidades de agitação de até
400 min–1 para a melhor oxigenação
possível

•	Regulação ativa de CO2
•	A umidificação do vapor direto estéril
limita os efeitos da evaporação
•	Uma câmara meticulosamente vedada
garante baixo consumo de CO2

•	Economia de energia, iluminação com
LED branco quente
•	Intensidade da iluminação de até
200 µmol m–2 s–1
•	Distribuição homogênea de luz através
da bandeja
•	Simulação de ciclos de dia e noite ou
indução almejada – fácil de executar
com o eve®

Recursos
O Minitron pode ser usado para cultivar
micro-organismos, assim como culturas
celulares e é apropriadamente equipada
para cada área de aplicação.

Refinamentos técnicos tornam o trabalho laboratorial cotidiano mais fácil
Unidade de agitação
•	Silenciosa, nivelada e confiável para cada carga
•	Um equilíbrio dinâmico garante que nenhum ajuste
manual seja necessário
•	Erros de manuseio eliminados
• Fácil de limpar

Conexões e interfaces
•	Interface de Ethernet confiável para conectar ao eve®
•	Saídas analógicas como opção conectam-se aos
sistemas de monitoramento e alarme existentes
• Passa-cabos lateral para sensores e cabos

Higiene
• Interior fácil de limpar com cantos arredondados
•	Bandeja de base para reter líquido caso frascos
quebrem
• Umidificação de vapor direto estéril opcional

Regulação da temperatura
•	Uma regulação precisa garante condições homogêneas para todos os lotes
•	É possível a conexão com o sistema de resfriamento
laboratorial existente
•	Resfriamento opcionalmente integrado para melhor
uso do espaço
•	Excelente isolamento garante baixo consumo de
energia

Dados técnicos

Dados técnicos
Dimensões (L x P x A)
Carga máxima
Volume
Altura de trabalho máxima
Número de lotes
Velocidade de agitação
Eixo de agitação
Faixa de temperatura
Parâmetros padrão
Parâmetros opcionais
Interface
Umidade ambiente (UR)

Uma unidade
800 x 623 x 700 mm
12 kg
9L
173 mm
105

Duas unidades
800 x 652 x 1490 mm
24 kg
18 L
960 m
210
25 mm / 50 mm
25 – 400 min–1
5 °C acima da temperatura ambiente até 65 °C; 16 °C abaixo da temperatura ambiente até 65 °C
com resfriamento; temperatura mínima 4 °C
Temperatura, velocidade de rotação, temporizador
Resfriamento, regulagem de CO2, umidificação, intensidad lumínica
Ethernet
Até 85 % sem condensação

Entre em contato
conosco para
consultas pessoais.
www.infors-ht.com/pt/minitron

Acessórios
Para automação, segurança e flexibilidade, assim como
requisitos no ambiente GMP.

eve®: A plataforma de software para bioprocessos
•	Monitoramento de parâmetros do processo, assim como abertura da porta, a partir de qualquer local através de uma interface
de rede intuitiva
•	Definação simples dos parâmetros de alarme
•	Relatórios de lote personalizáveis
•	Configuração de estratégias automatizadas de lote
• Configurações de segurança para acesso de dados
•	Validação de acordo com FDA 21 CFR parte 11 e possível Anexo
11 da UE
LIS (Liquid Injection System)
•	Alimentação automática de líquidos com unidade de controle
programável
•	Adequada para várias mídias, por exemplo, soluções de açúcar,
álcoois ou suspensões
•	Perfis de alimentação pré-definidos ou livremente configuráveis

8.19 Pode estar sujeito a alterações técnicas.

CGQ (Cell Growth Quantifier)
•	Medição on-line não invasiva de biomassa, usando sensor e
software associado
•	Avaliação de acordo com as condições ótimas da cultura em até
16 frascos de agitação simultaneamente
Qualificação e validação do processo
•	Qualificação do design
• Qualificação da instalação
•	Qualificação da função
• Teste de aceitação de fábrica (FAT)
• Teste de aceitação do loca (SAT)
• Validação do software para eve®

Bandejas
•	Alumínio resistente à corrosão e anodizado
•	Podem ser utilizadas com uma variedade de
suportes de retenção, suportes de tubo de
teste e revestimento adesivo
•	Podem ser esterilizadas na autoclave
•	Design especial para placas de 96 poço
Esteira adesiva Sticky Stuff
•	Compatível com todos os recipientes que
tenham uma base plana
•	Fixação confiável, mesmo em altas velocidades de agitação e temperaturas
•	Longa vida útil
•	Fácil de limpar e regenerar com água
Garras
•	Suportes de retenção em aço inoxidável podem ser aparafusados a bandejas universais
•	Para frascos Erlenmeyer e Fernbach
•	Suportes especiais mediante solicitação
Suportes para tubos de ensaio
•	Suportes perfuradas com retentores de
espuma de borracha garantem uma fixação
confiável e evitam ruídos de chocalho
•	Podem ser incubados numa posição vertical
ou num ângulo ajustável
•	Compatível com bandejas universais e
Sticky Stuff

Sempre achamos a solução certa para você
Todo bioprocesso é diferente e, às vezes, muito especial. Para ajudar a tornar o seu projeto um sucesso, oferecemos
modelos personalizados para quase todo dispositivo. Nós revisamos a solicitação de cada cliente num estudo de
viabilidade. O seu representante INFORS HT ficaria feliz em lhe oferecer o apoio para o seu projeto.
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