
Preparador de Polímero
Automatic Polymer Preparator

Descrição

O princípio de funcionamento do equipamento é baseado num sis-
tema de chicanas e sifões que permitem a passagem do reagente 
de uma câmara para outra, garantindo tempos de reação precisos, 
concentração precisa do polímero e minimizando a área de implan-
tação.
Todo o sistema é gerido por um quadro de comando, que inclui um 
microprocessador. Os sinais recebidos dos sensores ativam  auto-
maticamente os diferentes alarmes, (entrada de água, dispensador 
de pó, agitadores, etc.), em função de os requisitos de concentra-
ção e fluxo previamente determinados.

Description

The principle of operation of the equipment is based on a system 
of chicanes and siphons that allow the reagent to pass from one 
chamber to another, ensuring the necessary reaction times.
The entire system is governed by a control cabinet that includes a 
microprocessor that, thanks to the signals received from the built-in 
sensors, automatically activates the different elements of the equi-
pment (water inlet, powder dispenser, agitators, etc.) depending on 
of the previously determined concentration and flow requirements.

Opcionais

» Agitador adicional para a câmara de armazenamento
» Diferentes volumes de tremonha até 300l
» Detetor de nível mínimo na tremonha
» Sistema de doseamento integrado
» Unidades de pós-diluição de 2,5 a 20 m³ / h de água para obten-
ção do produto final em concentrações mais baixas
» Adaptação para reagentes líquidos
» Kit duplo para reagente líquido / pó

Marca / Marca : EQUIFLUXO

Modelo / Modelo : EQUIPACK

Optional

» Additional mixer for the storage chamber
» Different hopper volumes up to 300l
» Minimum level detector in hopper
» Integrated dosing system
» Post-dilution units of 2.5 to 20 m³ / h of water to obtain the final 
product in lower concentrations
» Adaptation for liquid reagents

                                 www.klinger.pt

A KLINGER Brand

Características

» Sistema de doseamento de pó E-fluid
» Sensor de nível ultrassônico
» PLC com ecrã táctil
» Sistema de dispersão anti-obstrução

Features

» E-fluid force metering system
» Ultrasonic level sensor
» PLC with touch screen
» Anti-clogging dispersion system
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Gráfico de seleção indicativo de acordo com o tempo médio de maturação requerido pelo floculante.
Indicative selection graph according to the average maturation time required by the flocculant. 
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