
SOLUÇÕES 
PARA TRATAMENTO 
DE ÁGUA

Sistemas e equipamentos 
para tratamento de água.
Soluções sob medida e inovação 
tecnológica para tratamento de água.



Só quem oferece soluções integradas 
em tratamento de água pode garantir qualidade 
e confiabilidade de seus sistemas.

Água. Recurso indispensável para a saúde das pessoas e das empresas. Com a utilização de sistemas 
personalizados e sob medida, você previne a variação na qualidade da água e a torna potável ou utilizável, 
independente de ser de origem de poços, nascentes, rios ou outras fontes de captação.

Com os equipamentos de qualidade e alta eficiência dos sistemas de tratamento de água da Élogi, é possível 
remover tanto compostos suspensos como compostos dissolvidos, por meio da associação de tecnologias 
como filtração em meios porosos, adsorção, troca iônica, filtração por membranas e outras.

Os ganhos com a elevação da qualidade da água são inúmeros, além de torná-la própria para consumo 
humano pode evitar incrustações, oxidação e frequentes limpezas de máquinas e equipamentos 
industriais, reduzindo significativamente custos com manutenção e reposição de água.

Tecnologia e inovação sempre estiveram presentes em nosso DNA. É o que move o nosso negócio e o de 
centenas de empresas. E esta relação é o que mantém o crescimento sustentável para empresas e o meio 
ambiente.

Soluções personalizadas, equipamentos de qualidade, alta tecnologia, melhor atendimento, confiança e 
segurança. É assim que você reconhece quem oferece mais que sistemas de tratamento de água.

Sua empresa não pode correr riscos
na hora de implementar sistemas 
e equipamentos para tratamento de água.
Fale com quem é especialista no assunto.



Tratamento de água de chuva.
Tratamento de água potável.
Tratamento de água para reuso.
Tratamento de água industrial.
Tratamento para sistemas de irrigação.

Implementação de 
sistemas de tratamento:

Otimização (Retrofit).
Automação.
Manutenção de filtros e troca 
de elementos filtrantes.
Manutenção e limpeza de bebedouros.
Avaliação de desempenho.
Consultoria técnica.
Locação de unidade de tratamento.
BOT (Build, Operate and Transfer).

Serviços:



Filtros para alta vazão:
Descrição: Um produto leve, eficiente e de excelente custo benefício. Possui 7 opções de cartuchos para 
filtração, onde as configurações podem ser conjugadas. É 100% anticorrosivo, não possui partes 
metálicas e não necessita de energia elétrica.
Range de filtração: 0,2 – 150 micras.
Vazão: Até 34 m³/hora.
Pressão máxima de trabalho: Até 125 psi.
Aplicações: Redução de sabor e odor de cloro, filtragem de água de processo, pré-filtragem de 
tratamento por membranas, torres de resfriamento, redução de turbidez, particulado e coloides, 
remoção de partículas finas de carbono e óleos emulsionados.   Fácil substituição dos cartuchos.

Filtros para baixa vazão:
Descrição: Um produto leve, eficiente e de 
excelente custo benefício. É 100% anticorrosivo, não 
possui partes metálicas e não necessita de energia 
elétrica.
Range de filtração: 1 – 20 micras.
Vazão: Até 4,5 m³/hora.
Pressão máxima de trabalho: até 125 psi.
Aplicações: Redução de sabor e odor de cloro, 
filtragem de água de processo, pré-filtragem de 
tratamento por membranas, torres de resfriamento, 
redução de turbidez, particulado e coloides.

Equipamentos:



Ultrafiltração:
Descrição: Remove partículas de até 0,02 micras, 
como coloides, bactérias, vírus, cistos, turbidez, 
taninos e outras.
Vazão: Até 2,70 m³/h.
Diferenciais: Não necessita bomba de alta 
pressão, podendo utilizar sistemas “comuns” de 
bombeamento. Limpezas duram em média 5 
minutos por dia e gastam apenas 40 litros de água.
Aplicações: Reuso de águas cinzas e água de 
chuva, pré-tratamento de osmose reversa e outros.

Osmose reversa:
Descrição: Equipamento compacto e fácil de usar, 
operação 100% automática.
Vazões: Até 3.785 litros/dia
Entrada de energia: 110/220 V.
Capacidade dos tanques: 2 – 100 litros.

Condicionamento de água dura.
Descrição:  Os altos níveis de Carbonato de Cálcio 
(CaCO3) são transformados em cr istais 
microscópicos, tal processo faz com que os minerais 
se agrupem entre si e não se aderem mais nas 
outras superfícies por onde passa, seguindo em 
forma de suspenção coloidal e consequentemente 
reduzindo incrustações.
Vazões: Até 2,22 m³/hora.
Pressão máxima de trabalho: Até 125 psi.
Manutenção: Substituição dos cartuchos entre 12 
e 24 meses.
Dureza de até 1.300 ppm.
Diferenciais: Não necessita de energia elétrica, 
retro lavagem, limpeza e regeneração.
Aplicações: Sistemas de refrigeração, caldeiras, 
máquinas de lavar roupas, saunas e outros.
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