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 FLOTADOR MCG 15 - 25 - 30 - 60

DESCRIÇÃO DO PROCESSO

Antes da separação dos sólidos em suspensão por flotação, o líquido deve ser tratado previamente pela adição 
de enzimas com doses pré-fixadas de acordo com teste preliminar e características do líquido.

Em seguida, o líquido é saturado com ar ou nitrogênio em um saturador especial capaz de garantir a máxima 
adsorção do gás.

O líquido assim tratado é alimentado para os tanques de flotação onde as partículas de gás - sólidas com peso 
específico mais baixo que o líquido, após o encapsulamento do gás, tendem a se separar voltando para a superfí-
cie.

A máquina está equipada com sistema de regulação da saturação do gás, bem como do fluxo do processo.

Este flotador dinâmico pode trabalhar seguindo uma ordem de remontagem e transferência direta de tanque 
para tanque.

CARACTERÍSTICAS

- eletrobomba centrífuga de alimentação em aço inoxidável Aisi 304 com impulsor adequado para sucção a 
vácuo.

- pré - filtros com cesto removível para garantir o funcionamento contínuo da máquina.

- pressostato para paragem automática da máquina em caso de falha do produto.

- Indicador de fluxo do visor.

- válvulas microméticas para regular e equilibrar o fluxo / pressão.

- grupo de manômetros com válvula de segurança PED e válvula de ar.

- torneira de amostra.

- tanque cilíndrico vertical em aço inoxidável Aisi 304, dotado de sistema particular de laminação do mosto para 
melhor absorção do gás.

- injetor de gás e difusor.

- bomba peristáltica com capacidade ajustável.

-Painel elétrico fixado em moldura confeccionada em aço inoxidável Aisi304.
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Modelo
Capacidade
Potência
Tensão
Pressão máxima
Acessórios
Dimensão
Peso

Características Técnicas


