


O Gerador de Dióxido de Cloro 

Série OOW possui tecnologia 

100% nacional, fabricado  

e patenteado pela Sabará 

Químicos e Ingredientes.  

O equipamento foi  

desenvolvido para instalações 

típicas, com capacidade de 

produção de 0,5 a 25 kg/h  

de dióxido de cloro. 

• Não forma cloro livre na geração de dióxido de cloro;

• Alta concentração no ponto de aplicação, cuja rota de geração é por meio do clorito de 

sódio e do ácido clorídrico;

• Processo de geração sem formação de fase gasosa de dióxido de cloro, trazendo elevada 

segurança ao processo;

• Produto gerado sob demanda e com ampla faixa de concentração para atender qualquer 

tipo de aplicação;

• Rendimento acima de 95%; 

• Sistema de geração e dosagem permitem elevados níveis de automação, trazendo maior 

tranquilidade aos operadores;

• Bombas dosadoras de insumos com saída 4 a 20 mA;

• Painel de comando com interface colorida e diversas configurações personalizáveis para 

cada necessidade de aplicação, além da possibilidade de acesso remoto ao equipamento;

• Emissão de relatórios com status de produção e funcionamento; 

• Possibilidade de integração ao sistema supervisório do cliente.

Vantagens da Tecnologia

Gerador de Dióxido  
de Cloro Série OOW

Novos Geradores de Dióxido de Cloro  
da Sabará Químicos e Ingredientes 

SEGURANÇA, PRECISÃO  
      E ELEVADO RENDIMENTO!

O dióxido de cloro é amplamente utilizado no tratamento de água para consumo 

humano e em processos industriais, desinfecção de efluentes e outras aplicações em 

que se desejam reduzir os níveis de contaminação. 

Para geração do produto in loco, oferecemos duas opções de equipamentos:  

o Gerador Série OOW, que é a evolução dos geradores típicos de gabinete e,  

o grande lançamento que é o Gerador Série UW, que opera de forma submersa.  

Os equipamentos apresentam elevado grau de rendimento de produção (acima 

de 95%), além de contar com um pacote de automação que permite maior controle  

sobre o processo.



• Não forma cloro livre na geração de dióxido de cloro;

• Gerador de dióxido de cloro com reator completamente submerso, cuja rota de geração é 

por meio do clorito de sódio e do ácido clorídrico;

• Foco em segurança! Nenhum risco de vazamento para a atmosfera, pois o reator opera 

dentro da água, preferencialmente na calha;

• Menor custo de implantação se comparado aos geradores convencionais;

• Produto gerado sob demanda e com ampla faixa de concentração para atender qualquer 

tipo de aplicação;

• Rendimento acima de 95%; 

• Sistema de geração e dosagem permitem elevados níveis de automação, trazendo maior 

tranquilidade aos operadores;

• Bombas dosadoras de insumos com saída 4 a 20 mA;

• Painel de comando com interface colorida e diversas configurações personalizáveis para 

cada necessidade de aplicação, além da possibilidade de acesso remoto ao equipamento;

• Emissão de relatórios com status de produção e funcionamento; 

• Possibilidade de integração ao sistema supervisório do cliente.

Gerador de Dióxido  
de Cloro Série UW

Sobre a Sabará Químicos  
e Ingredientes
A Sabará Químicos e Ingredientes é fabricante e distribuidora de soluções 

integradas para o tratamento de água, garantindo há mais de 60 anos o 

fornecimento de produtos, equipamentos e serviços para o saneamento básico 

e os mais diversos processos industriais.

Totalmente focada em qualidade e segurança, a Sabará foi pioneira entre as 

companhias do setor no Brasil ao conquistar a certificação PRODIR (Processo 

de Distribuição Responsável), um importante atestado de que seus processos 

e produtos químicos seguem as melhores práticas. Também possui as 

certificações ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, que regem aspectos ligados à 

qualidade e ao meio ambiente. 

Vantagens da Tecnologia

O Gerador de Dióxido de Cloro Série UW foi projetado para i 

nstalações submersas, por isso, apresenta maior nível de segurança, 

sem risco de vazamento. Possui tecnologia 100% nacional, fabricado 

e patenteado pela Sabará Químicos e Ingredientes, com capacidade 

de produção de 0,5 a 25 kg/h de dióxido de cloro. 
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