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Gama de 
Piloto para testes

A ACTINI projeta e fabrica toda uma gama de esterilizadores atendendo às necessidades das indústrias farmacêutica, biotecnológica e cosmé-
tica, bem como de subcontratados e CMOs desses mesmos setores..

Gama de  
Produção

Gama de  
Piloto Industrial

MODELO
CAPACIDADE 

HORÁRIA*
TECNOLOGIA APLICAÇÕES

PILOTO PARA TESTES 20 a 500 litros
• Aquecimento elétrico
• Concepção tubular

• Testes de produto
• Caracterização do produto
• Séries pequenas de vários produtos
Possibilidade de aluguel de curto ou longo 
prazo

PILOTO INDUSTRIAL
500 litros

1.000 litros
• Aquecimento elétrico ou a vapor
• Concepção mista tubular / placa

• Produção de pequenas séries
• Produção de subcontratação
• Lançamento do produto

ESTERILIZADOR DE  
PRODUÇÃO

2.000 litros
5.000 litros

10.000 litros 
15.000 litros
20.000 litros
40.000 litros

• Aquecimento a vapor
• Concepção mista tubular / placa

• Aplicações de produção industrial

LINHA DE PRODUTO DE ESTERILIZAÇÃO

GAMA ESTERILIZADOR
Soluções de tratamento padrão e personalizadas

* Projetar taxas de fluxo com base em produtos semelhantes à água (pode esterilizar produtos até 200 cP / 20°C em taxa de fluxo mais baixa)
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• Temperatura de tratamento ajustável de acordo com os produtos
• Tempo de retenção configurável com placa de ponte
• Possibilidade de configuração simples ou multi-produto
• Gestão automática dos ciclos de produção e limpeza através de PLC

SEU PRODUTO NO CENTRO DO PROCESSO

Ciente dos desafios ligados à qualidade dos produtos esterilizados por seus equipamentos e fortalecida por sua experiência, a ACTINI oferece 
soluções de tratamento padronizadas ou customizadas dependendo da natureza dos produtos a serem tratados, requisitos e capacidades de 
esterilização e padrões do ambiente de produção.

• Trocador tubular asséptico
• Combinação tubular / placa para recuperação de energia e resfriamento em unidades maiores
• Regulação de temperatura muito precisa, eliminando qualquer risco de superaquecimento e danos à solução tratada
• Repetibilidade garantida de receitas
• Equipamento 100% automático para gerenciamento de ciclo seguro, monitorado e registrado
• Ciclos SIP / CIP para uma assepsia perfeita do processo
• Possibilidade de design cGMP, conformidade CFR, diretrizes farmacêuticas e BPE
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Modularidade e flexibilidade

Recursos de design com foco no produto

ESTERILIZADORES

Uso:        Esterilização, tratamento HTST e inativação
 

Produtos: Viscosidade variável de 1 a 1.000 cP
 • Meio nutriente (ágar, soluções de glicose, sal, proteínas ...)
 • Mosto da fermentação
 • Ingredientes ativos (peptídeos, insulina ...) 
 • Extratos vegetais, soluções à base de açúcar, sabores ...

 

Projeto:    Temperatura de tratamento ajustável de 60°C a 150°C 
               Tempo de espera modular (4 configurações)

 
Aluguel:   Possibilidade de alugar o piloto nas instalações da ACTINI para teste  
               ou nas instalações do Cliente           


