
Soluções de arejamento
Para tratamento biológico com eficiência energética
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Os regulamentos ambientais mais rigorosos e o 
aumento dos custos energéticos estão a forçar as 
estações de tratamento de águas residuais a asse-
gurar a conformidade com as descargas de águas 
residuais e, em simultâneo, a efectuar as opera-
ções de modo mais eficiente em termos energé-
ticos. Um dos principais factores para economia 
ambiental e de custos está exactamente submerso 
nos seus tanques biológicos.

Economia de energia submersa
Os sistemas de arejamento representam actu-
almente uma percentagem estimada entre 30 e 
70 por cento dos custos totais de energia numa 
estação de tratamento típica de águas residuais. 
Tornando mais eficientes os processos de trata-
mento biológico da sua estação, é possível conse-
guir economias importantes de energia e reduzir os 
custos operacionais.

Soluções de arejamento fiáveis e economicamente 
eficazes
Comprovadamente fiáveis durante mais de 40 anos, 
as soluções globais de arejamento da Sanitaire e da 
Flygt respondem virtualmente a todas as neces-
sidades e condições operacionais. Desde grelhas 
completas de difusores de bolha fina equipados 
com difusores de alta eficiência, até difusores de 
bolha média e arejadores mecânico, os nossos sis-
temas de arejamento reduzem os custos de insta-
lação, operacionais e de manutenção. Além disso, 
são apoiados por sistemas precisos de monitoriza-
ção e de controlo.

A maior poupança de energia  
está no ar

Optimização dos processos de arejamento
Apesar de oferecermos as melhores soluções de 
arejamento, o equipamento não é tudo. Mas a 
competência sim. Os nossos engenheiros dedica-
ram mais de quatro décadas de experiência e uma 
verdadeira paixão para que a transferência de oxi-
génio assegure operações ambientalmente saudá-
veis na sua estação. Portanto, tudo o que precisa 
de saber sobre como melhorar os seus processos 
de arejamento está disponível através de um par-
ceiro único e fiável.
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Para otimizar o seu processo, desenhamos, fornecemos, colocamos em funcionamento e, 
através de sistemas de controlo, apoiamos a operação e a manutenção do seu sistema de 
ventilação – desde ventiladores até difusores.

Maior quantidade de 
oxigénio por kilowatt/
hora

Factores a considerar 
quando desenha o seu 
sistema de arejamento:

Eficiência de trans-
ferência de oxigénio 
padrão (SOTE)

usado para comparar a 
eficiência da transferên-
cia de oxigénio, SOTE 
é o rácio entre a quanti-
dade de oxigénio trans-
ferida e a quantidade 
realmente fornecida. O 
desempenho pode atin-
gir até 60%, dependen-
do da coluna de líquido 
e do caudal de ar.

Eficiência de areja-
mento padrão (SAE)

SAE é o rácio entre a 
quantidade de oxigé-
nio transferida para a 
água e a quantidade de 
energia utilizada. Os va-
lores típicos são 1–2 kg 
O2/kWh para sistemas 
de arejamento mecânico 
e 2–8 kg O2/kWh para 
sistemas de arejamento 
difuso. 

SAE reflecte o SOTE 
com a eficiência do 
"blower" e a perda de 
pressão do sistema. 

    Sabemos como as diferentes es-
tratégias operacionais e a selecção 
de equipamentos afectam o consu-
mo de energia e os custos. Assim, 
podemos determinar onde é possível 
obter maior eficiência operacional. A 
introdução de um sistema automa-
tizado de monitorização e controlo 
ou uma combinação de difusores e 

misturadores, por exemplo, pode au-
mentar drasticamente a eficiência e a 
poupança de energia.
    Seja qual for o desafio, lembre-se 
de aproveitar a nossa vasta expe-
riência em engenharia. Isso não só 
aumentará a eficiência de arejamento 
na sua estação, como também permi-
tirá focar-se no aumento da rentabili-
dade do seu negócio principal.

Fases do tratamento

Pré-tratamento e Primário

Secundário

Terciário

Lamas

Aplicações

Decantador primário

Bacia de retenção

Arejamento T. Biológico

Arejamento antes descarga

Digestão aeróbica

retenção de lamas

Controlo de odores

Arejamento mecânico

Arejador de jactos

Arejador de jactos

Arejador de jactos

Arejador de jactos

Arejador de jactos

Bolha grossa

Bolha grossa/Bolha fina

Bolha grossa/Bolha fina

Bolha fina

Bolha fina

Bolha fina

Arejamento difuso

Qual o ventilador correcto para si?

DESEnhO
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Dissolução no ar

Arejamento difuso

Alimentação de ar

Para conseguir uma transferência 
fiável de oxigénio em todos os tipos 
de aplicações de arejamento de 
águas residuais, escolha os siste-
mas Sanitaire®. Independentemente 
da geometria do tanque ou da apli-
cação, os sistemas Sanitaire têm uma 
eficiência comprovada em milhares 
de municípios e indústrias em todo 
o mundo.

Personalize o seu sistema
Seleccione os componentes adequa-
dos na gama completa da Sanitaire e 
combine-os com um sistema de tuba-
gem de ar, suportes e com um com-
pressor (blower) eficiente do ponto 
de vista energético.

Difusores de bolhas finas
Os difusores de bolhas finas Sanitaire 
são geralmente empregues para 

arejamento no reactor biológi-
co, arejamento na pré-descarga e 
controlo do odor na retenção de 
lamas. Escolha entre os difusores 
de membrana Sanitaire Gold Series 
de alta eficiência, Sanitaire Silver 
Series II para aplicações de ventila-
ção standard e de baixa pressão e os 
difusores cerâmicos Sanitaire para 
aplicações que exigem resistência à 
corrosão.

Difusores de bolhas grossas
Para aplicações mais difíceis, tais 
como lamas ou águas residuais indus-
triais, os difusores de bolhas grossas 
Sanitaire constituem a melhor opção. 
utilizados geralmente em câmaras de 
sedimentos, tanques de retenção e 
tanques de lamas, o difusor de banda 
larga Sanitaire não desilude.

Para a montagem 
dos sistemas de are-
jamento difuso de 
bolhas finas Sanitaire, 
oferecemos compo-
nentes de grelhas 
normalizados.

Consulte a página 9.

Componentes de 
grelhas

nenhum sistema de 
arejamento pode estar 
completo sem um sis-
tema de alimentação 
e distribuição de ar. 
usando ferramentas 
próprias, optimizamos 
os desenhos de acordo 
com a temperatura e 
pressão. Também com-
plementamos o sistema 
de arejamento Sanitaire 
com ventiladores 
fidedignos. 

Consulte a página 11.
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Difusores Sanitaire Gold Series

Arejamento difuso

Os difusores de membrana Sanitaire Gold Series 
constituem a inovação mais recente em tecnologia 
de arejamento de bolhas finas. Onde for necessá-
ria uma cobertura de alta densidade e caudais 
baixos, podem ser hermeticamente instalados 
em qualquer área do fundo do tanque forne-
cendo uma eficiência de arejamento insuperável.

Eficiência energética
A geometria exclusiva do difusor e a avançada 
microperfuração da membrana permitem uma co-
bertura de alta densidade do fundo do tanque e um 
caudal baixo de ar, que fornecem em conjunto uma 
transferência elevada de oxigénio usando a menor 
quantidade possível de energia. A membrana foi pro-
jectada para baixa perda de carga, reduzindo assim 
ainda mais o consumo de energia.

Alta fiabilidade
Membranas espessas de poliuretano altamente 
maleáveis que duram mais do que outras em testes 
de desgaste acelerado. A fiabilidade foi melhorada 
adicionalmente pela construção estanque das liga-
ções das extremidades e do sistema de selagem, 
que suporta o desgaste do funcionamento diário. 
Foi comprovado que está adaptada às aplicações 
de ar ligado/ar desligado.

Fácil de instalar
A sua forma compacta torna os difusores pré-mon-
tados completos e fáceis de instalar. Isso traduz-se 
numa colocação em funcionamento mais rápida, 
utilização mais inteligente de recursos e, definitiva-
mente, maior produtividade.

Modularidade
O desenho modular facilita a instalação, bem 
como reposições de baixo custo e sem problemas, 
porque todos os componentes Sanitaire são inter-
mutáveis para permitir a optimização do desempe-
nho do sistema de arejamento.

Material da membrana Poliuretano

Comprimentos 2,286 mm (90 pol)
1,500 mm (59 pol)
700 mm (28 pol)

Intervalo do caudal 3,7–37 nm3/h /m2

0,2–2 scfm /ft2

Eficiência de transferência 
de oxigénio padrão (SOTE)

7–10  % por m de submer-
são 2.2–3% por pé

Eficiência de arejamento  
padrão (SAE)

3–8 kg O2  /kWh
8–15 lb O2  /hph

Dados técnicosCurvas de desempenho
Gold Series

*Submersão
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Arejamento difuso

Para conseguir uma combinação de alta eficiên-
cia de ventilação e baixos custos de funciona-
mento, utilize o difusor de membrana Sanitaire 
Silver Series II – o sistema de arejamento difuso 
de bolhas finas mais utilizado e disponível 
actualmente.

Elevada eficiência de transferência de oxigénio
A membrana Sanitaire Silver Series II possui um 
padrão e formatos de corte exclusivos que disper-
sam as bolhas de ar com um padrão uniforme e 
extremamente fino para conseguir a transferência 
ideal de oxigénio.

Vida útil longa e baixa manutenção
A alta elasticidade e a resistência à degradação de 
compostos de elastómero EPDM de alta qualidade 
especialmente combinados contribuem para uma 
vida útil de 10 ou mais anos.

Eficiência operacional
O formato exclusivo da membrana, o O-ring inte-
grado e o anel de fixação roscado com selagem su-
perior impedem as fugas. Isto reduz o consumo de 
energia e aumenta as eficiências operacionais.

Flexibilidade de aplicação excelente
uma válvula de controlo integrada altamente efi-
ciente permite que as zonas de ventilação sejam 
desactivadas facilmente para aplicações de ar 
ligado/ar desligado.

Sanitaire Silver Series II LP
Esta versão de baixa pressão de 9SDSq da mem-
brana Sanitaire Silver Series II possui um padrão 
de corte modificado para suportar um caudal 
de ar até 17 nm³/h (11 scfm) com perda mínima 
de pressão. É uma excelente opção para lamas e 
outras aplicações pesadas.

Difusores Sanitaire Silver Series II

Dados técnicosCurvas de desempenho
Silver Series II
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Material do disco Composto EPDM especial 
de alta qualidade

Diâmetro 178 ou 229 mm 
(7 ou 9 pol)

Intervalo de caudal de ar 
por disco

0.8–7 nm³/h 
(0.5–4.5 scfm)

Eficiência de transferência 
de oxigénio padrão (SOTE)

Aprox. 6,5% por m de  
submersão (2% por pé)

Eficiência de arejamento  
padrão (SAE)

2,5–6 kg O2  /kWh
(4–10 lb O2  /hph)
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Os difusores cerâmicos Sanitaire suportam o 
arejamento de águas residuais agressivas e 
altamente corrosivas, proporcionando uma 
transferência elevada de oxigénio em termos de  
eficácia de custos.

Baixo custo total de propriedade
Os discos cerâmicos Sanitaire são especialmente 
moldados por compressão para obter os contornos 
ideais para eficiência de transferência elevada de 
oxigénio a baixas pressões de funcionamento. As 
áreas variáveis de densidade na superfície do disco 
promovem a distribuição uniforme do caudal de ar. 
Isso contribui para uma baixa perda de carga do 
sistema, baixo consumo de energia, baixos custos 
operacionais e, assim, um baixo custo total de 
propriedade.

Eficiência energética
Os discos cerâmicos Sanitaire possuem um anel 
de retenção roscado para selagem superior que 
assegura uma selagem estanque. À medida que 
a pressão de ar aumenta, a força da selagem no 
O-ring aumenta, criando assim uma junta estanque. 
Como não existem fugas de ar, não é desperdiçada 
nenhuma energia.

Difusores cerâmicos Sanitaire

Arejamento difuso 

Dados técnicosCurvas de desempenho
9SDSq cerâmica
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Material do disco Cerâmica especial  
moldada por compressão

Diâmetro 178 ou 229 mm 
(7 ou 9 pol)

Intervalo de caudal de ar 
por disco

0,5–4,7 nm³/h
(0,3–3 scfm)

Eficiência de transferência 
de oxigénio padrão (SOTE)

Aprox. 6,5% por m de sub-
mersão (2% por pé)

Eficiência de arejamento  
padrão (SAE)

2,5–6 kg O2  /kWh
(4–10 lb O2  /hph)

Expectativa de vida de 20 anos
Duráveis, fiáveis e resistentes a entupimentos, os 
discos cerâmicos Sanitaire são elementos do difu-
sor de baixa manutenção que duram tipicamente 
20 ou mais anos. Para prolongar ainda mais a vida 
útil, um sistema opcional de lavagem local por 
gases melhora o desempenho contínuo.
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Arejamento difuso

Os suportes do difusor Sanitaire são fáceis de 
instalar e oferecem uma resistência mecânica 
superior para suportar as membranas Sanitaire 
Gold Series e Silver Series II e os discos 
cerâmicos Sanitaire. 

Suporte Sanitaire 2300
Desenhado para utilizar com membranas Sanitaire 
Silver Series II, membranas Sanitaire Silver Series II 
LP e discos cerâmicos Sanitaire.

Suporte Sanitaire 2802
uma alternativa económica, o Sanitaire 2802 foi de-
senhado para utilizar com as membranas Sanitaire 
Silver Series II e Silver Series II LP.

Suportes do difusor Sanitaire

Válvula de 
controlo

Válvula de controlo Difusor da membrana Difusor da membrana

O-ring 
integrado

Anel de 
fixação

Suporte do difusor

Tubo de distribuição 
de ar

Difusor cerâmico 
perfilado

Anel de 
fixação

Difusor

Faixa de 
aço  
inoxidável

A
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ó
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o
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na

l

Tubo de distribuição 
de ar

O-ring

Controlo do 
caudal de ar

Controlo do 
caudal de ar

Controlo do 
caudal de ar

Anel de 
fixação

Suporte do difusor

Asa

O-ring 
integrado

Tubo de distribuição 
de ar

Tubo de distribuição 
de ar

Suporte Sanitaire Gold Series
Desenhado para utilizar com membranas de poliu-
retano Sanitaire, baseia-se na secção transversal 
altamente eficiente do suporte 7SDSq.

Placa auxiliar 
integrada

Difusor da membrana

O-ring

Suporte da asa

Junta

Controlo do 
caudal de ar
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Conduta

Sistema de suporte/
ancoragem

Tubo ou
dropleg 
de saída

Linha de dre-
nagem de 
condensado

Difusores

Sob cada sistema de arejamento difuso Sanitaire 
encontra-se uma fundação sólida. Estes com-
ponentes integram a gama de bolhas finas 
Sanitaire e desempenham importantes funções 
de suporte.

Estrutura sólida
As juntas caneladas patenteadas Sanitaire garan-
tem uma ligação firme dos tubos de alimentação 
de ar do dropleg até os difusores. Projectadas para 
resistir à expansão e contracção térmicas, ao golpe 
de aríete e a outros desgastes dinâmicos, essas 
juntas caneladas prendem com segurança os tubos, 
evitando assim as fugas de ar, as quebras e a rota-
ção dos tubos.

Suporte vertical do sistema
Fabricados em aço inoxidável durável e resistente à 
corrosão, os suportes guia Sanitaire fixam com se-
gurança os sistemas de ventilação difusa Sanitaire. 
Esses suportes roscados robustos oferecem um me-
canismo de ajuste de altura sem limites para garantir 
a precisão do nivelamento da grelha. Os suportes 
das braçadeiras dos tubos acomodam a expan-
são da tubagem garantindo a sua estabilidade. Os 
suportes guia Sanitaire especialmente reforçados 
estão disponíveis para zonas de alta velocidade e de 
misturador.

Fácil de adaptar
Os tubos de distribuição de ar Sanitaire são forne-
cidos com suportes de difusor soldados na fábrica, 
e a Sanitaire Gold Series é fornecida como unidades 
pré-montadas, para facilitar a instalação. Além disso, 
os componentes da grelha Sanitaire são totalmente 
intermutáveis com o seu sistema existente. Para res-
ponder aos requisitos de emissões mais rigorosos, 

por exemplo, é fácil substituir os discos cerâmicos 
Sanitaire pelas membranas Sanitaire Gold Series ou 
Silver Series II.

Purga de condensados
Após a condensação, os níveis de água na conduta 
podem subir e atingir os tubos da grelha. Para tratar 
a acumulação de água, oferecemos um sistema de 
drenagem separado que remove a condensação do 
ponto mais baixo do sistema.

Componentes da grelha 
Sanitaire

Arejamento difuso 

Juntas caneladas Suporte de grelha ajustável

Dropleg (tubagem de 
alimentação)

Aço inoxidável AISI 304 
ou 316

Condutas Aço inoxidável, PVC espe-
cialmente formulado para 
evitar degradação provo-
cada pelos raios uV.

Tubos da grelha PVC ou CPVC para tempe-
raturas mais elevadas

Suportes e porcas de 
fixação

Aço inoxidável AISI 304 
ou 316

Juntas EPDM

Dados técnicos
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Arejamento difuso

O difusor de banda larga em aço inoxidável 
Sanitaire constitui uma excelente opção e uma 
alternativa inteligente ao arejamento mecânico. 
É adequado especialmente para aplicações rela-
cionadas com lamas, tais como digestão aeróbi-
ca de lamas, tanques de decantação, equalização 
de caudal e arejamento de canal.

Desenho resistente a entupimentos e livre de 
manutenção
O difusor de banda larga Sanitaire possui um ino-
vador reservatório de ar invertido. Armazena um 
volume de ar suficiente no centro do difusor para 
assegurar um caudal de ar contínuo e uniforme. 
Isso evita o entupimento. Outra funcionalidade in-
teligente é um deflector inferior, que impede a en-
trada de detritos no difusor e reduz a necessidade 
de manutenção.

Resistência à erosão/corrosão
Graças à passivação por imersão após o fabrico, 
o difusor de banda larga Sanitaire é resistente à 
erosão/corrosão e mantém a integridade estrutural 
total mesmo em áreas afetadas pelo calor da solda-
dura. Isso prolonga a vida útil.

Eficiência sólida de transferência de oxigénio
níveis horizontais duplos das portas de difusão na 
parte lateral do difusor asseguram a distribuição 
uniforme de ar e a eficiência do arejamento.

Difusor de bolhas grossas  
de banda larga Sanitaire

Material Aço inoxidável AISI 304  
ou 316

Comprimento 305 ou 610 mm
(12 ou 24 pol)

Gama de caudal de ar por 
banda

15–63 nm³/h 
(10–40 scfm)

Eficiência de transferência 
de oxigénio padrão (SOTE)

1,6–2,5% por m de sub-
mersão (0,5–0,8% por pé)

Eficiência de arejamento  
padrão (SAE) 

0,7–2 kg O2  /kWh
(1,1–3,5 lbs O2  /hph)

Dados técnicos
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A optimização dos sistemas de arejamento é de 
importância fundamental. Podemos assim com-
plementar cada sistema de arejamento difuso 
Sanitaire com um sistema de compressores com-
pleto, fiável, económico e de fácil manutenção. 

É necessária experiência e conhecimento para 
seleccionar o compressor adequado para o 
seu sistema de arejamento. nós temos ambos. 
Compreendemos os parâmetros que influenciam 
na selecção do compressor – desde a eficiência 
energética e fiabilidade do custo da vida útil, flexi-
bilidade operacional e espaço de instalação até aos 
níveis de ruído e requisitos de manutenção.

Quaisquer que sejam as suas necessidades de 
arejamento, ajudamos a seleccionar o compressor 
correcto entre estas tecnologias, que se encontram 
tipicamente numa estação de tratamento de águas 
residuais.

Compressores de lóbulo rotativo
Dois rotores rotativos oferecem um volume fixo de 
ar para cada rotação. Os compressores de lóbulo 
rotativo contam com a compressão externa através 
da qual o ar é comprimido pela contrapressão do 
sistema. Apesar de oferecerem a vantagem de um 
baixo custo inicial de investimento, possuem baixa 
eficiência.

Compressores de rotor de parafuso
Dos parafusos conjugados reduzem progressiva-
mente o volume de ar à medida que se movem ao 
longo do comprimento da rosca. Oferecem uma 
maior eficiência do que outros ventiladores de des-
locamento positivo devido à utilização da compres-
são interna.

Compressores centrífugos multicelulares
São montadas várias turbinas num veio único de 
baixa velocidade que funciona normalmente a uma 
velocidade constante. São utilizados para cau-
dais maiores e exigem um investimento de capital 
menor do que outros tipos de compressores centrí-
fugos; no entanto, são geralmente também menos 
eficientes.

Compressores centrífugos monocelulares  
com accionamento integral
uma turbina única alcança uma velocidade de 
rotação mais alta através de uma engrenagem 
multiplicadora. Pode ser equipada com pás guia 
de entrada variável e pás difusoras para conseguir 
uma eficiência elevada numa gama de caudais de 
funcionamento. Os compressores monocelulares e 
accionamento directo são mais eficientes do que os 
compressores centrífugos de deslocamento positi-
vo e multicelulares.

Compressores centrífugos de velocidade  
variável monocelulares de accionamento directo
uma turbina única ou dupla é montada directa-
mente no veio de um motor de alta velocidade com 
rolamentos magnéticos ou almofada de ar de baixo 
atrito. Possuem um VFD (accionador de frequência 
variável) integrado para correspondet aos pedidos 
de pressão e de caudal. Apesar de serem mais dis-
pendiosos do que os compressores centrífugos de 
deslocamento positivo e multicelulares, são mais 
eficientes, com compressores de rolamentos mag-
néticos, sendo mais eficazes do que os com rola-
mentos de almofada de ar.

Compressores

Arejamento difuso 
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Os arejadores de jacto 
Flygt possuem bombas 
n Flygt com tecnologia 
n, reconhecidos pelo 
seu desenho à prova 
de entupimento e alta 
eficiência.

A base robusta com pés 
amortecedores evita a 
vibração, o que pode-
ria danificar o sistema 
ejector.

A montagem do ejector 
robusto e à prova de 
entupimentos cria uma 
turbulência elevada 
onde as águas residuais 
se combinam com o ar 
para formar um jacto 
líquido que contém 
bolhas de ar finas.

Tecnologia N 
comprovada

Pés amortecedores

Conjunto do ejector

Os sistemas de arejamento mecâ-
nico Flygt oferecem uma alterna-
tiva acessível aos nossos sistemas 
de arejamento difuso altamente 
eficientes. As soluções convenien-
tes de elevação e rebaixamento 
dos arejadores de jacto submer-
síveis Flygt oferecem transferên-
cia fiável de oxigénio a baixo custo 
para tanques de lamas pequenos a 
médios, tanques de retenção e re-
actores biológicos.

Instalação rápida e de baixo custo 
Arejadores de jacto Flygt. 
Conveniência garantida. Basta elevar 
e posicionar esses sistemas de are-
jamento independentes em qual-
quer tanque pequeno a médio sem 
precisar de o esvaziar. A instalação 
está concluída. Ligue depois os are-
jadores de jacto da Flygt e deixe-os 
trabalhar. não é necessário nenhum 

compressor, alojamento especial ou 
superestruturas.

Fiabilidade comprovada a longo 
prazo
Os arejadores de jacto Flygt for-
necem período de funcionamento 
máximo e manutenção mínima. A 
tecnologia n comprovada, a monta-
gem do ejector Flygt especialmente 
projectado e a curva da tubagem 
de aspiração de ar são combina-
das para oferecer alta fiabilidade 
operacional.

Melhor ambiente de trabalho
uma vez que o arejador de jacto 
submersível Flygt se encontra no 
fundo do tanque, existe significa-
tivamente menos pulverização e 
níveis inferiores de ruído e de vibra-
ções. Isto melhora enormemente o 
ambiente de trabalho.

Arejadores de jacto Flygt

Arejamento mecânico
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Flexibilidade operacional
Os arejadores de jacto compactos Flygt 
podem ser instalados em qualquer tanque, 
independentemente do tamanho ou formato. 
Escolha a capacidade da bomba Flygt, o número de 
ejectores mecânicos e os materiais que respondem 
aos seus requisitos. As bombas podem servir entre 
um e três ejectores.

Funcionamento resistente à erosão/corrosão
Pode ser conseguida uma maior durabilidade op-
tando pelo conjunto do ejector em aço inoxidável e 
a turbina n em hard-Iron™ em vez do conjunto do 
ejector em aço galvanizado padrão e a turbina n 
em ferro fundido.

O arejador de jacto Flygt é composto por tubagem de aspira-
ção de ar, uma bomba n, alojamentos de ejectores e ejectores.

Princípio de trabalho;  
a velocidade da água 
cria aspiração de ar 
que é misturada no 
ejector e transferi-
da para o tanque de 
águas residuais. 

Curvas de desempenho

O caudal de transferência de oxi-
génio depende do arejador de 
jacto e da profundidade da água
(50 hz)

Arejamento mecânico
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JA217-3202

JA117-3171

JA117-3153

JA117-3127

JA112-3102
JA112-3085

JA317-3202

Ejector

Bocal

Líquido

Aspiração  
de ar

Zona  
de mistura

Fluxo  
misto

Bomba  
n Flygt

Modelo JA112 JA112 JA117 JA117 JA117 JA217 JA317
SOTr a 4 m (13 pés) de profundidade
 50hz, kgO2 /h
 60hz, kgO2 /h (lbsO2 /h )

1.5*
2.2 (4.8)

3.2
3.3 (7.3)

7.5 
7.8 (17)

11 
12 (26)

15 
17 (37)

22
30 (66)

40
43 (95)

Ejectores 1 1 1 1 1 2 3

Diâmetro da saída do ejector 
(mm)

55 55 95 95 95 95 95

Bomba n Flygt 3085 MT 3102 MT 3127 MT 3153 MT 3171 MT 3202 MT 3202 LT

Potência nominal, kW (hp) 
  50 hz  
 60 hz

2
2.2 (3)

3.1
3.7 (5)

5.9
7.5 (10)

9
11.2 (15)

15
18.6 (25)

22
34 (45)

37
45 (60)

Camisa de refrigeração — — —    

Eficiência de arejamento
padrão (SAE)

‹------------------------------- 0,5–1,2 kgO2 /kWh (0,8–2 lbO2  /hph) -------------------------------›

* A 3 m (10 pés) de profundidade.

Dados técnicos
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Capacitação do desempenho do 
sistema

•	Fornece	uma	visão	
geral completa das 
instalações

•	Recolhe	e	armazena	
dados para identificar 
tendências e diagnos-
ticar problemas antes 
que eles ocorram

•	Fornece	uma	quan-
tidade extensa de 
alarmes

•	Distribui	o	oxigénio	
necessário para os 
tanques e grelhas

•	Opera	os	arejadores	
com eficiência ideal

•	Fornece	uma	quan-
tidade extensa de 
alarmes

Sistema SCADA
Flygt AquaView

Controlador de 
processo 
Flygt APX 700

Assuma o comando do desempe-
nho dos seus sistemas de areja-
mento com os nossos sistemas de 
monitorização e controlo. Para o 
ajudar a responder às suas res-
ponsabilidades num ambiente em 
constante mudança, pode contar 
connosco para assumir o controlo 
total de toda a sua estação ou dos 
seus subsistemas.

Economia diária de energia
O controlador de processo Flygt APX 
adapta automaticamente a alimen-
tação de ar aos seus requisitos de oxi-
génio com base nas variações diárias 
e sazonais. Isto reduz drasticamente 
o consumo de energia e aumenta a 
economia de energia até 40%. A in-
formação nos nossos sistemas passa 
facilmente para a maioria dos siste-
mas de controlo de terceiros existen-
tes. Deste modo, após a instalação, 
pode começar imediatamente a eco-
nomizar mais energia.

Controlo total, desempenho total
Para conseguir o controlo total end-
to-end de toda a sua estação, com-
bine o controlador de processo Flygt 
APX com o sistema SCADA do Flygt 
AquaView. Os dois baseiam-se em 

padrões abertos, não sendo necessá-
ria nenhuma interface especial para 
comunicar com a maioria dos contro-
ladores lógicos programáveis (PLCs) 
ou sistemas SCADA. Isso possibilita 
a monitorização contínua em tempo 
real dos componentes. Fornece 
também dados detalhados sobre 
eventos para identificar tendências 
e diagnosticar problemas antes de 
ocorrerem. Com o controlo total, 
pode aumentar a eficiência energéti-
ca em cada etapa do caminho e me-
lhorar o desempenho da sua estação.

Tranquilidade total
Compreendemos que a fiabilidade 
do sistema é de fundamental impor-
tância. Connosco como o seu parcei-
ro único fiável, pode não só melhorar 
o controlo de suas operações, como 
também aumentar a sua produtivida-
de e rentabilidade. A gestão da sua 
estação a partir de qualquer local 
remoto é fácil graças às ferramen-
tas baseadas na Web e ao suporte 
online. E mais, os nossos sistemas de 
controlo são flexíveis, escaláveis e 
preparados para o futuro, podendo 
acomodar equipamentos adicionais 
em virtualmente qualquer configura-
ção de estação de tratamento.

Monitorização e controlo
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Profundo conhecimento em 
arejamento

•	Simulação	do	sistema	 
utilizando CFD

•	Desenvolvimento	
de software de 
engenharia

•	Serviços	de	
consultoria

•	Assistência	no	dese-
nho do sistema

•	Assistência	na	especi-
ficação do sistema

•	Teste	de	transferência	
de oxigénio

•	Teste	de	modelo

Para fornecer uma trans-
ferência elevada de 
oxigénio e eficiência na 
mistura com o mínimo 
consumo de energia, 
pode contar com os 
nossos engenheiros para 
partilhar os seus conhe-
cimentos sobre desenho 
de sistemas.

Serviços globais de de-
senho do sistema 

Combinação de tecno-
logias de arejamento e 
mistura

Suporte e serviço

Temos paixão pelo desenho e pela 
execução de soluções globais de 
arejamento para tratamento de 
águas residuais. Temos o conheci-
mento e o entendimento do proces-
so de arejamento para salvaguardar 
o bem-estar dos seus negócios e do 
meio ambiente.

Engenharia de sistemas extensa
A nossa competência em engenha-
ria de sistemas é profunda. Podemos 
ajudá-lo em cada etapa do processo 
– desde o desenvolvimento de espe-
cificações de mistura e de arejamen-
to até ao teste de produção. Através 
da análise completa do desenho do 
arejamento, podemos obter a maior 
transferência possível de oxigénio 
ao mesmo tempo que utilizamos 
a menor quantidade possível de 
energia.

Ferramentas inteligentes para anali-
sar o desenho de arejamento
Os nossos engenheiros combinam a 
sua experiência e conhecimento em 
programas de software e ferramentas 
desenvolvidos especialmente para 
que possam desenhar novas insta-
lações de arejamento e personalizar 
as já existentes de acordo com suas 
necessidades.

Os programas CFD (dinâmica com-
putacional de fluidos) permitem que 
os nossos engenheiros simulem as 
suas condições operacionais de are-
jamento, determinem como optimi-
zar melhor a turbulência do fluxo nos 
seus tanques e minimizem o consumo 
de energia.

utilizamos os cálculos de temperatu-
ra e pressão do sistema para deter-
minar as condições óptimas de cada 
componente individual em todo o 
sistema de arejamento – desde o are-
jador até à grelha.

A configuração da grelha é outra área 
de excelência. Personalizamos a sua 
grelha para responder aos seus re-
quisitos de transferência de oxigénio.

Suporte ininterrupto
Os clientes em todo o mundo pas-
saram a confiar em nós para obter 
uma gama global de componentes e 
acessórios do sistema de arejamen-
to, peças sobressalentes e suporte. 
Quaisquer que forem as suas neces-
sidades, oferecemos suporte ininter-
rupto – desde o projecto e colocação 
em funcionamento até à optimização 
e manutenção dos seus sistemas de 
arejamento.
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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


