
Clorador de Pastilhas JUPER

O único que compensa a variação do nivel da água do poço

O Clorador de Pastilhas JUPER é um revolucionário dispositivo de cloração que permite 
a cloração das águas subterrâneas de forma simples, segura e a baixo custo. Através da 
dissolução de uma pastilha a base de hipoclorito de cálcio, realizada pela própria água 
bombeada do poço, é feita a cloração por gotejamento  no próprio poço. Exclusivo 
sistema de compensação de pressão evita a exposição das pastilhas superiores ao fluxo 
de água decorrente da variação entre os níveis dinâmico e estático do poço, diminuindo 
custos com pastilhas e evitando o atolamento da rede.



Maior certeza da potabilidade da água captada;
Desinfecção permanente do poço e da rede de adução;
Menor consumo de energia;
Eliminação de custos de manutenção;
Produto aprovado para uso em ETA´s, ETE´s e processos alimentícios;
Elimina o uso de cloro líquido ou gás;
Evita o transporte, manuseio e estocagem excessiva;
Minimiza a mão de obra e gera menos custos operacionais;
Aumenta a segurança e a tranquilidade dos usuários;
Elimina bomba dosadora e preparo de soluções;
Possui baixa decomposição durante a estocagem (2% ao ano);
Produto mais estável e pouco corrosivo, quando comparado com o hipoclorito
de sódio, mantendo uma dosagem constante.

WCCP 700        WCCP 1200        WCCP 2400

Clorador de Pastilhas

VEJA OUTROS GRANDES BENEFÍCIOS DA UTILIZAÇÃO DO CLORADOR DE PASTILHAS JUPER,



O CLORADOR DE PASTILHAS JUPER possui diversas opções de regulagens, que são 
independentes possibilitando inúmeras combinações:

1. Do fluxo de admissão através do registro regulador de vazão;
2. Do nível de exposição das pastilhas;
3. Do fluxo pela câmara de passagem que irá variar em função da perda de carga nos furos do anel 
compensador de fluxo;
4. Da variação da velocidade de circulação da água na zona de dissolução a partir da variação de 
pressão na câmara de compensação;
5. Pelo controle do nível da solução na zona de reserva.

É esta multiplicidade de opções de regulagens, particularmente pela ação da câmara de compensação,
que permite que este clorador funcione eficientemente e com segurança na cloração de água captada 
em mananciais subterrâneos que, por sua natureza, possuem infinitas características hidráulicas.
Outra vantagem do  Clorador de Pastilhas JUPER  é poder ser instalado junto à cabeça do poço
permitindo que os controles do sistema estejam todos num só lugar e de fácil acesso, o que não ocorre
quando o clorador está instalado junto ao reservatório.

GARANTIA DE ÁGUA PURA

1 - REDE DE RECALQUE
2 - ÁGUA BOMBEADA
3 - REDE DE ADMISSÃO
4 - CLORADOR
5 - REDE DE RETORNO
6 - SOLUÇÃO CLORADA
7 - ENTRADA DA SOLUÇÃO NO 
     POÇO VIA VISITA DO WELL CAP

ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO DO CLORADOR DE PASTILHAS JUPER

Clorador de Pastilhas



CERTEZA DA CLORAÇÃO CORRETA  
 

 

o 

o 

o 

O Clorador de Pastilhas JUPER foi desenvolvido para instalação rápida e simples nos cavaletes JUPER, 
podendo também ser instalado em outros cavaletes ou sistemas de cloração. Abaixo segue quadro de 
dimensionamento do clorador quando instalado nos Cavaletes JUPER:

CAVALETE 
VOLUME 
DIÁRIO 

(m³) 
MODELO Nº DE 

PASTILHAS 
CONCENTRAÇÃO                

(mg/l) 
 VOLUME PRODUZIDO                    

(m³)  
CAPACIDADE                                  

(Dias) 

WCCM 80 80 WCCP 700  7 0,8 1 1,5 1138 910 607 14 11 8 
WCCM 120 120 WCCP 700 7 0,8 1 1,5 1138 910 607 9 8 5 
WCCM 200 200 WCCP 700 7 0,8 1 1,5 1138 910 607 6 5 3 
WCCM 400 400 WCCP 1200 12 0,8 1 1,5 1950 1560 1040 5 4 3 
WCCM 600 600 WCCP 1200 12 0,8 1 1,5 1950 1560 1040 3 3 2 
WCCM 800 800 WCCP 2400 24 0,8 1 1,5 3900 3120 2080 5 4 3 
WCCP 1000 1000 WCCP 2400 24 0,8 1 1,5 3900 3120 2080 4 3 2 
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Único com compensação da pressão interna derivada da alteração do nível da água no poço, evitando a
deterioração das pastilhas superiores, reduzindo o consumo e evitando obstruções na rede.
Dispensa prévia manipulação para criar a solução, economizando tempo, diminuindo perdas por
evaporação, redução dos efeitos adversos do gás cloro, menor risco aos operadores e redução de custo
com prevenção de acidentes.
A precisa regulagem da exposição das pastilhas e do fluxo de água permite a formação automática da
solução com certeza da concentração desejada, clorando até 3.900m³/dia.


