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Veolia exibe a linha PURELAB®  

durante a Analitica Latin America 2022 

 
A Veolia Water Technologies apresentará sua linha de sistemas de purificação de água na  
Analitica Latin America 2022, uma das principais feiras de tecnologias para laboratórios, que 
acontece de 21 a 23 de Junho, das 11h às 19h, no São Paulo Expo, em São Paulo. O estande 
da Veolia é o B064. 

 

Este ano a ELGA VEOLIA destaca a sua mais recente adição 

o PURELAB® Dispenser, uma solução de dosagem e 

monitoramento para laboratórios modernos. Ele é projetado 

para dispensar água de laboratório para aplicações críticas 

(ultrapuras) e menos críticas (puras). O PURELAB® 

Dispenser permite a mais ampla gama de soluções de 

dispensação disponíveis no mercado. O dispenser se adequa 

a diferentes aplicações, orçamentos e configurações, 

oferecendo a máxima flexibilidade. 

 

Além disso, a companhia irá expor as linhas PURELAB® Chorus, PURELAB® Flex, 

PURELAB® Quest  e CENTRA, conforme descrito abaixo:  

 

O PURELAB® Chorus é o primeiro sistema modular de 

purificação de água, projetado para atender, individualmente, 

aplicações, orçamentos e configurações de laboratórios. Ele 

fornece todos os tipos de água purificada de maneira 

escalonável, flexível e personalizada, oferecendo várias opções 

de Halo Dispensers e reservatórios. Os módulos podem ser 

posicionados  de forma independente ou combinados com as 

unidades de purificação.  

A tecnologia diminuiu a necessidade de instalação de diversos 
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equipamentos, ao mesmo tempo em que melhorou a experiência do usuário, com a 

responsabilidade de entregar grandes volumes de água e associar vários componentes. Os 

elementos de design, a comunicação dos equipamentos aos Halo Dispensers, ajudam a 

diferenciar as unidades ELGA dos concorrentes, enquanto o uso de tecnologias de purificação 

ecologicamente corretas destacam o compromisso de fornecer um produto  que seja também 

econômico para os laboratórios.  

 

 

O PURELAB® Flex pode ser configurado para fornecer água ultrapura e 

purificada na quantidade necessária para qualquer aplicação, com 

monitoramento constante da qualidade da água até o ponto de dispensação.  

 

 

 

 

O PURELAB Quest é um sistema avançado e acessível de purificação de 

água,fornecendo todos os três tipos de água (Tipo I, Tipo II e Tipo III) em um 

único equipamento, que é abastecido com água potável. 

 

O CENTRA trouxe um novo conceito e revolucionou a forma com 

que grandes volumes de água pura são produzidos, armazenados 

e distribuídos.  

 

Ao invés de uma central de produção de água, desordenada composta por vários 

componentes e tubulações, o CENTRA é um sistema único com o reservatório 

integrado, capaz de produzir mais de 200 litros de água por hora e armazenar até 

350 litros. 

 
 

 

Sobre a Veolia 
 
O grupo Veolia é a referência mundial em gestão otimizada dos recursos. Presente nos cinco continentes com 
quase 179000 assalariados, o Grupo concebe e implementa soluções para a gestão da água, dos resíduos e da 
energia, que fomentam o desenvolvimento sustentável das cidades e das indústrias. Com suas três atividades 
complementares, Veolia contribui ao desenvolvimento do acesso aos recursos, à preservação e renovação dos 
recursos disponíveis.  
Em 2021, o grupo Veolia trouxe água potável para 98 milhões de habitantes e saneamento para 67 milhões, 
produziu cerca de 45 milhões de megawatt/hora e valorizou 50 milhões de toneladas de resíduos. 
Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) realizou em 2019 um faturamento consolidado de 27,189 bilhões de 
euros. www.veolia.com 
 

Contato para imprensa 
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