Z3800

Removedor de lâminas e correntes Z3800

Principais áreas de aplicação e recursos
• Correntes não metálicas e pinhões de alta qualidade
• Tensionador da conrrente de transmissão integrado na base
da unidade

• Eixo de condução robusto e design da ponta do eixo em aço
inoxidável

REMOVEDOR DE LÂMINAS E CORRENTES
Z3800

O removedor de lâminas e correntes Zickert Z3800 possui
materiais e componentes que garantem uma operação longa e
livre de problemas. Componentes de material plástico estrutural
moderno são utilizados, onde forem adequados. O aço utilizado
é inoxidável ou à prova de ácido.

O coletor do Z3800 e as correntes de acionamento são feitos de
material de fibra de vidro reforçado com nylon de alta resistência
a desgastes e força. Eles são muito duráveis, não corrosivos e
simples de serem montados.
As lâminas em formato de C são de fibra de vidro reforçada com
resina de poliéster isoftálica, projetadas exclusivamente para o
serviço de coleta de lodo. As ligações de fixação das lâminas
garantem que as mesmas estejam firmemente fixadas à corrente
do coletor. Blocos de preenchimento não metálicos fornecem
suporte rígido no momento em que uma lâmina é conectada à
corrente. Lâminas de alumínio também estão disponíveis.

Os pinhões do eixo de acionamento são formados por um aro
externo dividido em seções, montado em uma flange de aço para
facilitar a montagem. Todas as rodas de corrente do coletor são
fornecidos com uma borda protetora para a corrente.
Os eixos são formados por um eixo de acionamento e eixos
secundários, e são fabricados em aço inoxidável ou aço à prova
de ácido. O eixo de acionamento gira nos mancais montados nas
paredes do tanque.
A montagem da unidade de acionamento consiste de um pinhão
de acionamento, corrente de transmissão, motor elétrico, base
de motor com tensor de corrente embutido e tampa protetora.

Todas as lâminas são fornecidas com sapatas de desgaste feitas
de material UHMW para poder correr sobre as tiras de desgaste.
Todas as sapatas são reversíveis, fornecendo duas superfícies
de desgaste utilizáveis. Elas são extremamente rígidas, embora
tenham um coeficiente de atrito muito baixo.
Os pinhões do Z3800 são fabricados em plástico estrutural
moderno. O pinhão condutor da corrente de transmissão e
os pinhões do eixo secundário são feitos de plástico sólido.

Aplicação

Em tanques de sedimentação retangulares para estações municipais de tratamento de
esgotos e estações de purificação
de água potável e processos industriais.

Tipo de lodo

Adequado para a maioria dos tipos de lodo.

Dimensões máximas

C = 2 a 40 m. L = 0,5 a 6 m.

Materiais

Componentes não metálicos e aço inoxidável ASTM304L ou aço resistente a ácidos
ASTM316L.
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