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Portfólio de produtos de controle de 
temperatura Thermo Scientific
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desempenho versátil... 

Circuladores de banho 
aquecidos/refrigerados da  
Série ARCTIC Thermo Scientific™

•	 -40	°C	a	+200	°C	

•	 45	modelos	disponíveis

•	 Capacidade	de	resfriamento	de	
até	900W

•	 Utilize	o	espaço	de	trabalho	do	
banho	ou	a	circulação	externa	
para	uma	aplicação

Circuladores de banho aquecidos 
da Série SAHARA Thermo Scientific™ 
•		Ambiente	de	+13	°C	a	+300	°C
•	 Mais	de	70	modelos	diferentes	com	
opção	de	banhos	de	aço	inoxidável,	
acrílico	ou	óxido	de	polifenileno	(PPO)

•	 Capacidade	de	aquecimento	de		
até	3kW

•	 Utilize	o	espaço	de	trabalho	do	
banho	ou	a	circulação	externa	para	
uma	aplicação

Circuladores de banho refrigerados 
com temperatura ultrabaixa da Série 
GLACIER e ULT Thermo Scientific™

•	 -95	°C	a	+200	°C

•	 4	modelos	disponíveis

•	 Capacidade	de	resfriamento	de		
até	1kW

•	 Utilize	o	espaço	de	trabalho	do	
banho	ou	a	circulação	externa		
para	uma	aplicação

Banhos de água para uso geral 
Precision™ Thermo Scientific™

•	 Ambiente	a	+100°C

•	 32	modelos	de	sua	escolha

•	 Controle	analógico	ou	digital

Banhos de água com agitação  
de precisão Thermo Scientific™

•	 Ambiente	a	+99,9	°C

•	 4	modelos	disponíveis

•	 Frequência	de	agitação	de	30	a		
200	oscilações	por	minuto

Banhos de água Lab-Line™ 
Thermo Scientific™

•	 Ambiente	a	+100	°C

•	 28	modelos	de	sua	escolha

•	 Controle	analógico	ou	digital

Selecione o produto certo para sua aplicação em nosso abrangente portfólio. Como líderes inovadores 
no controle de temperatura, somos especialistas em otimização de aplicações de resfriamento e 
aquecimento. Com mais de 50 anos no mercado e inúmeras instalações de sucesso ao redor do mundo, 
temos conhecimento especializado em produtos e aplicações para atender aos requisitos de controle de 
temperatura mais exigentes. De grandes processos de fabricação a processos de bancada, os produtos de 
controle de temperatura da Thermo Scientific™ proporcionam soluções escaláveis que continuam sendo  
a primeira escolha de empresas de nível mundial e líderes do setor. 

  de aplicações laboratoriais  a industriais

NOVO! Banho de circulação 
VersaCool™ Thermo Scientific™

•	 -20	°C	a	+150	°C	

•	 Remoção	da	unidade	de	controle	
aumenta	o	número	de	amostras	
para	maximizar	os	resultados

•	 A	voltagem	global	permite	que	um	
banho	seja	usado	no	mundo	todo

Circuladores de imersão Thermo 
Scientific™ – Séries Padrão (SC), 
Séries Avançadas (AC), Séries 
Premium (PC)
•	 Ambiente	de	+13	°C	a	+300	°C	

•	 8	modelos	disponíveis

•	 Capacidade	de	aquecimento	de		
até	3kW
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Resfriadores de recirculação 
ThermoChill Thermo Scientific™ 
•	 -10	°C	a	+30	°C	

•	 13	modelos	disponíveis

•	 Capacidade	de	resfriamento	de	
até	2,0	kW

Resfriadores de recirculação 
de faixa baixa Merlin Thermo 
Scientific™

•	 -15	°C	a	+35	°C
•	 10	modelos	disponíveis
•	 Capacidade	de	resfriamento	de	
até	4,8	kW

•	 Modelos	Flourinert	compatíveis	
de	sua	escolha	

Trocadores de calor de 
sistema entre águas  
Thermo Scientific™ 
•	 +5	°C	a	+45	°C
•	 Remoção	de	calor	eficiente	e	
silencioso

•	 Capacidade	de	resfriamento	de	
até	100	kW

•	 Requer	instalação	para	
resfriamento	de	água

Recursos de personalização 
Thermo Scientific™ 
•	 Soluções	de	controle	único	de	
engenharia	térmica	para	seus	
processos	específicos

•	 Especializados	no	uso	de	
fluidos	especiais	

•	 Tecnologia	de	estabilidade	de	
temperatura	especializada:		
até	+/-0,001	°C

  de aplicações laboratoriais  a industriais

Resfriadores de imersão EK  
Thermo Scientific™ 
•	 Temperaturas	baixas	de	até	-90	°C

•	 7	modelos	disponíveis	

•	 Sondas	flexíveis	e	rígidas	
disponíveis

Sistema de teste de 
obscuridade Horizon Thermo 
Scientific™ 
•	 Teste	de	material	para	padrões	
DIN,	ISO,	e	SAE	quanto	a	
emissões	de	compostos	
orgânicos	semivoláteis	(SVOC)	

•	 Kits	de	teste	reflectométrico	ou	
gravimétrico

Resfriadores de recirculação 
ThermoFlex Thermo Scientific™ 
•	 5	°C	a	+90	°C

•	 Plataforma	de	produtos	
configurável

•	 Capacidade	de	resfriamento	de	
até	24	kW

•	 Voltagem	global

Resfriadores de recirculação 
com resfriamento/
aquecimento da Série Polar 
Thermo Scientific™

•	 -25	°C	a	+95	°C

•	 6	modelos	disponíveis	

•	 Capacidade	de	resfriamento	de	
até	500	W

Nossos produtos mais inovadores - desenvolvidos a partir do feedback de clientes - representam um salto no 
desempenho, configurabilidade e tecnologia, proporcionando as seguintes vantagens:

A escolha ideal: Independentemente de sua aplicação ou orçamento, você pode configurar um sistema de 
controle de temperatura flexível e rentável que atenda às suas necessidades específicas.

Serviço e atendimento global: Devido à nossa extensa abrangência mundial, nossos serviços e suporte 
estão prontamente disponíveis quando você precisar. 

Recursos de personalização: Oferecemos soluções de aplicações especializadas e personalizadas, como: 
	 	 •	Conformidade	global	-CE/UL/CSA/RoHS/SEMI/Copy	Exact	 •	Marca	própria

	 	 •	Capacidade	de	voltagem	global		 	 	 •	Acondicionamento	especializado

	 	 •	Opções de treinamento e atendimento personalizadas

	 	



Estudos formais 

Agricultura

Análise

Setor automotivo 

Bioprocesso

Bioreatores

Biotecnologia

Química/Petroquímica

Alimentos & Bebidas

Cuidados de saúde

Lasers e Óptica 

Caracterização de 

materiais 

Imagiologia médica

Mineração

Embalagem

Farmacêutica

Impressão

Abrangência mundial do controle de temperatura da  
Thermo Fisher Scientific
Disponibilização de uma rede de atendimento mundial de profissionais em 
Serviço Autorizado e Direto para atender aos clientes de todo mundo com:
•  Centrais de Atendimento Regionais

•  Centros de Serviço Regionais

•  Redes de Revendedores Regionais

©	2013	Thermo	Fisher	Scientific	Inc.	Todos	os	direitos	reservados.	Todas	as	outras	marcas	registradas	são	propriedade	da	Thermo	Fisher	Scientific	Inc.	e	suas	subsidiárias.	Os	resultados	podem	variar	de	acordo	com	
condições	de	operação	diferentes.	As	especificações,	termos	e	preços	estão	sujeitos	a	alterações.	Alguns	produtos	podem	não	estar	disponíveis	em	todos	os	países.	Por	favor,	consulte	o	seu	representante	de	vendas	
local	para	mais	detalhes.

América	do	Norte:	Ligação	gratuita	nos	EUA/Canadá:	+1	(800)	258-0830;	EUA:	+1	(603)	436-9444	ou	info.tc.us@thermofisher.com
Europa:	Benelux:	+31	(0)	76	579	55	55	ou	info.tc.nl@thermofisher.com;	França:	+33	(0)	1	60	92	48	00	ou	info.tc.fr@thermofisher.com;
Alemanha:	+49	(0)	721	4	09	44	44	ou	info.tc.de@thermofisher.com;	Reino	Unido:	+44	(0)	8706	099	254
Ásia:	China:	+	81	3	5826	1616	ou	info.tc.china@thermofisher.com;	Índia:	+91	(22)	27	78	11	01	ou	contact.lpg.in@thermofisher.com;
Japão:	+81-3-5826-1616	ou	info.lpg.jp@thermofisher.com

thermoscientific.com/tc
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Ofertas de serviço Thermo Scientific	

Instalação e vistoria
Para novas instalações de sistema, garantimos 
uma inauguração rápida e eficiente. Nossos 
especialistas estarão em sua empresa quando 
você ligar o sistema. 

Opções de serviços no local
Desfrute da conveniência de nossos serviços 
em sua instalação.

Garantia estendida / Manutenção total
Ganhe paz de espírito com os mesmos 
benefícios que a garantia original.

Manutenção preventiva (MP) / Calibração 
Estenda a integridade funcional de seu sistema. 
MPs agendadas regularmente podem ajudar 
a impedir falhas prematuras de componentes 
críticos, como bombas, compressores e 
motores de ventiladores. 

Recondicionamento 
Restaure seu sistema para que ele 
funcione como novo.

Proteja seu investimento

Impressão 3D

GQ/CQ

Pesquisa e Desenvolvimento

Semicondutor

Espectroscopia 

Têxtil

Análise térmica 

Transporte

Configure uma solução de controle de temperatura 
flexível e rentável para sua aplicação para

Sedes Regionai


