
Sifão
Z6600

• Sem necessidade de coletor de lodo no tanque
• Redução dos custos de construção do tanque

• Baixo consumo de energia
• Sem peças móveis

Principais áreas de aplicação e recursos



SIFÃO Z6600
Remoção contínua de lodo onde não 
há coletor no tanque
O Sifão Z6600 Zickert é um sistema para remoção contínua de 
lodo em tanques de sedimentação retangulares. Ele pode ser 
usado em tanques de todos os tamanhos, desde os menores aos 
maiores com vazões de até 750 m3/h. O princípio do sistema 
é uma série de tubos posicionados verticalmente ao longo de 
toda a extensão do tanque. Através do efeito do sifão, o lodo é 
aspirado pelos tubos para um duto de lodo comum. Uma fonte de 
ar suplementar pode ser disponibilizada para aplicações onde 
é necessário variar a capacidade durante a operação. Os sifões 
Z6600 são dimensionados para aplicações individuais e para 
atender às especificações do cliente. O sistema é econômico e 
requer pouca manutenção e assistência técnica.

Não é necessário um coletor de lodo
Onde o lodo apresentar um baixo teor de sólidos totais, ele 
deverá ser transportado segundo o princípio de fluxo vertical. 
Para um melhor desempenho, o Z6600 deverá ser combinado 
com o removedor de lodo Z2000, para conferir uma melhor 
qualidade à consistência do lodo com o maior teor de sólidos 
totais possível.

Painel de controle
Para obter o melhor desempenho possível do equipamento, 
um painel de controle é disponibilizado para controlar o 
fornecimento de ar no sistema no sifão. Os parâmetros a seguir 
controlam a quantidade de lodo:

• Volume de fluxo de entrada

• Volume do lodo de saída

• Teor de sólidos totais do lodo de saída

• Teor de substancias em suspensão da água de saída

• Altura da camada de lodo

Versão típica de um Z6600 com calha co-
letora integrada para uso em tanques de 
sedimentação sem coletor de lodo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – SIFÃO Z6600
S1

20
4-

Pt
Br

-1
30

1

Aplicação

Operação 

Materiais 

Opcionais adicionais

Tanques de sedimentação retangulares.

Uma série de tubos, ligados por um duto comum, elevam e removem o lodo.

Aço inoxidável ASTM 304 L ou aço resistente a ácidos ASTM 316 L. 

Equipamento de controle e regulagem para capacidade de sucção variável.
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