A I R E - O 2 T RITO N ® TR S ERIES
A solução flexível, confiável e eficaz para fornecer mais oxigénio

Desde 1974, a Aeration Industries® Internacional fornece tratamentos inovadores para
tratamento de águas residuais em mais de 110 países no mundo. Oferecemos design ajustado
e soluções para ir de encontro às necessidades na área do tratamento nomeadamente:
o dimensionamento de equipamento, os cálculos de performance, garantias processuais,
assistência na fase de arranque, contratos de manutenção e extensões de garantia.
Graças ao patenteado arejador e agitador Aire-O2 Triton® TR Series, a Remoção Biológica de
Nutrientes (BNR) é simples e económica, com a capacidade de separar a agitação e o arejamento.

A hélice/propulsor e o difusor de conceção exclusiva do Triton permitem uma transferência
de oxigénio elevada e de capacidades de mistura eficazes até a 10m de profundidade.
Durante o modo de arejamento e agitação, a o eixo do motor Triton é pressurizado utilizando
um ventilador regenerativo de eficiência premium, o que força o ar para a extremidade
inferior do Triton. O ar é então fragmentado em bolhas finas para uma eficiência otimizada
de transferência de oxigênio. O modo de agitação único pode ser usado para criar condições
anóxicas para a realização da desnitrificação.
Para reduzir o consumo de energia e monitorizar as condições de processo em constante
evolução, o Triton pode estar associado a Variadores de Frequência (VFDs) e instrumentação.
Este sistema otimiza a eficácia de arejamento e agitação para encontrar as melhores
soluções em novas construções, upgrades e necessidades de arejamento suplementares.
O Triton é adequado para satisfazer as necessidades de arejamento e agitação em novas
construções ou ampliações, para Etars de lodo ativado, os reatores sequencial em batelada
(SBR), valas de oxidação, lagoas, digestores e Bacias de Equalização (EQ).

C AR AC TE R Í S T I C A S
• A dispersão de oxigênio é ideal com o exclusivo design da hélice Aire-O2 Triton. A hélice garante uma
agitação adequada, aprimorando a cinética das águas residuais e eliminando as zonas mortas.
• O tamanho médio da bolha é de 2,0 milímetros o que correspondente ao tamanho otimizado de 2,2
milímetros estabelecido pela EPA US para o arejamento de bolhas finas.
• O alto movimento do fluxo de massa acoplado com a indução direcional de ar resulta em tempo
prolongado de suspensão de bolhas para obter uma transferência ótima de oxigênio.
• Capacidades de agitação profundas até 10 m são conseguidas graças ao motor de agitador integral de 8 pólos.

BE N E FÍ C IO S A I R E- O 2 T R ITO N
• A operação dupla (arejamento + modo de agitação)
fornece condições aeróbicas para redução de CBO
e amônia. O modo de agitação apenas oferece
condições anóxicas para a desnitrificação
• Ao utilizar VFDs e instrumentação permite
capacidades de redução de até 75%, oferecendo
redução de consumos energéticos significativos
• O arejamento e agitação dentro de água eliminam
odores causados por aerossóis carregados
de patógenos
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• A manutenção é segura e fácil com opções de
montagem flexíveis e acessórios
• A instalação é simples. As intervenções podem ser
feitas sem interrupção significativa do tratamento
• Solução compacta com capacidade de mistura
profunda (até 10m). Mantém sólidos em suspensão
e elimina zonas mortas.

A I R E- O 2 T R I TO N CO NFIG UR AÇÃO

Compressor regenerativo anodizado, tropicalizado

Tubo Robusto, resistente aos UV e à
temperatura

Motor Alto Rendimento,
Robusto, TEFC, 8 pólos

Eixo oco em aço inoxidável
Flange de fixação em Aço inoxidável permite um ângulo de
montagem ajustável

Difusor em “Anel
de Saturno” em aço
inoxidável

Eixo do motor em Aço

Rolamento lubrificado e
substituível no local

Hélice de agitação de
Alto Rendimento em aço
inoxidável

Anel cerâmico SDS
lubrificado e substituível
no local
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•

Múltiplas potências e frequências disponíveis

•

Motor standard IP55, IE3 IEC ou Premium NEMA

•

Outras opções disponíveis (sob pedido) tais com: termístores,
aquecedores, Motores IP56, ATEX, juntos labirínticas, tropicalização

C AR AC T ER I S T I C A S
Manutenção Fácil
O suporte em dobradiça facilita a
desmontagem

Estrutura de montagem resistente
em duas opções: aço inoxidável
ou galvanizado

Plataforma de manutenção
Antiderrapante opcional

Placa Rígida antivortex

Flutuadores resistentes em
Lpde com resistência aos raios UV

*A estrutura universal esta disponível para montagem em parede ou ponte de serviço

A I R E -O 2 ™ S UP O RT E UNIV ER SA L DE M O NTAGE M
Retrátil, confiável e sustentável

Guincho manual

Montagem fixa para
passadeiras ou paredes
Proteção vortex rígida
montada sob o eixo

Suporte retrátil e
inclinado em aço
inoxidável

Montagem pivot a 180º
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*Como apresentado na 1ª pagina

CO N T RO LO D O PRO CES S O CO M PL ETO
O Aire-O2 Triton é ideal para uso de
sistemas de controlo para medições de
oxigênio dissolvido em tempo real (OD),
potencial de redução de oxirredução(ORP)
/ REDOX ou medições de amônia para
ajustar continuadamente a potência
do arejador em função das mudanças
constantes das condições da agua residual.
Em conjunto com a instrumentação
de processo, a Aeration Industries usa
variadores de velocidade para ajustar
a potência do equipamento com base
nas mudanças de carga diurna do fluxo
influente. O compressor do Triton
independente permite a capacidade de
otimizar a agitação. Durante o horário
não pico, o misturador Triton reduz
automaticamente a velocidade para
economizar energia, mantendo uma
agitação homogénea.
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HDMI / CONTROLADO POR AUTÓMATOS PROGRAMÁVEIS

COM PA R AÇ ÃO E M CO N S UM O DE EN ERG IA
Os gráficos abaixo ilustram o ganho de energia obtido usando a estratégia de controlo baseada em VFD da Aeration Industries.
Com esses controlos, o agitador e o compressor ajustam-se com base em algoritmos programados para regular lentamente a
frequência (velocidade) dos motores ligada ao ponto de ajuste OD. Neste exemplo, a estratégia de controlo da VFD permite uma
redução de 50% no consumo diário de energia (a estratégia de controle VFD da Aeration Industries pode fornecer até 75%),
mantendo condições de processo consistentes para o crescimento saudável da biomassa e qualidade superior do efluente. O
Triton também pode utilizar o controlo ON / OFF, um método simples de manter um objetivo OD sem a necessidade de VFDs.

USO DE ENERGIA

VFD OPERATION

Grafico 1: Curva OD e velocidade do motor
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Gráfico 2: Ganho energético
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C A PAC I DA DES DO S IS T EM A

O Aire-O2 Triton oferece controlo no processo completo para uma instalação nova ou uma
atualização de sistema existente, fornecendo a solução ideal para sistemas de lodo ativado.
O Aire-O2 Triton não lança aerossóis através de salpicos de água na atmosfera e as partes
submersas não são danificadas ao longo do tempo. O Aire-O2 Triton e suas soluções de montagem
foram projectadas para facilitar as operações de manutenção. A manutenção pode ser realizada por
operadores numa unidade em questão de minutos.

Reator Biológico Sequencial (SBR)

O reator de batelada sequencial (SBR) Argos® é
um sistema SBR que pode efetuar um tratamento
anaeróbico, anóxico, aeróbico e clarificação dentro do
mesmo tanque.
Fornecendo:

Vala de Oxidação

• O sistema Aire-O2 Tri-Oval® incorpora o Arejador
direcional da Aire-O2 Triton para garantir uma
agitação eficiente e completa em todo o canal.
• Os resultados de tratamento são consistentes
e confiáveis.

• Uso de energia totalmente otimizado em todo ciclo SBR.
• Arejamento e agitação correspondentes às cargas
em todo o ciclo.
• Com as guias verticais o Triton pode ser ajustado a
vários níveis de água.
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OTIMIZAÇÃO DO TANQUE E DISPERSÃO DE OXIGÉNIO
A série Aire-O2 TR utiliza agitação direcional e fluxo de água de baixa velocidade, criando um movimento de alto volume
de fluxo dentro do tanque. Isso promove a dispersão ideal de oxigênio independentemente da geometria do tanque. O
Triton permite recuperar o volume de agua perdido no tanque causado pela decantação das lamas e aumentar a eficácia do
processo com substituição completa ou suplementar do arejamento. A otimização do tanque fornece a capacidade de tratar
o fluxo adicional e / ou o carregamento, eliminando o assentamento das lamas e mantendo a capacidade da instalação,
enquanto aumenta a vida útil das instalações de tratamento existentes.

IMAGEM 1

O lodo que é visível na parede, foi
formado por arejadores mecânicos de
superfície do tipo rotor de 37.5kW em
operação.Isto demonstra que estes
arejadores apenas são capazes de agitar
até .2 m de profundidade.

IMAGEM 3

IMAGEM 2

Arejadores mecânicos tipo rotor

Aire-O2 Triton no canal de oxidação
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• Foi demonstrado que os utilizadores
conseguiram reduzir a quantidade de
lodo em 17% ao substituir os ineficientes
equipamentos de rotor vertical por um
sistema Triton (estudo de caso disponível).
• O tempo de Retenção Hidráulica (TRH)
aumentou após a remoção do lodo o que
melhorou a eficiência do tanque na ordem
dos 30%.
• A renovação e ou instalação do sistema
Triton pode ser feita sem interromper o
tratamento do tanque.

IMAGEM 4

Arejador vertical de superfície

IMAGEM 5

Difusores de bolha fina

IMAGEM 7

IMAGEM 6

Aire-O2 Triton

Os Triton Aire- O2 fornecem uma dispersão ideal de oxigénio e uma agitação para aplicação em Lagoas
municipais e industriais.
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C A PAC I DA DE DE AG ITAÇÃO
O Aire-O2 Triton permite agitação direcional, proporcionando uma agitação horizontal ou profunda
em diversos ângulos não importa qual a geometria do tanque. Os ângulos ajustáveis do Triton
oferecem flexibilidade em situações difíceis garantindo uma agitação completa. O Aire-O2 Triton tem a
flexibilidade de operar tanto em águas pouco profundas de 1,22 m como em tanques profundos com
10m com ângulos ajustáveis.

38°

4ft/1.22m

45°

16ft/5m

60°

33ft/10m

IMAGEM 8

Ângulos ajustáveis permitem flexibilidade
*Ângulos Standard disponíveis: 38, 45 and 60 graus.
Por favor contactar Aeration Industries para conhecer a disponibilidade especifica parta cada modelo

IMAGEM 9

Tanque de lamas ativadas : 90.2m diâmetro com 4 x Tritons TR60 em funcionamento desde 2014
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SO LUÇO ES F L EXIV EIS DE IN S TA L AÇÃO

Defletor anti – erosão

Braço articulado

• Deflectores Anti-Erosão
- Protege tanques com baixos níveis de água
• Sistema de Guias verticais
- Conceção personalizada, rígida e de aço
inoxidável uma solução de montagem durável
para aplicações com nível de
água variável
• Braços articulado
- Permite que a unidade se mova na água com
níveis variáveis

Sistema de Guias verticais

Amarração por guincho

• Amarração por Guincho
- maior facilidade de manutenção com
remoção facilitada
- Disponível com roldana manual ou automática
• Suportes Flutuantes
- Unidade seguras em diferentes níveis de água

ACESSÓRIOS ADICIONAIS
•
•
•
•
•

Suporte Universal Aire-O2 ™
Flutuadores
Instalação em ponte
Instalação em parede
Ângulos de montagem variáveis disponíveis com todas as opções
de montagem
*Consulte o representante da Aeration Industries para aconselhamento na seleção
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