


 A sustentabilidade é a essência do nosso negócio! Todos 
os dias, trabalhamos e criamos para sair do lugar comum, 
para prover soluções realmente inovadoras que produzam 
mudanças positivas na forma como vivemos. Buscamos 
eliminar o uso de produtos químicos no tratamento da 
água, buscamos ser verdadeiros agentes de transfor-
mação e, em cada projeto que realizamos,  deposita-
mos todo o nosso esforço e comprometimento para 
solucionar um problema, mudar uma realidade e evoluir. 
Evolua conosco;  vamos praticar uma cultura sustentável!

José Cristiano Ribeiro
Presidente



Somos especialistas no desenvolvimento e
implantação de tecnologias limpas e e� cientes 
para o tratamento de água e efluentes.
Atuamos com máxima dedicação e compromisso 
com os resultados de nossos clientes, através
de uma equipe que ama o que faz. 

SAIBA
QUEM SOMOS



de 10 mil implantações

de 26 estados atendidos

de 20 equipes regionais de
atendimento e suporte técnico

ISO 9001 em todas as fases do processo

Índice de satisfação acima de 95%,
auditado pela ISO.

EXPERTISE

+
+
+



FOCO NOS RESULTADOS
DA OPERAÇÃO DO
CLIENTE



QUAL O MEU MAIOR DESAFIO HOJE?



CONFIANÇA

DURABILIDADE

REFERÊNCIAS 

RELACIONAMENTO

CREDIBILIDADE

LUCRATIVIDADE

ENGENHARIA DE APLICAÇÃO

  EXPERTISE DO FORNECEDOR

     SUPORTE TÉCNICO A DISTÂNCIA  

SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL

O QUE É IMPORTANTE PARA MIM?



O que é?

Como funciona?

O Gerador de Cloro Hidrogeron produz solução O Gerador de Cloro Hidrogeron produz solução 
oxidante à base de hipoclorito de sódio e outros oxidante à base de hipoclorito de sódio e outros 
oxidantes, in loco.  É o sistema de cloração mais .  É o sistema de cloração mais 
eficaz da atualidade. Proporciona significativa eficaz da atualidade. Proporciona significativa 
melhoria no processo de tratamento de água, es-melhoria no processo de tratamento de água, es-
goto ou piscina, com redução de custos e aumen-goto ou piscina, com redução de custos e aumen-
to da segurança operacional.

Utilizando insumos de baixo custo e fácil acesso (água, sal e energia elétrica), o sistema 
realiza a eletrólise da salmoura, que gera a solução à base de hipoclorito de sódio em con-
centração segura (contendo ainda outros oxidantes que potencializam a ação da solução).

QUADRO
DE ANOTAÇÕES

Meu consumo atual de cloro kg/mês:

Meu consumo atual de cloro mês:

R$

Kg

GERADOR DE CLORO



Reduz o passivo trabalhista, 
pois não há contato com 
produto químico perigoso.

Elimina o transporte
e manuseio de cloro

Contribui com licenciamento
ambiental de estações de tratamento

Produção limpa

Estabilidade de residual de cloro

Reduz o consumo de outros 
produtos químicos

Maior potencial de oxidação

Permite a integração com analisador de
cloro e bomba dosadora, proporcionando mais 
automação e controle do sistema de cloração.

Reduz a aplicação de
alcalinizantes em até 60%

Controle de produção e dosagem de cloro
sob demanda, sem perda de teor

CUSTOS EFICIÊNCIA OPERACIONAL

LUCRO

BENEFÍCIOS



Instalação 

Engenharia de Engenharia de 
aplicação

Treinamento Treinamento 
de equipe

Componentes 
reservas

Analisador Analisador 
de cloro

Equipamento 
backup

Reciclagem 
de operadores

Automação e Automação e 
controle controle 

Manutenção 
preventiva

Adequações 
civis

Reposição
de peças

A Hidrogeron detém domínio de processo e realiza 
coating no titânio que utiliza na produção de seus 
equipamentos, assegurando total controle de 
qualidade e garantia da vida útil. Garantia de 5 
anos* contra defeitos de fabricação e desgaste pre-
coce do conjunto de eletrodos.
*Garantia condicionada à instalação e manutenção preventiva, realizadas pelo fabricante.*Garantia condicionada à instalação e manutenção preventiva, realizadas pelo fabricante.
 Consulte condições da garantia com nossos consultores.

Garantia de 5 anos dos eletrodos

    DIAGNÓSTICO DE DEMANDA



Gerador contínuo Série HG

Gerador contínuo em skid Série HG-S

Gerador estático Série GE

• Automação e controle de alto desempenho
• Atendem quaisquer demandas de cloração
• Produção contínua de cloro
• A partir de 6kg de cloro ativo ao dia
• IHM/CLP de série a partir de 70kg de cloro ativo ao dia
• Sistemas automatizados com integração e controle do processo.
• Skid montado em quadro de alumínio, assegurando resistência a ambientes agressivos.
• Utilizamos somente materiais e componentes de alta resistência química e mecânica:
reator em PVC schedule 80, tubulação aquaterm e dosadores em acrílico.
• Utilizamos somente bombas centrífugas de baixo consumo elétrico e alto desempenho
(que comportam mais partidas por minuto) com rotores em aço inox e selo em viton.

• Produção contínua de cloro
• Ideal para pequenas demandas
• Automação e controle de alto desempenho
• Operação simples
• Sistema completo e montado para instalação rápida e fácil
• Inclui tanques de água, salmoura e hipoclorito
• Inclui sistema de dosagem completo
• Inclui quadros de automação e controle
• Disponível em modelos para produção e dosagens de 1kg a 3kg de cloro ativo por dia
• Skid montado em quadro de alumínio, assegurando resistência a ambientes agressivos.

• Ideal para pequenas demandas
• Produção em batelada (a cada 8 horas)
• Instalação e operação simples
• Reservatório de hipoclorito acoplado
• Desligamento automático ao fim do ciclo de produção de cada batelada
• Pode ser utilizado com ou sem bomba dosadora de hipoclorito

APRESENTAMOS 3 LINHAS:
Projetadospara atenderqualquerdemanda decloração



MODELOS E 
ESPECIFICAÇÕES

Série HG:
• O conjunto gerador de cloro Hidrogeron inclui todos 
os equipamentos necessários para o preparo e pro-
dução de hipoclorito.
• O saturador de sal é um equipamento para o prepa-
ro da salmoura dentro dos padrões corretos para 
eletrólise (Patente de Invenção Hidrogeron).
• Tanque de hipoclorito e dosadoras  de aplicação são 
dimensionados conforme demanda das instalações.

Requisitos mínimos:
• Alimentação com água padrão potável
• Dureza máxima 40ppm (teores acima devem incluir 
abrandador). Sistemas a partir de 70kg de cloro ativo 
dia incluem abrandador como padrão.
• Área para instalação do conjunto gerador de cloro 
deve ser plana, seca, arejada, abrigada de sol e chuva.
• Área para instalação do tanque de hipoclorito deve 
ser plana e arejada.
• Obtenha melhores resultados de produtividade e du-
rabilidade utilizando sal especificado pela Hidrogeron.

 Série GE:
• Bomba dosadora de aplicação de hipoclorito vendi-
da separadamente
• Os equipamentos da série GE possuem tanque de 
hipoclorito acoplado
• Ao finalizar uma batelada é possível transferir a 
solução gerada para o tanque acoplado e imediata-
mente iniciar nova batelada.
• O hipoclorito produzido pode ser retirado do tanque 
acoplado através de registro ou com bomba dosadora.

  Requisitos mínimos:
• Alimentação com água padrão potável
• Área para instalação do equipamento deve ser plana, seca, arejada, abrigada de sol e chuva.
• Obtenha melhores resultados de produtividade e durabilidade utilizando sal especificado
  pela Hidrogeron. 

*consumo médio estimado

*consumo médio estimado



SANEPAR - Irati/PR

SAAE - Passos/MG

GERADOR DE CLORO
APLICADO AO
SANEAMENTO SANEPAR, de Irati, adquire nova versão

do gerador de cloro Hidrogeron.



QUEM USA



Estabilidade de residual 
em ponta de rede

Aumenta a eficiência 
da pré-cloração

Redução no consumo 
de alcalinizantes

Melhora a carreira de filtração 
quando utilizado na pré-cloração

Redução no teor de cloro
aplicado na pré e pós-cloração Reduz odor na ETA

Facilita o processo de
licenciamento ambiental

Proporciona segurança 
operacional

Oxidação de ferro
e manganês

Redução de passivos
trabalhistas e ambientais

Proporciona segurança civil 

Significativa redução de
custos diretos e indiretos

Nossa experiência no saneamento comprova 
os benefícios da utlização do gerador de cloro.

BENEFÍCIOS
PARA O SANEAMENTO



“O funcionamento do gerador de cloro é excelente; ultrapassou nossas 

expectativas! Além, é claro, da Hidrogeron possuir uma equipe técnica 

de altíssima qualidade. Quatro meses após a implantação da tecnologia 

a CESAMA conseguiu economizar mais de 60% com custo em cloração 

e reduzir o consumo de alcalinizante. Ao todo, a economia com cloração 

ultrapassou 75%. Gostaria de destacar, também, a eliminação de riscos 

ambientais e patrimoniais que o gerador de cloro Hidrogeron garantiu”.

Márcio Azevedo CesamaMárcio Azevedo Cesama

DEPOIMENTO



Polo industrial em Camaçari/BA

CRISTAL - Camaçari/BA

GERADOR DE CLORO
APLICADO À
INDÚSTRIA



QUEM USA



BENEFÍCIOS
PARA A INDÚSTRIA

Controle de qualidade
Atendimento aos
requisitos sanitários 

Segurança operacional

Redução de passivos
trabalhistas e ambientais

Integração com analisador
de cloro, bomba dosadora
microprocessada e quadro
de alarmes.

Redução de custos 
diretos e indiretos

Automação do
processo de cloração

Teor de cloro estável 
e seguro, ideal para 
processo de produção 
alimentício.



DEPOIMENTO

Luiz – Kalpa Piscinas

“Encontrar uma alternativa mais eficaz e que nos cus-“Encontrar uma alternativa mais eficaz e que nos cus-
tasse menos era exatamente tudo o que precisávamos tasse menos era exatamente tudo o que precisávamos 
para melhorar a qualidade do nosso serviço e, ainda para melhorar a qualidade do nosso serviço e, ainda 
assim, economizar. Tivemos a diminuição de 70% no assim, economizar. Tivemos a diminuição de 70% no 
valor gasto com insumos logo no primeiro mês, mas as valor gasto com insumos logo no primeiro mês, mas as 
reduções não pararam por aí; já conseguimos alcançar reduções não pararam por aí; já conseguimos alcançar 
uma redução de 90% nos valores gastos anteriormente uma redução de 90% nos valores gastos anteriormente 
à utilização do gerador de cloro in loco da Hidrogeron”.à utilização do gerador de cloro in loco da Hidrogeron”.

GERADOR DE CLORO
APLICADO À
PISCINAS



QUEM USA



         DESENVOLVIDA PELO
EXCLUSIVA TECNOLOGIA

A alternativa para cloração de piscinas de alto nível mais 
eficiente da atualidade! Agora, a cloração das suas piscinas 
pode ser automatizada, simples e econômica. Além disso, 
você e seus clientes poderão desfrutar de água da mais alta 
qualidade, leve, cristalina e com cloração constante 24h por 
dia*, sempre no teor ideal.

*A cloração é acionada com o funcionamento dos filtros. Para ter cloração 24h,
os filtros deverão funcionar 24h por dia.

**Mantenha a rotina de reposição da água da piscina, limpeza e retrolavagem
dos filtros, conforme orientação de seu químico responsável. 

 Não
adiciona

sal à
piscina*.



LUCRO

BENEFÍCIOS
PARA A PISCINA

CUSTOS SATISFAÇÃO
DO CLIENTE

Automação e controle da cloração 24h por dia

Água mais leve e cristalina

Possibilita automação da dosagem
com analisador de cloro e bomba dosadora
microprocessada

Minimiza ressecamento de pele e cabelos

Reduz alergia e irritação nos olhos

Promove estabilidade do residual de 
cloro conforme normas sanitárias

Ideal para bebês e pessoas alérgicas

Reduz custos de tratamento em até 80%

Reduz o uso de outros produtos
químicos no tratamento da piscina

Possibilita uso da piscina durante
o período de cloração

Piscina clorada litro a litro, sempre
na medida certa.



SISTEMA DE DOSAGEM

VÁLVULA DE PURGA

BOMBA DOSADORA

MICROPROCESSADA | SÉRIE MP MANUAL | SÉRIE MA
Proporciona automação, 
facilidade e segurança na facilidade e segurança na 
dosagem. São ideais para dosagem. São ideais para 
quem necessita de total 
controle no processo. 
Possuem entrada 4-20mA, Possuem entrada 4-20mA, 
aptas para operar com 
analisadores de cloro, pH, analisadores de cloro, pH, 
flúor, medidores de vazão flúor, medidores de vazão 
e outros equipamentos.

As Bombas Dosadoras Eletromagnéticas Microprocessadas e Manuais
foram desenvolvidas para a dosagem dos mais diversos produtos
químicos, com elevado rendimento elétrico e alta precisão nas dosagens.

Possui alto rendimento Possui alto rendimento 
e fácil manuseio.
Com ajuste manual,
é indicada para
quem necessita
de dosagem
simples, com precisão.simples, com precisão.

A válvula de purga da bomba dosadora Hidrogeron é um dispositivo instalado no 
cabeçote e tem como função principal auxiliar na retirada de ar do cabeçote. Durante 
a operação, as bombas dosadoras eletromagnéticas normalmente trabalham con-
tinuamente e não têm problemas com ar no cabeçote; porém, em casos de falta de 
produto líquido no tanque de sucção ou retirada da mangueira de sucção da bomba 
dosadora, poderá haver entrada de ar.



CARACTERÍSTICAS

Pressão
em Bar

Li
tr

os
 p

or
 h

or
a CURVA DE VAZÃO

*Consulte folha de dados para maiores informações técnicas.



São sistemas econômicos e funcionais de dosagem de 
produtos químicos. Seu funcionamento consiste na
passagem de água através de um ejetor que
produz vácuo e succiona a solução a ser dosada.
Possui rotâmetro para visualização
instantânea da vazão, com escala l/h.
Destina-se à dosagem e controle de aplicação
de líquidos, podendo trabalhar integrado
com o analisador de cloro, medidor
de vazão ou outros equipamentos
transmissores de sinal 4-20 mA.
O controle de vazã o é automático,
feito por uma válvula motorizada
200V AC. Também pode ser
operado no modo manual.

CARACTERÍSTICAS

• Corpo: Acrílico

• Entrada: 4-20 mA

• Escala: Litros/Hora

• Flutuador: PVC com imã

HIDROEJETOR MICROPROCESSADO

Menor custo de manutenção do mercadoMenor custo de manutenção do mercado

Dosagem de 15 l/h a 3.300l/hDosagem de 15 l/h a 3.300l/h

Precisão na dosagemPrecisão na dosagem

Melhor custo benefício para grandes vazõesMelhor custo benefício para grandes vazões



Pac, cloreto férrico, hipoclorito, flúor.

É necessário pressão de 2 BAR a mais
que a pressão do ponto de aplicação.

O ejetor venturi, corpo do dosador
e agulha de regulagem são injetados
em resina termoplástica ABS.

O rotâmetro é usinado em acrílico
e possui escala graduada.

CARACTERÍSTICAS

Corpo: Acrílico

Flutuador: Vidro, Titânio
ou Teflon

  MANUAL

APLICAÇÃO

EconomiaEconomia

Facilidade operacionalFacilidade operacionalFacilidade operacionalFacilidade operacional

PrecisãoPrecisão

Destinam-se à dosagem de líquidos,
utilizando somente pressão da água.
Possui ajuste manual e visor.



SATURADOR
DE FLÚOR
Tecnologia desenvolvida e patenteada pela Hidrogeron para o
preparo e aplicação automatizada do fluossilicato de sódio
para fluoretação da água de abastecimento público.

Perfeita dissolução do fluossilicato de sódio

Sistema que possibilita a fluoretação com precisão (0,8ppm), 
dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação nacional.

Proporciona mais segurança operacional e trabalhista.

”Maior controle na dosagem do fluossilicato, maior autonomia do sistema, menor tempo gasto na operação e manutenção no 
sistema de fluoretação. Em relação ao ácido, o saturador fornece maior segurança para o operador, dispensa de local adequado 
para diluições do ácido, dispensa de retenção no local de armazenamento, dispensa de EPI´s para manipulação dos ácidos”.

Alexandra- Química
DAE de Santana do Livramento

Engenharia de
aplicação

Automação
e controle

Analisador
de flúor

Instalação Dosadora
reserva



A Hidrogeron possui equipe de engenharia, suporte técnico,
instalação e assistência ao cliente, atuando em toda a América. 

Para sua comodidade e maior durabilidade dos equipamentos,
contrate os serviços de manutenção preventiva, que incluem:

Todos os produtos
e serviços prestados
pela Hidrogeron
seguem a norma ISO9001
de controle de qualidade.

SERVIÇOS

Treinamento e reciclagem dos operadores

Manutenção preventiva do sistema 

Ajuste e calibração do sistema

Suporte técnico a distância



Brasil  |  USA

    vendas@hidrogeron.com  |  contact@hidrogeron.com

+55 43 3172 6565   |  +1 855 272 9260

www.hidrogeron.com   |  hidrogeron.com/en


