
MPR-514
MPR-514R
MPR-1014
MPR-1014R

Refrigeradores Farmacêuticos

A série de refrigeradores farmacêuticos da SANYO 
oferece uma completa solução para a crescente exigência 
de temperaturas uniformes e exatas para o armazenamen-
to na área farmacêutica e de produtos biológicos sen-
síveis. Refrigeradores com desenho ergonômico, e de fácil 
acesso ao material armazenado.

Modelos: MPR-514 e MPR-1014R



 
 

MPR-513
 Effective capacity: 489   (17.2 cu. ft.)

MPR-1013R
Equipped with sliding racks.
Effective capacity: 1,034   (36.5 cu. ft.)

Remarkable cooling efficiency
A highly efficient hermetic compressor, 
specially designed and developed by 
Sanyo, is utilized to provide powerful and 
rapid cooling to maintain proper 
temperature level.

orry free cycle defrosting system
 cycle defrost system, 

defrosting is performed automatically 
during compressor “off” cycles, and by 
sensing frost levels. This way defrosting is 
performed only when required, further 
protecting the contents against unneces-
sary temperature rise. The defrosting 
heater also acts as an emergency heat 
source to prevent samples from freezing.

Conventional Refrigerator

Stable and reliable environment control—
the key to high-precision performance for
exacting storage or research requirements

Features of the MPR-513(R) and MPR-1013(R) User-friendly design: easy-viewing, easy-opening, and energy-saving 

Uniform Storage Te perature Cycle Defrost

Uniform Storage Temperature–Ambient Temperature
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Several factors are important to assure the 
quality of pharmaceuticals, samples and 
reagents. These are storage temperature, 
expiry date, exposure to ultraviolet light and 
humidity. Of these the most important is 
storage temperature. If the temperature is 
too high, chemical changes can occur which 
affect the quality of the materials. If the 
temperature is too low, there is a risk of 
structural changes brought about by freezing. 
Narrow and uniform temperature control 
without regard to ambient conditions is very 
important. Don’t compromise your results!

Uniform storage unaffected by 
ambient temperature
Microprocessor controlled
An electronic sensor accurately monitors 
chamber temperature and feeds the 
information to the microprocessor for 
precise control at preset temperature.
Fans ensure gentle air circulation to 
provide uniform top to bottom tempera-
ture control after frequent door openings. 
Sanyo’s easily calibrated, reliable and 
stable controls make validation easier.

Plenums
Sanyo
cold air flow distribution throughout the 
chamber to ensure temperature 
uniformity— essential for validated 
storage requirements.

HFC refrigerants & CFC-free 

Always a leader in environmentally friendly 
, Sanyo refrigerators feature 

commonly available HFC refrigerants and 
CFC-free insulation.

2°C to 14°C ambient temp.
 –5°C to35(         

2°C to 14°C ambient temp.
 –5°C to35°C(         )

 

 

 

Refrigeradores Farmacêuticos
Armazenamento
Uniformidade interna não afetada pela temperatura ambiente 
Um sensor eletrônico do tipo thermistor monitora a temperatura 
interna da cabine, passando todas as informações para o microproces-
sador, assegurando um controle preciso da temperatura. O sistema 
de ventoinhas realiza uma constante circulação de ar no interior do 
refrigerador, oferecendo uma excelente uniformidade da temperatura 
em toda a extensão da cabine, principalmente após freqüentes aber-
turas da porta, não sendo afetado pela temperatura ambiente.

Uniformidade Superior
Circulação de ar forçada.
O design do plenário da SANYO confere distribuição do fluxo de ar frio 
uniforme ao longo da câmara para garantir uniformidade da tempera-
tura, essencial para exigências de armazenamento validado.

Compressor
Compressor de Alto Desempenho e Silencioso 
Levando em consideração que os refrigeradores 
farmacêuticos são manuseados com grande freqüen-
cia, um compressor hermético de alto desempenho, 
especialmente projetado e desenvolvido pela SANYO é 
utilizado em cada modelo da série MPR. O compressor 
hermético de 300W, livre de CFC, favorece uma 
refrigeração rápida e de alto desempenho para a ma-
nutenção da temperatura interna a um nível constante.

Sistema de Degelo
O degelo é realizado automaticamente durante os ciclos 
de “desligamento” do compressor. Desta forma, o de-
gelo é realizado apenas quando requerido, protegendo os 
materiais armazenados contra aumento desnecessários 
da temperatura durante o ciclo de degelo. O aquecedor 
do degelo também é utilizado para aquecer o interior da 
cabine em ambientes de baixas temperaturas.

Design
Desenho Ergonômico.
Um desenho ergonômico projetado para os refrigera-
dores da série MPR da SANYO, oferece duas portas com 
uma ampla janela de vidro de dupla camada, permitindo 
uma ótima visualização interna das amostras.

Segurança
•	 Construção da Cabine
Janela da porta com filme protetor para evitar dispersão 
de vidro quebrado no chão. Portas com fechadura.

MPR-514R
Capacidade efetiva: 486 Litros

Equipado com cestas deslizantes 
(lado direito)

Variação Ajustável: 2°C a 14°C
(Temp. Ambiente -5°C a 35°C)

MPR-514
Capacidade efetiva: 489 Litros

Variação Ajustável: 2°C a 14°C
(Temp. Ambiente -5°C a 35°C)
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•	 Sistemas de Controle de Segurança
Sistemas de alarme sonoro e visual para aviso de anormali-
dades da temperatura (alta ou baixa) no interior da câmara. 
Um circuito de prevenção desliga automaticamente o motor 
do ventilador ou aquecedor, se a temperatura interna aumenta 
de forma anormal.

•	 Alarme Remoto
O sistema de alarme sonoro e visual para aviso de
anormalidades da temperatura também conta com alarme de 
conexão remota.

Respeita o Meio Ambiente
A SANYO é livre de CFC
Refrigeradores da SANYO são isentos de CFC e
Hidrofluorcarbono (HFC)

A SANYO é compatível com RoHS
Em 01 julho de 2006, a legislação RoHS (Directiva 2002/95 
UE / EU) entrou em vigor. RoHS é a restrição de substâncias 
perigosas para reduzir a quantidade de poluição no meio 
ambiente. Substâncias tóxicas em equipamentos 
eléctricos, tais como chumbo, cádmio, mercúrio, 
cromo 6 +, PBB e PBDE, que podem causar 
sérios danos ao meio ambiente, foram proibidas. 
Os refrigeradores da série MPR da SANYO cumprem com 
estes regulamentos.

Gráfico de Desempenho da Temperatura
Temperatura Uniforme de Armazenamento - Temperatura ambiente
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Desempenho Superior de Refrigeração,
Ambiente Ideal de +4°C

MPR-1014R
Capacidade efetiva: 1,034 Litros

Equipado com cestas deslizantes 
(lado direito)

Variação Ajustável: 2°C a 14°C
(Temp. Ambiente -5°C a 35°C)

MPR-1014
Capacidade efetiva: 1,037 Litros

Variação Ajustável: 2°C a 14°C
(Temp. Ambiente -5°C a 35°C)



MPR-1013R/1013/513R/513

DIMENSIONAL DIAGRAMS

SPECIFICATIONS

(Unit : mm)

Model No.

External dimensions (mm)

Interior dimensions (mm)

Effective capacity

Exterior cabinet

Interior cabinet

Outer door

Cabinet insulation

Shelves & Sliding racks

Net weight

 
 35.4 x 23.6 x 70.5 70.9 x 23.6 x 70.5
 
 31.5 x 18.3 x 51.2 66.9 x 18.3 x 51.2
  
 489 liters (17.3 cu.ft.) MPR-514 1037 liters (36.6 cu.ft.) MPR-1014
 486 liters (17.2 cu.f 4R 1034 liters (36.5 cu.ft.) MPR-1014R

Baked-on acrylic finish galvanized steel
Stainless steel
2 sliding doors

Double paned glass window
CFC-free, Rigid polyurethane, foamed-in-place

 MPR-514: 5 polyester coated wire shelves MPR-1014: 10 polyester coated wire shelves

 

 MPR-514R: 5 polyester coated sliding shelves MPR-1014R: 10 polyester coated sliding shelves
 Load: 10lbs per shelf Load: 10lbs per shelf

 W
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 1

 299lbs (136kg) MPR-514 528lbs (240kg) MPR-1014
 312lbs (142kg) MPR-514R 554lbs (252kg) MPR-1014R

*Appearance and specifications are subject to change without notice.
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Product conforms to RoHS (Restriction of Hazardous Substance directives) 

SANYO is committed to developing green technologies that provide energy 
efficiency resulting in lower operational costs with less impact on the environment.

SANYO Electric Co.,Ltd., Biomedical Division, Gumma is certified for  
Quality management system: ISO9001/ 
Medical devices Quality management system: ISO13485/ 
Environmental management system: ISO14001

MPR-1013R/1013/513R/513

DIMENSIONAL DIAGRAMS

MPR-1014/1014R
Front view

MPR-514/514R
Front view

MPR-514/514R & MPR-1014/1014R
Side view

SPECIFICATIONS

(Unit : mm)

 MPR-514, MPR-514R MPR-1014, MPR-1014R
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GREEN
product

Especificações

Modelo

Dimensões Externas em mm (C x L x A)

Dimensões Internas em mm (C x L x A)

Capacidade Efetiva (em Litros)

Exterior da Cabine

Interior da Cabine

Porta Externa

Isolamento da Câmara
Trava da Porta Externa

Divisórias internas

Método de resfriamento

Evaporador
Condensador

Compressor

Refrigeração

Degelo

Especificações Elétricas

Potência da
Ventoinha

Peso líquido

900 x 600 x 1790 900 x 600 x 1790

800 x 465 x 1300 1700 x 465 x 1300

489 litros na MPR-514
486 litros na MPR-514R

1037 litros na MPR-1014
1034 litros na MPR-1014R

Aço galvonizado com acabamento acrílico
Aço inoxidável

Duas portas de acesso com janela de vidro de dupla camada

Espuma de poliuretano isento de CFC
1

MPR-514: 5 prateleiras revestidas em poliester
Carga: 110kg por prateleira

MPR-1014: 10 prateleiras revestidas em poliester
Carga: 110kg por prateleira

MPR-514R: 5 cestas revestidas em poliester
Carga: 4.5kg por prateleira

MPR-1014R: 10 cestas revestidas em poliester
Carga: 4.5kg por prateleira

Circulação de ar forçada

Estabilizador e Tubo
Tubo de fio e tubo de folha Estabilizador e Tubo

225W Hermeticamente selado 300W Hermeticamente selado
R-134a

Para resfriar
Para condensar

3W
---

3W x 2
4W

Totalmente automático (tipo forçado)

115V, 60-Hz
136kg = MPR-514

142kg = MPR-514R
240kg = MPR-1014

252kg = MPR-1014R

Dimensões (pol.)                                                                                             Opcionais

MPR-1014/1014R
Visão Frontal

MPR-514/514R & MPR-1014/1014R
Visão Lateral

MPR-514/514R
Visão Frontal

Registrador Circular
de Temperatura

MTR-C954

www.lobov.com.br – (11) 3829-8040


