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¿O que é FLUVIUS? 1

fluvius

FLUVIUS, é um dispositivo especialmente concebido para 
combater as algas na água da piscina, ou ao ar livre.
A FLUVIUS aplica o processo de ionização de barras de 
COBRE e PRATA, para controlar a proliferação dos 
organismos citados acima. Essa técnica é mais saudável 
para o corpo humano, pois não utiliza nenhum tipo de 
produto químico.
O FLUVIUS é um dispositivo universal, de fácil instalação e 
aplicável em diversas atividades que precisam cuidar da 
água, sem ns de consumo.

O FLUVIUS não possui função reguladora de PH ou Sarro, 
isso deve ser estudado por cada usuário, dependendo do 
caso, pois são propriedades que variam de acordo com a 
água e a área, e utilizam outros métodos para corrigir 
essas variáveis.



O ionizador Fluvius gera uma pequena 
carga de tensão vdc (tensão de 
corrente contínua) fornecida pela 
unidade eletrônica, que ativa os 
eletrodos produzindo ionização pelo 
método de eletrólise inteligente. Desta 
forma, o sistema emite iões minerais na 
água, permitindo assim manter a 
limpeza, evitando o crescimento de 
algas. Esses íons têm uma função 
algicida e exercem um efeito letal na 
formação de vida microscópica.
O sistema funciona com tensão de 
corrente contínua de 12vdc, não 
perigoso para o ser humano. 
Da mesma forma, como marca não recomendamos e proibimos banhos em 
piscinas quando qualquer sistema elétrico das piscinas estiver em 
funcionamento, sejam eles ionizadores de 12vdc ou bombas/ltros de 
tensão alternada de 220vac, sendo a tensão alternada altamente 
perigosa para a vida humana.
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Resistência entre eletrodos.
(condutividade da água)

CátodoÂnodo

Principio de funcionamento
ELETRÓLISE INTELIGENTE.



3Peças e Instalação 

       FLUVIUS : Peças

Unidade eletrônica

Passo 1: 
Desaperte a tampa do visorda 

sua bomba de filtro.
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2

Passo 2: 
Perfure sua viseira com 

umpavio de 6mm, usando a 

juntaplástico como guia. 

Passo 3: 
Aparafuse as barras com a gaxeta, tampa de 

visualização, arruelas de borracha e terminal de 

cabo, conforme detalhado no desenho.

Eletrodos Junta
plástica

Tampa
visualização.

Arruela
borracha

Terminal 
cabo

extensão

Parafuso

Depois de tudo montado, coloque a tampa do 

visor com as barras de volta na bomba.
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Passo 4: 
Conecte o cabo do eletrodo,da 

tampa da viseira ao conector 

fluvius.

Passo 5: 
Conecte o transformador à 

linha de redepotência de sua 

bomba de filtro. Em seguida, 

conecte a saída 12vdc do 

transformador ao conector da 

unidade eletrônica. 

fluvius

cabos de extensão + 

Eletrodos

Fonte de energia 220vac a 

12vdc 3a.

fluvius

220vac

Fonte
12vdc

Chave ou temporizador

220vac

Cabo de extensão para eletrodos na tampa do visor

Plugue

12vdc

Bombear

Diagrama de instalação final

       FLUVIUS : Instalação
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Forma de utilização 4
Antes de colocar o nosso produto FLUVIUS em funcionamento, é 
importante e necessário regular a água da piscina a um PH neutro (entre 
7,20 - 7,60) e a um nível de cloro entre 1ppm e 2ppm, da forma 
tradicional.Feito isso, a água está pronta para ser ionizada com FLUVIUS. 
Cada vez que você ligar a bomba autoescorvante da sua piscina, o 
FLUVIUS também ligará, pois ambos os dispositivos compartilham a 
mesma linha de energia. Ou seja, nosso ionizador funcionará enquanto 
sua bomba estiver ligada.

A potência de Fluvius deve ser selecionada com base em:
- O m3 de água na piscina.
- A condutividade da água (muda de acordo com a origem: água 
subterrânea ou água tratada.)

Recomendamos começar com uma potência ionizada de 1% e 
aumentar a potência em 5% a cada 4 dias.

¿Cómo continuar após a instalação?? 

6    5 7    4 8    3 9    2 1  01

Potência ideal

6    5 7    4 8    3 9    2 1  01

Aumentar potência.

6    5 7    4 8    3 9    2 1  01

Diminuir a potência.

IMPORTANTE: Verique a sua piscina tendo em conta as 
seguintes três condições da água para ver se necessita de 
aumentar ou diminuir a potência ionizante. 

Algas verdes Agua cristalina Turbidez celestial



5Aplicações
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PLANTAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA

EQUIPAMENTO URBANO (FONTES DE ÁGUA)

SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO

PROCESSOS DE DESINFECÇÃO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE CULTURAS

PURIFICADOR DE ÁGUA PARA PECUÁRIA

FLUVIUS também pode ser aplicado em: 
1

2

3

4

5

6

1 2 3

4 5 6

* Este folheto não detalha as instalações anteriores. Se você 
estiver interessado em instalar o Fluvius para qualquer uma 
das opções acima, entre em contato conosco para obter 
mais informações.
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Comercialização

Temos 3 modos de revenda: 
CONSUMIDOR FINAL. (Você compra até 5 equipes, preço de 
tabela).

VENDAS NO VAREJO. (Compras de mais de 5 equipamentos ou mais 
de usd500 em kits uvius e/ou peças sobressalentes.(*), 15% de 
desconto sobre o preço de tabela, sem venda exclusiva no território).

VENDAS POR ATACADO DA FRANQUIA. (Contrato legal de franquia 
com direito de exclusividade de venda em determinado território 
25% de desconto sobre o preço de tabela).

1

2

3

Formas de pagamento: 
REPÚBLICA ARGENTINA. (Dinheiro para conta bancária, todos os 
cartões pelo sistema MercadoPago).

OUTROS PAÍSES. (Paypal e Western Union).

1

2

Formas de envio: 
REPÚBLICA ARGENTINA. (Carta Argentina, Credin).

OUTROS PAÍSES. (Serviço DHL Express).*

1

2

*Os encargos adicionais que possam advir do processo 
a l fandegár io  no s  pa í se s  de  des t i no  são  da 
responsabilidade do cliente que efetua a compra.
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Informações gerais

Histórico de ionizadores de água. 
Fluvius usa tecnologia semelhante à desenvolvida para 
missões espaciais da NASA na década de 1960. 
Naquela época, era necessário criar algum dispositivo 
autônomo para o cuidado e manutenção da água para 
os astronautas. É por isso que eles projetaram um 
pequeno ionizador com barras de cobre e prata para 
controlar a pureza da água.Desde então, os 
ionizadores para tratamento de água começaram a 
ser aplicados em diversas atividades.

Esta notícia pode ser revisada neste link a seguir.
https://spinoff.nasa.gov/Spinoff2004/er_1.html
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Perguntas frequentes

Questionamentos e dúvidas comuns nos usuários. 
#FLUVIUS regula o ph da água? Não, o uvius não regula o pH da água. O ácido clorídrico 
ou muriático deve ser usado para regular o pH da água.

#FLUVIUS reduz a presença de incrustações ou sólidos dissolvidos na água? Fluvius não 
faz esse trabalho, outros métodos devem ser usados   para reduzir a quantidade de 
incrustações ou sólidos dissolvidos na água, por exemplo, osmose reversa.

#Em que potência devo usar o uvius? A potência do ionizador depende de 2 fatores: 
Quantidade de litros da piscina e Condutividade da água. Este último sendo o fator mais 
importante. Como cada água de acordo com sua origem tem condutividade diferente, 
recomendamos começar a ionizar a água a partir do ponto mínimo e aumentar a potência 
em 5% a cada 4 dias. Até ver turbidez azul clara. Isso indica um excesso de ionização, e é 
por isso que você precisa dar um passo para trás e reduzir a potência.

#O que acontece se eu tiver água turva verde, amarela ou marrom? A areia do sistema 
ltrante deve ser substituída ou, se for nova, adicionar gel claricador de natacloro para dar 
mais poder ltrante ao ltro. Desta forma, todas as pequenas partículas carão retidas no 
ltro.

#Posso deixar a minha piscina livre de cloro durante todo o ano? Cada piscina é um 
sistema de componentes, na pandemia do COVID19, a venda de piscinas aumentou em todo 
o mundo, produzindo desabastecimento e permitindo a chegada de produtos de má 
qualidade. As tintas são um componente especial nas paredes das piscinas, se não tiverem 
uma função algicida deterioram-se, pelo que recomendamos manter um nível mínimo de 
cloro livre de 1ppm.

#Quando adiciono muito cloro na piscina, não 
noto mudança? Quando o cloro é jogado na 
piscina, ele se divide em duas partes em contato 
com a água. Por um lado forma-se CLORO LIVRE 
“HOCI” na água (com função algicida) e por outro 
lado forma-se CLORO COMBINADO “OCI” (sem 
função algicida). Este percentual de subdivisão 
depende do pH presente na água, pois quanto 
maior o pH, o CLORO LIVRE está menos presente. É 
por isso que é necessário primeiro baixar o pH 
para neutro antes de realizar grandes ataques de 
cloro quando a água está em condições muito ruins.



Produto NiG SmartNature
Obrigado por se juntar a nós para cuidar do meio ambiente.

@fluvius.nig

@nigtecnologiasoficial

Suporte técnico 24hs

Todas as informações em www.nigtecnologias.com/uvius
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