
Congeladores para temperaturas ultrabaixas 
-86ºC Vertical e Arca de 370 a 830 litros

Boreas

Baixo nível de ruído

Baixo consumo de energia

Completamente em aço 
inoxidável no exterior

Refrigerantes naturais  
100% puros

Porta com puxador  
fácil de segurar

line
reen



Boreas

A Boreas isolada de VIP fino cabe facilmente 
em cada porta de laboratório normal

Mais amostras, menos espaço 

Isolamento VIP de Boreas:

1. Espuma de PU
2. Painel de isolamento a vácuo (VIP)
3. Interior em aço inoxidável
4. Vedação de porta dupla
5. Pintura revestida a poliéster

O espaço de laboratório é valioso. Em comparação com 
os congeladores tradicionais, a Telstar usa painéis de 
isolamento a vácuo ultrafinos. Com apenas 80 mm de 
isolamento, criam um valor de isolamento muito melhor que 
os 125 mm da espuma de poliuretano normal.

É garantida uma temperatura de -86ºC para um ambiente 
de até +30ºC. Além disso, o isolamento fino aumenta a 
capacidade de armazenamento até 30%.
 

Cuidando verdadeiramente do ambiente

A segurança das suas amostras é muito importante, mas também deve ser considerado um bom cuidado com o ambiente. 
É por isso que a Telstar usa como padrão refrigerantes ecológicos nos seus congeladores, em vez da tradicional mistura 
sintética com gases de efeito de estufa. A Telstar é uma pioneira no uso de refrigerantes puros 100% naturais, sem CFC, 
HCFC e HFC. Claro que os sistemas de hidrocarbonetos usados são compatíveis em termos de segurança de acordo com 
a norma EN60335-2-24.

Baixo nível de ruído e baixo consumo de energia

A linha verde Boreas usa apenas compressores de alta qualidade e eficiência energética. Combinado com o uso de 
refrigerantes naturais, alcança uma mistura de compressores em perfeito funcionamento com os níveis mínimos de 
consumo de energia e ruído em cerca de 50 db(A). Este facto é registado de acordo com NEN-EN-ISO 11202.
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Especificações de  
monitorização e alarme 

•Ecrã LCD
 ·Temperatura da amostra
 ·Temperatura ambiente
 ·Tensão
•Alarme superior ajustável
•Alarme inferior ajustável
·Alarme de ambiente
•Alarme de falha de energia
 ·Bateria de reserva
•Ecrã de registo de eventos
 ·Alarme da porta
 ·Alarme de energia
 ·Alarme do filtro
 ·Alarme de temperatura
 ·Alerta de ambiente
•Gráficos de exibição
 ·Dia
 ·Mês
 ·Ano
•Histórico de dados a bordo
 ·Dia
 ·Mês
 ·Ano 
•Proteção de palavra-passe
 ·Ligado / Desligado
 ·Definições de temperatura
 ·Parâmetros técnicos
 ·Menu de engenharia
•Comunicação / Resultados
 ·RS485
 ·Contactos secos (no/nc/com)
•Sistema de teste / autodiagnóstico
•Tempo de execução
 ·Limpeza do filtro
 •Tempo do compressor
 •Tempo do sistema

Características do sistema de monitorização e alarme
•Visor digital brilhante, de fácil leitura

•Opção de leitura em incrementos de 1 e 0,1ºC (precisão)

•Menus de proteção de palavra-passe

•Diferentes níveis de autorização, utilizador, parâmetros e menu de  

  engenharia

•Pontos de ajuste de temperatura ajustáveis

•Alarme de alta/baixa temperatura sonoro e visual

•Alarme de falha de energia com bateria de reserva

•Indicação de tensão

•Indicação e alarme de temperatura ambiente

•Alarme de filtro de condensador limpo

•Alarme da porta (também para o sistema de reserva de CO2 ou LN2)

•Porta RS485 para a transferência de dados opcional para o computador  

  (programa Boreas Logger necessário)

•Caixa para cabos destacável plug & play com facilidade de serviço

•Seleção para executar o modo otimizado ou o modo económico

Armazenamento de amostras flexível

Como padrão, as séries Boreas verticais estão equipadas com uma configuração de 5 compartimentos para armazenar 
eficientemente os sistemas de paletização normais. As portas internas estão bem isoladas com 20 mm de espuma de PU e 
têm códigos de cores. Para todas as séries Boreas, para garantir os mais elevados padrões de qualidade, a câmara interna é 
feita de aço inoxidável. A Telstar é a única no mercado a oferecer um verdadeiro interior em aço inoxidável. Isto não significa 
apenas paredes internas em aço inoxidável, mas também prateleiras em aço inoxidável, dentro da porta principal e mesmo 
as portas internas.

Facilidade de acesso às suas amostras

Na prática, um congelador nunca é aberto com as mãos vazias. Como resultado, a Telstar desenvolveu um puxador de abertura 
com uma só mão.  Este manípulo grande e fácil de segurar ajuda-o a alavancar a porta e a pressionar firmemente a porta sem 
esforço.

O sólido sistema metálico é concebido e testado para resistir a milhares de 
manuseamentos. A segurança é salvaguardada por uma fechadura de cilindro e 
permite que seja adicionado um cadeado quando for necessária mais segurança.

Uma porta de equalização por vácuo aquecida permite a abertura suave da 
porta mesmo quando esta é aberta várias vezes.

Desempenhos de temperatura de topo

A Telstar desenvolveu um congelador com o menor consumo de energia 
disponível, sem fazer quaisquer compromissos no desempenho de refrigeração. 
A combinação dos melhores tempos de recuperação de temperatura com 
temperaturas muito estáveis e uniformes ao longo de todo o armário assegura os 
desempenhos de classe superior. O conjunto é completado com o isolamento 
VIP, proporcionando a melhor segurança em caso de falha de energia. 



Capacidade  L 445 570 830

   estantes de  15 20 30 
  armazenamento 
   caixas de  
  crioterapia de 2“ 300 400 600

  2ml vials 30,000 40,000 60,000 

Espaço  m2 0,56 0,68 0,93 

Frasco para espaço vials/m2 53,517 58,823 64,516 

  

Capacidade de 

ESPECIFICAÇÕES DE  
ARMAZENAMENTO UNIDADE      -86 Boreas U445  -86 Boreas U570   -86 Boreas U830 

Especificações Técnicas de Boreas -86ºC Vertical

Material do armário
 interno  interior completamente em aço inoxidável 304

  externo  exterior revestido a poliéster

Rendimentos de amostras   2 portas padrão (+ 2 pré-cortadas)

Prateleiras, portas internas   5 portas interiores padrão, 4 prateleiras 

Peso (desembalado/embalado) Kg 270/302 293/328 352/392

Eletricidade  V / Hz  220-240 V, 50 Hz (60Hz optional)

Intervalo de temperatura oC  -50 até -86 (ponto definido de fábrica a -80)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIDADE     -86 Boreas U445 -86 Boreas U570 -86 Boreas U830 

*esclarecimento do número de modelo: Uxxx: U=Tipo vertical, xxx=capacidade em litros

esclarecimento do número de modelo: Uxxx: U=Tipo vertical, xxx=capacidade em litros

Configuração de porta interna para modelos verticais

Fornecimento padrão de 5 portas internas, 4 prateleiras (cria 5 compartimentos)

Especificações Técnicas de Boreas -86ºC Horizontal

Material do armário interno  interior completamente em aço inoxidável 304

  externo  exterior revestido a poliéster

Rendimentos de amostras   2 portas padrão (+ 1 pré-cortada) 

Peso (desembalado/embalado) Kg 180/200 220/250 285/325

Eletricidade  V / Hz  220-240 V, 50 Hz (60Hz opcional)

Intervalo de temperatura oC  -50 até -86 (ponto definido de fábrica a -80)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIDADE     -86 Boreas C370 -86 Boreas C620 -86 Boreas C820 

Capacidade  L 370 620 820

  estantes de  
  armazenamento 20 32 44Capacidade de 
armazenamento

 
caixas de  

  crioterapia de 2“ 280 448 616

  
Frascos de 2ml 28.000 44.800 61.600

Espaço
  

m2
 

1.05 1.50 1.84
 

Frasco para espaço frascos/m2 26.666 29.866 33.478

ESPECIFICAÇÕES DE  
ARMAZENAMENTO UNIDADE     -86 Boreas C370 -86 Boreas C620 -86 Boreas C820 

*esclarecimento do número de modelo: Cxxx: C=Tipo horizontal, xxx=capacidade em 

*esclarecimento do número de modelo: Cxxx: C=Tipo horizontal, xxx=capacidade em litros



Características e benefícios

Capacidade de armazenamento  
e flexibilidade
•Maior capacidade de armazenamento 

de amostras por espaço
•Prateleiras em aço inoxidável reforçado

Maior fiabilidade: 
•Usando os componentes mais fiáveis 

disponíveis no mundo
•Sistema de autodiagnóstico e 

múltiplos alarmes ao nível dos olhos
•Sistema de vedação de porta dupla 

de ajuste perfeito

Todas as opções são 
standard:
•Válvula de equalização  
   de pressão
•Rendimentos de 2 (+ 2)  
  amostras
•Interior em aço inoxidável
•RS485, alarme remoto

Desempenhos de 
refrigeração de topo:
•Tempo de arrefecimento  
  e recuperação mais rápido
•Isolamento superior por  
  painéis de isolamento  
  a vácuo

Respeitador do ambiente:
•Refrigerantes verdes 
ecológicos naturais
•Baixo consumo de energia
•Baixo nível de ruído

Facilidade de serviço:
•Limpeza fácil do filtro
•Acessibilidade da  
  eletrónica

Design ergonómico:
•Abertura grande, fácil de segurar e  
  com uma só mão
•Design fino cabe facilmente numa porta



BR-BOREAS-PT-0520
A Telstar reserva-se o direito de efetuar melhoramentos e alterações às especificações sem aviso prévio.

ISO 9001: Empresa certificada
www.telstar.com
sales.laboratory@telstar.com

SPANHA
Sede
Av. Font i Sagué, 55
08227 Terrassa 
(Espanha)
T +34 937 361 600
F +34 937 861 380

Santibáñez de Béjar, 3
08042 Madrid
T +34 913 717 790
F +34 913 717 791

AMÉRICA DO NORTE
1504 Grundy’s Lane
Bristol PA 19007
T +1 (215) 826 0770
F +1 (215) 826 0222

JAPÃO
Azbil Corporation
Edifício em Tóquio,
-7-3 Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tóquio 100-6419,
T +81 3 6810 1000
F +81 3 5220 7270

CHINA
N.º 30 Jin Wen Road,
Parque Industrial do Aeroporto 
de Zu Qiao, Distrito de Pudong
201323 Xangai
T +86 21 58 093 731
F +86 21 58 092 857

Opções e Acessórios

Abertura lateral 2” / 50mm 20  U445 (15 estantes)/ U570 (20 estantes) / U830 (30 estantes) 

  3” / 75mm 12  U445 (15 estantes)/ U570 (20 estantes) / U830 (30 estantes)

  2” / 50mm 14   C370 (20 estantes) / C620 (32 estantes) / C820 (44 estantes)

  3” / 75mm 9  C370 (20 estantes) / C620 (32 estantes) / C820 (44 estantes)

Prateleiras deslizantes 2” / 50mm 20  U445 (15 estantes)/ U570 (20 estantes) / U830 (30 estantes)

  3” / 75mm 12  U445 (15 estantes)/ U570 (20 estantes) / U830 (30 estantes)

TIPO DE ESTANTE Tamanho da caixa     Caixas / Estante  Modelo de congelador adaptável (total) 

Estantes de armazenamento 

OUTROS 
ACESSÓRIOS

Porque Boreas é simplesmente a resposta certa para 
o armazenamento refrigerado:

•Isolamento VIP cria o máximo de frascos por m2.
•Mínimo consumo de energia.
•Refrigerantes verdes ecológicos.
•Desempenho e uniformidade de temperaturas superiores.
•Sistema de controlo e alarme ao nível dos olhos com gráficos e  
  registo de eventos.
•Baixo nível de ruído.
•Abertura de porta rápida para porta de equalização da pressão.
•Puxador de porta grande, fácil de segurar.

   Registador em fita de papel, circular, 7 dias

   Papel do registador (embalagem com 52 peças)

   Canetas de tinta para o registador (embalagem com 6 peças)

   Sistema de reserva de CO2 de modelos Verticais (mantém a temperatura em apenas -67ºC)

   Sistema de reserva de CO2 de modelos Horizontais (mantém a temperatura em apenas -67ºC)

   Sistema de reserva de LN2 de modelos Verticais (mantém a temperatura em apenas -80ºC)

   Sistema de reserva de LN2 de modelos Horizontais (mantém a temperatura em apenas -80ºC)

   Condensador de arrefecimento a água

   Pacote de protocolo IQ/OQ

   Kit de bateria de alarme para 72 horas

   Software para ligar ao PC com RS485

   Registo de dados e alarme de temperatura independente com leitura de dados por porta USB


