
Catálogo de Produtos - Estantes Ventiladas



Possuem comando por teclado tipo membrana com 
2 manômetros diferenciais que indicam via alarme 
luminoso, a troca de filtros e problemas de pressão 
e vazão. Também conta com portas com vedação 
magnética, confeccionadas em policarbonato, 
permitindo assim, o isolamento do meio externo e 
a visualização do interior do equipamento.

Estantes Ventiladas 
para Roedores

Principais Vantagens e Características

Produto AlturaComprimento

Estante Vent. de 2 portas

Estante Vent.da de 3 portas

Estante Vent. de 1 porta 810mm

1650mm

2458mm

2340mm

2340mm

2340mm

Largura

580mm

580mm

580mm

As Estantes Ventiladas são ideais para pequenos 
biotérios e laboratórios, onde se faz necessário o 
uso de diversos modelos de caixas e mini-isoladores. 
 

A exaustão é feita por meio de um motor independente e 
pode  ser  lançada  para  o  ex te r io r  da  sa la . 
Possui rodízios giratórios (sendo dois com travas) e 
divisões internas que permitem a acomodação de 
gaiolas convencionais para camundongos, ratos, 
cobaios e hamsters além de mini-isoladores para 
camundongos e ratos. 

Compatibilidade
As Estantes Ventiladas podem acomodar 
diversos modelos de caixas convencionais 
e mini-isoladores Alesco para camundongos 
e fundos dos mini-isoladores Alesco médio 
ou para ratos, com seus respectivos aramados.

Opera com diversas gaiolas do mercado;
Elimina odores e diminui a exposição do operador 
à alérgenos;
Painel tipo membrana micro-processado e de fácil
leitura, com indicação de filtros saturados e
temperatura;  
Modelos para camundongos, ratos, cobaios e hamsters;
Portas em policarbonato cristal com fechamento
magnético; 
Excelente isolamento acústico;

Peso Voltagem

Kg

Sistema Completo
de Filtros

Vantagem Estrutural

Modelos

O painel possui comando por teclado tipo 
membrana com dois manômetros que monitoram 
possíveis problemas de pressão e vazão e 
informam, por meio de um alarme luminoso, a 
necessidade de troca de filtros.

O sistema possui pré-filtro, filtro de 
entrada e filtro de saída.

Possui excelente isolamento acústico devido às 
paredes e às portas, que são confeccionadas 
em policarbonato cristal com fechamento 
magnético.

Estante de
1 porta

Estante de
2 portas

Estante de 
3 portas

Painel Eletrônico

São confeccionadas em PVC rígido, polipropileno e 
alumínio, com sistemas independentes (2 motores) de 
insuflamento e exaustão de ar, possuindo 1 pré-filtro de 
entrada, 1 filtro principal e 1 filtro de saída na rede de ar.

Sistema independente de motores para insuflação
e exaustão do ar;
Sistema de filtros com pré-filtros laváveis e filtros de
entrada e saída;
Três modelos disponíveis.

220V

220V

220V

108Kg

138Kg

207Kg

Estante Ventilada de 
duas portas

Salas sem odores,
contaminantes e 

alérgenos.

+ Proteção

 Bem-Estar+
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