
A Clyde Industries tem capacidade para projetar e fornecer 
equipamentos e serviços para o Controle da Poluição do 
Ar através de Precipitadores Eletrostáticos (PE) para 
uma ampla variedade de aplicações e mercados. A Clyde 
Industries pode auxiliar plantas a operar as suas instalações 
em conformidade com requisitos regulatórios de órgãos 
ambientais e, dependendo da aplicação, também recuperar 
subprodutos de alto valor comercial. Um precipitador 
eletrostático (PE) é um dispositivo de remoção de 
particulados de alta eficiência que coleta partículas em 
suspensão presente em gases efluentes provenientes de 
combustão de caldeiras ou de outros processos industriais. 
O Precipitador Eletrostático trabalha primeiramente 
carregando as partículas de pó presentes no fluxo de gás 
através de eletrodos de emissão de alta tensão para em 
seguida repulsar as partículas induzidas eletrostaticamente 
para as placas coletoras .

Precipitador Eletrostático
O Precipitador Eletrostático da Clyde Industries incorpora 
elementos de projeto do estado da arte que consiste em  
eletrodos de emissão RIGITRODE®, placas coletoras 
MODULOK ™, sistema de limpeza por batimento OPTI-
RAP ™ e microprocessador dedicado para controle 
automático de tensão DOC-IV™ que proporcionam 
desempenho inigualável em performance na redução 
de emissões atmosféricas  e em características de 
funcionamento do equipamento.

Eletrodos de emissão RIGITRODE® demonstram 
excelentes características de desempenho em uma ampla 
variedade de aplicações e requisitos de desempenho. Os 
eletrodos são fabricados a partir de tubos com pinos para 
efeito corona espaçados uniformemente e soldados ao 
longo do comprimento do eletrodo para otimizar a relação 
voltagem/corrente necessária para cada aplicação. Estes 
eletrodos são montados dentro do Precipitador como uma 
estrutura rígida. O sistema tem rigidez suficiente para 
resistir a oscilações devido as forças elétricas e as eventuais 
forças resultantes de moegas excessivamente cheias de 
material particulado.

A placa coletora MODULOK ™ foi especificamente 
desenvolvida para proporcionar o perfeito alinhamento 
necessário, além da integridade estrutural necessária 
para as mais severas aplicações atuais e, ainda responder 
de forma eficiente ao batimento para o desprendimento 
dos particulados coletados. Extensos testes e ampla 
experiência em aplicações reais têm demonstrado a sua 
capacidade superior em transmitir a energia de batimento 
e sua capacidade de limpeza em todos os tipos de serviço 
e em todas as alturas da placa. A placa é composta de 
uma série de módulos conformados com bordas que se 
encaixam entre si por uma forte ligação mecânica. O 
projeto das placas não requer montagem no campo e 
impede a deformação e abaulamento, que ocorrem quando 
os painéis individuais são soldados ao longo de sua altura.
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ELETROSTÁTICOS
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PRECIPITADORES ELETROSTÁTICOS

A Clyde Industries oferece uma variedade de opções de 
sistema de batimento. Qualquer que seja o caso, todo 
o sistema de batimento está localizado fora do fluxo de 
gás, o que aumenta significativamente a confiabilidade 
do equipamento e pode proporcionar uma aceleração na 
placa superior a 200g.

A Clyde Industries também oferece uma variedade de 
controles microprocessados para seus Precipitadores 
Eletrostáticos. O DOC-IV™ controlador automático de 
potência e tensão dos Transformadores Retificadores e o 
OPTI-RAP™ controlador de sistema de batimento são os 
últimos de uma série de componentes mais modernos do 
mercado.

Benefícios

Para saber mais sobre 
Precipitadores Eletrostáticos 
entre em contato pelo email
info.brazil@clyde-industries.com 
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Atende Indústrias Termoelétricas, de Papel e Celulose, 
Siderúrgicas, Cimenteiras, de Madeira, Petroquímicas e 
Resíduos Sólidos Urbanos, Alimentícia e outros.

• Alta eficiencia de coleta;
• Sistema de batimento sem qualquer 

parte móvel dentro do precipitador;
• Todos os dispositivos de impulso 

elétrico único estão localizados 
na parte superior da carcaça e a 
manutenção pode ser realizada 
durante a operação;

• Projeto de eletrodo rígido - 
RIGITRODE® é de última geração, 
inquebrável e customizado para 
características específicas da 
aplicação;

• Controles do PE baseados em  
microprocessadores, incluindo: 
- Controlador de tensão DOC-IV 
- Controlador de batimento OPTI-RAP

• Baixo custo (desgaste mínimo de 
peças, quase nenhuma manutenção, 
baixa perda de carga)

• Design visando alta durabilidade, para 
garantir uma longa vida útil.


