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DESINFETANTES PARA ÁGUA DE CONSUMO E PISCINAS
O Bradox é um gerador de Dióxido de Cloro ClO₂ que substitui o cloro tradicional com inúmeras
vantagens. O ClO2 não oxida metais portanto não estraga equipamentos, filtros, e registros, ele não tem
odor e possui grande eficácia independente do pH estar baixo ou alto. Na pisicina ele possui várias
vantagens mantém a água sempre cristalina não danifica os cabelos e não causa ardência nos olhos. O
dióxido de cloro tem ação oxidante por mais tempo e elimina micro-organismos em poucos minutos.
Por ser um produto extremamente seguro para o tratamento de água  potável  tem  autorização
conforme Portaria GM MS 888, de 04 de maio de 2021. 
                                                   
                                                                 MODO DE AÇÃO
Reage com a matéria orgânica mas não forma sub - produtos como Trihalometanos ( THM)) produto
extremamente perigoso como é caso do cloro. O Cl02 é um produto estável, não evapora com facilidade  
por isso se torna mais vantajoso. Permanece agindo por mais tempo mantendo os filtros de piscina e de
água potável  sempre limpos através da eliminação dos biofilmes de bactérias
FALE COM AAEL 

Produto 100% Brasileiro
Disponibilidade de peças
Assistência Técnica garantida pela AAEL
Prático e Ajustável
Automático sem uso de energia elétrica podendo ser instalada em qualquer ambiente
Alta performance e resistência
Econômico
 

DOSADORA AUTOMÁTICA AAEL
A  Dosadora da AAEL é um equipamento moderno para utilização em tratamento de água potável de
consumo humano, piscinas, minas, e sede dos animais, rios e outras aplicações. A instalação é somente
hidráulica não é necessário energia elétrica podendo ser instalado em qualquer lugar. Pode ser
configurada conforme a vazão. 

                                                              FUNCIONAMENTO

Quando a água passa pela dosadora ela libera a quantidade desejada do principio ativo para o
tratamento da água assim, você vai consumir somente o programado do produto. O Dióxido de cloro
Cl02 pode ser injetado sempre proporcional ao volume da água que atravessa na dosadora, quaisquer
que sejam as variações de vazão ou de pressão dentro dos limites pretendidos. O equipamento é
fabricado com materiais de alta resistência , possui um sistema de diafragma de alta durabilidade mesmo
na presença de água dura.  

Se você precisa tratar a água do seu poço, rio ou mina fale com AAEL  
Atendemos as normativas vigentes da portaria GM MS N º 888 de 04 de maio de 2021, 
Solução Alternativa para Consumo Humano SAC.
Tratamento de piscina de acordo com a normas da ABNT NBR 10339:2018
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