


APLICAÇÕES TÍPICAS

Misturadores rápidos
Os agitadores para mistura
rápida da Semco apresentam
alta eficiência com baixo
consumo de energia,
permitindo a instalação de
equipamentos de menor porte
com maior capacidade de
vazão, propiciando as misturas
em tempos menores e com
maior homogeneidade.

Misturadores para tanque
de lodo
Com alta eficiência de mistura,
os agitadores verticais Semco
apresentam grande vantagem,
quando comparados com os
tradicionais agitadores
submersíveis, com baixíssima
manutenção, e por serem de
menor porte, requerem
instalações muito mais leves e
de menor custo.

Alta tecnologia para Saneamento e Tratamento de Águas.
A Semco possui décadas de experiência na fabricação de
equipamentos utilizados no tratamento de efluentes e águas,
sendo líder em agitadores para este segmento. A Semco oferece
uma linha completa de equipamentos para diferentes tipos de
aplicação, com diversas opções construtivas.

OUTRAS APLICAÇÕES

Preparação de reagentes;
Diluição de soluções ácidas e básicas;
Neutralizações com controle automático de PH;
Preparação e estocagem de leite de cal;
Preparação e estocagem de soluções de floculantes.

ANTES DEPOIS

Coaguladores
Conseguem otimizar a etapa
de coagulação, de modo que
haja uma considerável redução
do tempo  para a completa
aglomeração das impurezas, se
comparados com os agitadores
convencionais.

Floculadores
Os agitadores para floculado-
res da Semco substituem as
antigas construções pesadas e
ineficientes, com alta
capacidade de bombeio e com
baixíssimo cisalhamento, assim
tanto a mistura dos agentes de
floculação ficam garantidas em
tempo menor, quanto a ação da
formação dos flóculos ocorre
de forma mais homogênea,
resultando assim num melhor
rendimento de processo com
menor consumo de reagentes.

PRINCIPAIS IMPELIDORES HYDROFOIL

Hydrofoil SL-390 a 450 Hydrofoil SM-390 a 450
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