
IDRODAF
Sistema de tratamento por flotação de ar dissolvido ( FAD )

Para o tratamento de águas residuais urbanas ou industrias contendo elevada concentração de gordura,

hidrocarbonetos, sólidos em suspensão, cor carregada,  ou cargas orgânicas e inorgânicas concentradas, foi

desenvolvida uma solução compacta, de simples condução  e com  reduzido custo de manutenção , fazendo

recurso à tecnologia  de flotação com ar dissolvido  (FAD).

Projetados para atender necessidades específicas de diferentes segmentos industriais, os Flotadores de

Ar Dissolvido IDRODAF apresentam projecto, componentes e características construtivas especialmente

concebidas para o meio a que se destinam, o que os destaca pela sua Versatilidade, Durabilidade,

Qualidade e Eficiência.

O princípio de funcionamento baseia-se em adicionar água saturada com micro-bolhas de ar ao efluente

fazendo com que as partículas de ar se fixem aos flocos de matéria sólida, o que origina que os mesmos

fiquem suspensos na superfície do líquido. O lodo flotado que se forma é retirado por um conjunto de

raspadores accionados por motoredutor, enquanto o líquido clarificado é descarregado por meio de

tubulação central, podendo em algumas situações ser reutilizado.

VANTAGEM DO SISTEMA IDRODAF

O equipamento IDRODAF foi  desenvolvido tendo  em atenção :

• Ser um  sistema compacto com  facilidade de  montagem,  necessitando de reduzida área de
ocupação

•  Ser um sistema com  funcionamento automático não necessitando de operador permanente
•  Ser um sistema que permite a obtenção de alta eficiência na remoção de cargas contaminantes
•  Ser um sistema que permite a remoção de diversos contaminantes de forma simultânea
•  Ser um sistema que permite a remoção de sólidos de difícil sedimentação
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IDRODAF
Sistema de tratamento por flotação de ar dissolvido ( FAD )

Flotador com decantador de lamas

 Outras capacidades disponíveis mediante estudo.

PRINCIPAIS CAMPOS DE APLICAÇÃO DO SISTEMA IDRODAF
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