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•	 Líder	no	desenvolvimento	de	ambientes	controlados	e	

soluções	em	equipamentos	laboratoriais	e	farmacêuticos.

•	 Líder	mundial	em	Cabines	de	Segurança	Biológica

•	 A	Esco	possui	escritórios	corporativos	estabelecidos	em	12	

países	(África	do	Sul,	Bahrein,	Cingapura,	China,	Coréia,	

Estados	Unidos,	Filipinas,	Índia,	Japão,	Malásia,	Reino	Unido	

e	Vietnã)	e	está	em	constante	expansão.

•	 Instalações	 norte-americanas	 na	 Pensilvânia;	 vendas,	

atendimento	e	logística	para	EUA	e	Canadá.

•	 Mais	de	600	funcionários	em	todo	o	grupo.

•	 Distribuidores	em	mais	de	100	países.

•	 Produtos	testados	de	forma	independente,	de	acordo	com	

padrões	internacionais

•	 Alto	índice	de	investimento	em	Pesquisa	e	Desenvolvimento,	

em	uma	constante	busca	de	aperfeiçoamento	criação	de	

novas	tecnologias.

•	 Produção	de	última	geração,	com	integração	vertical	do	

setor	produtivo.

•	 Serviço	global	desenvolvido	em	uma	extensão	geográfica	

tão	ampla	que	o	sol	nunca	se	põe	sobre	o	que	fazemos.

Bem-Vindo à Esco

Na foto: Esco Micro Pte. Ltd é sediada em Cingapura, uma moderna cidade-estado localizada no Sudeste Asiático e com população de mais 
de 4 milhões de pessoas. De Cingapura, a Esco administra operações ao redor do mundo.

A visão da Esco é fornecer tecnologias facilitadoras para descobertas científicas que
tornem a vida humana mais saudável e segura.

Na foto: Modernas instalações produtivas da Esco
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Esco	fabrica	sua	primeira	cabine	de	fluxo	laminar	de	bancada	
limpa;	projeta	e	constrói	o	primeiro	microeletrônico	de	sala	

limpa	classe	10.000	para	Siemens	Corporation.

1978

2001

2009

Esco	recebe	certificação	EN	12469	para	cabines	de	
segurança	biológica.

A	Administração	de	Alimentos	e	Medicamentos	do	
governo	chinês	convida	a	Esco	para	participar	de	uma	
comissão	mista	para	o	desenvolvimento	do	Padrão	
Nacional	de	cabines	de	segurança	biológica.

Esco	lança	nova	Incubadora	de	CO2	

CelCulture®.

Esco	lança	a	Divisão	Médica	Esco,	
proporcionando	soluções	de	primeira	classe	
em	ART	/	IVF	em	todo	o	mundo,	com	foco	
nas	novas	Incubadora	Multi-Room	Miri®.

Esco	produz	a	cabine	de	segurança	
biológica	de	menor	ruído	no	mundo	(45	

dBA)	para	uma	grande	instalação	no	
Instituto	Karolinska,	Suécia.

A Tradition of Quality

Esco	expande	a	distribuição	para	os	mercados	de	ciências	
da	vida,	farmacêutica,	biotecnologia	e	pesquisa	médica.

1990

Isotherm®	-	novos	fornos	e	
incubadoras	de	laboratório	da	Esco.

Esco	lança	novas	cabines	de	fluxo	
descendente	Pharmacon™.

1984 Esco	projeta	e	constrói	Class	100	Laundry	e	se	torna	
a	primeira	empresa	na	região	a	entrar	no	mercado	de	
lavanderia	laboratorial.

Esco	lança	sua	nova	geração	de	
termocicladores	Swift®	MaxPro	e	
MiniPro

2011

2013

Esco	lança	a	linha	Lexicon®	de	
Freezers	de	Temperatura	Ultra	Baixa.

Esco	lança	Airstream®	G3	Classe	II,	a	cabine	
de	segurança	biológica	de	baixo	ruído	mais	
ecológica	do	mundo.

Esco	 lança	 eSafe,	 a	 cabine	 de	 segurança	
biológica	 tecnológica	 e	 ergonomicamente	
avançada,	com	certificado	TÜV	NORD.

Esco	 lança	 os	 Liofilizadores	 de	 Bancada	
®SubliMate.

Esco	lança	Incubadora	de	CO2	CelCulture
®	

com	recurso	de	O2	suprimido.

Esco	lança	as	estações	de	trabalho	
Labculture	para	fertilização	in	vitro.

2007

Infinity®	-	a	primeira	cabine	de	segurança	
biológica	do	mundo,	projetada	com	um	

sistema	de	ventilação	dupla,	que	garante	
a	proteção	do	operador,	mesmo	no	caso	

de	falha	de	um	dos	ventiladores.

Esco	lança	VIVA,	estações	de	
trabalho	de	contenção	animal.

2008Isoclean®	-		novos	isoladores	de	
manipulação	farmacêutica	Esco

Frontier	Acela®	-	primeira	capela	de	
exaustão	de	baixo	fluxo	do	mundo	

com	a	parte	frontal	inclinada	e	
ergonomicamente	projetada.	

Labculture®	Classe	II	(Low	Noise	
Series)	-	apresentou	menor	nível	
de	ruído	do	setor	de	cabines	de	

segurança	biológica	(~50	dBA	por	EN).

Esco	recebe	acreditação	do	Underwriters'	Laboratories.

2005

2006

Esco	recebe	a	primeira	certificação	NSF	/	ANSI	para	
Cabines	de	Segurança	Biológica.

Esco	lança	sua	primeira	linha	de	
capelas	de	exaustão	por	recirculação	
(ductless).

Lançados	na	exposição	PMEC,	China,	os	
Equipamentos	Esco	Pharma.

Esco	se	torna	membro	do	NSF	Joint	Committee	e	do	
JACA	Committee.
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Network Global

Products and Application

Preparação de Amostras

• Cabines de Segurança Biológica Classe II Tipo 
A2

• Cabines de Segurança Biológica Classe II Tipo B2

• Cabines de Segurança Biológica Classe III

• Cabines de Fluxo Laminar Horizontal

• Estações de Trabalho para Pesquisa Animal

• Cabines de Fluxo Laminar Vertical

• Cabines PCR

• Liofilizadores

Ferramentas Esco para as Ciências da Vida

Software

Equipamentos 
em Geral

Ciências da Vida

Subsidiárias	de	Vendas/Serviços

Distribuidores

Centros	de	P&D

Fábricas

Centros	de	Distribuição	Regionais

• Fornos de 
Laboratório

• Incubadoras de 
Laboratório

• Incubadoras 
Refrigeradas

• Agitadores de 
Microplaca

• Capelas 
Laboratoriais 

(Ductless)

• Capelas 
Laboratoriais de 

Exaustão

• Ventiladores de 
Exaustão

• Monitores de Fluxo 
de Ar para Capelas 

Laboratoriais

Equipamentos 
Farmacêuticos

Assisted 
Reproductive 
Technology 

(ART)

Pesquisas
Químicas

• Isoladores 
Citotóxicos Assépticos 

(ACT)

• Contenção

• Pesagem de Pós

• Salas Limpas

• Estações de 
Trabalho IVF

• Incubadoras 
Multi-Room

Cultivo de Amostras

• Incubadoras de CO2

• Incubadoras de CO2 com Interior da Câmara 
em Cobre

• Incubadoras de CO2 com Lâmpada UV

• Incubadoras de CO2 com O2 Suprimido

Análise de Amostras

• Termocicladores Convencionais

• Sistemas de PCR em tempo real

Armazenamento de Amostras

• Freezers Verticais de Temperatura Ultra-Baixa

• Refrigeradores e Freezers Laboratoriais

• Voyager
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Uma	parte	muito	 importante	 do	nosso	

esforço	de	planejamento	de	negócios	é	

baseada	na	gestão	de	um	programa	de	

desenvolvimento	 robusto	 de	 pesquisa,	

em	Cingapura,	Shanghai	e	nos	Estados	

Unidos,	equilibrado	com	um	investimento	

em	serviço	de	suporte,	formação	e	educação	

do	cliente.	Em	comparação	com	a	média	

do	mercado,	a	Esco	investe	um	percentual	

bastante	significativo	de	seu	faturamento	

anual	 em	pesquisa	 e	 desenvolvimento.	

Como	resultado	desse	investimento	e	com	

um	contínuo	feedback	e	avaliação	idéias	

entre	as	nossas	equipes	de	pesquisa,	vendas	

globais,	marketing,	compras	e	produção,	

os	produtos	Esco	têm	os	melhores	designs,	

desempenho,	ergonomia	e	satisfação	do	

cliente	do	mercado.

• Setenta	 engenheiros	 localizados	 em	

centros	de	 tecnologia	em	Cingapura,	

China,	Indonésia	e	EUA

• Crescente	portfólio	de	patentes

• Competências	essenciais:

-	 Sistema	integrado,	desenvolvimento	e	

integração	de	sensor	e	software.

-	 Engenharia	de	contenção	de	 riscos	

biológicos,	vapores	químicos	e	pós	

perigosos

-	 Controle	ambiental,	de	temperatura,	

umidade	e	gás

-	 Dinâmica	de	Fluidos	Computacional

-	 Etc.

Pesquisa e Desenvolvimento contínuos

Desenvolvimento de Produtos e Inovação

As	vantagem	de	produção	da	Esco	provêm	de	nosso	

alto	grau	de	integração	vertical,	possibilitando	um	

processamento	de	liderança	mundial.	Todos	os	

processos,	com	poucas	exceções,	são	realizados	

em	nossas	próprias	plantas,	o	que	nos	permite	

alcançar	níveis	de	qualidade	e	confiabilidade	que	

são	verdadeiramente	de	classe	mundial.	Nossas	

capacidades	de	plantas	incluem:

• Inspeção	e	armazenagem	de	materiais	recebidos.

• Fabricação	e	solda	de	metais	controladas	por	

CNC.

• Linhas	de	revestimento	ecologicamente	corretas

• Montagem	eletromecânica	final	dos	produtos

• Sub-montagem	eletroeletrônica.

• Testes	 de	 desempenho	 elétrico	 e	 físico	

multi-passo.	

• Controle	de	qualidade	independente	em	cada.

• passo	no	ciclo	de	produção.

• Laboratórios	 de	 testes	 de	 contenção,	

microbiologia	e	química.

O	 foco	da	Esco	na	qualidade	e	pontualidade	

é	 severo.	A	melhoria	 contínua	é	um	mantra.	

Nossas	equipes	multifuncionais	de	produção,	

P&D,	 controle	de	qualidade	e	 administração,	

são	 regularmente	 reunidas	 para	 análise	 e	

implementação	de	melhorias.

Qualidade, custos, produtividade, eficácia, pontualidade

Produção6



7

Ciências da Vida

Cabines de segurança biológica Esco possuem mais de 20 certificações de reconhecimento 
local, regional e internacional. Estas certificações atestam o melhor desempenho de 
produtos Esco em aplicações biológicas e microbiológicas.
Introdução: 
A	Esco	 é	 um	 líder	mundial	 em	 cabines	 de	 segurança	
biológica,	oferecendo	a	mais	ampla	gama	de	produtos	
da	indústria,	com	milhares	de	instalações	nos	principais	
laboratórios	em	mais	de	100	países	ao	redor	do	globo.	
Cabines	de	segurança	biológica	da	Esco	receberam	mais	
certificações	independentes,	em	mais	países	e	em	mais	
línguas	do	que	qualquer	outro	produto	similar,	o	que	
demonstra	nosso	compromisso	com	a	melhor	qualidade	e	
segurança	do	mercado.

Características:	 	 	
•	 Ventilador	ECM	economiza	energia*.
•	 Revestimento	ISOCIDE	antibacteriano.
•	 Filtros	ULPA	com	eficiência	>	99,999%	para	partículas	
entre	0,1	e	0,3	mícron.

•	 	Design	ergonômico.
•	 	Baixo	nível	de	ruído.
•	 	Fácil	limpeza.

Linhas de Produtos:
•	Cabines	de	Segurança	Biológica	Classe	II,	Tipo	A2.
•	 Cabines	de	Segurança	Biológica	Classe	II,	tipo	B2.
•	 Cabines	de	Segurança	Biológica	Classe	III.
•	 Vaporizadores	de	Formalina.
•	Opcionais	e	acessórios.

*Presente na maioria dos modelos.

As cabines mais certificadas do mundo
Biological Safety Cabinets

•	 NSF	/	ANSI	49

•	 UL	61010	

•	 JIS	K3800

•	 SFDA	YY-0589	

•	 EN	12469	

•	 SANS	12469

Certificações:

Preparação de Amostras

Public	Health	of	
England
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Ciências da Vida

Introdução: 
Esco	é	uma	empresa	líder	no	desenvolvimento	de	cabines	
de	fluxo	laminar	de	qualidade	profissional.	Com	dezenas	de	
milhares	vendidas	em	todo	o	mercado	mundial	das	ciências	
da	vida,	a	Esco	reforça	a	sua	reputação	de	confiabilidade,	
fornecendo	 uma	 proteção	 confiável	 para	 amostras	 e	
processos	de	trabalho	em	uma	infinidade	de	aplicações.

Nossa	linha	de	cabines	de	bancada	limpa	Vertical,	Horizontal	
e	de	Especialidade	oferece	uma	variedade	de	opções	para	
instalações	onde	a	construção	de	alta	qualidade	é	essencial.	
Nossas	cabines	de	bancada	limpas	são	aerodinamicamente	

projetadas	 e	 utilizam	 apenas	 filtros	ULPA	 de	 primeira	
qualidade,	com	motor	/	ventilador	integrado,	para	uma	
operação	silenciosa	e	longa	vida	útil.

Desde	1978,	a	Esco	emergiu	como	a	 líder	no	mercado	
mundial	de	cabines	de	fluxo	laminar,	que	são	uma	opção	
premium	para	os	pesquisadores	mais	exigentes.	Produtos	
Esco	oferecem	uma	combinação	de	custo,	construção	de	
alta	qualidade,	baixos	níveis	de	ruído,	e	uma	vasta	gama	de	
produtos	para	todos	os	orçamentos.

A Esco é líder mundial em cabines de fluxo laminar premium para o mercado global 
de ciências da vida.

A Solução Número 1 para Laboratórios de Pesquisa
Bancadas Limpas de Fluxo Laminar

Preparação de Amostras

Cabine	de	Fluxo	Laminar	Vertical

•	 Fluxo	de	ar	não	é	direcionado	
para	o	rosto	do	usuário.

•	 Co r t i n a 	 d e 	 a r 	 n ã o 	 é	
interrompida	 por	 grandes	
objetos

Cabines 	 de 	 F luxo	 laminar	
Horizontal

•	 Maior	facilidade	para	colocar	
materiais	 sensíveis	 perto	 da	
fonte	de	ar	limpo.

•	 Contaminantes 	 não	 são	
soprados	 em	 direção	 aos	
materiais	sensíveis.

Preparação de Amostras
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Ciências da Vida

Soluções Esco para Laboratórios de Pesquisa Animal
Produtos para Laboratórios de Pesquisa em Animais 

A pesquisa com animais, mudança gaiola e procedimentos de descarte são agora mais 

simples, seguros e produtivos com a linha Esco VIVA® de produtos para pesquisa animal

Introdução: 
A	 experiência	 da	 Esco	 em	 tecnologias	 de	 ar	 limpo	 e	
contenção	estende-se	a	produtos	para	 laboratórios	de	
pesquisa	animal,	para	ajudar	a	proteger	o	pesquisador,	os	
técnicos	em	animais,	os	animais	e	o	meio	ambiente	durante	
a	pesquisa	em	si	e	processos	de	mudança	de	gaiolas	e	
procedimentos	de	descarte.

Os	 produtos	 VIVA®	 para	 pesquisa	 animal	 ajudam	 os	
laboratórios	a	cumprir	as	recomendações	do	NIOSH,	criando	
um	ambiente	de	trabalho	mais	seguro,	saudável	e	produtivo.	
Para	garantir	que	isso	seja	alcançado	com	total	proteção	do	
operador	e	do	meio	ambiente,	cada	estação	de	trabalho	
VIVA®	foi	avaliada	através	da	análise	ELISA.

Trocas	 reais	 de	gaiola	 e	 processos	 de	descarte	 foram	
realizados	para	simular	como	as	estações	de	trabalho	são	
utilizadas	na	prática.	Através	do	método	ELISA	em	sanduíche,	
foram	amostrados	quantificadas	as	 concentrações	de	
alergênicos	em	áreas	designadas.

O	resultado:	estações	de	trabalho	VIVA®	oferecem	altos	
níveis	de	proteção	ao	operador	e	ao	meio	ambiente,	o	que	
pode	ajudar	substancialmente	na	minimização	da	exposição	
a	alergênicos.

Linhas de Produtos:
•	 Estações	de	Trabalho	de	Contenção	Animal	com	Acesso	
Universal.

•	 Estações	de	Trabalho	de	Contenção	Animal	com	Acesso	
duplo.

•	 Estações	de	Trabalho	de	Contenção	Animal	para	Descarte	
de		Leitos.

•	 Chuveiros	de	ar.

Preparação de Amostras

Preparação de Amostras
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Ciências da Vida

Equipamentos de Preparação de Amostras

Cabines PCR
Introdução: 
Reação	em	Cadeia	da	Polimerase	(PCR)	é	um	processo	
onde	milhões	de	cópias	de	DNA	são	amplificadas	a	partir	
de	uma	única	cópia	ou	baixo	número	de	cópias	do	modelo.	
Devido	ao	número	elevado	de	cópias	gerado	durante	a	PCR,	
é	também	essencial	prevenir	a	possível	contaminação	das	
amostras	de	PCR.

O	 controle	 de	 contaminação	 e	 a	 repetibilidade	 do	
processo	PCR	são	simplificados	com	a	linha	de	Cabines	
PCR	Esco.	Cada	Cabine	PCR	Esco	fornece	fluxo	laminar	
vertical	com	filtros	ULPA,	para	depurar	a	área	de	trabalho	
de	contaminantes	entre	as	amplificações	e	durante	os	
procedimentos	preparatórios.	A	lâmpada	UV	integrada	
permite	 rápida	descontaminação	da	zona	de	 trabalho	
entre	os	experimentos	e	evita	a	contaminação	cruzada.	
Esco	oferece	desempenho	superior	por	um	preço	que	é	
competitivo	àqueles	produtos	com	caixas	de	ar	"morto"	
convencionais.

Características:
•	Maior	proteção,	tanto	contra	a	contaminação	a	partir	do	
ambiente	quanto	contra	a		contaminação	cruzada	dentro	
da	câmara	principal.

•	 Pré-filtro	em	poliéster	de	alta	qualidade	e	filtro	HEPA	
principal	com	uma	eficiência	 típica	>	99,99%	a	0,3	
mícron.

•	 Lâmpada	UV	embutida	com	temporizador	para	facilitar	
a	descontaminação	entre	os	ciclos	de	PCR.

•	 Disponível	em	modelos	de	0,6,	0,9	e	1,2	metros	(2	',	3'	
e	4	').

Liofilizadores
Introdução: 
Esco,	 líder	mundial	 em	 equipamentos	 de	 ar	 limpo	 e	

de	controle	de	 refrigeração	se	orgulha	em	anunciar	o	
lançamento	de	uma	nova	série	de	liofilizadores	de	bancada	
de	primeira	 linha,	projetados	para	atender	as	todas	as	
necessidades	do	ambiente	de	pesquisa	moderno.

Características:
•	 Três	modelos	com	design	compacto	e	que	podem	atingir	
a	temperatura	baixa	do	condensador	de	até	-90ºC.

•	 Capacidade	de	gelo	de	2kg	e	5	kg,	permitindo	vários	
ciclos	antes	do	descongelamento.

•	 LusterClear™	design	de	 superfície	 do	 condensador	
totalmente	 higiênico,	 permitindo	 fácil	 limpeza	 e	
prevenção	de	danos	às	bobinas	de	refrigeração	durante	
a	remoção	do	núcleo	de	gelo.

•	 Controladores	touch	screen	SmarTouch™	proporcionam	
ergonomia,	 interfaces	 intuitivas	e	 fácil	programação	
para	liofilização,	descongelamento,	seleção	de	idioma,	
pressão,	unidades	de	temperatura	registro	de	dados	e	
relógio	em	tempo	real.

•	 A	nova	e	inovadora	válvula	de	borracha	EzySeal™	para	
mais	fácil	montagem,	vedação,	secagem	e	remoção	do	
frasco.

•	 Sensor	de	pressão	e	sistema	de	degelo	IceOut™	equipados	
de	série.

Agitadores de Microplaca
Introdução:
A	Micro	Incubadora	Agitadora	Esco	Provocell	é	projetada	
para	uma	ampla	variedade	de	aplicações	de	mistura,	para	
incubação	precisa	de	reações	e	desnaturação	de	ácidos	
nucléicos	e	proteínas.	Provocell	combina	um	controlador	
baseado	 em	 microprocessadores	 avançados,	 com	
aquecimento	e	resfriamento	Peltier	para	oferecer	excelente	

confiabilidade,	segurança	e	desempenho.

Preparação de Amostras

Projetadas	e	Produzidas	
na	União	Européia
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Elegante, confiável e intuitiva, incubadoras de CO2 Esco CelCulture fornecem proteção 

completa das amostras, trazendo seus sonhos científicos um passo mais perto da realidade.
Introdução: 
Esco	CelCulture	–	Incubadoras	de	CO2	de	classe	mundial,	
com	o	melhor	controle	de	temperatura	e	CO2,	fornecendo	
proteção	superior	e	o	melhor	ambiente	para	culturas	de	
células.

Características:
•	Controle de parâmetros preciso:
-	Melhor	uniformidade	e	controle	do	mercado,	o	que	
significa	que	as	amostras	 recebem	calor	de	 forma	
uniforme.

-	Rápida	e	precisa	 recuperação,	para	garantir	níveis	
uniformes	de	CO2,	mesmo	com	a	abertura	freqüente	
da	porta.

-	Aquecimento	direto	e	revestimento	de	ar,	para	obter	
uma	recuperação	rápida	de	temperatura	e	fornecer	
isolamento	das	flutuações	de	temperatura	ambiente

-	Sistema	de	convecção	forçada	acelera	a	recuperação	do	
ar	da	câmara	após	o	fechamento	da	porta,	evitando	a	
contaminação

•	Controle de contaminação robusto, para uma 
proteção ótima de suas amostras:
-	Filtro	ULPA
-	Descontaminação	validada	por	calor	úmido	a	90º	C	
-	Linhas	de	injeção	de	gás	filtrados
-	Revestimento	antimicrobiano	Isocide

•	Para proporcionar a máxima proteção à sua cultura 
de células, todas as incubadoras de CO2  CelCulture 
podem ser usadas com a Software Voyager:
-	Permite	um	monitoramento	automático	e	contínuo	dos	
parâmetros	do	dispositivo

-	 Com	 alarmes	 para	 alertar	 usuários	 no	 caso	 de	
ultrapassagem	dos	limites	dos	parâmetros	pré-definidos

-	 Permite	 ao	 usuário	 configurar	 os	 dispositivos	
remotamente

• Software de controle com interface intuitiva:
-		Alarmes	abrangentes,	configuráveis	pelo	usuário.
-		Sistema	de	alarme	CelAlert™	lembra	o	usuário	da	
necessidade	de	substituição	de	peças.

-		Sistema	inteligente	de	registro	de	dados	e	eventos	
registra	todas	parâmetros	da	incubadora	para	recall	em	
tela.	Uma	memória	flash	imbutida	de	16Mb	garante	o	
armazenamento	de	dados	de	longo	prazo.

Certificações:
•	HPA	(Descontaminação	por	Calor	Úmido)

•	 UL	Listed

•	MEA	(Mouse	Embryo	Assay)

Berços para células belas.
Incubadoras de CO2

Cultivo de Amostras
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Termocicladores de PCR

Produtos para PCR Esco são utilizados em genômica, proteômica, biologia molecular 
e ciências forenses, processos em que a amplificação de DNA é necessária.

Termocicladores Convencionais

Introdução: 
As	Reações	em	Cadeia	da	Polimerase	(PCR)	são	fundamentais	
em	quase	todas	as	aplicações	que	requerem	um	elevado	
número	de	cópias	de	material	genético	e	são	utilizados	em	
todos	os	laboratórios	que	trabalham	com	o	DNA	e	RNA.	

A	Esco	oferece	uma	seleção	de	modelos	de	termocicladores	
convencionais	projetados	para	 atender	 aos	 requisitos	
fundamentais	para	quase	todos	os	tipos	de	variantes	da	
PCR	como	PCR	Gradiente,	PCR	Touchdown,	PCR	de	alta	
capacidade,	PCR	In	situ,	etc.	Configurações	em	bloco	estão	
disponíveis	para	diversos	formatos	padrão	de	amostras	de	
tubos	de	PCR,	faixas,	placas	e	slides.

Escolha	o	Swift	MiniPro	ou	o	novo	modelo	Aeris	para	ciclos	
termais	convencionais	confiável.

Características:
•	Excelente	uniformidade	e	estabilidade	de	temperatura.
•	 Indicados	para	 vários	 tipos	de	 amostra,	 o	 que	pode	
simplificar	experiências.

•	Controles	de	fácil	utilização	e	operação.
•	Longo	período	de	garantia.

Sistemas de PCR em Tempo Real 

Introdução:
Ao	longo	dos	últimos	5	anos,	os	termocicladores	Esco	têm	
sido	conhecidos	sob	a	marca	Swift,	que	também	inclui	
sistemas	de	PCR	em	tempo	real	(quantitativo),	sob	a	linha	
de	produtos	Spectrum.

As	máquinas	qPCR	Esco	Swift	Spectrum	vêm	em	formatos	
de	 48-	 e	 96-poços	 e	 têm	 funcionalidade	 completa.	
Notavelmente,	 estes	 são	 sistemas	abertos,	projetados	
para	uso	com	tintas	mais	comumente	disponíveis	e	que	
são	adequados	para	aplicações,	tais	como	diagnósticos,	
pesquisas	e	testes	de	produtos	em	quarentena.	O	software	
incluído	é	poderoso	e	executa	perfeitamente	quantificações	
absolutas	ou	relativas,	e	até	mesmo	análise	de	SNP.

Escolha	o	Termocicladores	em	tempo	real	Swift	Spectrum	
para	quantificação	de	DNA	ao	seu	alcance.

Características:
•		Melhor	uniformidade	e	precisão,	garantindo	confiabilidade	
e	excelente	desempenho.

•	Sistema	aberto	e	com	grande	variedade	de	opções	de	
comprimento	de	onda	de	excitação	e	de	emissão.

•	Sistema	de	controle	de	fácil	utilização,	com	três	opções	
de	idiomas	(Inglês,	Mandarim	e	Espanhol).

•		Garantia	líder	de	mercado.

Análise de Amostras
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Incorpora a melhor e mais completa proteção e organização de amostras do mercado 
de ULT.

Maior confiabilidade, desempenho superior
Freezers de Temperatura Ultra Baixa

Introdução: 
Freezers	de	Temperatura	Ultra	Baixa	(ULT)	são	amplamente	
utilizados	 no	meio	 científico	 para	 o	 armazenamento	
de	 amostras	 de	 longo	prazo.	Como	 freezers	ULT	 são	
freqüentemente	 operados	 à	 temperatura	 de	 -80°C	
continuamente,	durante	anos,	a	confiabilidade	é	de	suma	
importância	para	os	pesquisadores.

A	Esco	utilizou	o	reconhecido	Highly	Accelerated	Life	Testing	
(HALT)	para	testar	um	grande	número	de	Freezers	Lexicon™	
em	 condições	 extremas.	 Todos	 os	 freezers	 Lexicon™	
passaram	nestes	testes	de	stress	extremo,	assegurando	sua	
confiabilidade	otimizada	na	proteção	de	suas	preciosas	
amostras.

Em	conformidade	com	as	diretrizes	de	ANSI	/	ASHRAE	72-
2005	e	Ari	1200-2006/2008	e	como	testado	validado	em	
testes	de	laboratório,	o	Freezers	ULT	Esco	Lexicon™	superou	
o	desempenho	dos	cinco	principais	concorrentes	com	menor	
consumo	de	energia,	superiores	desempenho	de	gabinete	
(medida	pelo	tempo	de	warm-up),	e	demonstrou	uma	maior	
capacidade	de	reserva	de	refrigeração	BTU	para	garantir	o	
mais	alto	nível	de	desempenho	e	proteção	de	suas	amostras.

Características:

•	 Excelente	capacidade	com	emissões	mínimas.
•	 Três	controladores	estão	disponíveis	em	todos	os	modelos,	
para	atender	todas	as	necessidades	dos	clientes.

•	 Sistemas	completos	de	monitoramento	e	registro	de	
eventos.	

•	 Alertas	de	e-mail	via	Wi-Fi	e	cabo	de	rede	em	caso	de	

alarmes	de	ameaça	às	amostras.
•	 Sistema	 exclusivo	 de	 	 predição	 de	 falhas	 e	 de	
monitoramento	da	integridade	do	freezer.

•	 Baterias	 reservas	com	capacidade	de	até	72	horas	e	
sistemas	de	backup	de	CO2	e	o	LN2	disponíveis.

•	 Compatível	 com	 o	 software	 Voyager,	 que	 permite	
o	 controle	 fácil	 e	 unificado	 do	 freezer	 local	 e	 o	
monitoramento	para	a	operação	adequada	de	um	local	
central	via	usuário	ou	rede	local.

•	 Sistema	de	Gerenciamento	de	Estoque	com	rastreador	de	
amostras,	para	rastrear	todas	as	amostras	armazenadas.	
(Patente	pendente).

•	 iRMAP	permite	um	serviço	Esco	opcional	adicional	para	
permitir	que	a	Esco	monitore	os	freezers	de	um	local	
remoto.

•	 PROtect	 –	 sistema	 redundante	 wireless	 para	 o	
monitoramento	de	amostras.

Certificações:
•	 Listado	na	UL

Armazenamento de Amostras

Projetados	nos	EUA
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Ciências da Vida
Armazenamento de Amostras

Linha de Alta Performance
Refrigeradores e Freezers de Laboratório

Introdução: 
A	Linha	Esco	HP	de	refrigeradores	e	freezers	de	laboratório	é	composa	
por	modelos	de	alto	desempenho	projetados	para	fornecer	um	alto	
nível	de	proteção	para	as	amostras	utilizadas	na	pesquisa	de	ciências	
biológicas	e	aplicações	clínicas.	Quando	se	exige	o	mais	alto	nível	de	
desempenho	de	armazenamento	a	frio,	confiabilidade	e	flexibilidade,	
a	linha	Esco	HP	de	refrigeradores	e	congeladores	de	laboratório	é	a	
melhor	escolha.	Todos	os	produtos	têm	a	marcação	CE	como	uma	
demonstração	de	qualidade.

Características:
•	 Construção robusta e funcional:
-	Exterior	de	todos	os	modelos	têm	um	revestimento	anti-
bacteriano	para	minimizar	a	contaminação.

-	Todos	os	modelos	incluem	um	interior	em	aço	inoxidável	que	
protege	contra	ferrugem	e	reagentes	corrosivos.

-	Porta	em	vidro	temperado	 isolante	e	anti-manchas	nos	
refrigeradores	oferece	excelente	visibilidade	e	mantém	um	
desempenho	térmico	superior.

-	A	porta	com	fechamento	automático	para	manter	a	temperatura	
e	proteger	as	amostras.

-	Todas	as	unidades	incluem	uma	fechadura	com	chave	para	
oferecer	segurança	adicional	às	amostra,	além	de	prateleiras	
montadas	em	clipes	de	anti-inclinação	e	rodas	ou	rodízios	com	
freio	para	fácil	circulação.

• Características de segurança:
-	Alarme	de	abertura	de	porta
-	Alarme	de	alta	temperatura.
-	Alarme	de	baixa	temperatura.
-	Alarme	de	falha	de	energia.
-	Alarme	de	filtro	condensador.
-	Contato	seco	para	se	conectar	a	alarmes	remotos.

•	 Ecologicamente corretos
-	Iluminação	interna	padrão	em	LED	economiza	70%	de	energia,	
em	comparação	com	a	iluminação	normal,	e	tem	uma	vida	útil	
longa.

-	Todas	as	unidades	oferecem	baixo	consumo	de	energia.
-	Utiliza	fluidos	refrigerantes	ecológicos
-	Materiais	recicláveis	e	ecológicos.
-	Livre	de	CFCs
-	Baixo	nível	de	ruído.

•	 Sistema de  controle eletrônico avançado:
-	Melhor	controlador	eletrônico	do	mercado,	com	resolução	de	
0,1°	C.

-	Descongelamento	automático	elimina	gelo	em	quase	todos	os	
ambientes.

-	Controles	disponíveis	em	cinco	idiomas.
-	Controlador	pode	incluir	uma	senha	de	proteção	para	maior	
segurança.

-	Display	interativo	e	personalizável.

•	 Fácil limpeza e manutenção:
-	Câmara	em	aço	inoxidável,	resistente	à	corrosão	e	facilmente	
limpa.

-	Descongelamento	automático.
-	Manutenção	pode	ser	realizada	a	partir	do	topo	/	frontal.
-	Funções	de	diagnóstico	do	microprocessador	incluem	histórico	
de	leitura	de	parâmetros.

-	Baixo	custo	de	manutenção.

•	 Acessórios opcionais
-	Prateleiras	e	gavetas	de	alumínio	adicionais	estão	disponíveis.	
As	gavetas	são	leves,	resistente	a	produtos	químicos,	e	são	
fornecidas	com	partições.

Linha de Produtos:
•	 Refrigerador	HP	Series:	140	litros,	400	litros,	700	litros,	1500	litros.
•	 Freezer	HP	Series	(-25	°	C):	140	litros,	400	litros,	700	litros,	1500	
litros,	Freezer	HP	Series	(-40	°	C):	400	litros,	700	litros.

•	 Refrigerador	e	Freezer	HP	Series:	400	litros,	700	litros.
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Software de monitoramento, registro de dados e programação remota
Voyager

 
  

 

 

 
 
 

 

•	Capacidade	de	gerar	relatórios	e	gráficos	de	
diferentes	parâmetros	do	dispositivo.	

•	Capacidade	de	salvar	e	relatar	os	
registros	de	dados	em	diversos	
formatos

•	Interface	de	PC	fácil	com	entradas	USB,	cabos	
de	LAN	ou	Wi-Fi.

•	Alarmes	no	caso	de	ultrapassagem	dos	limites	
parâmetros	pré-definidos	pelo	usuário,	 via	
alertas	automá-ticos	de	e-mail.

•	Permite	que	
todos	os	produtos	
termostáticos	Esco	
sejam	conectados	
e	tenham	seu	
funcionamento	
monitorado	de	um	
local	central.

Compatible Esco Equipment 
(De cima para baixo, em sentido horário):

Freezer	de	Temperatura	Ultra	Baixa	Lexicon	(UUS)

Incubadora	Refrigerada	Isotherm	(IFC)

Incubadora	de	Convecção	Forçada	Isotherm	(IFA)

Incubadora	de	CO2	CelCulture	(CCL)

Introdução: 
Esco 	 Voyager®	 é 	 um	 pacote 	 de	
software	para	PC	desenvolvido	para	o	
monitoramento,	 registro	 de	 dados	 e	
programação	/	configuração	remota	dos	
equipamentos	de	ambiente	controlado	
Esco.	Equipamentos	compatíveis	incluem	
fornos	de	 laboratório,	 incubadoras	de	
microbiologia,	 incubadoras	de	CO2	e	
freezers	 de	 temperatura	 ultra-baixa.	
Voyager®	conecta-se	aos	equipamentos	
Esco	por	RS485,	usando	o	protocolo	de	
comunicação	EscoBUS.
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Pesquisas Químicas

A solução segura e energeticamente eficiente para a Química moderna
Capelas Laboratoriais (Ductless)

As Capelas Laboratoriais Esco Ascent oferecem proteção 

completa contra vapores tóxicos, tanto ao pessoal do laboratório 

quanto para o meio ambiente. 
Introdução: 
As	Capelas	 Laboratoriais	 Esco	Ascent	 são	o	equilíbrio	
perfeito	entre	qualidade,	desempenho	e	custo-benefício	e	
oferecem	proteção	completa	contra	vapores	tóxicos,	tanto	
ao	pessoal	do	laboratório	quanto	para	o	meio	ambiente.	
Ao	contrário	de	exaustores	convencionais,	as	Capelas	Esco	
filtram	vapores	químicos	e	reciclam	o	ar	diretamente	para	
o	ambiente	do	laboratório,	proporcionando	economia	de	
energia,	proteção	de	pessoal	e	ambiental,	mobilidade	e	
conveniência,	já	que	não	há	necessidade	de	complicados	
sistemas	de	canalização.

A	capacidade	de	contenção	de	vapores	e	uniformidade	
do	fluxo	de	ar	das	capelas	laboratoriais	Esco	satisfazem	as	
exigências	de	ASHRAE	110-1995,	BS	7258,	EN	14175-3	e	
AFNOR	NFX	15-203.

Principais Benefícios:
• Baixo custo:
-	Dispensa	a	necessidade	de	canalização.
-	Não	é	necessária	a	construção	de	sistemas	de	escape.
-	Não	há	necessidade	de	composição	de	elaborados	
sistemas	de	ar,	economizando	custos	de	execução.

• Conveniência:
	-	Custos	de	instalação	mínimos.
	-	Móvel,	flexível	e	facilmente	realocado.

•  Ecologicamente Correto:
-	Proteção	de	pessoal	e	do	meio	ambiente	com	o	uso	de	

filtros	de	carvão	Nanocarb™
-	Economiza	energia:	não	há	nenhuma	necessidade	de	
sistemas	complicados	de	canalização	e	de	sistemas	de	ar

Linha de Produtos:
•	Ascent	Max	Ductless	Fume	Hood	convencional.
•	Ascent	Max	Ductless	Fume	Hood	com	filtro	de	exaustão	
de	carbono	secundário	de	segurança.

•	Ascent	Max	Ductless	Fume	Hood	com	parede	traseira	em	
vidro	transparente.

•	 Ascent	 Max	 Ductless	 Fume	 Hood	 com	 filtro	 HEPA	
secundário	extra.

Ascent Max Ductless Fume Hood Compartimento de Pesagem 
de Pós Powder Max

Ascent Opti Ductless Fume Hood

Capelas Laboratoriais (Ductless)
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Capelas de Exaustão

As capelas de exaustão laboratoriais servem para controlar a exposição 
a vapores, gases e aerossóis tóxicos, prejudiciais ou inflamáveis.

Capela Laboratorial 
Frontier Duo

Topografia laminar e perfeito perímetro de proteção
Capelas de Exaustão

Introdução: 
As	capelas	de	exaustão	Esco	estão	entre	as	melhores	do	
mundo,	sendo	compatíveis	com	os	mais	rigorosos	padrões	
internacionais,	 entre	eles	o	americano	ASHRAE	110	 -	
1995	e	o	britânico	BS	7258,	tendo	sido	testadas	de	forma	
independente	pela	INVENT-UK.	Elas	também	foram	testadas	
com	sucesso	para	contenção	de	gases	especificados	na	
Norma	Européia	EN	14175-3	e	receberam	classificação	do	
Underwriters	Laboratories,	EUA,	sob	o	padrão	UL	1805,	
para	riscos	mecânicos,	elétricos	e	de	fogo.

Características:
•	Constituição	durável,	 feitas	em	aço	 industrial	eletro-
galvanizado,	com	acabamento	resistente	à	corrosão	e	à	
abrasão.

•	Design	aerodinâmico	e	preciso	elimina	a	turbulência	do	ar,	
minimiza	níveis	de	ruído	e	as	perdas	de	pressão	estática.

•	Concepção	de	volume	constante	 /	alta	performance	
elimina	a	necessidade	de	sistemas	complexos	VAV.

•	 Projetado	 com	dinâmica	 de	 fluidos	 computacional,	

garantindo	 contenção	 máxima	 e	 aumentando	 a	
segurança.

•	 Ergonomicamente	 projetado	 para	 o	 conforto	 e	
conveniência	do	operador.

•	 Revestimento	 antimicrobiano	 Isocide	 previne	 a	
contaminação	 da	 superfície	 e	 inibe	 o	 crescimento	
bacteriano.

•	Certificado	por	ASHRAE	110	e	EN	14175	e	classificado	
pelo	Underwriters	Laboratories.

Linhas de Produtos:
•	Capelas	de	Bancada	de	Uso	Geral.
•	 Capelas	de	Digestão	Ácida.
•	 Capelas	de	Ácido	Perclórico.
•	 Capelas	de	Radioisótopos.
•	 Capelas	de	Chão
•	Capelas	de	Baixo	Fluxo	de	Alta	Performance.
•	 Capelas	de	Polipropileno.
•	 Purificadores	de	Vapores	Químicos.
•	 Ventiladores	de	Exaustão.

Certificações:
•	ASHRAE	110

•	EN	14175

•	UL	classified

Capela Laboratorial de 
Chão Frontier

Capela Laboratorial de 
Digestão Ácida Frontier

Capela Laboratorial 
Radioisotópica Frontier
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Acessórios para Capelas Laboratoriais

Depuradores de Vapor

Introdução: 
Uma	capela	laboratorial,	quando	usada	adequadamente	e	
em	perfeito	funcionamento,	exausta	gases,	poeiras	e	vapores	
perigosos	e	de	um	local	confinado	e	ajuda	a	proteger	os	
trabalhadores	da	exposição	por	inalação.	Para	ser	capaz	
de	fornecer	o	melhor	sistema	de	exaustão	de	fumos,	a	
Esco	possui	uma	linha	completa	de	acessórios	para	capelas	
laboratoriais,	com	Depuradores	de	Vapor,	Ventiladores	de	
Exaustão,	e	Monitores	de	Fluxo	de	Ar,	compatíveis	com	a	
maioria	das	capelas	Esco.

Os	Depuradores	de	Vapor		Esco	oferecem	excelente	controle	
de	poluição	do	ar	para	produtos	químicos	solúveis	em	água,	
presentes	nos	vapores	de	exaustão	de	capelas	laboratoriais.	
Mais	e	mais	designers	e	operadores	de	laboratório	estão	
considerando	o	uso	Depuradores	em	suas	capelas,	para	
evitar	 problemas	 de	 segurança	 do	 operador	 e	 meio	
ambiente.

Principais Benefícios:
•	Excelente	eficiência	de	 remoção,	com	eliminação	de	
95-98%	para	a	maioria	dos	ácido	e	bases	solúveis	em	

água	da	correntes	de	ar.
•	Material	durável	 feito	em	polipropileno	 resistente	a	
químicos	e	à	corrosão.

•	A	embalagem,	coletor	de	spray	e	o	eliminador	de	névoa	
se	localizam	na	parte	superior	da	capela.	A	bomba	e	
o	reservatório	na	base.	Este	arranjo	assegura	que	seja	
necessário	um	espaço	extra	mínimo	para	o	sistema	de	
depuração

Ventiladores de exaustão

Introdução: 
Os	 Ventiladores	 de	 Exaustão	 Esco	 são	 projetados	
especificamente	para	aplicações	com	corrosivos	em	capelas	
laboratoriais.	

Principais Benefícios:
•	Impulsor	e	invólucro	de	plástico,	altamente	resistentes	a	
produtos	químicos	e	corrosão.

•	Desempenho	de	acordo	com	AMCA	210-85	e	ISO	5801.
•	Polipropileno	(PPH)	reciclável	em	bloco	único	e	sem	juntas	
e	soldas.	Forte,	de	alta	densidade	e	tratado	com	UV.

Monitores de Fluxo de Ar

Introdução: 
Os	Monitores	de	Fluxo	de	ar	Esco	Sentinel	XLTM	medem	e	
monitoram	a	"velocidade	nominal"	dentro	de	uma	capela	
laboratorial.	O	sistema	gera	um	alarme	se	a	velocidade	
nominal	cai	abaixo	do	ponto	de	alarme	de	baixa	ou	sobe	
mais	alto	do	que	o	ponto	de	alarme	alto.

Todas	 as	 funções	 deste	 sistema	 de	 monitoramento	
proporcionam	um	maior	nível	de	confiança	e	segurança	ao	
usuário	ao	utilizar	a	capela	laboratorial.
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A Linha Esco de produtos de ART é a melhor escolha para laboratórios de fertilidade, 

com segurança e performance comprovadas.

Equipamentos Esco de Tecnologia de Reprodução Assistida (ART)
Estações de Trabalho ART

Introdução: 
A	Estação	de	Trabalho	ART	Fertilsafe	Multi-Zone	(MZ)	é	uma	
estação	de	trabalho	avançada	especialmente	produzida	para	
técnicas	de	Reprodução	Assistida	(ART),	como	manipulação	
gametas	ou	de	embriões	durante	a	fertilização	in	vitro.	
A	 bancada	 com	 aquecimento	 controlado	 de	 precisão	
proporciona	um	total	controle	do	usuário	sobre	as	condições	
ambientais	necessárias	em	processos	embriológicos.

A	Fertilsafe	MZ	possui	outras	características	que	a	tornam	o	
sistema	perfeito	para	laboratórios	de	fertilidade.	Inclui	um	
sistema	de	umidificação,	provisões	para	estereomicroscópios,	
fonte	de	luz	integrada,	e	bancada	de	vidro	aquecida.	O	que	
faz	a	Fertilsafe	única,	no	entanto,	é	o	sistema	de	vigilância	
fornecido	no	monitor	touchscreen	integrado.	O	sistema	de	
vigilância	fornece	informações	gráficas	das	10	zonas	de	
aquecimento	(modelo	de	4	pés	de	largura)	ou	20	zonas	
de	aquecimento	 (modelo	de	de	6	pés	de	 largura	com	
configuração	de	microscópio	dual).

Principais Benefícios:
•	Regulagem	da	 temperatura	de	última	geração	para	
aplicações	ART.

•	Feedback	em	tempo	real	de	parâmetros	de	desempenho	
da	estação	de	trabalho	através	do	sistema	de	vigilância.

•	Baixo	nível	de	ruído	e	vibração.

Características:
•	Bancada	aquecida	inteligente	com	um	sistema	avançado	
aquecimento	multi-zona	(9+1	zonas)	mantém	amostras	
aquecidas.

•	 Sistema	 de	 vigilância	 com	 registro	 de	 dados	 exibe	
constantemente	os	parâmetros	importantes,	tais	como	
a	temperatura	de	cada	zona	e	vazão	de	gás	umidificado.

•	Monitor	 touchscreen	 embutido	 roda	 o	 software	 do	
sistema.

•	Provisões	para	integração	da	maioria	dos	microscópios	
comuns	vem	de	série.

•	Bancada	de	vidro	aquecida	e	fonte	de	luz	integrada	com	
espelho	dupla	face	e	botões	de	controle	de	intensidade	
completam	o	sistema	para	trabalhos	de	microscopia.

•	Portas	de	validação	de	temperatura	PT1000	permitem	fácil	
validação	temperatura.

•	Sistema	de	umidificação	fornece	controle	digital	de	fluxo	
do	gás	pré-misturado	que	mantém	as	amostras	em	um	
ambiente	controlado,	eliminando	zonas	de	ar	morto,	
prolongando	a	vida	útil	do	filtro	principal	e	melhorando	
a	proteção	do	produto	contra	contaminação	cruzada.

Projetadas	na	Dinamarca
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Incubadoras Multi-Room

Projetada para o uso em laboratórios de fertilidade, a nova Esco Miri oferece recursos 

que não só fazem sentido, mas oferecem um desempenho superior, o que a torna a 

escolha perfeita para a incubação de embriões para fertilização in vitro.
Introdução: 
Esco	Miri	é	uma	revolução	em	forma	e	funcionalidade	para	
incubadoras	de	CO2	para	a	fertilização	in	vitro	(IVF).	Com	
seis	câmaras,	a	Miri	é	uma	incubadora	multi-room	que	
permite	que	os	usuários	acessem	suas	culturas	em	uma	
câmara	sem	afetar	as	câmaras	vizinhas.	Assim,	os	efeitos	
prejudiciais	das	flutuações	de	temperatura	e	de	gás	causa-
dos	por	acesso	frequente	são	evitados.

Construída	especificamente	para	equipar	os	laboratórios	e	
clínicas	de	fertilização	in	vitro	e	proporcionar	os	melhores	
padrões	 de	 cuidado,	 possui	 um	 conjunto	 único	 de	
características	que	não	podem	ser	encontrados	em	nenhum	
outro	produto.

Características:	 	 	
•	Seis	câmaras	completamente	 independentes	uma	da	
outra,	impedindo	a	contaminação	cruzada.

•	Não	 requer	gases	de	mistura	=	 custos	operacionais	
reduzidos.

•	Aquecimento	na	tampa	(camada	de	óleo	não	é	necessária)	
impede	 a	 condensação	 e	 melhora	 a	 regulação	 /	
recuperação	de	temperatura.

•	 Descontaminação	 	 UVC	 documentada	 para	 o	 gás	
recirculado.

•	Testada	e	documentada	por	MEA.
•	Sistema	de	regulação	12	x	PID:	o	mais	avançado	do	
mundo.

•	Validação	de	temperatura	integrada.
•	Exibição	completa	de	parâmetros	à	distância.
•	Sensores	de	pressão	no	gás	externo

Certificações:
•	IEC/EN	60601-1	3a	edição

•	EU	MDD	Class	IIa	para	Equipamentos	Médicos

Projetadas	na	Dinamarca

Produzidas	na	União	Européia
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Equipamentos Farmacêuticos

Por décadas, a Esco tem sido pioneira no desenvolvimento de tecnologias de contenção 

e ar limpo, ganhando uma reputação de inovação mercado mundial de laboratórios 

e de sala limpa. Utilizando essa riqueza de conhecimento e experiência, expandimos 

nossa gama de produtos de sala limpa para criar o que é hoje a Divisão Esco Pharma. 

Introdução: 
Os	 engenheiros	 de	 P&D	da	Divisão	 Esco	 Pharma	 têm	
mais	de	30	anos	de	experiência	em	design	de	sistemas	
de	 uma	 variedade	 de	 equipamentos	 de	 contenção	 e	
processos	assépticos.	Esta	equipe	de	engenheiros	ajudou	
no	desenvolvimento	da	linha	farmacêutica	Esco,	desde	
produtos	e	equipamento	básicos	de	 sala	 limpa	até	os	
produtos	mais	revolucionários,	de	isoladores	farmacêuticos	
para	hospitais	até	sistemas	de	isolamento	de	contenção	
avançados,	incluindo	novos	produtos	para	atender	diversas	
necessidades.

Os	equipamentos	farmacêuticos	Esco	são	dividido	em	três	
categorias	principais:
-	 Contenção	de	Fluxo	de	Ar
-	 Isolamento	de	Contenção
-	 Barreiras	Contra	Contaminação	Cruzada

Produtos de Contenção de Fluxo de Ar:

•	Cabines	de	Fluxo	Descendente	(Downflow)	Pharmacon.
•	Straddle	Units	Esco	–	Simples	ou	Dupla;	Cabines	de	
Fluxo	Laminar	personalizadas.

•	Armário	de	armazenamento	de	vestuário	Esco,	Armário	
de	armazenamento	de	Fluxo	Laminar.

•	Trolleys	Verticais	de	Fluxo	Laminar,	Trolleys	Horizontais	
de	Fluxo	Laminar.

•	Fluxo	de	Ar	Laminar	de	Teto,	Unidades	de	Filtro	de	
Ventilador.

•	Cabines	de	fluxo	laminar,	caixas	modulares.

Produtos de Isolamento de Contenção:

•	Isolador	de	Contenção	Asséptica	(ACTI).
•	Isolador	de	Contenção	Wight	/	Dispense	(WDCI).
•	CAI	e	CACI.
•	Isoladores	personalizados.

Barreiras Contra Contaminação Cruzada:

•	Barreiras	Estáticas.
•	Barreiras	Dinâmicas	de	Fluxo	de	Ar.
•	Barreiras	Biodecon.

Projetados	nos	EUA
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Apresentamos Esco Isotherm® – fornos e incubadoras de laboratório  de primeira classe, 
com as tecnologias e reconhecimento para comprovar.

Performance confiável para aplicações universais
Fornos e Incubadoras de Laboratório

Introdução:
Esco	 Isotherm®	–	 fornos	e	 incubadoras	de	 laboratório	
de	classe	mundial	que	englobam	ergonomia,	interfaces	
intuitivas,	controles	do	microprocessador	PID	com	opções	
de	programação,	uma	jaqueta	de	ar	aquecido	em	quatro	
zonas	e	um	pacote	de	ventilação	e	isolamento	precisamente	
ajustado	e	testado.	Tudo	 isso	com	todo	o	suporte	nos	
padões	internacionais	Esco,	com	representantes	de	vendas	
e	de	serviços	em	todo	o	mundo.

Características:
•	Câmara	de	Pré-Aquecimento	com	tecnologia	Solaris™
•	Design	de	convexão	forçada	produz	índices	mais	rápidos	
de	resposta	de	temperatura,	melhor	uniformidade	e	
flutuação	reduzida.

•	 Velocidade	 do	 ventilador	 e	 índices	 de	 trocas	 de	 ar	
ajustáveis.

•	Grande	variedade	de	Opções	de	Programação
•	Sistemas	múltiplos	e	redundantes	de	proteção	contra	
temperatura	excessiva,	para	garantir	proteção	máxima	à	
amostra	e	ao	usuário.

•	 Porta	 de	 acesso	 para	 validação	 de	 temperatura	 e	
mapeamento.

•	Maçaneta	ergonômica	com	chave.

Linhas de Produtos:
•	 Fornos	de	Laboratório	do	Convecção	Forçada.
•	 Incubadoras	de	Laboratório	com	Convecção	Forçada.
•	 Incubadoras	Refrigeradas
•	Opções	em	Aço	Inoxidável	para	todos	os	tamanhos	de	
Fornos,	Incubadoras	e	Incubadoras	Refrigeradas.



Serviços de pós-venda Esco

Pós-Venda

Disponibilidade de Peças

Sempre	que	há	necessidade	de	manutenção	e	peças	são	necessárias,	a	minimização	do	tempo	de	inatividade	é	um	objetivo	
essencial.	A	análise	estatística	de	uso	ajuda	a	Esco	a	prever	a	vida	útil	das	peças,	permitindo	um	adequado	gerenciamento	
da	logística	e	estoques	em	todo	o	mundo.	A	combinação	de	manutenção	preditiva,	dados	históricos	e	proximidade	geo-
específica	assegura	nossos	clientes	de	que	as	peças	e	mão	de	obra	estão	disponíveis	sempre	que	o	serviço	é	programado	

através	da	força	de	vendas	local.

Registro, Documentação e Instrução

O	controle	de	qualidade	na	Esco	estende-se	desde	a	pesquisa	e	desenvolvimento	
até	a	engenharia,	produção,	transporte,	entrega	e	feedback	do	cliente.	A	Esco	
mantém	um	programa	agressivo	para	incentivar	o	registro	do	cartão	de	garantia,	
por	submissão	por	correio,	e-mail	ou	on-line,	para	que	possamos	saber	onde	
produtos	os	Esco	estão	localizados	e	como	eles	estão	sendo	usados.	Dados	
do	nosso	programa	de	registro	de	garantia	são	confidenciais	e	nos	fornece	
informações	de	contato	valiosas	para	o	caso	de	precisarmos	para	notificá-lo	
sobre	o	seu	produto	Esco.

Todos	os	produtos	Esco	incluem	números	de	série	únicos	para	identificação.

Documentação	para	todos	os	testes	de	desempenho	são	arquivados	e	mantidos	
para	referência	do	cliente.

Informações Técnicas On-Line

Instruções	de	preparação	do	local	são	úteis	antes	da	chegada	e	instalação	do	
produto.	Manuais	de	instalação	e	start-up	de	operações,	manuais	e	guias	de	
referência	rápida	estão	disponíveis	online	a	qualquer	hora	na	Biblioteca	Esco.	O	
centro	de	concierge	online	LiveSupport™	acessível	pelo	do	site	da	Esco	oferece	
horário	de	funcionamento	estendido.	LiveSupport™	permite	que	os	usuários	

dialoguem	diretamente	com	o	pessoal	da	Esco.

Referências e Links

Para	saber	mais	sobre	produtos	Esco,	mercados,	oportunidades	de	emprego,	
história,	educação,	recursos	de	informação	e	Cingapura,	visite	o	nosso	portal	

de	informações	em	www.escoglobal.com.

LIVE SUPPORT
escoglobal.com

LIVE SUPPORT
escoglobal.com
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