Cyantific

™

OCM5500 Analisador do processo de lixiviação

Maximizar a recuperação e minimizar custos medindo mais
do que apenas cianetos, com o analisador de última geração
Cyantific™ da Orica.
Habilitado
para 3G

Os analisadores Cyantific™ da
Orica têm auxiliado mineradores
de ouro a reduzir seus custos
de reagentes por mais de 10
anos, mas há muito mais na
recuperação da lixiviação do
que a medição de cianeto.

Tela gráfica
habilitada
para toque
Habilitado
para USB
Medição
potenciométrica
segura e confiável

Nosso analisador mais recente mostra os benefícios dessa
experiência, fornecendo uma solução de medição flexível
que é adaptável às alterações do processo e diferentes
químicas de solução.

Medição
integrada de pH
e de Oxigênio
dissolvido

Agora com a medição de Oxigênio dissolvido e de pH, o
Cyantific™ fornece as informações necessárias para otimizar sua
recuperação. Além disso, você obtém a confiança adicional de
uma capacidade de diagnóstico remoto 3G, garantindo que seus
testes sejam mais confiáveis, mais precisos e mais econômicos.

Bombas de
reagentes para
química complexa

Até 3 fluxos de
processo por
analisador

Armazenamento
compacto de
reagentes

orica.com

Cyantific™
AS MEDIÇÕES CORRETAS
PARA O CONTROLE DE
PROCESSOS
Plataforma superior de medição
potenciométrica: a melhor medição
para determinar se seu processo é
limitado por CN.
Medição de pH e de Oxigênio
dissolvido integrada: meça e controle
sua lixiviação e não somente o cianeto.
Análise de até três fluxos de processo
por analisador.

CONFIÁVEL E REPETÍVEL

Detecção e manuseio de amostra
aprimorados – volume de amostra
reduzido para análise.

INTERFACE VISUAL,
CAPACIDADE DE
MONITORAMENTO
REMOTO
Tela gráfica habilitada para toque.
Erro visual e status dos equipamentos.
Curvas de titulação gráfica.

Verificação de integridade do
eletrodo: saiba imediatamente quando a
manutenção for necessária.

Acesso através do botão aos resultados
e status dos equipamentos.

Gama de medição aprimorada: escolha
reagentes diferentes com base em
cada química do fluxo.

Habilitado para 3G e USB para
conectividade remota e análise
de dados.

Configurado individualmente para sua
química da solução.

PRO SERVICE

RESOLVENDO OS DESAFIOS DE SEU LOCAL

Para obter uma
recuperação
aprimorada e
reduzir os custos
totais, converse
conosco sobre
o PRO Service
da Orica.

Na Orica, entendemos que, embora
matérias-primas de qualidade sejam
essenciais, há mais do que apenas
produtos químicos.
Com o pacote PRO Service, a Orica
fornece um serviço de suporte técnico
proativo e sistemático, oferecendo
suporte à sua equipe para garantir que
você desfrute ao máximo de nossos
produtos, em sua localidade.
Nossa estrutura de projeto metódica
do PRO Service assegura que
entendamos os desafios e os objetivos
de sua localidade, para que possamos
aplicar nossos conhecimentos e
experiências de processamento de
minérios para oferecer reais melhorias
econômicas e de processo.

A ESTRUTURA DO PRO SERVICE
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Informações do contato
Para mais assistência, entre em contato com seu representante da Orica
local ou ligue para o Atendimento ao cliente através do número:
Austrália (Costa Leste): +61 2 4939 3739
Austrália (Costa Oeste): +61 2 4939 3731
Outros países: +61 3 9665 7111
E-mail: companyinfo@orica.com
www.orica.com/miningchemicals
© 2015 Orica Group. Todos os direitos reservados. Todas as informações contidas neste documento se destinam a fins puramente instrutivos e estão sujeitas a mudanças
sem aviso prévio. Como o Grupo Orica não pode prever ou controlar as condições sob as quais essas informações e seus produtos podem ser usados, cada usuário
deve ler as informações no contexto específico da aplicação pretendida. Dentro dos limites permitidos por lei, o Grupo Orica se isenta, especificamente, de qualquer
garantia explícita ou implícita na legislação, inclusive garantias de precisão, não violação e garantias implícitas de comerciabilidade ou adequação a um fim específico.
O Grupo Orica se isenta, especificamente, e não se responsabilizará, por quaisquer inconvenientes ou danos resultantes do uso ou confiança nas informações contidas
neste documento.
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