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TÃO SINGULAR QUANTO AS SUAS NECESSIDADES
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Levamos vida ao seu laboratório.

Esse é o Techfors
O biorreator piloto Techfors oferece uma solução customizada para bioprocessos em uma
escala de produção. A interface do usuário
é orientada para o fluxo de trabalho e torna
extremamente fácil a operação do Techfors.
Com o auxílio do software de bioprocesso
eve®, bioprocessos complexos podem ser controlados, monitorados, analisados e documentados em um ambiente regulado pelas BPF.

Bioprocessos bem-sucedidos
começam com planejamento
profissional
É por isso que trabalhamos com você para
definir um perfil individual de requisitos
para cada Techfors. E, claro, os nossos especialistas reúnem conhecimentos técnicos
de mais de 250 instalações anteriores e
lhe oferecem suporte do planejamento ao
comissionamento.

Atualizações? A qualquer hora!
A estrutura modular do Techfors torna isso
possível. Mesmo após o comissionamento,
o seu biorreator pode ser complementado com outras opções, sensores ou
instrumentos analíticos. Para instalações
validadas, você também recebe a substituição correspondente e a documentação
complementar, mediante solicitação.

Controle preciso do processo
O software de bioprocesso eve® oferece o
suporte necessário em todos os aspectos
do bioprocesso. Desde o planejamento do
projeto, do experimento e do lote até a
gestão de recursos e os resultados, o eve®
é baseado na web. Portanto, os dados de
bioprocesso ficam disponíveis para você
diretamente por meio do navegador – e
também em vários dispositivos.

Automação de processos
confiável
A solução de automação é um fator crítico
nos processos de fermentação. Com processos CIP/SIP padronizados e estratégias
de controle individuais, você define o caminho para obter resultados consistentes e
reprodutíveis no processo de fermentação.

“O biorreator Techfors está provando
ser uma ferramenta potente para os
nossos estudos de fermentação. O seu
design versátil e intuitivo torna um
verdadeiro prazer trabalhar com ele.”
Dra. María Ester Lucca,
Biotecnologia Microbiana,
Proimi, Argentina

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.

Características
Praticamente não há limites, uma vez que cada modelo
de biorreator piloto é construído de acordo com as suas
necessidades. Você determina os requisitos – nós os
implementamos após um exame minucioso baseado em
nossa plataforma modular.

Componentes de alta qualidade de acordo com os padrões industriais
Vaso de aço inoxidável
•	Volume de trabalho de até 660 L
•	Jaqueta dupla de aço inoxidável 316 L
•	Opcionalmente com selo mecânico simples ou duplo
•	Pode ser configurado individualmente com uma seleção de diferentes agitadores, aspersores e acessórios
especiais
•	Número de portas para sensores configurável individualmente (antiespuma, densidade óptica, pH, pO2,
redox, condutividade, densidade celular viável, etc.)
•	Os equipamentos até 300L podem ser facilmente
movidos por meio de rodas estáveis
Bombas de alto desempenho
•	A configuração básica inclui quatro bombas de
precisão de fácil carregamento por vaso de cultura
(opcionalmente, duas bombas adicionais)
•	Alimentação gravimétrica possível com balança
externa
•	Controle da velocidade da bomba com base no perfil
(via eve®)
Gaseificação
•	Gaseificação específica do cliente via rotâmetro ou
controlador de fluxo de massa
•	Cascatas seriadas ou paralelas livremente configuráveis para controle de pO2 usando velocidade do agitador, fluxo de gaseificação, composição e pressão
do gás, entre outros
• Pode ser ampliado a qualquer momento

Sensores
•	Uso opcional de sensores digitais (Modbus) e
analógicos
•	Calibração do sensor de pH para medições confiáveis
durante bioprocessos longos
•	Sensores e atuadores adicionais podem ser conectados
conforme necessário
Limpeza e esterilização
•	Sistema de esterilização totalmente automático (SIP)
•	Esterilização de todas as peças em contato com o
produto
• Sistema de automático de limpeza (CIP) (opcional)
Validação e qualificação
•	A conformidade com a FDA é levada em consideração
• Baseadas nos padrões das BPF
•	Opções de qualificação: IQ/OQ/FAT/SAT

eve® – A plataforma de software para bioprocessos
Capaz de fazer mais do que apenas planejar, controlar e
analisar seus bioprocessos, o software eve® integra fluxos
de trabalho, aparelhos, informações de bioprocessos e “big
data” em uma plataforma que permite que você organize
seus bioprocessos na nuvem.

Digitalize seus bioprocessos
O eve® fornece uma visão geral de seus projetos, os
quais você pode realizar com eficiência, graças às
opções abrangentes de monitoramento e análise.
A plataforma de software compatível com “big
data” para gestão abrangente de bioprocessos
• Planejamento, controle e análise de bioprocessos
•	Integra fluxos de trabalho, aparelhos e informações
de bioprocessos
• Organização de projetos baseada na web
•	Comunicação com o uso do mais recente padrão
OPC UA
•	Sincronização de eventos relacionados ao processo,
como amostragem ou inoculação

Especificações técnicas
Vaso
Volume de
trabalho
Dimensões
Unidade de
acionamento
Temperatura

até 1000 L
até 660 L
(L x P x A): conforme especificação
conforme especificação

até 79 °C para controle de temperatura e até 125 °C para
esterilização
Gaseificação por conforme especificação
vaso de cultura
3 fixas, 1 variável, 2 adicionais opcionais
Velocidade da
bomba por vaso
de cultura
Portas por vaso conforme especificação
de cultura
Conectividade
OPC XML DA via Ethernet
Esterilização
esterilização no local

Entre em contato
conosco e obtenha uma
cotação customizada.
www.infors-ht.com/pt/techfors

Sua especialista em biorreatores piloto customizados
Há mais de 50 anos, a INFORS HT implementa soluções customizadas
baseadas na nossa plataforma inteligente e padronizada. Nossa equipe
altamente treinada realiza todas as tarefas, desde a produção de com
ponentes individuais até o planejamento, fabricação e comissionamento
de biorreatores piloto customizados.

Do planejamento à instalação

Validação e qualificação

Nossos diretores de projeto e engenheiros qualificados
ajudam você do planejamento ao comissionamento e
garantem que o seu projeto funcione sem intercorrências. Clientes de longa data confiam no nosso rápido
serviço. Estamos disponíveis para ajudá-lo a qualquer
momento após a conclusão do projeto.

Temos o prazer de responder a todas as suas dúvidas
sobre qualificação e validação. Também fornecemos
todos os documentos necessários para o comissionamento.

2.20 Pode estar sujeito a alterações técnicas.

O que oferecemos:
•	Suporte de design e projeto
•	Construção
•	Produção
• Comissionamento
• Manutenção

Opções de qualificação:
• Qualificação de instalação (IQ)
• Qualificação operacional (OQ)
• Teste de aceitação na fábrica (FAT)
• Teste de aceitação local (SAT)

A Infors AG é totalmente certificada de
acordo com a mais recente norma ISO:9001.

“Construímos todos os Techfors
especialmente para você, para
que atendam a 100% das suas
necessidades.”
Raphaël Boillat –
gerente de vendas do setor
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Levamos vida ao seu laboratório.

