
A  Rephile Bioscience Ltd
desenha e fabrica produtos 
para ltração inovadores e 
de elevada qualidade, 
destinados a laboratórios de 
biotecnologia.

A sua oferta inclui sistemas 
e consumíveis de 
puricação de água, entre 
outros produtos para 
ltração e puricação.

O seu objetivo é 
proporcionar aos seus 
clientes um sistema em que 
possam conar para lhes 
garantir bons resultados a 
um preço acessível.

REVOLUÇÃO 
NA FILTRAÇÃO
É este o signicado 
do seu nome e o grande 
motor deste fabricante.



Fabricados num ambiente com 
certicação 9001:2015, esta linha de 
puricadores de água contempla 
soluções para as mais diversas 
aplicações laboratoriais, todas elas 
com um design moderno e intuitivo. 

Série Genie 
A linha de puricação de água 
para laboratório!
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Que tipo de água precisa de 
produzir no seu laboratório?

Benefícios da Série Genie:

Comunicação com ou sem os entre componentes, oferecendo 
possibilidades ilimitadas;

A compensação automática da temperatura permite uma taxa de produção de 
RO (Reverse Osmosis) estável numa ampla gama de temperaturas

O sistema totalmente automatizado possui funções de limpeza, subida, descarga 
e muitas outras.

O sistema enxagua automaticamente a cada nova membrana de RO.

Um bypass envia automaticamente a água RO para o dreno se não atender a um 
padrão de qualidade predenido. A água de drenagem RO é reutilizada para 
aumentar o rendimento, tornando o sistema mais ecológico

TIPO I TIPO II RO



Este sistema é muito simples de usar 
e combina uma sequência 

otimizada de tecnologias de 
puricação de água numa unidade 

compacta. Oferece soluções para 
trabalhar com várias aplicações, 

produzindo água ultrapura Tipo I e 
água pura EDI. É totalmente 

integrado, conável e sustentável.

Genie G
Uma única unidade para a produção de água tipo I 

e Tipo II a partir de água da torneira.

Água Tipo II de alta pureza excecionalmente consistente pelo inovador módulo 
de eletrodeionização IonPure EDI.

O sistema principal pode ser guardado para economizar espaço precioso na 
bancada, estando adaptado para ser montado na parede, colocado na 
prateleira ou sob o lavatório.

O protetor de vazamento incorporado pode evitar danos, fechando a 
alimentação de água em caso de vazamento inesperado.

O modo opcional de circulação do tanque com um toque no monitor garante a 
alta qualidade da água no armazenamento.

Fluxograma



A solução ideal para um contexto 
de investigação onde se trabalha 

com variedades de aplicações que 
necessitam de água ultrapura Tipo 

I, usufruindo ainda de água RO 
para utilização corrente em 

laboratório. A qualidade da água 
ultrapura do sistema Genie U 

atende ou excede os padrões de 
água ASTM, CLSI, CAP e ISO Tipo I. 

Genie U
A Genie U produz água ultrapura (água Tipo I) e água 

RO diretamente da água da torneira!

O sistema principal pode ser guardado para economizar espaço precioso na 
bancada, estando adaptado para ser montado na parede, colocado na 
prateleira ou sob o lavatório.

O protetor de vazamento incorporado pode evitar danos, fechando a 
alimentação de água em caso de vazamento inesperado.

O modo opcional de circulação do tanque com um toque no monitor garante a 
alta qualidade da água no armazenamento.

Fluxograma



É a escolha ideal para 
utilizadores que precisam de até 

20 litros de água ultrapura ou 
água RO por dia. A qualidade da 

água ultrapura do produto 
atende ou excede os padrões 

de água ASTM, CLSI, CAP e ISO 
Tipo I

Genie A
O sistema plug-and-play com uma pegada pequena 

que produz água ultrapura (Tipo I) e água RO 
diretamente da água da torneira. 

O sistema principal pode ser guardado para economizar espaço precioso na 
bancada, estando adaptado para ser montado na parede, colocado na 
prateleira ou sob o lavatório.

Não é necessário tanque de armazenamento, eliminando contaminação 
potencial e crescimento de bactérias.

Design compacto sem ltros de pré-tratamento adicionais e dispensador remoto 
no sistema.

Fluxograma

O protetor de vazamento incorporado pode evitar danos, fechando a 
alimentação de água em caso de vazamento inesperado.



A resistividade da água do 
produto é superior a 5 MΩ • cm 

a 25 ℃, o que atende ou excede 

a qualidade da água Tipo II 
conforme denido por ASTM, 

CAP, CLSI e ISO 3696 / BS 3997, 
estando também em 

conformidade com os requisitos 
de água puricada da Europa e 

da U.S Pharmacopeia.

Genie E
Água EDI (Tipo II) diretamente da água da torneira!

Água Tipo II de alta pureza excecionalmente consistente pelo inovador módulo 
de eletrodeionização IonPure EDI.

O sistema principal pode ser guardado para economizar espaço precioso na 
bancada, estando adaptado para ser montado na parede, colocado na 
prateleira ou sob o lavatório.

O protetor de vazamento incorporado pode evitar danos, fechando a 
alimentação de água em caso de vazamento inesperado.

Fluxograma



Com a tecnologia de 
osmose reversa (RO) de alta 

recuperação é possível 
produzir água pura para as 

necessidades gerais do 
laboratório com uma fácil 

manutenção e baixos custos 
operacionais. 

Genie R
Água para laboratório tipo RO (osmose reversa) 

diretamente da água da torneira!

O sistema principal pode ser guardado para economizar espaço precioso na 
bancada, estando adaptado para ser montado na parede, colocado na 
prateleira ou sob o lavatório.

O protetor de vazamento incorporado pode evitar danos, fechando a 
alimentação de água em caso de vazamento inesperado. 

Pode ser utilizado um módulo de sanitização do tanque por luz UV para manter o 
crescimento microbiano a um nível controlado.

Fluxograma

O modo opcional de recirculação do tanque com um toque no monitor garante 
alta qualidade da água no armazenamento. 



Fluxograma

A qualidade da água 
ultrapura atende ou excede 
ASTM, CLSI, CAP, e normas de 
água ISO Tipo I.O sistema de 
água ultrapura Genie PURIST 
produz água ultrapura Tipo I a 
partir de água destilada ou 
desionizada.O sistema é 
fabricado num local de 
fabricação com certicação 
ISO 9001: 2015

Genie Purist
Água ultrapura para aplicações críticas de laboratório!

Rastreamento RFID de consumíveis e acessórios para garantir um desempenho 
ideal do sistema;

TOC online preciso com base em metodologia de oxidação completa;

Uma gama completa de cartuchos para várias aplicações, incluindo TOC ultra 
baixo, Mg baixo, boro baixo, ICP e DI;

Eliminação de bactérias e redução do TOC para níveis vestigiais por uma 
lâmpada ultravioleta de duplo comprimento de onda;

Flexibilidade de posicionamento – na bancada, por baixo do lavatório ou na 
parede para economizar espaço valioso dentro de um laboratório;

Um sensor universal de nível de água para impedir que o sistema bombeie ar;



Rua Alberto Serpa 2 - Corroios – Portugal 

 +(351) 217 142 066 / info@ert.pt
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