A Melhor opção de
tratamento de água para
a Indústria Hoteleira

Veolia Water Technologies
A Veolia Water Technologies LATAM criou soluções tecnológicas para o tratamento de água da Indústria Hoteleira.
Dispõe de uma ampla e avançada gama de tecnologias no mercado, que permitem dar respostas as necessidades
de tratamento de água de processo, serviço industrial, purificação de águas residuais, regeneração, reutilização e
recursos de consumo.
A VWT construiu mais de 1.900 plantas de dessaliniação de osmose reversa e sistemas em países durante as
últimas quatro décadas, que produzem mais de 6,5 milhões de m/dia.
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Retorno sobre
os investimentos

Locação de sistemas temporários
de tratamento - Unidades móveis.
Construir, operar e manter.

Solução para tratamento de efluentes
Projeto de tratamento de efluentes: solução compacta, sem cheiro, barulho,
de baixa manutenção, baixo consumo de energia, fácil e rápida instalação
e vida útil longa, o Ecodisk pode ser a solução para redução dos custos com
tratamento de efluentes.

Assesoria especializada em economia energética
Renovação de processos de Osmose Reversa de dessalinização.
A veolia oferece a melhor experiência no campo da remodelação de Osmose
Reversa de dessalinização, que ajuda nossos clientes a otimizar recursos e a
converter seus sistemas em processos mais eficientes com economia acima de
50% em consumo energético.

Serviço de manutenção e suporte técnico
Colocamos à sua disposição nossa equipe de engenheiros de serviço técnico
com grande experiência nas seguintes áreas:
• Apólices de serviço
• Revisão e melhorias em equipamentos
existentes.
• Manutenção preventiva e de emergência
• Limpeza de membranas (no local ou em
nossa planta)

• Calibrações e parametrizações
• Troca de meios filtrantes, resinas, 		
membranas, etc
• Automalçao de sistemas
• Assessoria técnica

Produtos | equipamentos padrão
Contamos com uma extensa gama de tecnologias padronizadas para o
tratamento de água.
• Osmose reversa:
Dessalinização
Potabilização
Geração de água
desmineralizada

• Filtros de sedimentos, carvão ativado, areia verde,
zeólitas, etc
• Suavizadores
• Desmineralizadores de alta eficiência
• Equipamentos de tecnologia de ponta para a
• desinfecção

•

Venda de reparos, equipamentos e consumíveis
Como parte integral de nosso serviço técnico especializado, mantemos um
estoque de:
• Membranas de RO e UF
• Materiais filtrantes
• Resinas de troca iônica
• Sistemas de bombeamento e seus 		
componentes

• Filtros cartucho
• Elementos de controle e força
• Equipamentos de medição

Sistemas móveis para dessalinização
em casos de emergência
Entregamos um serviço rápido e confiável para atender às suas necessidades
críticas no momento de uma situação de emergência que pode colocar em
risco a continuidade do funcionamento de sua organização.
Nossas unidades móveis são equipadas com sistemas de tratamento de água
modulares e exatamente na medida de suas necessidades.

Dessalinização:

• Capacidade de 450 m3/dia
• Osmose Reversa para aplicações em água do mar
• Uso de recuperadores de energia

Resourcing the World
Líder mundial na prestação de serviços de tratamento de água e efluentes, a Veolia Water
Technologies é a maior operadora privada de serviços de água do mundo. Faz parte do grupo
francês Veolia Environment, com mais de 160 anos de existência. A Veolia Water Technologies
LATAM oferece soluções integradas para o tratamento de água, efluentes e reúso para diferentes
mercados, como: Mineração, Óleo e Gás, Papel e Celulose, Químicos, Biocombustíveis, Alimentos e
Bebidas, Municipal, Indústria Farmacêutica, Metais Primários, Automotivo, Energia, entre outros.
Com mais de 350 tecnologias próprias, nossa oferta combina inovação tecnológica, liderança
mundial e presença local, para prover a nossos clientes industriais e municipais as mais altas
soluções adaptadas, que ofereçam os melhores níveis de operação e de custos.

Principais escritórios:

México:
Tlalnepantía, Edo. de México
Tel: +52 55 53666300

Colômbia
Bogotá
Tel: +57 1 703070994

Peru:
Lima
Tel: +51 1 6068304
Brasil:
Sao Paulo
Tel: +55 11 38888800
Chile:
Santiago de Chile
Tel: +56 2 28899900

Argentina:
Buenos Aires
Tel: +54 11 52986200

watertech.marcom.latam@veolia.com
www.veoliawatertech.com/latam

