


              Nossa linha de Cisternas Verticais foi desenvolvida 
para se adaptar às mais diversas estruturas e, atráves de 
vasos comunicantes pode ser instalada com capacidade 
máxima variável.

        Os módulos verticais são confeccionados em PVC, 
termosoldado como as conexões especiais, para servirem 
de reservatórios de água. Além da resistência do PVC, o 
equipamento não possui peças corrosíveis. 

                          Cada projeto é exclusivo onde o cliente é 
que define a quantidade, o nível de tratamento da água e a 
finalidade de consumo, sempre sem o consumo de energia 
elétrica ou manutenção de bombas hidráulicas.                 

         Todo projeto envolve o estudo de viabilidade pela Taxa 
Interna de Retorno (TIR) e as melhores condições de 
aproveitamento e uso de águas pluviais.

           Defina seu projeto, levando em conta que os módulos 
listados podem ser ligados em linha, de forma a alcançar a 
quantidade de água necessária para sua demanda.

     

      Os pontos de saída são definidos e dimensionados 
conforme às necessidades do cliente. Todos os módulos 
possuem um regis t ro para l impeza de detr i tos 
sedimentáveis. Basta acioná-lo periodicamente durante 
alguns segundos para  a retirada do sedimento.
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VERTICAIS

Código  Diâmetro(mm) Altura(m) Capacidade(L) 

CV300.2/140 300 2 140 

CV300.3/210 300 3 210 

CV300.4/280 300 4 280 

CV300.5/350 300 5 350 

CV300.6/420 300 6 420 

CV300.7/420 300 7 490 

CV300.8/420 300 8 560 

CV300.9/420 300 9 630 

CV400.2/250 400 2 250 

CV400.3/375 400 3 375 

CV400.4/500 400 4 500 

CV400.5/625 400 5 625 

CV400.6/750 400 6 750 

CV400.7/875 400 7 875 

CV400.8/1000 400 8 1000 

CV400.9/1125 400 9 1125 
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FILTROS
Primário (fp)

           O sistema conta com três etapas de filtragem. 
        A primeira retém, através de tela de alumínio, 
partículas acima de 5mm eliminando os detritos no 
conduto extravasor.
          Os diâmetros de 75, 100, 150 e 200mm, são 
dimensionados e indicados conforme a quantidade de 
detritos e a vazão das calhas. (Modelos FP000)

Secundário (fs)

TERCIÁRIO (FT)

       O filtro secundário retém partículas em 
suspensão através de um fluxo ascendente, 
onde elementos filtrantes de 1,5mm(EF1), 
1,0mm(EF2) e 0,2 mm(EF3), fazem a 
retirada do material por fluxo ascendente.
‘          O material retido nos filtros  decantado é 
retirado através de retrolavagem (RFS) de 
forma eficiente e com baixo consumo de 
água.

       O filtro terciário é instalado para o polimento final da água. As 
micropartículas e o cloro excedente existentes são retirados neste filtro 
através de fluxo ascendente, de maneira que a retrolavagem seja rápida e 
eficiente.
              Para reduzir ao máximo a geração de resíduos, a AQUAH 
desenvolveu o filtro terciário de forma que, o carvão seja substituído, e não 
um refil plástico comercial. O carvão ativado ou a antracita são adquiridos 
a granel, podendo ser reutilizados em jardins e sistemas de tratamento de 
efluentes.

Entrada

(Ef1)

(EF2)

(EF3)

(RFS)

Saída

          Modelos de Filtros Ø
Filtro primário 075 (FP075) 75

Filtro primário 100 (FP100) 100

Filtro primário 150 (FP150) 150

Filtro primário 200 (FP200) 200

Filtro secundário 050 (FS050) 50

Filtro secundário 075 (FS075) 75

Filtro secundário 100 (FS100) 100

Filtro secundário 150 (FS150) 150

Filtro secundário 200 (FS200) 200

Filtro terciário (FT050) 50



Descarga de fundo

Cloração da água

            A cloração é opcional, 
feita por solução de hipoclorito 
d e  s ó d i o  e  r e a l i z a d a 
manualmente ou por sistemas 
automatizados. 

           Após a filtragem e 
d e c a n t a ç ã o  d e  m a t e r i a l 
particulado, o cliente pode 
garantir o estoque de água 
injetando uma quantidade pré-
determinada de hipoclorito 
através de uma válvula instalada 
na lateral do módulo.

          O processo de cloração 
pode ser contínuo para evitar a 
proliferação de algas e bactérias.

              Todos os módulos possuem o 
sistema de descarga de fundo, onde 
um funil instalado junto ao fundo, faz a 
retirada de sedimentos através de um 
registro.

            Este sistema impede o acúmulo 
de detritos orgânicos que, com 
frequência, são os responsáveis pela 
baixa de qualidade da água.
                   
             Com esta fácil e prática 
ferramenta de limpeza da cisterna, 
você mantém a água com qualidade 
t o t a l  p a r a  u s o  n o b r e  n o 
estabelecimento.
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SISTEMAS MISTOS

              As Cisternas Verticais Aquah, além de estocarem uma grande 
quantidade de água verticalmente, também pode participar do processo 
de tratamento de águas pluvias no uso de caixas convencionais.
                     O módulo de admissão possui duas funções: a de separar 
sólidos superiores à 5mm através do filtro primário(A), instalado junto à 
captação da calha, e decantar particulados densos (poeira/areia) que 
são retirados através de descarga de fundo(B). 
                     O restante do material particulado em suspensão é retirado 
através de uma sequência de filtros, 1mm, 0,5mm e 0,3mm 
respectivamente, acondicionados no filtro secundário, no solo, e de fácil 
manutenção.
                Em relação à pressão, podemos sugerir dois tipos de instalação 
mista, como segue abaixo:

              TOTALMENTE PRESSURIZADO

                Com o reservatório convencional 
nivelado no topo superior da cisterna 
vertical, o processo de tratamento 
ocorre retornando a água à altura 
máxima.
                  A vantagem deste sistema, além 
da alta quantidade armazenada, é a 
posição do extravasor (ladrão), que se 
encontra junto à calha, evitando a 
passagem de particulado para o 
reservatório principal.

 PARCIALMENTE PRESSURIZADO

                Com o reservatório convencional 
instalado nível do solo, a pressão deste 
será em relação à altura da coluna 
d´água, geralmente não passando de 
2,5m.
                             Pelo mesmo processo, a água 
p a s s a  p e l o s  fi l t r o s  p r i m á r i o  e  
secundário, e é armazenada no 
reservatório pela pressão do módulo de 
admissão,  sendo o ench imento 
regulado por um registro bóia.
               A vantagem deste sistema é não 
haver a necessidade de construir 
grandes suportes para os reservatório 
convencionais, e manter uma grande 
quantidade sob pressão para usos 
diversos.
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     Solicite a visita de um dos nossos representantes ou 
mantenha contato.

contato @ aquahcisternas.com.br

41-3267-7007 - 41-98499-1433 WTS

FACEBOOK/AQUAHCISTERNASVERTICAIS

ATENDEMOS REGIÃO SUL E SUDESTE.


