Z6300, Z6500 E Z6900

Três produtos para a gestão eficiente do lodo

Z6500

Z6900

Z6300

Principais áreas de aplicação e recursos
• Coletor Z6300, com inclinação dupla ou simples

• O Z6500 proporciona escuma por em apenas um lado do tubo

• Operação elétrica, hidráulica ou manual do Z6300 e Z6500

• Z6500 para alta capacidade

• Coletor tubular de escuma móvel Z6500 com extremidade

• Praia de remoção de escuma Z6900 sem peças móveis

dianteira móvel

• Z6900 para uma escuma mais espessa

COLETOR TUBULAR DE ESCUMA ROTATIVO Z6300
COLETOR TUBULAR DE ESCUMA FIXO Z6500
PRAIA DE REMOÇÃO DE ESCUMA Z6900
O Coletor tubula de escuma rotativo
Z6300 – pode ser inclinado em duas
direções
Todo o tubo é girado ou inclinado precisamente o tanto quanto
necessário para receber o lodo decantado pelo raspador de superfície.
O Coletor tubular de escuma rotativo Z6300 é mais adequado para
uso com lodo com um baixo teor total de sólidos. Ele pode ser
alimentado elétrica ou hidraulicamente ou operado manualmente
com uma alavanca. A instalação é direta. Peças prontas para
moldagem no concreto estão disponíveis para fixar o tubo na parede
do tanque. O Coletro tubular de escuma rotativo é fabricado em aço
inoxidável.

Coletor tubular de escuma fixo Z6500 –
instalado diretamente na parede
O Z6500 é um coletor tubular de escuma fixo com uma extremidade
frontal móvel ou "lábio". Quando o lábio é abaixado para dentro
do tubo, o lodo flui sobre ele. Com o fundo inclinado, o Z6500 tem
uma capacidade elevada e é mais adequado para aplicações nas
quais o teor total de sólidos do lodo é alto. O coletor de escuma está
disponível nas versões alimentadas eletricamente, hidraulicamente
ou operados manualmente com uma alavanca. Ele foi projetado para
ser montado na extremidade de um tanque. Isso significa que não
coleta lodo por trás do tubo. A instalação é direta.
Se necessário, um poço coletor poderá ser incorporado ao tubo. O
coletor tubular de escuma fixo é fabricado em aço inoxidável.

A praia para remoção de escuma Z6900 pode ser instalada no tubo
de concreto existente do tanque ou combinada com um tubo de
escuma de placa de aço como uma instalação permanente. A praia
de remoção de escuma é mais adequada para uso com tipos de lodos
que possuem alto teor total de sólidos. Um poço coletor pode ser
instalado na margem para escuma. Dimensões em conformidade com
as especificações individuais. A praia para remoção de escuma é
fabricada em aço inoxidável.
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Praia de remoção de escuma Z6900 para lodos mais espessos

