
A Clyde Industries fornece soluções inovadoras 
de reformas e retrofits para seus Precipitadores 
Eletrostáticos (PE). Profissionais de engenharia, em 
equipes experientes de projeto, avaliam a abordagem 
mais eficaz de melhoria de desempenho, reformas ou 
retrofits de Precipitadores Eletrostáticos.
Um pacote completo de engenharia, suprimentos, 
serviços, instalações e garantia de performance pode 
ser fornecido aos nossos clientes.

Sistemas Mecânicos
O desgaste dos sistemas mecânicos é inevitável nas 
condições severas que Precipitadores Eletrostáticos 
operam. A Clyde Industries tem uma vasta experiência 
no fornecimento de projetos que minimizam o desgaste e 
na correção de problemas em equipamentos existentes.
Nossa capacidade de reformar e adaptar equipamentos 
e de fornecer peças de reposição podem melhorar o 
desempenho, aumentar a capacidade e acrescentar 
anos de vida útil a equipamentos desgastados

Sistemas Elétricos
A melhora significativa na tecnologia de controle 
proporciona a oportunidade de melhorar a performance 
ou aumentar a confiabilidade dos Precipitadores 

Eletrostáticos através da modernização dos 
sistemas existentes com a instalação de controles 
microprocessados de última geração.

Sistemas de Batimento
Placas coletoras, eletrodos de emissão, placas 
distribuidoras de fluxo e moegas estão sujeitas a 
acúmulo de particulado durante a operação normal 
do Precipitador Eletrostático. Quando estes acúmulos 
acontecem, os espaçamentos mecânicos/elétricos ficam 
diminuídos e os fluxos de gás dentro do equipamento 
podem ficar prejudicados, resultando em perda de 
eficiência de captação de particulado. 

O sistema de batimento da Clyde Industries foi 
desenvolvido especificamente para a melhor remoção 
destes particulados combinado com um avançado 
controle de batimento, que é essencial para a operação 
adequada de equipamentos de alta eficiência, como os 
Precipitadores Eletrostáticos.

O controlador microprocessado dedicado de batimento 
foi concebido para máxima vida útil e interface amigável 
com o operador.
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Peças de Reposição
A Clyde Industries mantém um extenso estoque de 
peças de reposição para Precipitadores Eletrostáticos.

• Extensão da vida útil do PE e melhoria do 
desempenho;

• Soluções inovadoras para otimizar a 
performance;

• Abordagens econômicas que maximizam/ 
otimizam a utilização da estrutura e 
sistema existentes;

• Apto a oferecer um pacote de soluções 
completo com garantia de performance;

• Soluções com baixo custo de investimento 
para proporcionar necessidades mínimas 
de manutenção.

Benefícios
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PRECIPITADORES ELETROSTÁTICOS
Atende as Indústrias Termoelétricas, de Papel e Celulose, 
Siderúrgicas, Cimenteiras, de Madeira, Petroquímicas, de 
Resíduos Sólidos Urbanos, Alimentícia e outras

Para saber mais entre em contato 
pelo email:
info.brazil@clyde-industries.com 


