
Forças eléctricas, actuando entre as 
moléculas de um líquido, são a causa 
da formação da gota e a tensão da 

superfície;

Devem o seu nome a Johannes van der 
Waal (1837 1923).

Conservando a qualidade 
                   natural da água!

separation & process

Tecnologia de centrifugação para 
instalações municipais e industriais 
de tratamento de água potável e 
águas residuais



ETAR de Mongolia (Roménia} ETAR de Moosburg  (Alemanha)

n

n

n

n

n

O Know-how aplicado

Características:

,,A água é o princípio de todas as coisas." 
(Thales, Filósofo Grego, aprox. 620-540 a.c.)

As espectativas individuais dos nossos clientes, 
incentivam-nos a atingir o mais alto nível de 
sofisticação. A optimização e desenvolvimento 
em curso, assim como a nossa experiencia, 
obtida ao longo de várias décadas a 
manufacturar decantadoras centrífugas, permite-
nos oferecer aos nossos clientes um produto de 
primeira categoria.
As decantadoras  de alta performance, 
garantem optimos resultados no processo com o 
mais alto nível de fiabilidade.

HILLER

A separação sólido-líquido com 
decantadoras centrífugas, no tratamento 
de águas residuais

Particularmente no alto nível de 
desidratação das lamas municipais e 
industriais, assim como no espessamento 
de lamas biológicas.

HILLER - DecaPress 

HILLER - DecaThick 

Tecnologia da desidratação no seu melhor.

 
Estabelecendo o padrão na tarefa de 
espessamento.

A sua aplicação não está incluida? Por favor, fale 
connosco. Nós temos a solução.

A  establece novos padrões para a 
aplicação de decantadores de alta performance 
em estações de tratamento de águas residuais. A 
nossa série  vem sendo desenvolvida 
para obter a maior sicidade possível, mesmo com 
caudais elevados e reduzindo significativamente o 
consumo de polímero.

Para o espessamento de lamas, usamos o nosso 
, atingindo as maiores taxas de captura 

de sólidos, em muitos casos, mesmo sem 
polímero.

Além de fabricarmos decantadoras centrífugas, 
nós na  também ajudamos os nossos 
clientes a optimisar as suas instalações e a 
escolher equipamentos complementares. Teremos 
todo o prazer em levar a cabo o projecto e 
realização da estação completa de desidratação/ 
espessamento.

HILLER GmbH

DecaPress

DecaThick

HILLER

Funcionamento automatizado com os nossos
sistemas de controle exclusivos
Os mais modernos sistemas transmissão 
Serviço 24 horas

Todos os componentes em contacto com o 
produto, estão disponíveis em aço inox ou em 
aço carbono endurecido

Desenvolvimento e manufacturação própria de 
componentes hidráulicos para sistemas de 
transmissão



As centrífugas das séries  e  
são manufacturadas na nossa moderna fábrica em  
Vilsbiburg (Bavaria) e são sujeitas a rigoroso 
controle de qualidade. Os cuidados que temos na 
manufacturação das nossas máquinas, reflecte-se 
na satisfação dos nossos clientes.

DecaPress DecaThick
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Controlador de centrífuga   HILLER HMR 5000Princípio de funcionamento da    HILLER DecaPress

HILLER DecaDrive

HILLER DecaTorque

Determine a tarefa – 
nòs temos a solução.

Tecnologia de processo

Economia e qualidade

Sistemas de transmissão

HILLER

HILLER

HILLER HMR 5000

 DecaTorque Transmissão hydraulica 
para o mais alto binário e os mais rápidos 
tempos de reacção

 DecaDrive sistema de transmissão 
eléctrico 

Sistemas de redutores personalizados

 sistema de gestão da 
centrífuga, com ecrãn táctil

ETAR em "Hatle Nord" (Alemanha)

O conceito de economia de espaço empregue na 
cuba da centrífuga , assim como os optimos 
resultados no processo, satisfaz inteiramente as 
exigencias da industria de tratamento de águas 
residuais.

HILLER

Grande relação diametro/ comprimento de
1:4,2 e superior

Aceleração centrífuga de 3000 - 5200 x g, 
dependendo do diametro da cuba

O desenho da hidráulica das zonas de alimen-
tação e descarga, é optimizado dinamicamente

Configurações personalizadas que vão de 
encontro aos requesitos individuais das lamas

A  possui algumas unidades para testes, que 
nos permitem demonstrar em pleno, as 
capacidades da centrífuga . Estas unidades 
móveis podem ser facilmente integradas no seu 
processo, permitindo-lhe testar a performance em 
desidratação no próprio local e com o seu próprio 
produto.

HILLER

HILLER

Requer muito pouca presença do operador
A extrema sicidade do obtida na desidratação, 
minimiza os custos de descarte para aterro ou 
valorização agricola
Vários sistemas de protecção anti-desgaste, 
prolongam a vida do equipamento
Desenho simples e acessível
Baixo consumo específico de energia por 
unidade de produto processada



Série DecaPress        

Série DecaThick        

Internet:  www.hillerzentri.de
e-mail: sales@hillerzentri.de w
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Typos DP26-422 DP31-422 DP37-422 DP45-422 DP51-422 DP54-422 DP58-422 DP66-422
DP76-402 DP84-362
Caudais desde 1 m³/h até 150 m³/h

Typos DT31-422 DT37-422 DT45-422 DT51-422 DT54-422 DT58-422 DT66-422 DT76-402
DT84-362
Caudais desde 3 m³/h até 400 m³/h

HILLER GmbH
Schwalbenholzstraße 2
D-84137 Vilsbiburg/Germany
Telephone +49 (0)87 41/48-0
Fax +49 (0) 87 41/48-139

Subject to technical modification without prior notice.
Any commercial use of pictures and graphics
is only allowed after prior approval by the  GmbHHiller

Temos  nos seguintes sectores e aplicações especiaisexperiência

Alimentar e bebidas / DecaFood / OV

Indústria química, processo e farmacêutica / DecaChem / DecaPharm

Extração mineira, construção de túneis e pontes, pedreiras e fluídos de perfuração / DecaDrillingFluid

Óleo Mineral, gás e energias renováveis / DecaOil

Tratamento ambiental / DecaPress / DecaThick / DecaDrain


