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FIABILIDADE, VERSATILIDADE E ALTA EFICIÊNCIA



Mistura compacta  
para todas as exigências

Introdução

Enfrentar o desafio da mistura
todas as aplicações de mistura re-
querem intensidades variáveis de tur-
bulência de baixa escala e de fluxo. 
Quando o fluxo é intenso, todo o con-
teúdo do tanque entra em movimen-
to, sendo totalmente abrangido pela 
acção do agitador. A potência do 
fluxo de massa depende do total de 
força de impulso instalada.

Experiência sem paralelo,  
inúmeras soluções de mistura
A Flygt é pioneira na utilização do 
impulso como principal parâmetro de 
desempenho da mistura. E coloca-
mos diariamente a trabalhar mais de 
50 anos de experiência em I&d e de 
experiência prática para determinar 
a tecnologia adequada, o tamanho e 
o desenho do misturador de acordo 
com as suas necessidades.

A nossa gama global de misturadores 
e agitadores cobre virtualmente qual-
quer exigência. Estão em funciona-
mento centenas de milhares de mis-
turadores e agitadores Flygt em todo 
o mundo, oferecendo um desempe-
nho eficiente de mistura.

Agitadores compactos Flygt
Projectados para conseguir flexi-
bilidade de posicionamento e de 
orientação, estes misturadores 
que ocupam pouco espaço ofere-
cem soluções altamente eficientes 
para tanques de qualquer formato e 
dimensão.

os nossos agitadores compactos 
misturam facilmente fluidos contami-
nados de alta densidade, líquidos de 
alta viscosidade e líquidos com ma-
teriais fibrosos. Poucos componen-
tes, investimento reduzido e rotinas 
de manutenção simples tornam os 
agitadores compactos da Flygt numa 
opção económica e eficiente para 
uma grande diversidade de aplica-
ções, tais como:

n tanques de tratamento biológico
n tanques de armazenamento de 

lamas
n tanques de equalização
n Estação de mistura
n tanque de mistura de sedimentos
n Bacias de cloragem
n Caixas de pasta de papel
n tanques de têmpera

o amplo conjunto de equi-
pamentos de mistura da 
Flygt:

n Agitadores de baixa velo-
cidade Flygt

n Agitadores compactos 
Flygt

n Agitadores verticais Flygt

n Jet Aerator da Flygt

n Hidro-ejectores Flygt

O nosso portfólio de 
agitadores

Vantagens dos agitado-
res compactos da Flygt

n Eficiência e fiabilidade 
elevadas

n Instalação em espaços 
reduzidos

n Manuseamento fácil 
de materiais altamente 
fibrosos

n Poucos componentes 
fácil manutenção

n Concepção duradora 
n  Baixo custo de 

exploração 
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Estator de um motor 
de classe H para uma 

elevada vida útil.

Active Seal™  
para ausência de fugas.

Concepção de alta fiabilidade

Durante décadas, temos estado na vanguarda da 
investigação e desenvolvimento dos agitadores. Os 
componentes dos agitadores compactos Flygt con-
tribuem para conseguir um funcionamento fiável, 
custos reduzidos de energia e mistura eficiente.

Active Seal™ para ausência de fugas
o empanque Flygt Plug-in possui o sistema Active Seal™ 
para ausência de fugas na caixa do estator. As ranhuras 
cortadas a laser nas faces interiores do empanque 
actuam como uma micro-bomba para 
impedir que qualquer líquido presen-
te no motor passe para o outro lado. A 
caixa de vedação com fluído ajuda 
a lubrificar e a refrigerar o empan-
que, assegurando a transferência 
eficiente de calor, inclusive no fun-
cionamento em seco. 

Anel de propulsão op-
cional para aumentar a 
eficiência na mistura.
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4650 LSPM

4650

cabos e fontes de alimentação, e reduções até 20% no 

consumo energético, comparando com motores de indu-

ção convencionais.

Depósito de óleo
o grande volume de óleo assegura o funcionamento suave 

e intervalos prolongados entre reabastecimentos. Para fa-

cilitar a assistência, os bujões de óleo permitem o reabas-

tecimento sem remover a hélice. 

180°C (355°F) para proporcionar uma resistência excelente 

ao sobreaquecimento e uma elevada vida útil.

Motor LSPM opcional para 
conseguir poupanças 
adicionais de energia.

Motor de íman permanente de arranque em linha
o motor de íman permanente de arranque em linha 

Motor de accionamento directo 
robusto e compacto
o nosso motor de indução gaiola de 

esquilo é fabricado nas nossas ins-

talações para conseguir durabilida-

de e fiabilidade. o enrolamento do 

estator está impregnado em resina 

e possui a classificação de classe H 

(LSPM) opcional para o agitador 

Flygt 4650 compacto combina a 

eficiência de um motor de íman 

permanente síncrono com o ar-

ranque directo em linha de um 

motor de indução. Isto permite 

poupança nos custos, tais como 

Hidráulica de tratamento de fibras sem obstruções
os agitadores compactos Flygt possuem um dese-
nho hidráulico eficiente com poucos 
componentes e de fácil manu-
tenção que contribuem para 
um funcionamento fiável e sem 
problemas. o agitador tem 
de manter o mesmo nível de 
eficiência em meios altamen-
te fibrosos, sem que ocorram 
obstruções da hélice. Com in-
clinação para trás, as hélices dos 
agitadores Flygt minimizam esses riscos.

Anel de propulsão para 
melhorar a eficiência
Com o anel de pro-
pulsão opcio-
nal, é possível 
conseguir um 
aumento na 
eficiência 
de mistura 
até 15% com 
água – mesmo 
com meios de 
maior viscosida-
de, reduzindo em 
simultâneo o consu-
mo energético. 

Hidráulica sem 
obstruções
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A fiabilidade começa nos 
pequenos detalhes

Anel de propulsão
Aumenta a eficiência 
hidráulica, reduzindo 
assim o consumo de 
energia. 

Depósito de óleo 
o grande volume da 
barreira de fluido lubri-
fica e refrigera o em-
panque, prolongando 
assim a vida útil.

Materiais 
todas as peças ex-
ternas são fabricadas 
de forma a obter uma 
resistência excelente 
à corrosão. As peças 
principais são feitas em 
aço inoxidável.

Entrada de cabo 
o sistema de bucha 
compressível e alívio 
de tensão sobre o cabo 
evita a ocorrência de 
intrusão para dentro do 
motor.

Empanque plug-in com 
sistema Active Seal™
oferece maior fiabilida-
de de selagem e 
ausência de fugas no 
motor, reduzindo assim 
o riso de falha dos 
rolamentos e do estator.

Hélice
Pás estreitas de curva-
tura dupla para eficá-
cia máxima. As pás da 
hélice podem ser sol-
dadas ao centro em di-
ferentes ângulos, con-
soante a capacidade de 
agitação requerida.

Rolamentos
Suportam de modo 
seguro o veio através de 
um rolamento princi-
pal na extremidade da 
hélice e um rolamento 
duplo na retaguarda.

Monitorização
os sensores térmicos 
embutidos no estator 
evitam o sobreaqueci-
mento. Estão disponí-
veis como opção sen-
sores de fugas.
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Motor 
o motor de indução de 
classe H de alto de-
sempenho e gaiola de 
esquilo oferece protec-
ção térmica contra so-
breaquecimento e uma 
vida útil adicional.
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Baixo custo de instalação

O equipamento de instalação Flygt é suficiente-
mente rígido para suportar o peso e as forças reac-
tivas exercidas pelo agitador durante o seu tempo 
de vida útil. É também robusto e fácil de instalar. 

Sistemas de barras guia para qualquer tanque
na maioria das aplicações dos agitadores Flygt é utilizado 
um sistema de barras de guia juntamente com um disposi-
tivo de içamento, ficando este apoiado num suporte supe-
rior e num inferior. os tubos de guia mais longos podem 
ter também um suporte intermédio. Estes suportes permi-
tem diferentes ângulos de instalação para posicionar o agi-
tador da forma mais adequada. o agitador pode ser insta-
lado a qualquer profundidade ao longo do tubo de guia, 
conforme o tipo de aplicação. utilizados em conjunto com 
o nosso equipamento de elevação, os sistemas de barras 

guia permitem o acesso fácil para inspecção e assistência.

Equipamento de elevação adequado e seguro 
Elevar e baixar agitadores compactos Flygt com o nosso 
equipamento de elevação é tão fácil e conveniente como 
seguro. o guincho de elevação com aprovação CE é mon-
tado num suporte pela sua extremidade inferior, o que per-
mite a rotação fácil do guincho. Para reduzir o investimento, 
pode ser utilizado um guincho para vários misturadores.

A nossa gama de agitadores compactos inclui oito 
modelos diferentes de agitadores de accionamen-
to directo. usando uma série estandardizada de 
componentes e de materiais, que inclui uma série 
de ângulos de pás para cada modelo, o desenho 
modular dos agitadores permite um vasto número 
de opções de desempenho.

Métodos de instalação

Factos e números

Uma vasta gama 
de agitadores compactos

dAdoS téCnICoS
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Instalação em 
barras guia
o agitador desce 
ou sobe ao longo 
de uma barra 
guia localizada 
na parede do 
tanque. 

Instalação no 
fundo
Fixação numa 
base no fundo; uti-
lizada muitas vezes 
em tanques pouco 
fundos e lagoas.

Instalação 
em braço de 
suporte
os agitadores 
pequenos podem 
ser instalados num 
braço de suporte 
que esteja sim-
plesmente fixo 
com braçadeiras 
ou aparafusado na 
borda do tanque.

Instalação em 
flange
Fixação segura 
numa flange 
adaptadora, que 
é montada no 
orifício de inspec-
ção do tanque.

Modelo 4610 4620 4630 4640 4650 4660 4670 4680 4650 LSPM

Potência, kW 
 · 50 Hz 
 · 60 Hz (cv)

 
0,9 
0,9 (1,2)

 
1,5 
1,7 (2,3)

 
1,5 
1,9 (2,5)

 
2,5 
3,0 (4,0)

3,7
4,5 (6,0)

 
5,5 
6,2 (8,3)

7,5
8,2 (11,0)

 
10 
11,2 (15,0)

 
13 
14,9 (20,0)

18,5
22,4 (30,0)

 
25 
30,0 (40,0)

 
5,0 
6,0 (8,0)

 
7,0 
8,2 (11,0)

Int. de impulso
 · 50 Hz, n 
 · 60 Hz, n

100–200
100

 
100–300 
100–300

 
200–500 
300–500

 
200–800 
300–800

800–1300
1200

 
800–1900
1200–1500

800–2200
1200–2300

 
800–2800
1200–3100

 
1400–3800
2000–3800

1400–5300
2000–5500

 
1400–6400
2000–7000

 
900–1400
1200–1600

 
900–2000
1200–2400

diâmetro da 
hélice, m (pol) 0,210 (8,3) 0,210 (8,3) 0,368 (14,5) 0,368 (14,5) 0,580 (22,8) 0,580 (22,8) 0,580 (22,8) 0,580 (22,8) 0,766 (31,6) 0,766 (31,6) 0,766 (31,6) 0,580 (22,8) 0,580 (22,8)
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opções adicionais 

Escudo de prevenção de vórtice Hélice em ferro fundido Anel de propulsão expandido

SUBCAB®

Cabo de borracha submersível de alta resistência.

SUBCAB® blindado
Cabo de borracha submersível de alta resistência 
para utilizar com VFd e para limitar as interferências 
electromagnéticas.

Cabos especiais
Suportam altas temperaturas, alta tensão e agita-
ção química.

Sensores de fugas
detectam automaticamente, em conjunto com o 
equipamento de monitorização externa, qualquer 
fuga na caixa do estator e no depósito de óleo.

Anel de propulsão expandido
Para melhorar a refrigeração do motor em líquidos 
viscosos.

Supervisão Flygt MiniCAS
Este é um relé de controlo que assegura a protec-
ção do seu equipamento.

Versões à prova de explosão 
Para utilizar em ambientes potencialmente explosi-
vos ou inflamáveis.

Hélice em ferro fundido com elevado teor de crómio
Suporta a abrasão severa resultante da mistura de 
lamas minerais.

Empanque em carboneto de silício (RSiC) 
oferece uma resistência excelente à abrasão e uma 
resistência superior contra ácidos e cloretos.

Escudo para prevenção de vórtice
Evita que os vórtices de ar sejam arrastados da su-
perfície para a hélice do misturador, mantendo um 
desempenho óptimo. Para utilizar em aplicações 
onde a profundidade do líquido é muito pequena 
ou quando o agitador tiver de ser colocado próxi-
mo da superfície.

Versões para líquidos quentes
Para utilizar em aplicações de alta temperatura (até 
90°C).

Kits de ânodos de zinco
oferecem uma resistência adicional contra a corro-
são para aplicações marinhas.

detector de intrusão 
de líquido no estator

unidade de 
supervisão Flygt 

MiniCAS
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ASSIStÊnCIA téCnICA

uma mistura perfeita  
de suporte e assistência

Um conhecimento profundo do tra-
tamento de fluidos e uma vasta ex-
periência em tecnologias de mistura 
tornam a Flygt num parceiro fiável 
para todos os seus requisitos de 
processos. 

Experiência em engenharia de sistemas
o dimensionamento e o desenho 
são factores críticos para maximizar o 
desempenho. utilizando a nossa ex-
periência e ferramentas inteligentes, 
analisamos os seus requisitos para 
identificar o sistema misturador ou 
agitador adequado para optimizar os 
seus processos.

Suporte ao longo do tempo útil de 
vida
As nossas recomendações resul-
tam da utilização de programas de 
software de Cálculo da dinâmica de 
Fluidos validados e desenvolvidos 
especialmente com base em mo-
delos relevantes cuidadosamente 
seleccionados. As nossas próprias 
bancas de ensaio e os nossos testes 
e medições de campo relativos ao 

desempenho real proporcionam aos 
engenheiros da Flygt uma visão clara 
sobre o respectivo funcionamento. 
utilizando este conhecimento e ex-
periência, ajudamos a manter a sua 
instalação em condições óptimas de 
funcionamento. 

Rede global de assistência 
Se ocorrer qualquer problema com 
os seus misturadores e agitadores 
Flygt, a assistência profissional e as 
peças sobresselentes originais estão 
sempre ao dispor através da nossa 
extensa rede de assistência em 140 
países.

As peças sobresselen-
tes genuínas são vitais 
para assegurar um fun-
cionamento prolonga-
do e sem problemas. 
Garantimos a dispo-
nibilidade das peças 
sobresselentes durante 
10 anos depois de pa-
rarmos a produção de 
um modelo.

Aprecie os benefícios 
de uma marca premium 

Aumente a eficiência com 
a monitorização e controlo

Fornecemos tudo, 
desde controladores, 
sensores e equipamen-
to de arranque até ao 
software SCAdA, conse-
guindo uma supervisão 
total da actividade dos 
fluidos. 
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1) o tecido nas plantas que transporta a água a partir das raízes; 
2) uma empresa global líder em tecnologia de água.  
 
Somos 12.000 pessoas unidas em torno de um propósito comum: criar soluções 
inovadoras para satisfazer as necessidades de água mundiais. desenvolver novas 
tecnologias que melhorarão o modo como a água é utilizada, conservada e reutilizada 
no futuro, e o centro do nosso trabalho. Movemos, tratamos, analisamos, e devolvemos 
água ao meio ambiente e ajudamos as pessoas a usar a água de modo eficiente, nas 
residências, nos edifícios, na industria e na agricultura. Em mais de 150 países, mantemos 
um relacionamento forte e duradouro com os clientes, que nos conhecem pela nossa 
combinação poderosa de marcas de produtos líderes e de conhecimento das aplicações, 
suportados por um legado de inovação.

Para mais informações sobre como a Xylem o pode ajudar, vá a xyleminc.com ou a 
xylemportugal.com

Xylem Water Solutions Portugal – norte
Praceta da Castanheira, 38
4475-019 Barca – Maia
tel. +351 229 478 550
Fax +351 229 478 570

Xylem Water Solutions Portugal – Sul
En 10 km 131 – Parque tejo – Bloco d
2625-445 Forte da Casa – Lisboa
tel: +351 210 990 929
Fax: +351 210 990 930

www.xylemportugal.com
info.pt@xyleminc.com


