
A arte da mistura. A ciência 
num conjunto de tecnologias.
A ARTE E A CIÊNCIA POR DETRÁS DOS MISTURADORES E AGITADORES FLYGT



2

A arte da eficiência. A ciência do fluxo e 
do impulso.
Quando procura um processo de 
tratamento sem problemas pensa na 
melhor eficiência energética possivel? 
Já para não mencionar nas pressões 
governamentais e ambientais 
crescentes para conservar energia e 
optimizar as operações? De facto, a 
utilização intensa de energia nas 
instalações de tratamento torna a 
tarefa da eficiência operacional num 
desafio real. Esta é a razão pela qual 
deve conhecer a arte e a ciência por 
detrás dos misturadores e agitadores 
Flygt.

Fiabilidade máxima  
com custos mínimos.
Em resumo, tem tudo a ver com a 
capitalização da ciência por detrás do 
fluxo e impulso óptimos para 
conseguir os melhores custos de 
operação possíveis. Pretende criar as 
melhores condições para conseguir o 
fluxo adequado no seu tanque. Para o 
conseguir, necessita de uma função 
misturadora ou agitadora desenhada 
tendo em conta o desenho de mistura 
e de impulso.

É aqui que pode contar com mais de  
50 anos de experiência em mistura e 
conhecimento prático da Xylem em 
várias aplicações e desenhos para o 
apoiar.  
Somos pioneiros na utilização do 
impulso como parâmetro principal de 
desempenho, estabelecida agora pela 
norma ISO 21630:2007. Actualmente, 
projectamos meticulosamente cada 
instalação para capitalizar as 
características hidráulicas naturais do 
tanque.

O que significa isto tudo para si?
Significa operações fiáveis e 
económicas que se traduzem numa 
tranquilidade absoluta. Tem um 
parceiro altamente competente para o 
acompanhar, que o ajuda a tomar as 
decisões adequadas sempre e em 
qualquer altura: engenheiros e técnicos 
com as competências e conhecimentos 
adequados. Pode também confiar nas 
nossas ferramentas desenvolvidas 
especialmente e no Cálculo da 
Dinâmica de Fluidos para o ajudar a 
determinar a solução correcta, o 
tamanho do agitador e o desenho que 
satisfazem as suas necessidades 
particulares.

Os misturadores e 
agitadores Flygt são 
testados 
sistematicamente em 
termos de impulso e 
cumprem a norma ISO 
21630:2007 para 
agitadores submersíveis 
de todas as dimensões. 
As nossas tecnologias 
de mistura incluem:

•  Testar e registar o 
desempenho da 
mistura em termos de 
impulso.

•  Compreender as 
necessidades de 
mistura e determinar o 
impulso necessário 
para gerar o fluxo que 
melhor se adequa a 
estas necessidades.

•  Determinar o desenho 
dos misturadores e 
agitadores adequados 
para gerar o fluxo 
necessário e um 
funcionamento fiável e 
seguro.
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A arte da eficiência. A ciência por detrás 
do mais pequeno detalhe.
A satisfação do cliente está no centro de todos os 
aspectos da nossa actividade. Desde o início que os 
nossos clientes são uma parte vital da I&D reflectida na 
gama de misturadores e agitadores Flygt.

Ao longo dos anos, temos ouvido as suas 
necessidades e desenvolvido as nossas tecnologias 
em conformidade, e é por isto que a nossa hélice 
curva, a tecnologia N, os motores de classe H e Active 
Seal™ são sucessos comprovados. Actualmente, com 
mais de 200.000 agitadores instalados e a funcionar 
com todos os tipos de aplicações em todo o mundo, 
salientamo-nos como um parceiro líder que oferece 
uma gama completa de tecnologias que garantem 
baixos custos de vida útil.

Passo a passo, peça a peça
Estabelecer as normas da arte da mistura é uma 
ciência. Isto implica estender o aspecto dos custos 
totais aos factores relevantes como a flexibilidade, 
versatilidade, longevidade e simplicidade. Exige 
especialização em factores como o desenho do seu 
processo, a forma e as dimensões do tanque, o 

conteúdo a misturar em termos de viscosidade, 
densidade e aparência, bem como as exigências 
operacionais da aplicação.

O que significa isto tudo para si?
Significa “boa mistura”, virtualmente sem tempo de 
inactividade. E significa capitalizar as condições do 
tanque na sua instalação para conseguir os resultados 
máximos com os recursos mínimos. Mas existem vários 
outros benefícios para si:

•  Funcionamento fiável e eficiente. 
•  As soluções podem ser desenhadas para se 

adequarem a qualquer forma e dimensão do tanque. 
•  As instalações são rápidas e simples e necessitam do 

mínimo de manutenção.
•  A necessidade de mão-de-obra no tanque é reduzida 

substancialmente, mantendo assim o tempo de 
inactividade e as preocupações de segurança ao 
mínimo possivel. 

•  Os custos operacionais, em conjunto com o tempo e 
o esforço despendidos em manutenção, são substan-
cialmente reduzidos.
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A arte da mistura.
A ciência num conjunto de tecnologias.
Pretende a tecnologia adequada e precisa para os seus 
requisitos de mistura. Em simultâneo, existem muitos 
factores a considerar no processo de tomada de 
decisão. Nós conhecemos a arte da mistura, pelo que 
sugerimos que fale connosco, e iremos identificar em 
conjunto as complexidades da sua aplicação de 
mistura para optimizar as possibilidades disponíveis 
para si. 

Por exemplo, um misturador submersível e um agitador 
vertical podem ser as soluções ideais num tanque 
anóxico ou de lamas. E um tanque longo e comprido 
pode necessitar de um número maior de agitadores. 
Estas são apenas algumas das considerações que 
afectam o desenvolvimento de um conjunto de 
parâmetros que asseguram um desempenho óptimo 
de mistura seleccionando o agitador adequado.

Temos uma vasta gama de misturadores e agitadores 
com um conjunto de tecnologias para assegurar que 
tem a melhor opção possível para as suas necessidades 
específicas.  O mais importante é que cada tipo de 
misturador e agitador foi concebido de modo 
inteligente com materiais e componentes normalizados 
e um desenho modular para facilitar a personalização. 

O que significa isto tudo para si?
Significa que pode escolher correctamente porque tem 
a possibilidade de tomar decisões bem informadas e 
inteligentes. Significa também que nunca está sozinho 
no seu processo de selecção, e tem a possibilidade de 
trabalhar em conjunto com alguns dos melhores 
elementos desta actividade para atingir os resultados. E 
significa também que tem a garantia de que as suas 
decisões são baseadas numa vasta experiência, em 
conjunto com o Cálculo da Dinâmica de Fluidos 
especialmente desenvolvido e validado.

Série 4400  
submersível de  
baixa 
velocidade

Série 4600  
submersível  
compacta

Misturador de 
jacto (instalado 
em seco),  
série 4700

Hidro-ejector  
(submerso),  
série 4700

Agitador 
vertical,  
série 4800

Líquido

Águas residuais ••• ••• ••• ••• •••

Lamas espessas (> 4%) - ••• •• •• •••

Fluido abrasivo ou corrosivo ••• ••• • •• •••

Tanque

Caudal horizontal, tanque plano ••• ••• ••• ••• -

Caudal vertical, tanque alto - • • - •••

Tanque estanque • • ••• - ••

Nível baixo de líquido (< 1 m) - • ••• ••• -

Economia

Eficiência energética ••• •• • • •••

Instalação inclinada •• ••• •• ••• •

Manutenção fácil •• •• ••• • •••

Durabilidade ••• •• •• •• •••

Outros Tipo de motor integrado integrado integrado integrado standard

••• excelente •• bom • médio - tipicamente não recomendado
São aplicadas excepções. Cada caso deve ser considerado individualmente.

Um guia para a melhor solução possível de mistura para as suas necessidades.
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Agitadores de baixa velocidade –
baixa potência, eficiência elevada.

Os agitadores Flygt de baixa velocidade são ideais 
para misturas suaves de grandes volumes de líquidos 
e quando o fluxo horizontal é essencial. Estes agitado-
res estão projectados para conseguir um fluxo eficien-
te, baixo consumo energético e concepção fiável. 
São suficientemente robustos para suportar o peso e 
as forças de flutuação exercidas pelo misturador 
dentro do tanque. Estão disponiveis equipamentos 
especiais para instalar, inspeccionar e assistir de 
modo simples e rápido. Os agitadores Flygt de baixa 
velocidade são ideais para uma vasta gama de 
aplicações, incluindo:

•  Tratamento activo de lamas, tais como ASP 
convencionais ou valas de oxidação

•  Reactor sequencial de alimentação descontínua
•  Reservatórios de águas residuais
•  Prevenção de congelamento
•  Oxigenação em lagos e portos

Os agitadores possuem componentes chave que 
contribuem para o funcionamento fiável e custos 
energéticos reduzidos como, por exemplo:

Hélice para poupança de energia
O desenho único da hélice maximiza o impulso e 
minimiza em simultâneo o consumo energético. 
Desenvolvidos com um excelente desenho hidraulico 
com materiais altamente resistentes, as hélices Flygt 
de grande diâmetro com pás curvas, desenho 
inclinado e auto-limpeza permitem um desempenho 
sem obstruções e duram cada vez mais. 

Motor de classe H robusto
O motor de indução gaiola de esquilo foi 
desenvolvido especialmente para conseguir 
durabilidade e fiabilidade. O enrolamento do estator 
está impregnado em resina e possui a classificação 
de classe H 180°C (355°F) para proporcionar uma 
resistência excelente ao sobreaquecimento e uma 
vida útil excepcionalmente longa.

Empanques de veio robustos
Os agitadores Flygt utilizam empanques mecânicos 
no veio, de desenho exclusivo da Flygt, com um 
fluido intermédio. Estas empanques proporcionam 
uma resistência mecânica excepcional e 
propriedades superiores de deslizamento. Isto 
traduz-se num desgaste significativamente menor 
entre as superfícies do empanque, na redução do 
risco de fugas e no prolongamento da vida útil do 
empanque. 

Uma vasta gama para selecção 
Os agitadores Flygt de baixa velocidade oferecem 
uma gama global que inclui três modelos Standard 
Flygt. Combinando vários motores, relações e 
diâmetros das hélices, pode conseguir um 
misturador personalizado para as necessidades espe-
cíficas do processo.

Série 4400 4410 4430 4460 Vantagens dos agitadoress 
Flygt de baixa velocidade

Potência 
nominal

 50 Hz, kW 0,9 2,3 4,3 5,7 •  Fiabilidade extraordinária
•  Fluxo forte
•  Eficiência energética 

extrema
•  De fácil manutenção
•  Instalação inclinada
•  Altamente versátil para se 

adequar à maioria das 
dimensões dos tanques

•  Baixo custo de operação

 60 Hz, kW (cv) 1,1 (1,5) 2,6 (3,5) 4,6 (6,2) 6,3 (8,4)

Intervalo
de 
impulso

 50 Hz, N 200-1.400 400-2.100 500-3.600 1.400-4.600

 60 Hz, N 300-1.400 600-2.300 700-3.800 2.000-4.500

Diâmetro da hélice, m (pol) 1,4-2,5 (55-98) 1,4-2,5 (55-98) 1,4-2,5 (55-98) 1,4-2,5 (55-98)
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Agitadores verticais – 
Simples e eficientes.

Os agitadores verticais da Flygt são a escolha lógica 
para mistura em tanques profundos que envolvem 
todos os tipos de fluidos, incluindo lamas DS 
altamente fibrosas. Projectados para conseguir 
eficiência energética, manuseamento higiénico e 
facilidade de instalação e assistência, estes 
agitadores combinam motores instalados em seco 
com veios e turbinas submersíveis para:

• Tratamento activo de lamas, tais como ASP    
 convencionais ou reactor sequencial de    
 alimentação descontínua
•  Agitação para digestor
•  Mistura de armazenamento de lamas

Para afinar com precisão os seus processos 
anaeróbicos, anóxicos e digestores para vários 
volumes, formas e dimensões de tanques, os 
agitadores verticais incorporam estas funcionalida-
des excepcionais:

Construção robusta
Cada componente é fabricado para suportar 
dezenas de milhares de horas de funcionamento 
contínuo. Os motorredutores com veio paralelo, 
combinados com o veio rígido do motor e turbinas 
com desenho especial, contribuem para um 
funcionamento duradouro. 

Desenho extraordinário da turbina
Independentemente da turbina que escolher, 
consegue um impulso excepcional e um elevado 
fluxo, em conjunto com uma eficiência energética 
excelente. A turbina Flygt de pás curvas e desenho 
inclinado para trás foi projectada para ter 
auto-limpeza e assegurar o funcionamento sem 
obstruções, mesmo na presença de materiais 
fibrosos.

Adaptados às suas necessidades
A gama de agitadores verticais é composta por três 
modelos que podem ser adaptados às necessidades 
do seu processo. Iremos trabalhar consigo para 
conseguir a configuração adequada às suas 
necessidades com base no tipo, número, dimensão, 
veio e desenho da turbina.

Acessórios extraordinários
Flange de nivelamento com empanque de gás
Alinha a caixa do motor com o veio para eliminar o 
risco de aumento da carga no veio e fugas de gás.

Estabilizador da rotação do veio
Evita a rotação do veio fixando de modo seguro a 
extremidade do veio ao fundo do tanque com um 
conjunto de acoplamento rotativo estanque.

Série 4800 4850 4860 4870 Vantagens dos misturadores 
Flygt de entrada superior

Potência 
eléctrica 
instalada

 50 Hz, kW 2,2-7,5 1,5-4,0 5,5-15 •  Tempo máximo de actividade
•  Fluxo forte 
•  Alta eficiência de mistura
•  Eficiência energética extrema
•  De fácil manutenção
•  Altamente versátil para todos os 

tipos de fluidos
•  Manuseamento higiénico

 60 Hz, kW (hp) 2,6-9,0 (3,5-12,2) 1,8-4,8 (2,5-6,5) 6,6-18 (9,0-24,5)

Velocida-
de da 
turbina

 50 Hz, rpm 18-44 10-24 12-23

 60 Hz, rpm 22-59 12-29 14-28

Impulso máximo, N 6.000 6.000 13.500

Diâmetro da turbina, m (pol) 1,5 (59)-2,5 (98) 1,5 (59)-3,0 (118) 2,0 (79)-4,0 (157)
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Misturadores compactos – 
fiabilidade e versatilidade.

Os agitadores compactos são tão versáteis que 
misturam facilmente fluidos muito contaminados, 
bem como líquidos de alta densidade ou de DS 
elevado. Poucos componentes, investimento 
reduzido de capital e rotinas de assistência simples 
tornam estes agitadores na opção sólida para uma 
vasta gama de aplicações de mistura, tais como:

•  Tanques de tratamento biológico
•  Tanques de armazenamento de lamas
•  Tanques de equalização
•  Estação de mistura
•  Tanque de mistura de sedimentos
•  Bacias de cloragem
•  Caixas de pasta de papel
•  Tanques de têmpera

Os agitadores compactos incorporam funcionalida-
des que contribuem para conseguir um funciona-
mento fiável, custos energéticos reduzidos e mistura 
eficiente. Estes incluem:

Motor compacto de accionamento directo
O motor de indução multipolar oferece um 
desempenho extraordinário e uma transferência de 
calor superior. O enrolamento do estator está 
impregnado em resina (isolamento de classe H) e 
suporta 180° (355°F) para assegurar uma vida útil 
longa.

Motor de íman permanente de arranque em linha*
A tecnologia inovadora de íman permanente de 
arranque em linha (LSPM) combina a eficiência de 
um motor de íman permanente síncrono com o 
arranque em linha directo de um motor de indução. 
Os motores LSPM podem poupar até 20% no 
consumo de energia, comparando com os motores 
de indução convencionais, e reduzem todos os 
custos relacionados com a corrente, tais como cabos 
e fontes de alimentação. 

Active Seal™ para ausência de fugas
O sistema Active Seal™ assegura a ausência de 
fugas na caixa do estator. A caixa de vedação com 
fluído ajuda a lubrificar e a refrigerar o empanque, 
assegurando a transferência eficiente de calor, 
inclusivamente no funcionamento em seco.

Hidráulica sem obstruções
Isto contribui para um funcionamento sem 
problemas e sem obstruções. Projectadas para gerar 
o impulso máximo com o consumo mínimo de 
energia, as pás da hélice, com o seu desenho 
inclinado para trás, permitem a passagem fácil de 
materiais altamente fibrosos sem obstruções. 

Uma vasta gama para selecção
A gama de agitadores compactos inclui oito 
tamanhos diferentes de misturadores de 
accionamento directo.

*Funcionalidade opcional disponível em modelos seleccionados

Série 4600 4610 4620 4630 4640 4650 4660 4670 4680      4650 LSPM

Potência 
nominal

 50 Hz, kW 0,9 1,5 1,5 2,5 5,5 10 13 25 5,0 7,0

 60 Hz, kW (cv) 0,9 
(1,2)

1,7 
(2,3)

1,9 
(2,5)

3,0 
(4,0)

6,2 
(8,3)

11,2 
(15,0)

14,9 
(20,0)

30,0 
(40,0)

6,0  
(8,0)

8,2  
(11,0)

Intervalo 
de 
impulso

 50 Hz, N 100-
200

100-
300

200-
500

200-
800

800-
1.900

800-
2.800

1.400-
3.800

1.400-
6.400

900-
1.400

900-
2.000

 60 Hz, N 100 100-
300

300-
500

300-
800

1.200-
1.500

1.200-
3.100

2.000-
3.800

2.000-
7.000

1.200-
1.600

1.200-
2.400

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)

0,766 
(31,6)

0.766 
(31.6)

0,580 
(22,8)

0,580 
(22,8)

•  Alta fiabilidade
•  Instalação flexível e inclinada
•  Fluxo forte
•  Elevada eficiência energética
•  De fácil manutenção
•  Adaptável à maioria de tamanhos de tanques e fluidos
•  Baixo custo de operação

Vantagens dos agitadores Flygt compactos
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Jet aerator – 
eficiência sustentada.

Os Jet aerator da Flygt combinam a bomba N Flygt 
patenteada com um conjunto ejector inovador para 
conseguir uma mistura altamente eficiente e de 
baixo custo. Estes sistemas robustos montados no 
pavimento são extremamente versáteis e oferecem 
um desempenho potente de mistura em tanques 
com baixo nível de líquido e parcialmente enchidos, 
bem como em tanques cheios. 
O Jet aerator está disponível em instalações em seco 
e submersíveis para se adequar às suas necessidades 
específicas. As aplicações eficazes incluem:

•  Tanque de retenção
•  Armazenamento de lamas primárias e externas
•  Armazenamento de lamas de resíduos activos
•  Agitação para digestor
•  Armazenamento de lamas digeridas

Combinando duas inovações da Flygt num sistema 
potente de mistura de jacto conseguimos a mais 
elevada eficiência sustentada com o custo mais baixo 
possível:

Fiabilidade da bomba N
O impulsor N patenteado anti-obstrução possui 
extremidades dianteiras inclinadas para trás, uma 
ranhura de descarga expandida e um pino guia 
integrado. Oferecem, em conjunto, o tempo máximo 
de actividade, alta eficiência e custos de manutenção 
mínimos. O desenho inovador da bomba N, e o seu 
funcionamento virtualmente sem problemas, 
mantém sempre baixos os custos durante o tempo 
útil de vida. O seu desenho sustentável assegura o 
consumo reduzido de energia a um impacto 
ambiental mais leve.

Conjunto inovador
Projectado cuidadosamente, o conjunto ejector sem 
obstruções é composto por um injector de descarga 
grande e um tubo ejector com uma entrada de 
formato especial. O diâmetro do injector está 
desenhado para passar sólidos de qualquer tamanho 
através da bomba. O tubo ejector aumenta a 
eficiência incluindo um caudal secundário a partir do 
líquido circundante.

Uma vasta gama para selecção
Existem cinco modelos de Jet aerator disponíveis 
para responder a todos os requisitos de mistura. 
Todos estes sistemas asseguram um funcionamento 
seguro e fiável com elevada eficiência da bomba e 
manutenção reduzida, que se traduz em custos 
inferiores durante a vida útil.

•  Alta fiabilidade
•  Alta eficiência sustentada da bomba
•  Acesso e manutenção fáceis 
•  Funcionamento em níveis reduzidos de líquidos
•  Manuseamento de lamas com uma concentração 

elevada de sólidos secos

Vantagens dos Jet aerator da Flygt

Série 4700
Instalado em seco Submerso

JT4710 JT4715 JT4720 JT4730 JT4735 JP4710 JP4715 JP4720

Potência 
nominal

 50 Hz, kW 2,4 4,7 13,5 37 55 3,1 5,9 13,5

 60 Hz, kW (cv) - 5,5 (7,4) 14,9 (20) 45 (60) 63 (85) 3,7 (5,0) 7,5 (10,0) 14,9 (20,0)

Bomba Flygt N3102 N3127 N3153 N3202 N3301 N3102 N3127 N3153

Impulso,  
máx

 50 Hz, N 320 580 1.300 3.700 4.200 460 760 1.400

 60 Hz, N - 690 1.400 3.900 5.200 430 820 1.000

Diâmetro do injector, mm (pol) 80 (3,1) 102 (4,0) 120 (4,7) 171 (6,7) 171 (6,7) 80 (3,1) 102 (4,0) 120 (4,7)
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Série 4700
Instalado em seco Submerso

JT4710 JT4715 JT4720 JT4730 JT4735 JP4710 JP4715 JP4720

Potência 
nominal

 50 Hz, kW 2,4 4,7 13,5 37 55 3,1 5,9 13,5

 60 Hz, kW (cv) - 5,5 (7,4) 14,9 (20) 45 (60) 63 (85) 3,7 (5,0) 7,5 (10,0) 14,9 (20,0)

Bomba Flygt N3102 N3127 N3153 N3202 N3301 N3102 N3127 N3153

Impulso,  
máx

 50 Hz, N 320 580 1.300 3.700 4.200 460 760 1.400

 60 Hz, N - 690 1.400 3.900 5.200 430 820 1.000

Diâmetro do injector, mm (pol) 80 (3,1) 102 (4,0) 120 (4,7) 171 (6,7) 171 (6,7) 80 (3,1) 102 (4,0) 120 (4,7)

A arte do projecto do sistema de mistura.
√ CONCEBER O SERVIÇO DE MISTURA
Antes de começar, tem de ser muito claro sobre os motivos da mistura. Os 
serviços de mistura mais comuns são a mistura líquida e a suspensão de sólidos.

√ SABER O QUE ESTÁ A MISTURAR
A segunda questão é interrogar-se sobre o que está a misturar. A informação 
sobre as propriedades físicas e químicas do conteúdo do líquido é importante 
quando efectua uma selecção cuidadosa do equipamento de mistura.

√ COMPREENDER O COMPORTAMENTO DOS LÍQUIDOS
É igualmente importante conhecer o atrito interno do líquido, se difere 
substancialmente do da água. Os dois parâmetros principais usados para 
descrever o atrito interno são a viscosidade e a elasticidade.

√ NUNCA SUBESTIMAR A IMPORTÂNCIA DO TAMANHO
Para determinar o tamanho correcto do misturador, tem de estabelecer os 
seguintes parâmetros: serviço de mistura e resultado esperado, características do 
líquido, geometria do tanque e restrições de instalação.

√ CALCULAR O IMPULSO NECESSÁRIO DE MISTURA
O resultado da mistura é controlado pela força do fluxo global em muitas 
aplicações. A maioria das aplicações de mistura gera uma turbulência abundante, 
e é a força do fluxo que controla a eficiência da mistura. O impulso aplicado 
determina o nível do fluxo.

√ O PROJECTO É A CHAVE PARA A MISTURA ÓPTIMA
O projecto correcto é um dos meios mais eficazes para obter uma mistura bem 
sucedida e eficiente. Para os serviços de mistura controlados pelo fluxo, tais como 
suspensão e mistura de sólidos, existem alguns princípios básicos a considerar,  
tais como:
Para agitadores e Jet aerator submersíveis montados horizontalmente
•  Permitir a projecção do jacto do misturador a longa distância.
•  Colocar o agitador de modo a facilitar a deflexão suave do caudal para os limites 

do tanque.
Para mistura de entrada superior
•  Os motores das turbinas inferiores fluem para cima ao longo das paredes, e 

devem assim obedecer a critérios rigorosos em termos de espaço livre.

Este será o instrumento para obter o nível máximo de fluxo e mistura eficiente, 
optimizando em simultâneo o investimento e os custos de funcionamento.

A arte e a ciência por detrás dos misturadores  
e agitadores Flygt 
Podemos concordar que não é propriamente o 
misturador ou o agitador que procura, mas sim a 
solução de mistura mais eficiente em termos de 
custo que permita, facilite ou melhore o seu 
processo. Deste modo, para efectuar uma selecção 
inteligente das necessidades particulares do 
misturador e do agitador, é importante 
compreender os vários factores e a dinâmica 
envolvidos no processo de mistura. 

Naturalmente, o conhecimento global do 
manuseamento de fluidos e a experiência em 
tecnologias de mistura asseguram um desempenho 
bem sucedido da mistura. Pode ter a certeza que 
estamos sempre por perto para o apoiar com a nossa 
experiência e conhecimento.

Fale connosco e conheça a arte e a ciência por detrás 
da nossa gama completa. Pode ter a certeza que 
iremos fornecer a tecnologia, dimensão do misturador 
e instalação adequadas para os seus requisitos 
específicos.
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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


