
Flygt serii 4200 
Kompaktowe mieszadła
adaptacyjne



Adaptacyjne mieszadła Flygt firmy Xylem posiadające możliwość płynnej regulacji i dostosowania siły ciągu do 
rzeczywistych potrzeb, oferują nowy poziom technologii mieszania. Dzięki wprowadzeniu pełnej automatyzacji 
procesu mieszania zatapialne mieszadła adaptacyjne Flygt serii 4200 z systemem regulacji prędkości obrotowej 
są rewolucyjnym rozwiązaniem dla branży oczyszczania ścieków. Zwiększone osiągi w połączeniu ze zintegrowaną 
elektroniką sterowania, silnikiem o wysokiej sprawności klasy IE4 i zoptymalizowanym systemem hydraulicznym, 
zapewniają klientom korzyści nieporównywalne z innymi produktami tego typu na rynku

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII DO 50% 

Niezależnie skąd sterujesz mieszadłem: czy lokalnie 

z panelu przy zbiorniku czy zdalnie z pulpitu 

w pomieszczeniu sterowniczym, adaptacyjne mieszadła 

Flygt 4200 zapewniają duże oszczędności energii. 

Dzięki dostosowaniu mocy wyjściowej do rzeczywistych 

potrzeb, obniżają koszty eksploatacji i zapewniają 

optymalną sprawność procesu.

WYDŁUŻONY CZAS BEZAWARYJNEJ PRACY 

Mniejsze zużycie eksploatacyjne dzięki regulacji siły 

ciągu i wykrywaniu stanu przeciążenia, co chroni silnik 

i minimalizuje obciążenia występujące w mieszadle. 

Wydłuża to jego żywotność i zmniejsza koszty 

eksploatacyjne

LEPSZA ELASTYCZNOŚĆ TECHNOLOGICZNA 

Skorzystaj z nieograniczonej i pełnej elastyczności 

jaką oferują mieszadła Flygt serii 4200. Sterowanie 

automatyczne lub zintegrowany system sterowania 

SCADA zapewnia dostosowanie parametrów mieszadła do 

planowanych oraz nieplanowanych zmian warunków pracy. 

WIĘKSZA UNIWERSALNOŚĆ - MNIEJSZE ZAPASY 

Adaptacyjne mieszadła Flygt mogą być używane

w różnych zastosowaniach. Ta uniwersalność zmniejsza 

potrzebę utrzymywania zapasu magazynowego mieszadeł 

i części zamiennych do wymiany w przypadku awarii.

FLYGT 4220 AD  
FLYGT 4230 AD

FLYGT 4220 ADF  
FLYGT 4230 ADF

Moduł  komunikacyjny FPG 415 4

Sprawność silnika klasy IE4 4 4

Wirnik o wysokiej sprawności 4 4

Soft start 4 4

Współczynnik mocy bliski 1 4 4

Zawsze prawidłowy kierunek obrotów wirnika 4 4

Automatyczna regulacja prędkości obr. chroniąca przed przeciążeniem 4 4

Łatwa regulacja prędkości 4

We/Wy analogowe i Modbus RTU/TCP 4

Kompletne informacje o statusie i alarmach 4

Panel operatorski z przyciskami sterującymi FOP 315 (opcja) 4

Panel operatora z ekranem dotykowym FOP 402 (opcja) 4

Płynna regulacja procesu mieszania
Niezależnie od wyboru mieszadła z ustawioną stała prędkością obrotową czy

z regulowaną mieszadła Flygt serii 4200 zapewnią znakomite parametry i sprostają 

zmiennym warunkom pracy występującym w procesie technologii  oczyszczania 

ścieków.

STEROWANIE STANDARDOWE AD 

Standardowy system wstępnie 

skonfigurowanego mieszadła 

oferuje wiele wbudowanych 

przydatnych funkcji 

zapewniających oszczędność 

energii, kluczowe autonomiczne 

zabezpieczenia oraz 

dostosowanie do funkcji ADF w 

dalszym etapie. Mieszadło Flygt 

serii 4200 może łatwo zastąpić 

każde klasyczne mieszadło 

kompaktowe bez konieczności 

przebudowy instalacji.

ELASTYCZNE STEROWANIE ADF

Poprzez zastosowanie modułu 

komunikacyjnego FPG 

415 wyposażonego w We/

Wy analogowe i protokoły 

fieldbus, mieszadła adaptacyjne 

zapewniają pełną kontrolę i 

dostosowanie procesu mieszania 

do aktualnych potrzeb.

Prosty do zastosowania panel 

operatorski umieszczony w 

sterownicy przy mieszadle i/lub 

połączenie z systemami SCADA 

umożliwiają pełen monitoring 

pracy mieszadła.



PARAMETRY PRACY MIESZADEŁ - FLYGT SERII 4200

Flygt 4220 Flygt 4230

Moc znamionowa 50/60 Hz, kW (KM 1.1 
(1.5)

1.5 
(2.0)

2.2 
(3.0)

3.0 
(4.0)

2.2 
(3.0)

3.0 
(4.0)

4.0 
(5.5)

5.5 
(7.5)

7.3 
(10.0)

Prędkość obrotowa wirnika, obr./min regulowana do 800 regulowana do 290

Max. nominalna siła ciągu, N*

Wirnik  D = 370 mm (14,5 cala) 380 510 670 790 - - - - -

Wirnik  D = 580 mm (22,8 cala) 440 670 870 - - - - - -

Wirnik  D = 770 mm (30,3 cala) - - - - 960 1,240 1,710 2,080 2,470

Max. efektywność, N/kW*

Wirnik  D = 370 mm (14,5 cala) 530 530 530 450 - - - - -

Wirnik  D = 580 mm (22,8 cala) 450 590 590 - - - - - -

Wirnik  D = 770mm (30,3 cala) - - - - 670 670 760 760 760

*Zgodnie z ISO 21630:2007 i w zależności od konfiguracji produktu

     

Moduł komunikacyjny i panele operacyjne

Wyświetlacz  7” kolorowy ekran dotykowy 

Stopień ochrony   Przód: IP65; Tył: IP20 

   temperatura pracy: -20°C do +60°C 

    (-4°F do 140°F) 

Zasilanie elektryczne  24 VDC                    

Wymiary (szer. x dł. x wys.)  197×42×140 mm (7.76 x 1.65 x 5.51 cala), 

   montaż na drzwiach obudowy  

Dopuszczenia   CE, UL

MODUŁ KOMUNIKACYJNY – FPG 415 
Moduł komunikacyjny FPG 415 

umożliwia monitoring i kontrolę 

parametrów, statusu, prędkości, 

mocy, alarmów, czasu pracy i zużycia 

energii przez mieszadło z lokalnego 

panelu sterowania lub poprzez zdalną 

komunikację.

Komunikacja   Modbus RTU / TCP, 4-20 mA 

Standardowe We/Wy 4×DO, 4×DI, 1×AO, 1xAI 

Porty    USB, RS485, Ethernet, panel sterowania, mieszadło                             

Stopień ochrony  IP 20, temperatura pracy -20°C do +65°C  

   (-4°F do 149°F) 

Zasilanie elektryczne 24 VDC  

Wymiary (szer. x dł. x wys.)  45×100×100 mm, (1.77 x 3.94 x 3.94 cala), 

   montaż na szynie DIN  

Dopuszczenia  CE, UL, CSA, RCM

PANEL STEROWANIA – FOP 315 
Panel sterowania FOP 315                

z pokrętłem regulacyjnym jest 

klasycznym interfejsem operatora  

z przyciskami do kontroli działania  

i ręcznego sterowania mieszadłem.

Wyświetlacz  3.5” monochromatyczny LCD 

Stopień ochrony  Panel przenośny: IP20 

   Panel montowany na drzwiach obudowy.  

   Przód: IP 54; Tył: IP21 

   Temperatura pracy: -20°C do +70°C  

   (-4°F do 158°F) 

Zasilanie elektryczne 24 VDC                    

Wymiary (szer. x dł. x wys.) 205×33×110 mm, (8.07 x 1.3 x 4.33 cala),  

   montaż na szynie DIN lub na drzwiach   

   obudowy     

Dopuszczenia  CE, UL

PANEL STEROWANIA Z EKRANEM 
DOTYKOWYM – FOP 402 
Panel sterowania  FOP 402 z ekranem 

dotykowym jest kompletnym interfejsem 

tekstowym i graficznym umożliwiającym 

szybką i łatwą interwencję operatora           

w pracę mieszadła.
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Flygt 4220 Flygt 4230

Dane silnika Max. prędkość obrotowa

Typ

Sprawność

Częstotliwość

Napięcie

Klasa izolacji

800 obr./min

Silnik synchroniczny z magnesem trwałym

klasy IE4 zgodnie z IEC/TS 60034-30-2 Wyd. 1 

50-60 Hz

380-480 V

H (180°C, 356°F)

290 obr/min

Silnik synchroniczny z magnesem trwałym

klasy IE4 zgodnie z IEC/TS 60034-30-2 Wyd. 1 

50-60 Hz

380-480 V

H (180°C, 356°F)

Materiały Wirnika i piasta wirnika

Obudowa silnika 

Obudowa komory łączeniowej

Zaczep ślizgowy i uchwyt mieszadła

Części metalowe stykające się            
z ciekłym medium

Wał mieszadła

Korpus stojana

Olej

Stal nierdzewna, ASTM 316L

Stal nierdzewna, ASTM 316L

Stal nierdzewna, ASTM 316L

Stal nierdzewna, ASTM 316L

Stal nierdzewna, ASTM 316L

Stal nierdzewna, ASTM/AISI 431

Żeliwo, ASTM 35B

Olej parafinowy ISO VG32

Stal nierdzewna, ASTM 316L

Stal nierdzewna, ASTM 316L

Stal nierdzewna, ASTM 316L

Stal nierdzewna, ASTM 316L

Stal nierdzewna, ASTM 316L

Stal nierdzewna, ASTM/AISI 431

Żeliwo, ASTM 35B

Olej parafinowy ISO VG32

Kabel Ekranowany kabel FlygtSUBCAB® 
ze zintegrowanymi przewodami 
sterującymi

10 lub 20m (30 lub 65 stóp) 10 or 20 m (30 or 65 ft)

Warunki 
robocze

Max. temperatura medium

Gęstość medium, max. 

Zakres pH zmieszanego medium

Max. głębokość zanurzenia

40°C (104°F)

1.100kg/ m3 (9,2 funta / galon USA)

1-12

20m (65 stóp)

40°C (104°F)

1.100kg / m3 (9,2 funta/ galon USA)

1-12

20m (65 stóp)

Ciężar i 
wymiary

Max. ciężar

Długość (bez zaczepu ślizgowego)

Średnica wirnika

Zaczep ślizgowy 

70 kg (154 funty)

660 mm (26,0 cali)

580 mm (22,8 cala), Opcja: 370 mm (14,5 cala)

50x50 mm (2x2 cale)
50x100 mm (2x4 cale)
60x60 mm (2,4x2,4 cale)
80x80 mm (3x3 cale)
100x100 mm (4x4 cale)

220 kg (485 funtów)

920 mm (36,2 cala)

770 mm (30,3 cala)

100x100 mm (4x4 cale)
100x150 mm (4x6 cale)

Dopuszczenia CE, CSA, UL Tak Tak

Flygt Serii 4200 KOMPAKTOWE MIESZADŁA ADAPTACYJNE

 

www.xylem.pl


