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UV PARA DESINFECÇÃO
O sistema UV é uma solução moderna e eﬁciente de desinfecção de água que combate eﬁcazmente
a contaminação microbiológica, inativando bactérias, vírus e outros organismos patogênicos,
evitando que se reproduzam e provoquem outros riscos à saúde. O resultado desse tratamento é
água potável, saudável e segura.
Desinfectar a água potável através de luz ultravioleta é um meio excepcionalmente eﬁcaz,
ambientalmente seguro, plenamente comprovado e o caminho futuro para desinfecção da água em
todo o mundo. A linha de esterilizadores Water Safety atua com o sistema de luz ultravioleta, que
protege a água contra microorganismos aquáticos sem uso de produtos químicos.
A luz ultravioleta é um processo de desinfecção natural, que não agride o meio ambiente, podendo
ser usada em aplicações de água potável para processos industriais, comerciais e residenciais, além
de desinfecção de eﬂuentes. A água é um solvente universal e absorve traços de tudo com que entra
em contato.
Entre esses contaminantes, incluem-se bactérias, vírus, algas, fungos e protozoários que causam
doenças e que somente podem ser detectados através de análises de água. A única maneira de se
ter certeza que a água esteja livre de microorganismos é desinfectando-a.
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UV PHARMA
Nossos sistemas PharmaLine são projetados para higiene com base nos princípios das CGPM e
visando especiﬁcamente fornecer Desinfecção UV na geração de água puriﬁcada farmacêutica e
sistemas de circuito de distribuição onde o projeto sanitário é crítico.
Usando um sistema UV você desinfecta a água, elimina possíveis organismos, reduz a carga
biológica, protege contra a incrustação biológica, leva a menos ciclos CIP / SIP e custos operacionais
mais baixos.
Cada sistema vem com um Sensor de Intensidade UV, assim facilitando o monitoramento e o
registro de desempenho. Todos os sistemas usam lâmpadas de amálgama de baixa pressão
fornecendo assim um comprimento de onda germicida eﬁciente em termos energéticos e uma
lâmpada com longa vida útil para reduzir os custos operacionais.
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UV PARA DECLORAÇÃO
Nossos sistemas PureLine DC oferecem alta garantia de doses UV para remoção e desinfecção
efetivas de cloro livre para as indústrias de alimentos e bebidas.
Usando o UV para remover o cloro protegemos as membranas RO de cloro residual e incrustação
biológica. A decloração UV oferece vantagens distintas sobre tecnologias tradicionais, como ﬁltragem
de carvão ativado (ACF) ou dosagem de metabissulﬁto de sódio (SMB).
Estes comprovados métodos de remoção de cloro são propensos a contaminação microbiana e
exigem signiﬁcativamente mais envolvimento do operador e espaço para instalação que o UV,
levando a custos mais altos da vida útil.
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UV PARA AÇUCAR LÍQUIDO
Nossos sistemas reuso de eﬂuentes industriais visam especiﬁcamente fornecer desinfecção UV
certiﬁcada por terceiros para consumo municipal de água.
Usando um sistema UV certiﬁcado de terceiros, você pode ter certeza de que a dose de UV
produzida irá desinfetar o eﬂuente tratado, eliminando microrganismos nocivos, reduzindo a carga
biológica, protegendo contra a incrustação biológica e custos operacionais mais baixos.
Cada sistema vem com um sensor UV seco certiﬁcado, permitindo a veriﬁcação do desempenho
do equipamento. O sensor facilita o monitoramento e desempenho.
O sistema de controle também tem a capacidade de medir vazão, transmitância e calcular a dose
de UV com base nas condições de operação em tempo real.
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UV - REUSO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS
Nossos sistemas reuso de eﬂuentes industriais visam especiﬁcamente fornecer desinfecção UV
certiﬁcada por terceiros para consumo municipal de água.
Usando um sistema UV certiﬁcado de terceiros, você pode ter certeza de que a dose de UV
produzida irá desinfetar o eﬂuente tratado, eliminando microrganismos nocivos, reduzindo a carga
biológica, protegendo contra a incrustação biológica e custos operacionais mais baixos.
Cada sistema vem com um sensor UV seco certiﬁcado, permitindo a veriﬁcação do desempenho
do equipamento. O sensor facilita o monitoramento e desempenho. O sistema de controle também
tem a capacidade de medir vazão, transmitância e calcular a dose de UV com base nas condições
de operação em tempo real.
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