O sistema modular para a proteção
segura de equipamentos:

WANGEN X-UNIT

Protege contra impurezas
nocivas e aumenta a
eficiência do equipamento
ONE STEP AHE AD

Modular, otimizado quanto ao processo e altamente resistente

WANGEN X-UNIT

A preparação ideal de substrato
e o baixo desgaste aumentam
a eficiência do seu equipamento
A WANGEN X-UNIT é usada
sempre que for necessário
triturar líquidos bombeados,
e separar resíduos e impurezas:

•
•
•
•
•

Usinas de biogás
Reciclagem de resíduos orgânicos
Utilização de celeiros na tecnologia agrícola
Construção de veículos com tecnologia de esterco
Estações municipais de tratamento de águas residuais

Baixo uso de energia com
máximo rendimento de substrato
Resíduos são removidos do líquido sem
dispêndio adicional de energia.
A WANGEN X-UNIT permite uma maior
desintegração de substrato graças ao
elevado desempenho de corte do X-CUT.

Máxima facilidade
de serviço
graças ao acesso simples à
unidade de corte e de vedação.
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Ilustração dos sentidos de fluxo do líquido através da X-UNIT
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O separador de resíduos

WANGEN X-TRACT
Módulo robusto para a separação de resíduos do líquido bombeado.
Especialmente em usinas de biogás e na tecnologia
agrícola, removem-se pedras, madeira, peças metálicas ou outros resíduos do líquido bombeado, para
garantir uma operação sem falhas e desgaste do
equipamento.

Câmara de sedimentação de grande
volume
com grande abertura para a remoção dos resíduos.
Possibilidade de uso da tampa de abertura de am-

Substituição simples
do rastelo

bos os lados através de giro do X-TRACT e rastelo.

Integração simples em
sistemas existentes
através de flanges padronizados e design compacto
com economia de espaço. A estrutura modular permite a instalação em condições de espaço limitado
através da instalação separada.
Outras vantagens:

•
•

Execução muito robusta.
Sem necessidade de componentes móveis para
a separação de resíduos.

•
•

Caixa de captura com otimização de fluxo.
Possibilidade de remoção de resíduos por meio
de carrinho de mão em suspensão.

•

Existência de conexões adicionais de lavagem

Resíduos/impurezas como, por exemplo, pedras,
são direcionados pela geometria do rastelo na direção do fundo do tanque. Rastelo autolimpante
através do líquido entrante. Assim, o X-TRACT evita
falhas e os subsequentes tempos de parada de todo
o equipamento.
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Vista interna da caixa de captura

Visão geral de componentes do X-TRACT:
1

Alimentação de fluidos. Conexões de tubos DN200 / PN10

2

Conexões para sensores para o monitoramento e controle ideal

3

Caixa de captura para resíduos

4

Rastelo para remover impurezas grosseiras e materiais pesados

5

Flange DN150 / PN10 para esvaziar o líquido da caixa de captura (ver a figura „Lado de trás“)

6

Abertura grande para a remoção de resíduos sedimentados (opcionalmente lado direito ou esquerdo).

7

Saída de líquido, conexões de tubos DN200 / PN10

Material: aço galvanizado (outros materiais sob consulta)
Fluxo volumétrico máximo: 1250 m³/h / 347 l/s *
Estabilidade de pressão até 6 bar.
Para a proteção da bomba recomendamos a instalação no lado de
sucção.

Vista de trás
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* Os dados valem com água como líquido
O N E ST EP A H E A D

5

O triturador de resíduos de alto desempenho

WANGEN X-CUT

Módulo com ferramenta de corte rotativa para
triturar impurezas. Velocidades até 3.000 rpm permitem uma elevadíssima taxa de desintegração do
substrato.

Vedante Heavy-Duty altamente
resistente
graças a um vedante especialmente desenvolvido
com função de refrigeração e lubrificação para velocidades e pressões extremamente altas (pressão do
líquido de até 6 bar).

Máxima facilidade de serviço
através de substituição rápida das facas de corte e
da unidade de vedação. Longa vida útil das facas
de corte através de utilização múltipla.
Outras vantagens:

•

Perfeitamente adaptável ao líquido bombeado
através de modificação simples.

•

Impedimento de obstruções ou bloqueios similares no equipamento.

•

Funcionamento ideal em complemento ao
WANGEN X-TRACT.

•

Vida útil longa e baixos custos do ciclo de vida
(Life Cycle Costs) devido aos materiais de alta
qualidade.

•

Sem necessidade de dispositivo de elevação
externo para a montagem e desmontagem
das peças de desgaste através de unidade de
acionamento montada em patim.

Substrato antes:
líquido grosseiro
misturado
com resíduos
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Substrato
posteriormente:
líquido pastoso,
finamente picado
sem impurezas

Unidade de acionamento
de deslocamento axial
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Visão geral de componentes do X-CUT:
1

Alimentação de fluidos.

2

Unidade de corte. Revestimento de proteção contra desgaste de carboneto de cromo do tubo nesta área.

3

Termosifão para o estabelecimento de pressão e refrigeração do lubrificante para vedante Heavy-Duty.

4

Unidade de acionamento sobre patim.

5

Tubulação DN 200.

6

Roda de mão para patim, para o deslocamento axial da unidade de acionamento.

7

Conexão de líquido.

Material: aço galvanizado (outros materiais sob consulta).
Fluxo volumétrico máximo: 1250 m³/h / 347 l/s*
Estabilidade de pressão até 6 bar.
Para a proteção da bomba recomendamos a instalação no lado de sucção.
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* Os dados valem com água como líquido
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1960 mm

2050 mm

847 mm

A WANGEN PUMPEN é certificada pelas seguintes normas:
ISO 9001 (Gestão da qualidade)
TÜV NORD CERT
GmbH
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Nr. E0372

ISO 45001 (Sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional)

1

IS O

ISO 14001 (Gestão ambiental)

Simoniusstrasse 17
88239 Wangen im Allg.
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www.wangen.com
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