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Por que o monitoramento da intensidade UV é importante 
para água ultrapura?

smart
Sistemas de Purificação de Água Thermo Scientific

Água Tipo 1design e inovação

O monitoramento da intensidade UV é uma tecnologia 
inovadora criada para garantir que a leitura de carbono 
orgânico total (TOC) seja precisa, proporcionando 
confiabilidade e excelência na obtenção de água ultrapura.

O monitoramento e a visualização no display do conteúdo de TOC 
na água produzida tornou-se progressivamente importante conforme 
os métodos bioquímicos passaram a ser mais sensíveis a baixos 
níveis de compostos orgânicos. Além de visualizar a resistividade 
da água ultrapura, é preciso quantificar o conteúdo de impurezas 
orgânicas na água. A água sem compostos orgânicos é importante 
para aplicações sensíveis à estas substâncias, como o HPLC e o 
GC-MS. É crucial que as medições de TOC sejam monitoradas em 
termos de precisão para evitar resultados negativos.

Destacando características inovadoras  
e informações úteis de aplicação para os 



Monitoramento de TOC

O monitoramento de TOC é uma tecnologia útil que 
proporciona medição em tempo real do nível atual 
de compostos orgânicos na água produzida. A água 
produzida é regularmente amostrada e seu nível de 
impurezas orgânicas é testada em diversos intervalos. Para 
conseguir isto, a condutividade (C1) da água produzida 
é medida e o valor é armazenado no processador do 
equipamento. Durante a recirculação, a água é enviada 
através da lâmpada UV do sistema, onde é irradiada com 
luz ultravioleta. Isto oxida quaisquer compostos orgânicos 
presentes na mesma. A oxidação dos compostos orgânicos 
gera íons, que são então medidos por uma célula de 
condutividade (C2). A quantidade de íons extra na água 
é diretamente proporcional à quantidade de compostos 
orgânicos na água, uma vez que a lâmpada UV estiver 
funcionando adequadamente. A diferença entre as células 
de condutividade é calculada e o valor de TOC é exibido.

Monitoramento da intensidade UV – 
Assegurando o TOC

A precisão das medidas de TOC depende da qualidade 
de irradiação da lâmpada UV na água. Se a lâmpada não 
estiver iluminada por completo, a quantidade total de 
compostos orgânicos na água não será oxidada, o que 
levará a uma leitura falsa. Para evitar este problema, os 
engenheiros da Thermo Scientific desenvolveram um sensor 
que monitora diretamente a lâmpada UV, garantindo que ela 
está funcionando corretamente. Se houver algum problema, 
o sistema indicará o erro.
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Encontre o melhor sistema de purificação de água Tipo 1 Thermo Scientific Barnstead para sua aplicação.  
Saiba mais em www.thermoscientific.com/purewater
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Por quê?Por quê o monitoramento da Intensidade UV é importante?

Sistemas de purificação de água Tipo 1  
Thermo Scientific Barnstead que possuem esta tecnologia:

•  Sistema GenPure™ 

•  Sistema GenPure Pro

•  Sistema GenPure xCAD

Resumo 

Quando sua aplicação exige níveis extremamente baixos de compostos orgânicos, o monitoramento da intensidade UV pode ajudar a garantir que suas 
medições de TOC são precisas.
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