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Eficiência energética com 
desempenho superior

Enfrentar o desafio da mistura
Todas as aplicações de mistura re-
querem intensidades variáveis de 
turbulência de baixa escala e de fluxo 
de massa. Quando o fluxo de massa é 
intenso, todo o conteúdo do tanque 
entra em movimento, sendo total-
mente abrangido pela acção do agi-
tador. A potência do fluxo de massa 
depende do total de força de impul-
so instalada.

Experiência sem paralelo, inúmeras 
soluções de mistura
A Xylem 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 
a instalação do misturador de acordo 
com as suas necessidades.

A nossa gama global de misturado-
res e agitadores cobre virtualmente 
qualquer exigência. Estão em funcio-
namento centenas de milhares de 

misturadores e agitadores Flygt em 
todo o mundo, oferecendo um de-
sempenho de mistura eficiente.

Agitação vertical
Quando é necessária a mistura num 
tanque profundo para processos de 
tratamento de águas residuais, os 
agitadores verticais da Flygt ofere-
cem um desempenho extraordinário 
e eficaz em termos de custos para 
aplicações que envolvem todos os 
tipos de fluidos, incluindo lamas alta-
mente fibrosas DS.

Desenvolvidos para conseguir eficiên-
cia energética, manuseamento higié-
nico e facilidade de instalação e as-
sistência, estes agitadores combinam 
motores instalados a seco com veios 
e turbinas submersas para:

n Agitação para digestor
n Processos de desnitrificação
n Mistura de armazenamento de 

lamas

O amplo conjunto de 
equipamentos de 
mistura fiáveis da Xylem 
inclui:
n Agitadores verticais 

Flygt
n Agitadores de baixa 

velocidade Flygt
n Agitadores compactos 

Flygt
n Jet Aerator da Flygt
n Hidro-ejectores Flygt

Vantagens dos agitadores 
verticais da Flygt

n Tempo máximo de 
actividade

n Caudal de escoamento 
forte e elevada eficiên-
cia de mistura

n Elevada eficiência 
energética

n Fácil manutenção
n Altamente versátil para 

todos os tipos de fluidos
n Manuseamento 

higiénico

O nosso portfólio de 
agitadores

InTrODuçãO
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Conseguir misturas bem sucedidas depende da 
fiabilidade e flexibilidade da tecnologia de mistu-
ra adequada. Com os agitadores verticais da Flygt, 
pode afinar com precisão os seus processos anae-
róbicos, anóxicos e digestores, independentemen-
te da profundidade, volume, forma, ou dimensão 
do tanque.

Construção robusta
Todos os componentes dos agitadores verticais da 
Flygt estão projectados 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 dese-
nho especial, contribuem para um funcionamento 
duradouro.

Extraordinário desenho da turbina
Quer escolha as nossas turbinas com lâmina de 
drenagem e três pás ou as nossas turbinas com pás 
curvas anti bloqueio comprovadas da Flygt, obtém 
um impulso excepcional e um fluxo elevado, em 
conjunto com uma eficiência energética excelen-
te. As nossas lâminas amarelas, com o seu dese-
nho inclinado para trás, oferecem a vantagem de 
auto-limpeza para assegurar um funcionamento 
sem obstruções, mesmo na presença de materiais 
fibrosos.

Flexibilidade de desenho para qualquer requisito
A nossa gama de agitadores verticais é composta 
por três modelos Flygt que podem ser adaptados 
às necessidades do seu processo. Basta explicar-
nos os seus requisitos de agitação. Deixe-nos 
depois recomendar a configuração adequada para 
si, especificando o tipo, número, tamanho, veio e 
posição da turbina.

Caixa robusta dos rolamen-
tos em ferro fundido

Todas as peças húmidas são 
feitas em liga de aço 

Desenhos de turbinas para conseguir um desempenho óptimo 
em vários tipos de fluidos e/ou de tanques. 

Criados para se adequarem: Configure os seus agitadores 
verticais Flygt com uma ou várias turbinas até 4 metros de 
diâmetro. 

Maior fiabilidade do processo, 
maior flexibilidade

DESEnHO
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Flygt 4850

Motorredutor  
com veio paralelo
Assegura o funcio-
namento contínuo 
e um tempo útil de 
vida longa.
Caixa robusta dos 
rolamentos
Protege os rolamen-
tos para assegurar 
uma operação suave

Rolamentos de rolos 
esféricos
Permitem até 
100.000 horas de 
vida útil.

Acoplamentos amo-
víveis com pinos de 
transporte
Suporta facilmente as 
forças de torção.

Veio compacto em 
liga
Oferece rigidez 
e capacidades de re-
sistência de carga.

Turbinas Flygt com 
pás curvas
Fornecem uma efici-
ência sustentada de 
mistura mesmo na 
presença de mate-
rial fibroso. Ligadas 
permanentemente 
ao veio em posições 
fixas.

Turbina opcional com lâmina 
de drenagem e três pás

Rolamento de suporte 
inferior

Este acessório fixa de modo 
seguro o veio ao fundo do 
tanque, eliminando a vibra-
ção do agitador para pro-
porcionar uma estabilidade 
óptima.

O posicionamento regulável 
optimiza o fluxo do liquido e 
evita a formação de espuma 
é superfície. Disponível em 
liga de aço para tempera-
turas elevadas e diâmetros 
até 2,5 m. É fixado ao veio 
através de uma braçadeira 
cónica.

Para um vasto conjunto de cenários de 
mistura

DESEnHO
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Agitação para digestor de fácil manutenção

Flygt 4860/4870

Motorredutor  
com veio paralelo
Assegura o funciona-
mento contínuo e 
uma vida útil longa.

Caixa robusta dos 
rolamentos
Protege os rolamen-
tos para assegurar 
uma operação suave.

Rolamentos de rolos 
de longa duração
Proporciona uma vida 
útil longa.

Acoplamentos com  
pinos de transporte
Suporta facilmente 
as forças de torção. 
Os aliviadores de 
tensão diminuem o 
esforço de corte no 
cubo do veio e mi-
nimizam o risco de 
danos nas pás.

Válvula hidráulica à 
prova de água
Evita as fugas de gases 
potencialmente pe-
rigosos e a avaria do 
agitador através da 
utilização de um mo-
torredutor à prova de 
explosão e de um sis-
tema sensor de nível. 
Peças sem desgaste.

Flange de 
nivelamento
Facilita o regulamen-
to do veio para a sua 
verdadeira posição 
vertical.

Veio de resistência 
elevada e compri-
mento variável
reforçado com pinos 
de imersão e de 
transporte. Prolonga 
a vida útil e minimiza 
o risco de avaria.

Turbinas com lâmina 
de drenagem e três 
pás
Para baixo consumo 
de energia e caudal 
elevado. Fornecidas 
com pás soltas para 
facilitar a montagem.

Flange de nivelamento 
com empanque de gás

Estabilizador da rota-
ção do veio

Este acessório evita a ro-
tação do veio fixando de 
modo seguro a extremidade 
do veio ao fundo do digestor 
com um conjunto de acopla-
mento rotativo estanque.

Este acessório alinha a caixa 
do motor com o veio para 
eliminar o risco de aumento 
da carga no veio e fugas de 
gás. A posição horizontal 
pode ser facilmente regulada 
por uma só pessoa.
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DADOS TÉCnICOS

O desempenho de ponta 

Factos e números

Com os produtos Flygt de monito-
rização e controlo da Xylem, pode 
controlar e optimizar o desempenho 
do agitador. Isto ajuda a reduzir a 
tensão no equipamento, prolongar a 
vida útil e permitir a detecção ante-
cipada de qualquer necessidade de 
manutenção.

Motor de frequência variável
Para regular a velocidade dos agi-
tadores verticais Flygt existe o Flygt 

Melhorar o desempenho do sistema

PS 200, um motor de frequência 
variável para arranques e paragens 
suaves. O VFD sente o pedido de au-
mento de potência e inverte o motor 
para limpar a turbina. Interfaces de 
comunicação incorporados para sis-
temas PLC e SCADA.

Modelo SY4850 SY4860 SY4870

Aplicação principal Desnitrificação Digestores municipais Digestores municipais

Potência eléctrica instalada 
 · 50 Hz, kW 
 · 60 Hz, kW

 
2,2–7,5 
2,6–9,0

1,5–4,0
1,8–4,8

5,5–15
6,6–18

Velocidade da turbina 
 · 50 Hz, rpm 
 · 60 Hz, rpm

18–44
22–59

10–24
12–29

12–23
14–28

Diâmetros da turbina 
 · Pás curvas Flygt, m (pol) 
 · 3 lâminas de aço, m (pol)

2,5 (98) 
1,5 (59) – 2,5 (98)

–
1,5 (59) – 3,0 (118)

–
2,0 (79) – 4,0 (157)

Impulso máximo, n 6.000 6.000 13.500

Volumes de trabalho tanque ox/anox Até 2.000 m³ Até 5.000 m³

Aprovado para utilização 
em ambientes perigosos

– Sim Sim

Acessórios Suporte inferior Estabilizador do veio 
Flange de nivelamento

Estabilizador do veio 
Flange de nivelamento

Temperatura máx. 50°/80°C 80°C 80°C

Intervalos de impulso

0 5,000 10,000 15,000

SY4850
SY4860

SY4870

Impulso (n)
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uma mistura perfeita de 
suporte e assistência

SuPOrTE E ASSISTênCIA

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. 

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

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 modelos 
relevantes cuidadosamente seleccio-
nados. As nossas próprias bancas de 
ensaio e os nossos testes e medições 
de campo relativos ao desempenho 

real proporcionam aos engenhei-
ros da Xylem uma visão clara sobre 
o funcionamento. utilizando este 
conhecimento e experiência, aju-
damos a manter a sua instalação de 
mistura em condições óptimas de 
funcionamento. 

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



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


