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➤➤➤ WASTE WATER Solutions – Worldwide

ХУБЕР SE със седалище в
Берхинг /Германия е работещо в 
цял свят предприятие в областта
преработка на води, пречистване 
на отпадъчни води и третиране на
утайки.

Повече от 700 служители в централата
на фирмата в Берхинг разработват и
произвеждат продукти, проектират и
предлагат системни решения както за
бита, така и за промишлеността и
създават решения “по мярка”за
подобряване качеството на водите.

В 60 страни по света основаното преди
повече от 175 години предприятие в
сътрудничество със собствени дъщерни
фирми, бюра и партньори в пласмента
подпомага клиентите си с иновативни
техники и богат “ноу-хау” при решава не
на задачите пред тях в различните
области свързани с преработката на
води и третирането на утайки.

Предприятието, което е семейна
собственост, разполага във фирмената
си централа със супермодерна
производствена база, където
висококвалифициран персонал
посредством най-модерни технологии за
конструиране и производство създава
различни машини и съоръжения за
нуждите на световните пазари.

Като държаща на качеството фирма
ХУБЕР още преди десетилетия избра
неръждаемата стомана като единствен
материал за продуктите си и разполага
междувременно с широкообхватен
Know-how в областта производство от
неръждаема стомана на машини и
съоръжения за областта води и
отпадъчни води.

Като резултат от непрекъснатото
усъвършенстване на съществуващите
продукти, а също и постоянната
разработка на нови, отговарящи на
съвременните потребности машини и
съоръжения, ХУБЕР SE може да
предложи на световните пазари богата и
разнообразна гама от продукти за целия
сектор „Води“.

Наостоящият справочник „HUBER Pocket
Guide” има за задача, да даде на
заинтересованите една първоначална
представа за различните машини и
съоръжения и възможностите за тяхното
приложение. Разбира се за всеки
продукт и всяко приложение ние имаме
повече и много подробни информации,
които могат да се намерят или на 
ХУБЕР-Homepage  www.huber.de  или 
при желание да Ви бъдат изпратени.
Естествено и компетентните служители
на група ХУБЕР са с удоволствие по всяко
време на Ваше разположение за лични
консултации.
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➤➤➤ Механично пречистване на 
отпадъчни води

Решетки и сита за всеки случай на приложение

Груба решетка

Фина решетка

Мрежести сита

За третирането както на битова, така и
на промишлена отпадъчна вода пред-
варителното механично пречистване в
качеството си на първо технологично
стъпало е абсолютно необходимо.
Грубите частици трябва да се отстранят,
за да бъдат предпазени следващите
стъпала от повреди и замърсяване респ.
да се редуцира тяхното натоварване.
Плаващи и утаяващи се частици в
зависимост от ширината на процепите
респ. диаметъра на кръглите отвори 
се отстраняват напълно, изнасят се и
възможно най-сухи се разтоварват в
подготвен накрая съд/контейнер.
На основата на принципа ROTAMAT®
„Прецеждане - Промиване - Транспорти-
ране - Обезводняване в една машина“
през годините бе разработена и успешно
внедрена на световния пазар за пречист-
ване на отпадъчни води една цяла
фамилия ROTAMAT®. В последните години
решетките и ситата от фамилията
ROTAMAT® бяха допъл нени първоначално
с фамилията решетки STEP SCREEN®, а
по-късно с фамилията груби решетки
MAX®, както и фамилията LIQUID. 
По този начин програмата ни от решетки
включва най-различни системи решетки,
което ни позволява винаги да оферираме
правилното решение за:
➤ всяка ситуация на монтаж
➤ всеки дебит
➤ всяка големина на процепите /

диаметър на кръглите отвори
➤ всяко приложение

Сито с кръгли
отвори ролковано

Сито с кръгли
отвори обкантвано
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➤➤➤ Механично пречистване на 
отпадъчни води

Разработката на най-фини
сито-съоръжения разкрива нови 
перспективи
Усъвършенстването на пресяващата
техника до отделяне и на най-  фините
частици разкрива пред механичното
пречист ване  на отпадъчните води 
нови възможности.
В областта на технологии за биологич но
пречистване на отпадъчните води все
повече се прилагат технологиите за
мембранно активиране. Особено при
използване на куховлакнести мембрани
отделянето на косми и влакнести
материали е основната предпоставка 
за една безаварийна експлоатация.

Едно следващо приложение се открива 
в сферата „Sea or River Outfall“
(заустване в морета или реки). 
Сурова отпадъчна вода, която чрез River-
or Sea Outfalls се отвежда в морета или
реки, често преди това се третира един-
ствено механично. При недостатъчна
възможност за самоочистване на
водните ресурси е необходимо да се
редуцира колкото е възможно повече
ХПК/БПК-замърсяването. Неразградими
хигиенни и пластмасови артикули, 
както и замърсяващи водните басейни
органични частици, чрез най-финото
прецеждане могат да бъдат отделени от
отпадъчната вода в едно технологично
стъпало. Чрез приложение  на тези нови
технологии с минимални финансови
средства може да се постигне висока
степен на екологична защита. За да се
повиши още повече качеството на
изходящия поток дори при върхови
натоварвания, допълнително може да
бъде използван флокулант. За много
региони по земята, в които няма или 
има твърде малко пречиствател ни
станции за отпадъчни води, чрез една
такава технология със съответната
машинна техника може да бъде
направена първа и бърза крачка в
правилната посока.
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➤➤➤ Механично пречистване на 
отпадъчни води

HUBER Груба решетка TrashMax®

HUBER Греблова ротационна решетка RakeMax®

Стабилна решетъчна техника за
отстраняването на груби частици : 
HUBER Груба решетка TrashMax®

HUBER Греблова ротационна решетка
RakeMax®: надеждна и стабилна 

➤ голям поемен капацитет на
решетъчните гребла

➤ висока експлоатационна надеждност
чрез ефикасно и сигурно почистване
на решетъчната скара

➤ сигурно захващане и изнасяне на
обемисти груби частици

➤ процепи с ширина > 20 мм

➤ много висок капацитет на 
изнасяне на отсята маса

➤ минимална хидравлична загуба 
на решетката

➤ ниска монтажна височина над
коридора, също и при дълбок канал

➤ процепи с ширина ≥ 1 мм
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➤➤➤ Механично пречистване на 
отпадъчни води

HUBER Греблова ротационна решетка RakeMax® HF

HUBER Ротационна решетка с кръгли отвори EscaMax®

HUBER Греблова ротационна решетка
RakeMax® HF комбинира висока гъвкавост,
минимална решетъчна загуба и висок
капацитет на изнасяне

HUBER Ротационна решетка с кръгли
отвори EscaMax®, една многостранно
приложима решетка за вход

➤ обединява висок капацитет на
изнасяне на отсята маса с минимална
хидравлична загуба на решетката

➤ променлив ъгъл за инсталация 
на решетъчна скара, както и на
изнасящия агрегат

➤ процепи с ширина ≥ 1 мм

➤ за високи изисквания към
пречистването на отпадъчни води
чрез двудименсионални пресяващи
елементи

➤ с извънредно компактни 
монтажни параметри

➤ лесно дооборудване в  
съществуващи канали

➤ оптимална за дълбоки канали 
с високи водни огледала

➤ кръгли отвори с диаметър ≥ 3,5 мм



  

HUBER Сито ROTAMAT® Ro2 / RPPS

HUBER Сито ROTAMAT® Ro2, възможен
диаметър на пресяващия кош до 3 м

➤ отделяне, промиване, компресиране
и изнасяне на отсятата маса

➤ с вградена преса за отсятата маса
➤ с вградена промивка за отсятата

маса (IRGA)
➤ пресяващ кош със сито с процепи и

с кръгли отвори
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➤➤➤ Механично пречистване на 
отпадъчни води

HUBER Фина решетка ROTAMAT® Ro1

HUBER Фина решетка ROTAMAT® Ro1 за
монтаж в канал респ. резервоар

➤ отделяне, промиване, компресиране
и изнасяне на отсятата маса

➤ с вградена преса за отсятата маса
➤ с вградена промивка за отсятата

маса (IRGA)
➤ принудително почистване чрез

ротиращо решетъчно гребло
➤ процепи с ширина ≥ 6 мм
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➤➤➤ Механично пречистване на 
отпадъчни води

HUBER Пресяващ шнек ROTAMAT® Ro9

HUBER Пресяващ шнек ROTAMAT® Ro9  -
изгодното ценово решение за малки
количества отпадъчна вода

➤ отделяне, промиване, компресиране
и изнасяне на отсятата маса

➤ с вградена преса за отсятата маса
➤ с вградена промивка за отсятата

маса (IRGA)
➤ версия XL с удължен пресяващ кош

за по-големи капацитети
➤ версия „Economy“ Ro9 Ec
➤ процепи с ширина 0,5 - 6 мм
➤ отвори с диаметър 2 - 6 мм

HUBER Сито ROTAMAT® STAR

HUBER Сито ROTAMAT® STAR за предпазване 
на последващо включени мембранни
съоръжения

➤ отделяне на косми и влакна за
предпазване на мембранни /
активиращи съоръжения

➤ отделяне, промиване, компактиране
и изнасяне на отсятата маса

➤ повишена производителност чрез
увеличаване на повърхността 
посредством нагънат пресяващ кош

➤ много висока степен на сепарация
➤ перфорирана ламарина: 1 / 1,5 / 2 мм
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➤➤➤ Механично пречистване на 
отпадъчни води

HUBER Стъпкова решетка STEP SCREEN® SSF

HUBER Стъпкова решетка STEP SCREEN® SSV

HUBER Стъпкова решетка STEP SCREEN® SSF:
„Оригиналът“

HUBER Стъпкова решетка STEP SCREEN® SSV:
успешното усъвършенстване

➤ надеждно отделяне и
транспортиране на отсята маса

➤ висока ефективност на отделяне
➤ монтаж в съществуващи канали 

без промяна на канала
➤ възможно безпрагово изнасяне 

на отсятата маса
➤ процепи с ширина 3 / 6 мм

➤ за големи височини на разтоварване
и дълбоки канали

➤ спестяващ място монтаж чрез 
ъгъл на инсталиране 75°

➤ за големи дебити
➤ възможно безпрагово изнасяне 

на отсятата маса
➤ процепи с ширина 3 / 6 мм
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➤➤➤ Механично пречистване на 
отпадъчни води

HUBER Приемателна станция за фекални утайки ROTAMAT® Ro3

HUBER Транспортен шнек ROTAMAT® Ro8 / Ro8 T

HUBER Приемателна станция за фекални
утайки ROTAMAT® Ro3.3: eдно доказало се 
в цял свят съоръжение

HUBER Транспортен шнек ROTAMAT® Ro8 /
Ro8 T, приложим за всички видове
транспорти рани материали и монтажни
ситуации

➤ механично пречистване на 
фекални утайки с Фина решетка
ROTAMAT® Ro1 или 
Пресяващ шнек ROTAMAT® Ro9

➤ с вградена преса за отсятата маса
➤ с вградена промивка за отсятата

маса (IRGA)
➤ може да се изпълни и като 

компактно съоръжение ROTAMAT®
Ro3.3 с вграден пясъкоуловител

➤ транспортен шнек за индивидуално
адаптиране към задачата при
транспортиране чрез съобразени 
с нуждите на клиента планиране и
изработка

➤ изпълнение като Тръбен транспортен
шнек (Ro8) или като Коритообразен
транспортен шнек (Ro8 T)

➤ комплексно капсулован, 
непропускащ неприятни миризми
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➤➤➤ Механично пречистване на 
отпадъчни води

HUBER Membrane Screen ROTAMAT® RoMem Pro

HUBER Барабанно сито RoMesh®

HUBER Membrane Screen ROTAMAT® RoMem
Pro - мембранна решетка специално за
сепарация на косми и влакнести материали

HUBER Барабанно сито RoMesh® за фина и
най-фина сепарация 

➤ мембранна решетка за отделяне на
влакна и косми пред мембранни
съоръжения за активиране

➤ ХПК- и БПК-елиминиране преди
приложения River or Sea Outfall

➤ сигурно изнасяне на отсятата маса
поради допълнително засмукване

➤ идеална за монтаж в съществуващи
канали

➤ пресяване, компактиране, 
обезводняване и транспортиране в
една машина

➤ мрежови отвори 0,75 мм

➤ RoMesh® за фини, дефинирани
разделителни граници

➤ отделяне на косми, влакнес ти
материали и фини суспензии

➤ редукция на сумарните параметри
ХПК/БПК за приложения River-and-
Sea-Outfall

➤ повишаване на ефективността чрез
добавяне на коагуланти и флокуланти

➤ мрежови отвори 0,2 – 1,0 мм
перфорирана ламарина 2 - 6 мм
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➤➤➤ Механично пречистване на 
отпадъчни води

HUBER Барабанно сито LIQUID

HUBER Барабанно сито LIQUID за отлични
резултати на сеперация и транспорт на
отсятата маса чрез гравитачно отвеждане

➤ предпазване следващите инсталации
за мембранно активиране чрез отде-
ляне на влакнести материали и косми

➤ редукция на ХПК и БПК при 
приложения River or Sea Outfall

➤ облекчаване биологичното
пречистване на ПСОВ без първично
утаяване

➤ отстраняване на алги от
повърхностни водоеми

➤ възможни са различни пресяващи
покрития на ситото с процепи,
кръгли отвори или мрежеста тъкан
от 0,2 до 3 мм

HUBER Сито ROTAMAT® STAR liquid

HUBER Сито ROTAMAT® STAR liquid 
за предпазване на съоръжения за
мембранно активиране 

➤ отделяне на косми и влакнести
материали за предпазване на
мембранни / активиращи съоръжения

➤ повишена производителност чрез 
увеличаване на повърхността
посредством нагънат пресяващ кош

➤ оптимална работна безопасност 
чрез изнасяне на отсятата маса
гравитачно (промивен улей)

➤ външно третиране на отсятата маса
напр. чрез HUBER Промивна преса 
WAP-liquid или алтернативно чрез
общо третиране с утайки от ПСОВ

➤ Кръгли отвори: 1 / 1,5 / 2 мм
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➤➤➤ Филтрация и микросита 

По-високите изисквания към качеството
на изходящия поток при директни и
индиректни зауствания карат ръководи -
телите на битови и промиш ле ни ПСОВ да
предприемат допълнителни технологич-
ни стъпки за гарантиране на изискваните
стойности. HUBER Пясъчният филтър
CONTIFLOW® и HUBER Дисковият филтър
RoDisc® се явяват тук ценово изгодни
алтернативи за спазване на изискваните
стойности на изход.

Пясъчна филтрация
HUBER Пясъчният филтър CONTIFLOW® е
един обтекаем от долу нагоре филтър с
не пре къснато почистване на филтър но то
легло. Така филтриционният процес вече
не се прекъсва за почистване и обратни
про мивки не са необходими. Филтърът
CONTIFLOW® може да се изпълни както
като резервоар от неръждаема сто  ма на, 
така и като бетонова конструк ция. Чрез
модулната структура могат оптимал но
да се третират най-различни количества.

Наред с филтриращата си функция
пясъчният филтър се използва и като 
реактор за редукцията на съставките.

Химическа фосфорна елиминация 
чрез коагулация
Коагулатори като железни или алуми -
ние ви соли могат да бъдат дозирани
директно в захранването на филтъра
и преобразуват съдържащите се там
фосфорни съединения в неразтворими
фосфати, които се задържат в пясъчното
легло и се изнасят с промивната вода.

Биологична азотна редукция чрез
денитрификация
Модернизирането на ПСОВ е важна
област на приложение за последващата
денитрификация в пясъчен филтър. При
нея чрез целенасочено натрупване на
денитрифицирана биомаса по повърх -
ността на пясъчните зрънца съдържа щи -
те се в постъпващия поток нитрати се
преобразуват в газообразен азот.

Дисков филтър
HUBER Дисковият филтър RoDisc® е едно
филтра  ционно съоръжение, през което
водата протича гравитачно. Машината
има до 35 вертикални диска, свързани
чрез хоризонтален вал и с потопена до
65% повърхност. Филтърните дискове се
обтичат от пречистваната отпадъчна
вода от вътре навън. HUBER Дисковият
филтър RoDisc® често се използва за
отделяне на фино суспен дирани частици
от биологично пречис тена отпадъчна
вода от битови ПСОВ или в индустрията. 
И то най-вече тогава, когато вторичните
утаители са оразмерени твърде малки 
или активната утайка лошо се утаява.

Типични области за приложение на
Дисковия филтър RoDisc® :
➤ Задържане на филтрируеми частици 

от оттичането на вторичния утаител
➤ Редукция на микроелементи в комби-

нация с прахов активен въглен (PAK)
➤ Предварителна филтрация при добив

на питейна вода от повърхностни
води и при UV-стерилизация.

➤ Изваждане на микро-пластмаса
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➤➤➤ Филтрация и микросита

Huber Дисков филтър RoDisc®

HUBER Пясъчен филтър CONTIFLOW®

HUBER Дисков филтър RoDisc® с до 35 диска
в една машина

HUBER Пясъчен филтър CONTIFLOW® като
вариант от неръждаема стомана

➤ микросито за надеждно отделяне на
най-фини твърди частици

➤ изваждане на прахов активен въглен
за редуциране на микро елементи
респ. микрозамърсявания

➤ редукция на филтрируемите частици
и на концентрацията на ХПК, БПК и P
на изхода на пречиствателната
станция за отпадъчни води

➤ гравитачно протичане с минимална
загуба на налягане

➤ възможно намаляване на таксите за
отпадъчна вода

➤ капацитети до 2000 м³/ч и ширини на
отворите от около 2 μm нагоре

➤ усъвършенствана редукция на
хранителните съставки чрез
фосфорна елиминация и
денитрификация

➤ изваждане на прахов активен въглен
за редуциране на микроелементите

➤ лесно напасване към произволни
капацитети благодарение на
модулната конструкция

➤ икономисване на басейни за
промивна вода и сложна техника за
обратно промиване

➤ висока експлоатационна безопасност
чрез оставащо постоянно високо
качество на филтрата
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➤➤➤ Третиране на отсята маса

непромита отсята маса

промита отсята маса

    В първото стъпало на пречистване от
потока отпадъчни води винаги се отделя
отсята маса посредством най-различни
решетки. Отсятата маса се състои главно
от подобни на домакински отпадъци
частици, фекалии, хартия и минерални
частици. Количеството отделена отсята
маса зависи от пропусква тел ната
ширина на решетката или ситото, от
каналната система и от включените
отпред повдигащи агрегати.

Съдържанието на сухо вещество в
битовата отсята маса варира според
типа решетка между 18 - 25 %.
Органичният дял в отсятата маса
възлиза средно на около 90 % от
остатъчното сухо вещество [СВ].

Поради много високото водно
съдържание, силно хетерогненния
състав и неестетичния външен вид
отсятата маса трябва да бъде
преработена преди отстраняването. 
Най-добрият начин за предвари тел но
трети ра не на отсятата маса са
промивните преси за отсята маса.
Фекалии и суспенди руеми органични
частици се отмиват от отсятата маса
чрез внасяне на промивна вода и
механична енергия. По този начин 
може да се очаква повишаване на 
БПК5-натоварването в подавания към
биологичното стъпало поток до 6 %.
След промиването отсятата маса се
пресова, така че съдържанието на вода 
в промитата отсята маса значително се
редуцира. Вследствие отмиването 
на фекалните частици отчасти се
констатира явно подобрение при
обезводняването на отсятата маса.

Може да бъде постигнато редуциране 
по тегло и обем с до 80 % в зависимост
от технологията на промиване и
технологията на пресоване. Тегловна и
обемна редукции означават намаляване
на количеството отсята маса за
отстраняване и по този начин директно
влияят върху разходите, които се налага
да бъдат правени за отстраняването на
отсятата маса.
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➤➤➤ Третиране на отсята маса

HUBER Промивна преса WAP®

HUBER Промивна преса WAP® инсталирана
след HUBERСтъпкова решетка STEP SCREEN®

➤ промивна преса за отсята маса за
всеки един случай на приложение

➤ степен на обезводняване до 45 % СВ
➤ производителност до 12 м³/ч
➤ машина изцяло от неръждаема

стомана

HUBER Промивна преса WAP® НР:
Максимално пресоващо налягане, винаги
гарантиращо много високо СВ-съдържание

➤ високонапорна промивна преса за
отсята маса с автоматично
регулируем високонапорен конус

➤ степен на обезводняване до 55 % СВ
➤ много стабилна кострукция
➤ намаляване износването чрез

използване на твърди сплави/метали
➤ идеална за дообезводняване

HUBER Промивна преса WAP® HP



  

HUBER Промивна преса WAP® SL HP

HUBER Промивна преса WAP® SL НР:
оптимално промиване и пресоване в едно
съоръжение

➤ високонапорна промивна преса за
отсята маса с турбулентна зона на
промиване и автоматично
регулируем високонапорен конус

➤ степен на обезводняване до 60 % СВ
➤ възможна редукция на тегло до 85 %
➤ повишаване топлинната стойност 

на отсятата маса
➤ снижаване на разходите за

отстраняване с до 75 %
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➤➤➤ Третиране на отсята маса

HUBER Промивна преса WAP® SL

HUBER Промивна преса WAP® SL: гарантира
най-високи степени на отмиване

➤ промивна преса за отсята маса с
турбулентна зона на промиване

➤ много висока степен на отмиване
➤ голяма БПК5- рециркулация
➤ коефициент на качество на промитата

отсята маса : < 20 мг БПК5 / г СВ
➤ оптимално приспособена и за

промивни канали
➤ степен на обезводняване до 50 % СВ



WASTE WATER Solutions  

21

➤➤➤ Третиране на отсята маса

HUBER Промивна преса WAP® L 

Редундантна експлоатация и оптимално
обезводняване на отсятата маса - HUBER
Промивната преса WAP® L със захранване
чрез промивен канал

➤ промивна преса за отсята маса за
захранване чрез промивни канали 
с повишена степен на обезводняване

➤ ефект на обезводняване до 45 % СВ
➤ производителност до 12 м3/ч
➤ индивидуално адаптирани пътища

на транспортиране чрез гъвкаво
извеждане на промивния канал

➤ възможна дължина на промивния
канал до 40 м

HUBER Промивна преса WAP® liquid

HUBER Промивна преса WAP® liquid в
контейнер за обезводняване / компактиране
на най-фина отсята маса

➤ промивна преса за обезводняване /
компактиране на най-фина отсята
маса

➤ пресяващото дъно може да се
сменя за оптимална поддръжка
и изправност

➤ пресяващи дъна с диаметър
на отворите 0,75 / 1 / 1,5 мм

➤ степен на обезводняване на
отсятата маса до 35 % СВ

➤ за оптимално обезводняване на
течна отсята маса например от
HUBER Барабанното сито LIQUID
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➤➤➤ Сепарация на пясък

За безопасната експлоатация на 
станциите за третиране на отпадъчни
води е необходимо разделяне на
намиращите се в отпадъчните води
пясък и други минерални частици 
(около 60 л / 1000 м3 отпадъчна вода) 
от изгниващите органични частици.

Пясъкът трябва да бъде отделен от
отпадъчната вода, за да се избегнат
проблеми като опесъчаване (аера ционни
басейни и метантанкове), повишено
износване (бъркалки, пом пи) и
запушвания (извличащи трихтери,
тръбопроводи). Освен това по този начин
следва да се намали износва нето на
мате риалите в машин но то оборудване
(центрофуга..). Целта е постигане на
едно по-нататъшно отделяне на пясъка и
не орга ничния материал, до диаметър на
зрънцата от 0,20 мм. Същевре мен но
обаче трябва да се получи и едно по-
нататъшно диференциране между
минерални и органични частици в
пясъкоуловителя.

При използваните днес за отстраняване 
на пясъка от отпадъчните води
съоръжения за сепарация на пясък  
в зависимост от конструктивното и
технологико-техническо оразмеря ване
различаваме надлъжни, радиални и
Vortex-пясъкоуловители. При това в
зависимост от типа пясъко уловител
сеперацията на пясък се извършва
посредством гравитация (надлъжен
пясъкоуло ви тел) или посредством
центробежна сила (радиални и Vortex-
пясъкоуловители). За надлъжното
почистване на пясъкоуловителя често 
се използват почистващи гребла или
шнекови транспортьори.

Изнасянето на твърдите частици по -
нататък става посредством помпа /
класификатор за пясък или вграден
класифициращ пясъка шнек.

Поради немалкия органичен дял в
класифицирания пясък надлъжните
пясъкоуловители в днешно време
допълнително се оборудват с аерация.
Отчасти така се избягва утаяването на
органиката в пясъкоуловителя и
същевременно плаващите частици
(мазнини) могат да бъдат изнесени
отгоре под въздействието на вкарвания
въздух.

Оразмеряването на аерирани пясъко-
уловители се извършва по времето на
престой на отпадъчната вода в
пясъкоуловителя. Сигурно разделяне на
пясъка от органиката обаче не може 
да се постигне и с аерация, то може 
да бъде гарантирано само с добре
функциониращо съоръжение за
промиване на пясък.
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➤➤➤ Сепарация на пясък

HUBER Компактно съоръжение ROTAMAT® Ro5

HUBER Компактно съоръжение ROTAMAT® Ro5 HD

Комплексно механично третиране на
отпадъчни води в едно съоръжение: HUBER
Компактното съоръжение ROTAMAT® Ro5

HUBER Компактно съоръжение ROTAMAT®
Ro5 HD: механично пречистване на
отпадъчни води върху минимум място

➤ решетка с 0,5 - 10 мм
➤ надлъжен пясъкоуловител съгласно

DWA-оразмеряване за надеждна
сепарация от 90 % / 0,20 - 0,25 мм

➤ дебитни количества до 300 л/с
➤ може да се изпълни и като 

чист надлъжен пясъкоуловител
➤ с интегриран шнек за класифициране

на пясък
➤ като опция с аерация и отделна

камера за мазниноулавяне

➤ решетка с 0,5 - 10 мм
➤ доказали се механични компоненти

за предвари телно пречистване
➤ висока степен на пясъчна сепарация

от 95% / 0,20 - 0,25 мм
➤ с аерация и отделна камера за

мазниноулавяне
➤ минимална необходимост от

помещение и място
➤ дебитни количества

до 150 л/с
➤ с вграден авариен обход
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➤➤➤ Сепарация на пясък

HUBER Coanda Компактно съоръжение Ro5 C

HUBER Компактно съоръжение ROTAMAT® с интегриран агрегат за промиване на пясък

Компактно механично предварително
пречистване за малки пречиствателни
станции за отпадъчни води 

Съоръжение за промиване на пясък
интегрирано в пясъкоуловител

➤ фино прецеждане на отпадъчни
води, третиране на отсята маса,
сепарация на пясък и класификация
на пясък в едно съоръжение

➤ минимална необходимост от място
➤ хигиенно капсуловано съоръжение
➤ максимален капацитет 25 л/с
➤ с интегриран авариен преливник
➤ оптимално за малки пречиствателни

станции

➤ комплексно механично
предварително пречистване
събрано в едно съоръжение

➤ иновативна техника за промиване
на пясък

➤ агрегат за промиване на пясък 
с лесна интеграция във всички
аерирани компактни съоръжения

➤ дял органика в промития
пясък < 3 % (загуба при изгаряне)

➤ ниско потребление на вода
➤ редуциране на разходите по

отстраняване
➤   минимална необходимост от

помещение и място
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➤➤➤ Сепарация на пясък

HUBER Радиален пясъкоуловител HRSF

HUBER Радиален пясъкоуловител VORMAX

HUBER Радиален пясъкоуловител HRSF в
експлоатация

HUBER Радиален пясъкоуловител VORMAX

➤ изпълнение в неръждаема стомана
или бетон

➤ висока степен на сепарация въз
основа на ротационното движение 
на отпадъчните води

➤ висока степен на сепарация на
пясъка от 95 % / ≥ 0,20 мм

➤ минимална необходимост от място
➤ като опция възможен с отделяне на

плаващите частици
➤ дебитни количества до 140 л/с
➤ като опция с интегриран шнек за

класифициране на пясък

➤ Vortex-радиален пясъкоуловител в
бетонова конструкция

➤ задвижване на бъркалката в
стабилна „Bull Gear” конструкция

➤ висока степен на сепарация чрез
активно ротационно движение на
отпадъчните води

➤ дебитни количества до 3000 л/с
➤ минимална необходимост от място
➤   вход и изход 270° или 360° обърнато
➤ минимална загуба на налягане
➤ извличане на пясъка посредством

въздушен подемник или засмукваща
помпа



  

26

➤➤➤ Третиране на пясък

Пясък и минерални частици от станции
за третиране на отпадъчни води, от
почистването на канали и на улици 
по правило са замър сени с органични
частици и подобни на битови отпадъци
замърси те ли. Такива замърсявания
водят при такава хетерогенна смес 
до срав ни телно ниски съдържания на
суха субстанция [СВ] от 40 - 70 % и
относително високи загуби при 
изгаряне [ЗИ] от 10 -80 %. 

Целта на едно добро третиране на
пясъка се състои в това, първо да се
сепарира пясъкът до големина на
зрънцата 0,20 мм и след това да се
отдели ценната суровина пясък респ.
минералната фракция от горепосочените
замърся вания. С третирането на пясъка
се получава ценен материал, който има
минимална стойност на загуба при
изгаряне (< 3 %) и високо СВ (> 90 %).
Така от една страна се редуцират

разходи за отстранява не, а от друга се
получава продукт, който може да бъде
оползотворен като вторична суровина.

Тъй като съставът на пясъчния пулп
може да бъде много разнообразен в
зависимост от неговия произход, при
планирането на съоръжение за
третиране решаващ е изборът на
правилната технологична техника.

Преработка на пясък от
пречиствател ни станции

Когато се касае изключително за пясък
от пясъкоуловителя на пречиствателна
станция за отпадъчни води, то в цял свят
най-утвърденото решение в този случай
е HUBER Coanda Cъоръжението за проми-
ване на пясък. Органичните съставки на
пясъка се отмиват тук до такава степен,
че пречистеният пясък е със загуба при
изгаряне по-малка от 3%. След това
пясъкът може се отстранr с минимални
разходи или да бъде директно използ ван
отново, напр. за подземно строителство.

В много страни вече съществуват
съответни разпоредби по този въпрос, 
в които се определят изисква ния та към
промития пясък. Решаващ критерий в
практиката наред с ефективното
отделяне на органични и минерални
съставки е също задържането на фин
пясък, което е взето в пред вид в
концепцията на HUBER Coanda
Cъоръжението за промиване на пясък.
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Преработка на пясък от канали и
улична смет

Когато трябва да бъде третиран пясък 
от канали, улична смет или от
водосточни шахти, то тези остатъци
трябва да бъдат преработени чрез
индивидуално разработени технологии
за третиране на пясък. В зависимост от
капацитета на преработка, състава на
подавания материал, изискванията към
материала на изход и т.н. са необходими
различни приспособявания на
технологичната техника. Съществените
технологични стъпала при това са HUBER
Приемателен бункер, HUBER Промивен
барабан за сепарация на замърсители и
HUBER Coanda Съоръжение за промиване
на пясък за отделяне на органичните
частици. 

Ако необходимата за преработката на
пясъка промивна вода не може да бъде
предоставена от външен източник,
съоръжението за третиране на пясък
може също така да се допълни с
устройство за подготовка на промивна
вода. Тогава необхо ди мата вода се пуска
в оборотен цикъл.

Фирма ХУБЕР има богат дългогодишен
опит с реализацията на комплексни
технологии за третиране на пясък и е в
състояние да предложи съответната
концепция за всеки вид пясък.
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➤➤➤ Третиране на пясък

HUBER Coanda Класификатор за пясък RoSF3

HUBER Coanda Съоръжение за промиване на пясък RoSF4

HUBER Coanda Класификатор за пясък RoSF3
след пясъчен улей 

Иновативна техника: 
HUBER Coanda Cъоръжение за промиване
на пясък RoSF4

➤ висока степен на сепарация
от 95 % / 0,20 мм

➤ самостоятелна аерация намалява
отделянето на органика 

➤ производителност до 3 т/ч
➤ хидравлика до 25 л/с
➤ двустранно лагеруван шнек (без

лагерни черупки респ. износващи се
лайстни)

➤ изцяло от неръждаема стомана

➤ висока степен на сепарация
от 95 % / 0,20 мм

➤ органичен дял в промития 
пясък < 3 % (загуба при изгаряне)

➤ също и за предварително
класифициран пясък от
пречиствателни станции

➤ производителност до 3 т/ч
➤ хидравлика до 25 л/с
➤ двустранно лагеруван шнек (без

лагерни черупки респ. износващи се
лайстни)

➤ повече от 2000 референции
➤ минимални разходи за отстраняване
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➤➤➤ Третиране на пясък

HUBER Промивен барабан RoSF9

HUBER Приемателна система за пясък RoSF7

Многостранно приложим – HUBER Промивeн
барабан RoSF9

Стабилен агрегат: Безпроблемно приемане
на външен пясък 

➤ дозиране на суровия материал
посредством хоризонтален или
вертикален шнек

➤ отстраняване на грубите частици 
без износване при напр. ø 10 мм

➤ висок минерален рандеман чрез
двустранна система с пръскащи дюзи

➤ висок капацитет за твърди частици
➤ подходящ също като приемателна

станция за фекални утайки за
прецеждане и на най-трудните
фекални утайки (HUBER Приемателна
станция за фекални утайки RoFAS)

➤ приемателен бункер подходящ за
– канален пясък
– улична смет
– съдържание на водосточни шахти

➤ конструкция без запушвания
➤ различни машинни големини до 25 м3

съхраняващ обем
➤ променлив сепаратор за замърсители
➤ без локви вода в бункера 
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➤➤➤ Третиране на смесени и дъждовни води

По-нататъшното третиране на смесени 
и дъждовни води в областта отвеждане
на битови отпадъчни води е централен
въпрос по отношение трайното опазване
на околна среда и води. Чрез изграждане
и разширение на пречиствателните
станции, както и саниране на
съществуващите колектори бе
подобрено значително качеството на
много водни басейни. Но въпреки всички
усилия екологични дефицити все още
съществуват. Една от причините за тях 
е изпускането от смесената и разделна
канализация при валежи, когато
плаващи и груби частици попадат от
каналната мрежа във водните басейни.
Важно за целенасочената екологична
защита в бъдеще е, слабите страни на
системата да се компенсират чрез
прилагане на подходящи мерки.

Прецеждане на смесени води
За да се предотврати внасянето на
плаващи и груби частици от каналната
мрежа във водните басейни,трябва да се
предвиди използване на сита и решетки
на фирма ХУБЕР. Според проекта е
възможна инсталация пред или след
облекчителния праг. За възможно 
най-голяма степен на задържа не
съоръженията се адаптират оптимално
към хидравличните дадености на 
място и към строителните условия. 
При многобройни успешно работещи в 
цял свят сита и решетки фирма ХУБЕР
разполага със значителен практически
опит в третирането на смесени и
дъждовни води.

Иновативна техника и решения за приложение в третирането 
на смесени и дъждовни води
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Поддържане на целево
подприщване
За спестяване на инвестиционни и
експлоа та ционни разходи е
препоръчително, да бъде използван
незаетият наличен потен циал за
съхранение чрез контролирано 
поддържане на целево подприщване 
в комби нация с HUBER-сито. 
Освен високата икономическа полза 
чрез използ ването на едно HUBER-сито
значително може да се намали
екологичното замър ся ване на водите 
в случай на изпускане.

Измерване на изпусканите
количества
Също така все повече расте значението
на контрола върху работното поведение
на водохранилищата. За целта трябва да
се предвиждат измерва тел ни устройства
на преливните прагове, които да
регистрират възможно най-точно
изпуснати и прецедени количества
смесени води. Докато това в миналото 
не бе възможно в комбинация с решетка
респ. сито, днес тази ситуация е вече
минало. HUBER-ситата с измервяне на
изпусканите количества работят
успешно на много преливни прагове. 
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➤➤➤ Третиране на смесени и дъждовни води

HUBER Сито ROTAMAT® RoK1

HUBER Сито ROTAMAT® RoK2

HUBER Сито ROTAMAT® RoK1:Прецеждане на
изпусканата вода след преливния праг

HUBER Сито ROTAMAT® RoK2: Прецеждане
на изпусканата вода пред преливния праг

➤ автоматично почиствано сито за
третиране на смесени и дъждовни
води

➤ оптимално задържане на твърди
частици чрез двудименсионално
прецеждане

➤ непрекъснато очистване на
радиалната пресяваща повърхност

➤ минимална хидравлична загуба чрез
разполагане на височината на прага

➤ без проблеми възможен и
допълнителен монтаж на
съществуващи обекти

➤ автоматично почиствано сито за
третиране на смесени и дъждовни
води

➤ оптимално задържане на твърди
частици чрез двудименсионално
прецеждане

➤ непрекъснато очистване на
радиалната пресяваща повърхност

➤ отсятата маса остава откъм страната
на мръсната вода

➤ максимално възможно адаптиране 
към местните условия

➤ подходящо за комбинация с
подприщващи елементи
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➤➤➤ Третиране на смесени и дъждовни води

HUBER Шахтово сито ROTAMAT® RoK4

HUBER Шахтово сито ROTAMAT® RoK4 в
отопляемо изпълнение за работа на открито

➤ вертикално прецеждане, изнасяне и
пресова не върху минимум място

➤ защита от запушвания и сплитания 
в помпените станции

➤ обезводняване и компресиране 
на отсятата маса

➤ вграден праг за предотвра тяване 
на отлагания в захранващия канал

➤ бърза и лесна инсталация 
на съществуващи обекти

➤ като опция приспособление за
изтегляне с цел надземна поддръжка

Прецеждане с иновативно измерване на изпусканите количества 

Комбинирано измерване на изпусканите
количества с HUBER Сито ROTAMAT® RoK2

➤ измерване на изпусканите водни
количества с включено отпред
прецеждане на смесените води

➤ регистриране на всички параметри
на изпускателния процес

➤ допълнителна проверка и контрол 
на изпусканото количество

➤ събиране на практически данни за
поддръжката и експлоатацията на
изпускателни инсталации



  

➤➤➤ Отопляване и охлаждане с отпадъчна вода

Възвръщане на енергия от отпадъчна
вода
Директно под краката ни тече един 
още неизползван източник на енергия:
нашата отпадъчна вода. Температурата
и по правило е между 12° и 20° C и дори
през зимата почти не спада под 10° C,
което превръща отпадъчната вода 
в идеален енергиен източник за
работата на една термопомпа.

Потребители на така получената
топлинна енергия се явяват всички по-
големи сгради, като старчески домове,
болници, училища или обществени
къпални. Възможно е също добиване на
топлина от потока на изход от пречист -
ва телната станция, която може да се
използва напр. за изсушаване на утайки.

За да бъде извлечена топлината от
отпадъчната вода е необходим топло-
обменник. Той пренася термичната
енергия на отпадъчната вода върху
термопомпата. За технологията HUBER
ThermWin® тук се използва HUBER Топло-
обменникът за отпадъчни води RoWin.
Отличителна черта на тази технология е,
че фактическото извличане на топлина
от отпадъчната вода не се извършва в
канала, а надземно. Всички необходими
компоненти са лесни за достъп и
поддръжка. За топлинната обмяна
директно в канала беше разработен
освен това HUBER Каналният топло-
обменник TubeWin, като по този начин
ние разполагаме с подходящия
топлообменник за всяко приложение.

Начин на функциониране на HUBER
ThermWin®:
Един частичен поток от течащата през
канала отпадъчна вода първо преминава
през сито, което отстранява грубите
частици от отпадъчната вода.
Прецеждането на отпадъчните води е
предпоставка, да се предпази следва -
щият топлообменник от запушвания и
блокажи. Отпадъчната вода се подава
към разположения над коридора
топлообменник, като обтичането му
става гравитачно. Накрая охладената
отпадъчна вода изтича, същевремнно
поемайки отсятата маса, обратно в
канала с отпадъчна вода. Вътре в топло -
обменника се извършва затопляне на
вторичния оборотен цикъл, който е
свързан с термопомпата. Накрая става
съответното температурно покачване
чрез термопомпата до желаното
температурно ниво. Като топлообменник
за приложения със замърсени потоци
може да се ползва HUBER топлообмен-
никът за отпадъчни води RoWin. Този
топлообменник беше разработен
специално за тази област на приложение
и се отличава наред с по-голям от
средния капацитет на топлоотдаване 
и с едно автоматично превантивно
почистване на повърхностите на
топлообменника. По този начин може да
се добие до 80 % от полезната топлина
от отпадъчната вода и да се използва
стопански изгодно.

34



WASTE WATER Solutions  

HUBER ThermWin® предлага и
множество други предимства:
➤ ефикасно използване на

регенеративен енергиен източник

➤ екологична и стопанска
експлоатация

➤ бързо оползотворяване на един 
почти неизползван ресурс

➤ редуциране на емисиите на CO2

➤ независимост от газ и нефт

➤ постоянно използваем топлинен
потенциал

➤ дълготраен сигурен и обновяем
енергиен източник

➤ независимост от напречното сечение
на канала

➤ лесна поддръжка на всички
използвани компоненти

➤ оптимално регулиране и управление

➤ възможности за приложение за
отопление и охлаждане

Схематично представяне на топлинната възвращаемост от сурова отпадъчна вода
посредством надземно инсталиран топлообменник

a Канал отпадъчна вода
b Шахта с отпадъчна вода със сито и подаваща помпа
c HUBER Топлообменник за отпадъчна вода RoWin
d Термопомпа

Ua
Ub

Uc
Ud

35



  

➤➤➤ Отопляване и охлаждане с отпадъчна вода

HUBER Топлообменник за отпадъчна вода RoWin

HUBER Топлообменник за отпадъчна вода
RoWin

Схема на функционирането на HUBER
Топлообменник за отпадъчна вода RoWin

➤ компактно и непропускащо
неприятни миризми изпълнение

➤ постоянен максимален ефект на
топлинно предаване

➤ автоматично почистване на
топлообменната повърхност

➤ напълно автоматична експлоатация

➤ стабилни хидравлични съотношения

➤ устойчивост на плаващи и груби
частици

➤ автоматично извличане на седименти

➤ минимални разходи за поддръжка

➤ много възможности за приложение в
бита и промишлеността

➤ модулна конструкция и потенциал за
разширяване

➤ минимум пресяваща повърхност при
максимум топлообменна повърхност

36
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HUBER Топлообменник за отпадъчна вода RoWin B

HUBER Топлообменник за отпадъчна вода
RoWin B

HUBER Канален топлообменник TubeWin 

➤ може да се постави директно в потока
отпадъчна вода

➤ не е необходимо допълнително място за
инсталиране

➤ идеално използване на изхода от
пречиствателната станция

➤ непрекъсната работа на цялата система
➤ променлив по височина и ширина
➤ лесна за обслужване конструкция
➤ експлоатация с минимално износване
➤ никакво негативно влияние върху

канализация и пречиствателна станция
за отпадъчни води

➤ позволява целогодишна експлоатация
на соларното изсушаване на бистри
утайки

➤ бързо оползотворяване на енергийния
източник

➤➤➤ Отопляване и охлаждане с отпадъчна вода

➤ монтаж на каналния праг

➤ плоска и стабилна конструкция

➤ модулно съоръжение

➤ минимална загуба на налягане

➤ минимално свиване на напречния
разрез на канала

➤ възможно приложение от DN1000
нагоре

HUBER Канален топлообменник TubeWin
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➤➤➤ Третиране на утайки

При разграждането на органични
замърсители в битови и промишлени
пречиствателни станции непрекъснато
се отделят бистри утайки, които трябва
правилно да бъдат отстранени. През
последните години отделената само в
Европа битова утайка е над 10 милиона
тона суха субстнация годишно, с тенден -
ция  за повишаване.Тъй като стойнос ти те
на привързване в отделните страни са
различни, например в страните-членки
на ЕС между 30 и почти 100 %, и с това е
свърза на различна наличност на утайки
по региони, е разбираемо, че са доста
спорни и начините на отстраняване.

В някои страни поради законодателство
и екологични оценки са отпаднали вече
изцяло или са възможни само ограничено
определени начини на отстраняване
като депони ра нето на утайки. Но и много
страни са на мнение , че материалното
оползотво ря ване на бистри утайки ще
продължи да играе важна роля. Това в
еднаква степен важи  и за залесяването, 
и за селскостопанското производство.

Наторяването с бистри утайки и най-вече
съдържанието на фосфор в тях принцип -
но е достатъчно за покриване нуждата
от подхранващи съставки при средно
добре гледана селскостопанска площ. 
От друга страна оползотворяването на
бистри утайки в селското стопанство се
подлага на остра критика в редица
страни поради възможно замърсяване с
тежки метали и съдържание на органич -
ни вредни частици като напр. пато генни
частици (PFT). В тези страни от няколко
години е налице ясна тенденция към
концепции за термично третиране на

бистрите утайки, отчасти комбинирано с
начални решения за обратно добиване
на фосфора от бистрите утайки. При
всички тези политически и стопански
разногласия е очевидно, че темата за
отстраняване на бистрите утайки може 
да бъде дискутира на много различно.
Засега концепция за бъдещото
отстраняване на бистри утайки, която да
се оценява по еднакъв начин от всички,
липсва. Но при всички описани
концепции е задължително съответно
предварително третиране на утайките.

Важна технологична стъпка тук е
редуцирането на водното съдържание в
утайката. Принципно бистрата утайка на
пречиствателни станции според мястото
на генериране се отделя със СВ в
диапазона между 1 и 5 % СВ. След
гниене СВ-съдържанието на изгнилата
утайка възлиза на средно 4–5%. Обратно
погледнато това означава, че в един
кубически метър изгнила бистра утайка
се намират още около 950 л вода, които
без обезводняване ще трябва винаги да
се транспортират с нея. Редукция в тегло
и обем, както и повишаване топ лин ната
стойност са най-значимите предимства,
давани от обезводняване и изсушаване.

Следователно в крайна сметка се
получа ва една технологична верига от
пресяване – сгъстяване – обезводняване
– изсушаване, преди накрая да е
възмож но термичното оползотворяване
на изсушената утайка.

Пресяване – сгъстяване – обезводня -
ва не –изсушаване- оползотворяване–
всичко от един източник
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➤➤➤ Третиране на утайки

Пресяване на утайки:
➤ сепаратори за груби частици

Изсушаване на утайки:
➤ соларни изсушители
➤ лентови изсушители

Термично оползотворяване на утайки 
➤ sludge2energy

Децентр.третиране фекални утайки
➤ обезводняване
➤ филтратно почистване 

Сгъстяване на утайки:
➤ дискови сгъстители
➤ лентови сгъстители
➤ шнекови сгъстители

Обезводняване на утайки:
➤ шнекови преси
➤ лентови преси
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➤➤➤ Механично третиране на утайки

Към механичното третиране на утайки се
числят на първо място технологиите за
пресяване, сгъстяване и обезводняване
на утайките.

Пресяване на утайки
Пресяването на утайки е механично
пречистващо стъпало, което служи
преди всичко за хомогенизиране и
отделяне на примесите и по този начин
независимо от следващите технологични
стъпала осигурява безаварийна по-
нататъшна обработка на утайките. 
Така с шламовите сита на фирма ХУБЕР
могат да бъдат избегнати проблеми в
експлоатацията като напр. запушване на
тръбопроводи, помпи, топлообменници и
следващи филтрационни агрегати,
образуване на сплитания по бъркалки и 
в аерационни съоръжения, слоеве
плаваща утайка в утаители и шламови
резервоари, както и щети във включени
след това инсталации за изсушаване.

STRAINPRESS® е един хоризонтално
разположен, тръбен сепаратор за груби
частици. Отделянето на грубите частици
става непрекъснато под налягане и не се
изисква периодично почистване чрез
обратно промиване.

Сгъстяване на утайки
За по-нататъшно икономически изгодно
третиране респ. отстраняване на
отделените на пречиствателната
станция утайки, задължително е
необходимо редуциране на техния обем.
Това обемно редуциране става чрез
отстраняването респ. отделянето на
дяловете шламова вода в различни

стъпала на технологичната верига на
утайковото третиране. Главна цел при
сгъстяването е обемното редуциране на
първична и излишна утайка преди
стабилизирането. Освен обичайните
начини за сгъстяване на утайките като
лентови сгъстители фирма ХУБЕР
предлага също и оптимизирани
собствени разработки като шнекови и
дискови сгъстители. Изборът на
подходяща машинна техника за
различните случаи на приложение се
прави освен според специфичните за
проекта параметри като капацитет и
експлоатационни / инвестиционни
разходи, така и по критерии като
експлоатационна стабилност, гъвкавост
и технологична комплексност.

Обезводняване на утайки
Получените утайки на битови и
промишлени пречиствателни станции
трябва преди по-нататъшното им
третиране или оползотворяване да бъдат
обезводнени. Нарастващите разходи за
отстраня ва не на утайките изискват
концентриране на утайката до високо
съдържание на сухото вещество. И тук
фирма ХУБЕР предлага обичайните
машини за непрекъснато обезводняване
на утайки като например лентови преси.
Но освен тях HUBER Шнеко ва та преса е
специално разработена за по-малки и
средно големи пречиствателни станции.
Тази широка гама от продукти заедно с
дългогодишния практически опит
позволява на фирма ХУБЕР да разполага
с неограничен избор от оптимална
техника за най-различни приложения. 
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➤➤➤ Механично третиране на утайки

HUBER Сепаратор за груби частици STRAINPRESS®

HUBER Приемателна станция за фекални утайки ROTAMAT® Ro3.1

➤ производителност до 100 м³/ч
➤ непрекъснато отделяне на твърдите

частици под налягане
➤ работи без промивна вода
➤ подходящ за напорно захранвани

тръбопроводи (in-line)
➤ интегрирано обезводняване на 

груби частици
➤ изработен изцяло от неръждаема

стомана

Пресяване на утайки посредством 
фина решетка
➤ ниска хидравлична загуба
➤ висока степен на сепарация
➤ стабилна конструкция
➤ възможна инсталация на открито
➤ стократно доказала се
➤ процепи с ширина 6 мм

HUBER Сепаратор за груби частици
STRAINPRESS® – непрекъснато отделяне на
груби частици под налягане

HUBER Приемателна станция за фекални
утайки ROTAMAT® Ro3.1  - пресяване на
утайки в инсталация за работа на открито 
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➤➤➤ Механично третиране на утайки

HUBER Дисков сгъстител S-DISC

Уникални сгъстители:
HUBER Дисковият сгъстител S-DISC

➤ производителност до 40 м3/ч
➤ две машинни големини
➤ лесно разбираем принцип 

на функциониране
➤ минимална необходимост 

от обслужване
➤ висока експлоатационна сигурност
➤ затворена, непропускаща неприятни

миризми конструкция
➤ пълна прегледност
➤ вариантна степен на сгъстяване
➤ минимално потребление на 

промивна вода
➤ налягане на промивната вода 

само 3 бара
➤ минимално замърсяване във

филтрата
➤ устойчива на износване филтрираща

тъкан от неръждаема стомана
➤ без места за гресиране
➤ почти безшумна работа
➤ специфична необходима мощност 

< 0,02 kWh/м3

➤ стотици работещи съоръжения в цял
свят

Двойна инсталация за пречиствателни
станции за отпадъчни води до 200.000 EЖ
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HUBER Шнеков сгъстител S-DRUM :
извънредно стабилен сгъстител 

➤➤➤ Механично третиране на утайки

HUBER Шнеков сгъстител S-DRUM

➤ производителност до 110 м3/ч
➤ две машинни големини
➤ висок капацитет за твърди частици
➤ затворена, непропускаща неприятни

миризми конструкция
➤ изцяло от неръждаема стомана
➤ минимално потребление 

на промивна вода
➤ нисък разход на енергия

HUBER Лентов сгъстител DrainBelt

HUBER Лентов сгъстител DrainBelt –
доказал се в цял свят сгъстител 

➤ производителност до 100 м3/ч
➤ четири машинни големини
➤ минимално потребление на полимер
➤ минимални експлоатационни разходи
➤ извънредно висока степен 

на сепарация
➤ вариантни скорости на лентата
➤ минимално потребление на енергия
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➤➤➤ Механично третиране на утайки

HUBER Лентова (дъгова) преса B-PRESS

HUBER Лентова (дъгова) преса B-PRESS:
комбинираща се с HUBER Лентов сгъстител
DrainBelt за големи дебити

➤ пресяваща лентова преса с
производителност до 1000 кгСВ/ч

➤ три машинни големини
➤ многостранно приложима
➤ висока стопанска ефективност

(ниско потребление на полимер и ток)
➤ висока степен на обезводняване

(чрез удължена зона за
предварително обезводняване)

➤ оптимизирани за приложението
машинни форми

HUBER Шнекова преса S-PRESS

➤ производителност до 500 кгСВ/ч
➤ две машинни големини
➤ особено стабилно изпълнение
➤ специално за промишлени утайки
➤ стотици пъти доказала се
➤ почти безшумна експлоатация

HUBER Шнекова преса S-PRESS: специфична
необходима мощност < 0,01 kWh/кгСВ
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HUBER Шнекова преса Q-PRESS® Мобилно демонстрационно съоръжение

➤➤➤ Механично третиране на утайки

➤ демонстрационно съоръжение в
оригинален мащаб

➤ комплексно оборудвано включително
станция за дозиране, помпена и
смесителна техника и т.н.

➤ поддръжка след договореност от
обучен сервиз на фирма ХУБЕР

➤ възможно ясно предвиждане на
очаквани капацитет, степен на
обезводняване и потребление на
полимер

HUBER Шнекова преса Q-PRESS® като
мобилен агрегат за опити на място

HUBER Шнекова преса Q-PRESS®

➤ производителност до 500 кгСВ/ч
➤ четири машинни големини
➤ висок ефект на обезводняване
➤ ниско енергийно потребление
➤ лесно обслужване и поддръжка
➤ компактна, затворена конструкция
➤ възможно и мобилно изпълнение

HUBER Шнекова преса Q-PRESS® като
двойна инсталация
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➤➤➤ Термично третиране и оползотворяване на
бистри утайки

Днес и в бъдеще предизвикателството
при третирането на бистри утайки е, да
се преработи отпадащата обезводнена
утайка чрез следващи технологични
стъпала дотолкова, че да е възможно
безопасното и отстраняване или дори
стопанско оползотворяване. Целите на
устойчивото управление на околната
среда трябва да бъдат приведени в
съответствие с икономическите аспекти
и практическите решения за оператора.

С нашите съоръжения и машинна техни-
ка ние предлагаме адаптирани решения.
Ако водното съдържание в бистрата
утайка се редуцира чрез изсушаване на
30% или по-малко, то и разходите могат
значително да бъдат редуцирани.

Но изсушаването изисква много енергия.
Специфичните технологии се различават
по енергийно потребление, експлоатация
и качества на крайния продукт.Коя от тях
за коя пречиствателна станция “пасва”,
трябва обаче да се определи при всеки
конкретен проект. За всеки един случай
на приложение ХУБЕР има подходящата
технология за изсушаване и оптимално
енергийно използване.

Соларно изсушаване на бистри утайки
Основният принцип се състои в това, че
бистрите утайки се изсушават в парнико-
ва конструкция. Технологията позволява
непрекъснат режим на работа – това
означава, че шламовата леха в парни ка
остава константна. Чрез различните
функции на преобръщащото устройство,
особено обратното размесване, върху
голяма част от повърхността се създава
леко влажна, с открити пори шламова

леха, която не създава нито проблеми с
миризми, нито ненужно замърсяване с
прах.

Утайката може да бъде внесена както
ръчно, например с колесен товарач, така
и автоматично – постъпвайки директно
от обезводняването чрез специални
транспортиращи агрегати. Изсушената
утайка може после да се разтовари в
корито в края на халето или посредством
машинно устройство да се подаде
директно в станцията за товерене.

Ядрото на технологията HUBER SRT е
HUBER Шламообръщачът SOLSTICE®. Той
се състои от въртяща се двойна лопата,
използва на за два различни начина на
движение: Преобръщането на утайката
цели смесване, раздробяване, аериране
и транспортира не. Втората функция на
лопатата е транспортиране на утайката.
Т.е. на предварително определено място
обръщачът поема утайка в лопатите си и
я придвижва до друго. Така суха утайка
може да бъде обратно размесена във
влажна утайка, шлам може да се подава
и изнася на една фронтонна страна.

Машинната техника също така е отлично
приспо собена за комбиниране на солар-
ното изсушаване с високо ефективно
подово отопление или въздуходувка за
топъл въздух. Топлинно подпомогнатото
изсушаване оптимизира технологията 
до цело годишно изсушаване на бистра
утайка. Така съхранителните обеми за
мократа утайка, която не може да бъде
изсушена чисто соларно през зимата,
стават излишни при същевременно
намаляване на нужната повърхност.
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Лентово изсушаване
HUBER Лентовият изсушител BT се
отличава с ефективност и надеждност.
Уникалното HELIX-протичане на въздуха
осигурява минимални стойности при
термично и електрическо енергопотреб-
ление. Разработената от ХУБЕР система
за подаване, пелетизаторът, гарантира
постоянно еднакви изсушителни условия
и съвсем беден на прах краен продукт,
който безпроблемно може да се изсуши
над 90%. Технологията на пелетиране
прави излишно скъпото и силно износва-
що обратно размесване на вече изсушен
материал. Ниски процесни температури
от ≈ 70 до макс. 150 °С са основата за
сигурни работни условия и предоставят
възможност, отработената топлина на
ниско температурно ниво да се ползва
ефективно. Напълно автоматичното
машинно управление с прегледна
визуализация свежда нуждата от
персонал до минимум. Над 10 години

опит и повече от 30 лентови изсушители
в цял свят сами говорят за себе си.

Термично оползотворяване с
технологията sludge2energy

Технологията sludge2energy енергийно
независимо оползотворява бистра утайка
и се базира на комбинацията от един
среднотемпературен изсушител със
заключително изгаряне в пещ с кипящ
слой.

Като решение за трайно стопанисване 
на отпадъците бистрата утайка тук се
оползотворява енергийно децентрали-
зирано (т.е. на ПСОВ). Генерираната при
това топлина се използва за изсушаване
на утайки. Количеството подлежаща на
отстраняване утайка се редуцира чрез
енергийно независимо изсушаване и
изгаряне на около 10%. Оставащата
пепел позволява освен това по-късна
възвращаемост на фосфора.
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➤➤➤ Термично третиране на утайки

HUBER Соларно изсушаване на бистри утайки SRT

Обезводнената бистра утайка се превръща
в сух гранулат посредством технологията
HUBER SRT

Лесна, екологична технология за
изсушаване с HUBER Шламообръщач
SOLSTICE® за разстилане, гранулиране и
транспортиране на бистри утайки в една
парникова конструкция.
➤ подходящо дори за малки количества

утайка от 1.000 т/г нагоре
➤ стабилна и доказана техника 

за един несложен процес
➤ минимално потребление на 

първична енергия
➤ истинско обратно размесване на

утайката за идеална изсушителна
леха без миризма и прах

➤ най-висока гъвкавост при подаване и
изнасяне, възможни при желание на
една и съща фронтонна страна

➤ модулно разширимо изпълнение 
при подаване и изнасяне до пълна
автоматизация

➤ като опция използване на
отработената топлина за
подпомагане на соларното
изсушаване

HUBER Шламообръщачът SOLSTICE® за
оптимален ефект на смесване и
преобръщане

48



WASTE WATER Solutions  WASTE WATER Solutions  

sludge2energy – Оползотворяване на бистри утайки

HUBER Лентов изсушител BT за
изсушаване на утайки от ПСОВ до > 90 % СВ

➤ капацитет утайка до 6 т/ч на линия
➤ водоизпарение до 4 т/ч на линия
➤ изсушаване с минимум прах и

максимум ефективност
➤ минимално количество отработен

въздух
➤ използване специфична за обекта

отработена топлина (когенерация)
➤ съответствие с ATEX (ЕС-директива)
➤ автоматична 24-часова работа
➤ термично енергопотребление 

0,8 - 0,85 kWh/кг вода
➤ електрическо енергопотребление

0,03- 0,15 kWh/кг вода

➤ децентрализирано термично
оползотворяване на бистри утайки

➤ енергийно независима концепция
от изсушаване и изгаряне

➤ дългосрочна сигурност по
отношение отстраняване на
утайките и контрол на разходите

➤ опция за обратно добиване на
фосфор от пепелта на бистрите
утайки

➤ пречистване на димни газове 
според нивото на техниката

➤➤➤ Термично третиране на утайки

HUBER Лентов изсушител BT

Иновативна децентрализирана концепция
за оползотворяване с цел генериране на
термична и електрическа енергия
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➤➤➤ Мембранна техника / MBR / повторно
използване на отпадъчните води

Мембранни биореактори (MBR) за всички капацитети

Без микроорганизми, ниски разходи 

Пречиствателният процес в битови и
промишлени пречиствателни станции
досега се характеризираше с необходи -
мостта от много място, големи басейни,
образуване на неприятни миризми и лош
ефект на разграждане и сепа ра  ция при
вариращи замър сявания. Това означава
силно замърсяване на околната среда с
емисии и вмешателство в природата,
минимални възможности за използване
отново на пречистената вода и наред с
това високи разходи за строителство и
поддръжка на тези съоръжения. 

С технологията за мембранно активиране
нужните строителни конструкции могат
да бъдат изпълнени с до 70 % по-малки,
а пречиствателният ефект на стан ции те
дори още да се пови ши. Проблеми като
плаваща утайка или изпускане на утайка
вече не са проблем вследствие отказът
от седи  мен та  цията в полза на филтра -
цията. Чрез технологията за мембранно
активиране същест ву  ващи станции
също могат лесно да се пре обо руд ват и
дори капацитетът им да се увеличи.
Налични първични и вторич ни утаите ли
след преустройство могат да се ползват
като буферни или резервни басейни.
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Освен това качест  вото на водите на
изход на такива станции заради липсата
на бактерии и микроорганизми отговаря
на актуалните стандарти и позволява
дори директ но оползот воряване като
ползвана вода (напр. за напояване). Чрез
включване на следващи стъпала MBR-
пермеатът може да се прера боти дори
до качество на питейна вода.

Вече повече от 15 години ние предлагаме
високо качествени и уникални филтра-
ционни агрегати за технологията на
мембранно активиране. Наред с класи-
ческите MBR-приложения в индустрия и
бит, иновативните ни системи все по-
често са решения при централизираните
зелени сгради (Green Buildings).

За да отговорим на пазарните изисквания
във всеки момент ние постоянно усъвър-
шенстваме продуктите си и ги адаптира-
ме към различните нужди на клиентите.
По желание предлагаме, наред с отдел-
ните филтрационни агрегати, и модерни
цялостни MBR-решения вкл. с широко-
обхващащи, гъвкави сервизни пакети. 

При всички наши системи се използват
високо качествени ултрафилтрационни
плоски мембрани. Те се характеризират 
с дълъг живот, лесно почистване и га-
рантират перфектно качество на изход.
Освен това спрямо куховлакнестите
мембрани те имат предимството, че
почти не са склонни към оплитания и
вследствие на това за предварително
пречистване на отпадъчните води 
сито с 3 мм е напълно достатъчно.

Наред с високите индивидуални дебити
(до 250 м3/ч на агрегат) и над средната
пакетна плътност особено HUBER Мем-
бранната филтрация VRM® има едно

решаващо икономическо предимство
пред конкуренцията: Чрез ротацията на
мембранните модули около централен
разпределител на продухващ въздух те
са изложени на енергийно ефективно, но
много ефикасно почистване на мембра-
ните. По този начин в сравнение със
статичните системи може да се редуцира
както дълбочината на продухване, така
и съответното количество продухващ
въздух до 150л/м2ч, с което  енергийното
потребление при големи, оборудвани с
HUBER Мембранна филтрация VRM®
инсталации може да бъде намалено на
по-малко от 0,1 kWh/м3 пермеат. 

Полученият пермеат при всички инста-
лации с HUBER Мембранна филтрация 
е абсолютно безвреден от хигиенна
гледна точка. Той е без мирис, не
съдържа частици и изпълнява всички
актуални директиви и разпоредби.
Благодарение на отличното си качество
той може да се използва отново като
ценна ползвана вода за различни цели
(напояване, промивка на тоалетни,
почистване, охлаждане и др.)
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➤➤➤ Мембранна техника / MBR / повторно
използване на отпадъчни води

HUBER Мембранна филтрация VRM®

HUBER Мембранна филтрация VRM® 30
инсталирана във филтрационната камера

HUBER Мембранна филтрация VRM®
в експлоатация

➤ уникален ротиращ филтрационен
агрегат с централно внасяне на
продухващ въздух

➤ с повече от 50 % по-малка необходи-
мост от продухващ въздух спрямо
статични системи (150 л/м2ч)

➤ най-ниско енергийно потребление от
всички налични MBR-филтрационни
агрегати (< 0,1 kWh/м3 пермеат)

➤ доказани ултрафилтрационни
мембрани от висококачествен и
стабилен мембранен ламинат

➤ различни машинни големини с
филтърни повърхности до 9.200 м2 

с  много високи индивидуални
капацитети (до 250 м3/ч на агрегат)

➤ много висока пакетна плътност, 
по този начин минимална нужда от
място и максимален Footprint

➤ надеждно задържане на всички
твърди частици, бактерии и
микроорганизми и по този начин
идеално предварително третиране 
за приложения с обратна осмоза 

➤ безпроблемно повторно използване
на пермеата като ползвана вода 

➤ изпълнение на всички досега познати
критерии за заустване (напр. на
Директивата на ЕО за вода за
къпане, САЩ Title 22)

➤ идеална за пречистване на битови и
промишлени отпадъчни води както 
и приложения тип Green Building
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  WASTE WATER Solutions

➤➤➤ Мембранна техника / MBR / повторно
използване на отпадъчни води

HUBER Мембранна филтрация BioMem® за
полу- и децентрализирани приложения

HUBER Компактна пречиствателна
инсталация smartMBR® специално за
приложения от типа Green Building 

HUBER Компактна пречиствателна инсталация smartMBR®
➤ предварително монтирана до ключ

MBR-система
➤ лесно за обслужване Plug & Play

общо решение
➤ идеална за най-различни приложения

тип Green Building (напр.хотели,обще-
жития, административни сгради)

➤ компактен, уникален машинен
дизайн със съответен външен вид

➤ налична в четири стандартни
машинни големини (20-75 м3/д)

➤ според приложението възможна
вътрешна или външна инсталация

➤ изпробвана в многобройни 
примери на приложение

HUBER Мембранна филтрация BioMem®

➤ комплексно решение за третиране на
отпадъчни води до 3000 EЖ

➤   лесно адаптиране към индивидуални
изисквания (напр.сезонна работа)

➤ висока гъвкавост чрез модулна
машинна конструкция с различни
възможности за разширение

➤ безпроблемно повторно използване
на пермеата като ползвана вода 

➤ изпълнение на всички познати крите-
рии за заустване (напр. Директивата
на ЕО за вода за къпане, САЩ Title 22)

➤ идеална за пречистване на битови и
промишлени отпадъчни води както 
и приложения тип Green Building

➤ възможни решения в контейнер и
нестандартни изпълнения
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➤➤➤ Решения на ХУБЕР за повторно използване
на водата и топлинна възвращаемост

Големи комплекси от сгради като
хотели, търговски центрове, високи
административни и жилищни сгради се
нуждаят от големи количества енергия,
топлина и вода. Предоставянето на тези
ресурси струва пари и натоварва
околната среда. Освен това те водят 
до образуване на топла, енергийно
натоварена отпадъчна вода и я предават
в повечето случаи непреработена и
неизползвана в канала или в природата.
На фона на промяната в климата
използването на потока отпадъчни води
като източник на енергия и топлина все
повече излиза на преден план.
Концепции за повторно добиване на

ползвана вода от отпадъч ните води
могат да бъдат реализирани с помощта
на иновативни мембранни технологии.
Използването на дъждов ните води
допълва възможностите за пестене на
ресурси. Важно е да се разработят
концепции и решения за изгодна
стопанска експлоатация, които да
вземат в пред вид цялата палитра на
„Техниката за преработка и повторно
използване”. Тези концепции трябва да
са заложени още във фазата на пла-
ниране на сградата. Фирма ХУБЕР вече
разработи такива концепции и решения
и предлага за всеки конкретен случай на
приложение правилното решение.
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HUBER Преработка на цялата отпадъчна вода

HUBER Преработка на сива вода HUBER GreyUse®

Решение 2: Преработка на цялата
отпадъчна вода

Решение 1: HUBER Преработка на сива вода 
GreyUse®

➤ обработка на сива вода GreyUse® с
мембранна техника на фирма ХУБЕР

➤ прозрачно чиста вода, без бактерии 
и микроорганизми

➤ много подходяща за повторно
използване (промиване на тоалетни,
климатични инсталации, перални,
напояване)

➤ най-малко 50 % спестена вода
➤ подаване остатъците от

преработката в канала

➤➤➤ Решения на ХУБЕР за повторно използване
на водата и топлинна възвращаемост

➤ обработка на цялата отпадъчна вода
с мембранна техника на фирма ХУБЕР

➤ прозрачно чиста вода, без бактерии 
и микроорганизми

➤ много подходяща за повторно
използване (промиване на тоалетни,
климатични инсталации, перални,
напояване)

➤ възможно 100 %-ово повторно
използване на отпадъчните води

➤ независимост от каналната система
➤ драстична редукция в потреблението

на прясна вода 

55



  

➤➤➤ Решения на ХУБЕР за повторно използване
на водата и топлинна възвращаемост

Решение 4: Топлина и хлад от канала с
отпадъчни води с HUBER ThermWin®

Топлина и хлад от отпадъчната вода с HUBER Топлообменник отп.води RoWin

Решение 3: Топлина и хлад от отпадъчната
вода с HUBER Топлообменник за отпадъчни
води RoWin

➤ топлинна възвращаемост директно в
къщата

➤ високи температури на отпадъчните
води водят до висока ефективност

➤ редуциране на топлинните загуби в
сградата

➤ редукция на замърсяването с CO2

➤ процесна техника с минимум
поддръжка

Топлина и хлад от канала с отпадъчни води със системата HUBER ThermWin®

➤ използване на отпадъчната вода чрез
Bypass-решение – не са необходими
монтажни работи в канала

➤ може да се прилага както за
отопление, така и за охлаждане

➤ редукция на замърсяването с CO2

➤ процесна техника с минимум
поддръжка
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Топлина и хлад от отпадъчната вода с HUBER Канален топлообменник TubeWin

Решение 5: Топлина и хлад от отпадъчната
вода с HUBER Канален топлообменник
TubeWin

➤ използване на отпадъчната вода чрез
топлообменен елемент директно в
канала

➤ може да се използва както за
отопление, така и за охлаждане

➤ редукция на замърсяването с CO2

➤ процесна техника с минимум
поддръжка

➤ благодарение на конструкцията си
приложим и при ниски водни нива

➤ модулно изпълнение

➤➤➤ Решения на ХУБЕР за повторно използване
на водата и топлинна възвращаемост

ХУБЕР предлага комплексни решения за
пречистването и повторното използване на
сивата и цялата отпадъчна вода посредством
иновативна мембранна техника.

ХУБЕР е водещ производител на технически
зрели и с минимална поддръжка съоръжения
и системи при решения за отопляване и
охлаждане с отпадъчна вода.
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➤➤➤ Решения за промишлеността

Вие, като наш клиент от промишлен
бранш, изработвате печалбата си с
производството и пласмента на своите
продукти или с производството на
енергия напр. от биомаса. Третирането
на отделяните при работата потоци
отпадъчни води и утайки не е Вашата
“основна дейност”. Но Вие също така
знаете, че мисълта за околната среда
също трябва да се влее в цялостната 
Ви фирмена философия.

Затова Вие търсите партньор, който
заед но с Вас да разработи и претвори в
реалност разумни стопански концепции
за отпадъчните води, отстра няването на
отпадъци и добива на енергия.

Ние разбираме какво търсите!

ХУБЕР SE е една от малкото фирми в цял
свят, предлагаща всякакви машинни
технологии за третиране на отпадъчни и
про цес ни води, техноло гии  за третиране
на утайки, както и повторно използване
на енергия и топлина. Имаме възмож -
ността да генерираме комплексни
технологични решения с помощта на
машините на ХУБЕР, или с други думи: 
ние предоставяме цялостни решения 
и естествено пое маме пълната
отговорност за тях.

Но само пречистване на отпадъчни води
вече не стига. Следващата стъпка се
казва: Close The Loop! (Затво ри цикъла!)
Преработката на пре чис те ната
отпадъчна вода до сервизна вода с
високо качество за производ ството,
разкрива възмож ността, да се пести
скъпа питейна вода и да не се стига до
отпадъчна вода.

Да не пропуснем нито една суровина!
Това важи и за утайката. Третирането и
оползотво ряването на утайки е аспект,
на който трябва да бъде обърнато
специално внимание при всички
цялостни решения. Не само финансово
изгодното отстраняване, но също и
енергийното оползотворяване трябва да
бъдат взети в пред вид.

Виждате, че има много начини, как 
от един „свързан с разходи проект за
отпадъч ни води“, да се осъществи един
изгоден за фирмата Ви, заслужаващ си
проект за преработ ка на водите и
оползотворяване на утайките.

Нашият промишлен отдел включва
специалисти от всички браншове,
събирали години наред своите
специфични знания в успешна
проектантска дейност, които те с
удоволствие ще споделят с Вас.

Нека заедно да разработим Вашия
проект.
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➤➤➤ HUBER Напорна флотация HDF

➤ производителност до 400 м3/ч
➤ предварително третиране с високо

ефективно химическо стъпало 
➤ минимална необходимост от площ

чрез компактна конструкция 
➤ стандартно “easy to operate” чрез

елементарна, но много ефективна
насищаща система 

➤ при нужда специфични за проекта
избор и оразмеряване на насищащата
система

➤ ефективно и внимателно размесване
на въздушните мехурчета в потока
отпадъч ни води

➤ дефинирано протичане през
резервоара чрез оптимално
оразмеряване на смесителна и
входна конструкция

➤ увеличена ефективна отделяща
повърхност чрез използване на
сепаратор с паралелни платки

➤ изпълнение от различни класове
неръждаема стомана  

➤ максимална защита от корозия чрез
байцване в пълна вана 
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Пивоварни /Производство на напитки:
➤ пивоварни
➤ предприятия за малц
➤ минерални извори
➤ производство на плодови сокове

Технологични решения за
➤ пресяване
➤ филтрация
➤ мембранно активиране
➤ третиране на утайки

Сито за сепарация на груби частици в
подземно инсталиран резервоар 

Кланици / месопреработка –
разфасовка и преработка:
➤ говеда, свине, птици
➤ полуготови продукти

Технологични решения за 
➤ грубо пресяване > 6мм
➤ фино пресяване > 1мм
➤ напорна флотация
➤ филтрация
➤ измиване колите за добитък
➤ мембранна биология
➤ третиране на утайки Сито за фино пресяване и флотация за

мазниноотделяне в месопреработвателната
промишленост

➤➤➤ Решения за промишлеността
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➤➤➤ Решения за промишлеността

Дисков сгъстител за обемно редуциране 
на био- и процесни утайки

Предварително пресяване и сепарация на
пясъка в комбиниран агрегат

Хранително-вкусова промишленост:
➤ сладкарски изделия
➤ деликатеси / салати
➤ тестени продукти

Технологични решения за
➤ пресяване
➤ напорна флотация
➤ филтрация
➤ мембранна биология
➤ третиране на утайки

Преработка на плодове и зеленчуци:
➤ плодов концентрат
➤ консерви
➤ преработка на картофи

Технологични решения за
➤ пресяване с пясъкоуловител 
➤ филтрация
➤ мембранна биология
➤ третиране на утайки
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➤➤➤ Решения за промишлеността

Флотация за отделяне на мазнини и твърди
частици в рибната индустрия

Сепарация на мазнини в млечната промиш-
леност посредством напорна флотация 

Рибопреработвателна промишленост:
➤ производство на рибно брашно
➤ разфасовка и преработка
➤ фабрики за замразени продукти и

опаковане

Технологични решения за
➤ пресяване
➤ напорна флотация
➤ мембранна биология
➤ третиране на утайка

Млечна промишленост:
➤ млекопреработвателни предприятия
➤ мандри
➤ производство на масло
➤ производство на млечни десерти

Технологични решения за
➤ пресяване
➤ пясъкоуловител с мазниноуловител
➤ напорна флотация
➤ мембранна биология
➤ третиране на утайка
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➤➤➤ Решения за промишлеността

Обезводняване на утайки и обработка на
процесни води от производството на
фазерни плоскости

Преработваща технология за приема на
канален пясък и улична смет

Дървообработваща и хартиена
промишленост:
➤ рециклиране на стара хартия
➤ преработка на дърво и целулоза
➤ производство на хартия
➤ обработка на прясна вода

Технологични решения за
➤ отделяне на твърди частици / пясък /

седименти
➤ връщане на влакна в производството,

третиране на процесни води 
➤ филтрация на суспендирани частици
➤ напорна флотация
➤ мембранна биология
➤ третиране на утайки

Преработка на пясък:
➤ улична смет
➤ обеми на пясъкоуловители
➤ пясък от промивка на канали

- дъждовна вода 
- мръсна вода 

Технологични решения за
➤ приемателни зони с дозиране
➤ отделяне на груби частици
➤ класификация и промивка на пясък
➤ комплексна рециркулация на

промивна вода
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➤➤➤ Решения за промишлеността

Отсяване на замърсители от ферментирали
остатъци при ферментация на биоотпадъци

Предварително третиране на отпадъчни
води и обезводняване на утайки в кожарска
фабрика

Третиране на (био-)отпадъци
➤ биологично третиране на отпадъци
➤ механично-биологично третиране на

остатъчен отпадък
➤ специални отпадъци
➤ просмукваща вода от депа

Технологични решения за
➤ приемане на течни отпадъци
➤ отделяне на примеси и пясък в

биологичното третиране на отпадъци
➤ сгъстяване / обезводнява не на

ферментирали вещества
➤ третиране на утайки

Tекстилна и кожарска промишленост
➤ кожарски предприятия
➤ обществени перални
➤ текстилно облагородяване
➤ текстилна преработка

Технологични решения за
➤ пресяване на отпадъчни води
➤ сепарация на пясък
➤ третиране на отпадъчни води с

мембранно активиране
➤ третиране на утайки
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➤➤➤ Решения за промишлеността

➤➤➤ Други решения в областите

Обезводняване на процесни утайки от
производството на минерални масла

Химическа промишленост
➤ фармацевтична промишленост
➤ рафинерии
➤ химическа промишленост

Технологични решения за
➤ обработка на охлаждаща и прясна

вода
➤ третиране на отпадъчни води с

мембранно активиране
➤ третиране на утайки

Рециклиране на изкуствени материали
➤ обработка на промивна вода
➤ третиране на утайки

Автомобилна промишленост
➤ обработка на охлаждаща и прясна вода
➤ предварително третиране на отпадъчна

вода
➤ обработка на процесни води
➤ третиране на утайки

Приложения в корабната промишленост
➤ пресяване на отпадъчни води

Електрически централи
➤ пресяване на охлаждаща вода
➤ третиране на утайки

Стоманообработване
➤ пресяване на охлаждаща вода

Mеталопреработване
➤ третиране на утайки
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➤➤➤ Оборудване от неръждаема стомана

Продуктите от неръждаема стомана на
фирма ХУБЕР са най-доброто решение за
областите водоснабдяване и пречист  ване
на отпадъчни води; в бита и в промишле-
ността. Затова и Вие изберете материал,
отговарящ и на най-високите изисквания:

➤ ненадмината издръжливост

➤ абсолютна защита от корозия чрез
байцване в пълна вана и пасивиране

➤ сигурност в планирането и ценови
предимства чрез стандартизирани
продукти

➤ безопасност за човек и околна среда
благодарение на хигиенни условия на
най-високо ниво

Целта ни е да предложим на клиента
перфектни продукти с високо качество.
Разполагаме с производствена техноло-
гия, обучен и мотивиран персонал, най-
модерни производ стве ни маши ни и строг
собствен  контрол. Съгласно нашата
„Философия Неръждаема стомана” в
предприятието ни се работи само с този
материал. Дори единст вено този факт
вече предполага много специално
машинно оборуд ване и знания за начина
на обра бот ка на неръждаемата стомана.

Тъкмо в сферата на питейното
водоснабдяване фирма ХУБЕР предлага
иновативни техники, т.к. питейната вода
е нашият най-важен жизнен продукт и
трябва да е на разположение по всяко
време и в доста тъч  но количество за
всички живи същества.

Питейната вода трябва да се полз  ва от
хората без болесо твор ни причи ни   тели, 
с добър вкус и чиста. Това може да се
счита за изпълнено, ако при добива,
преработката и разпре де лянето на
водата се спазват общо   признатите
технически норма тиви.

Много съоръжения вече не отгова рят 
на техническите правила и така
представляват опасност за околната
среда и хората. Толкова по-важно е да 
се разпознават своевременно щети,
недостатъци и проблемни точки и
професионално да се отстраняват.

Специално във водоснабдяването бяха
разработени технологии, осигуряващи
идеална в хигиенно отоношение питейна
вода като например въздушният филтър.

Поради постоянното колебание на
водното огледало в резервоара за
питейна вода постоянно се засмуква
респ. издухва въздух. 

При този процес във водната каме ра
попа дат кислород, азот, а също и други
намиращи се във въздуха частици. Орга -
низ   ми като микроби, спори, полени или
плесени водят до хигиенно замърся ване
на питейната вода. Чрез целенасо чено
филтриране на въздуха с филтър за 
фин прах и филтър за плаващи частици
нужният въздух за водната камера се
пречиства от тези организми.

Фирма ХУБЕР предлага и други про дук ти 
и технологии от материала неръждаема
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стомана, с които да се спазват техничес -
ките нормативи в най-различни области.

При всеки един случай трябва да бъде
разработена и последователно
осъществена обща концепция за всички
части на сградите и машинната техника.

Материалът неръждаема стомана
предлага всички възможности за това.
Продуктите се изработват старателно 
и така дават гаранция за ненадмината
издръжливост и оптимално
функциониране.
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➤➤➤ Оборудване от неръждаема стомана

Оборудване за шахти

Технически врати

HUBER Капак за шахта

Напорна врата с приложение до 30 м 
воден стълб

➤ кръгли и правоъгълни капаци за
шахти от неръждаема стомана

➤ лесно обслужване, без нужда от
поддръжка

➤ сигурни системи за слизане и качване
за всяко приложе ние

➤ защитеният достъп до нашия 
най-важен хранителен продукт

➤ за всяка цел на приложение, могат да
бъдат заляти до 30 м воден стълб

➤ гаранция от взлом съгласно
DIN EN 1627
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➤➤➤ Оборудване от неръждаема стомана

Стандартни части за тръбопроводи

Стенни проходи

Тръбопроводи от неръждаема стомана с
най-високо качество

Кофражно обвързан стенен проход 

➤ високо качество чрез прецизна
предварителна подготовка в завода

➤ могат да се произвеждат сложни
формовъчни части

➤ без отлагания и вирусни огнища 
чрез гладка твърда повърхност от
неръждаема стомана

➤ уплътнени срещу течности и
паразити

➤ допълнителен монтаж при ядкови
(колонкови) сондирания

➤ могат да се прибутват в надлъжна
посока

➤ възможно директно захващане с
фланци
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➤➤➤ Оборудване от неръждаема стомана

Парапети, платформи за преминаване, стълби

Оборудване за утаители

Перфектен парапет от неръждаема стомана

Инсталирано съоръжение кошова решетка
в експлоатация

➤ работна безопасност на всички
пътища

➤ индивидуални изпълнения за всяка
цел на приложение

➤ абсолютна защита от корозия чрез
байцване в пълна вана и пасивиране

➤ за ново строителство и саниране
➤ устойчиви на корозия и без нужда 

от поддръжка
➤ висока ефикасност чрез

индивидуално изчислими системи 
за вход и изход

➤ монтаж и сервиз
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➤➤➤ Оборудване от неръждаема стомана

Хигиена в басейните за питейна вода

Водонапорни кули

HUBER Въздушен филтър за чиста 
питейна вода

Резервоар за питейна вода с оборудване на
фирма ХУБЕР

➤ хигиена при снабдяването и
съхраняването на вода

➤ чист въздух = чиста вода
➤ отделяне на патогенни частици и

микроорганизми 

➤ комплексно оборудване на
резервоари за питейна вода

➤ гарантирани срещу взлом съгласно
международните норми
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➤➤➤ Сервиз на фирма ХУБЕР в цял свят

72

Перфектните машини и съоръжения
трябва да се експлоатират оптимално, 
за да могат икономическите ползи да се
използват дългосрочно и в пълен обем!
HUBER Сервиз Ви помага при работата 
с машините и съоръженията чрез
всеобхватни консултации и сервизни
услуги, така че с Вашите инвестиции да
извлечете обратно онова, което сте
очаквали при закупуването.
Най-висока производителност с
оптимална наличност на системата 
и при минимални експлоатационни
разходи.

Eдин компетентен екип с една цел :
Оптимална работа на Вашите машини и
съоръжения – навсякъде по света

Frost & Sullivan отличи сервиза
на фирма ХУБЕР в САЩ като
най-добрия в Северна Америка:
Frost & Sullivan е известна фирма за
пазарно проучване, основана през
1961 г. в Ню Йорк. Повече от 1800 
служители в над 40 страни по света
анализират браншове, пазари и
тяхното развитие, както и
действащите там промишлени
предприятия – в постоянно търсене
на фирмите-отличници. През 
2013 г. в областта технологии за
разделяне на твърда / течна фаза 
HUBER TECHNOLOGY Service 
бе избрана както от битови станции,
така и от промишлени предприятия, 
за изтъкнат пример на най-добър
клиентски сервиз в Северна Америка. 
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➤➤➤ Глобален сервиз - в цял свят

HUBER Сервиз за монтаж и пуск в експлоатация

HUBER Сервиз за резервни части

Успешният старт на Вашата 
HUBER-машина започва с професионален
монтаж и пуск в експлоатация от
сервизни техници на фирма ХУБЕР.
Дългогодишният практически опит и
задълбочените експертни познания 
на нашите служители Ви гарантират
оптимален работен старт с Вашата нова 
HUBER-машина.

Сервизните специалисти в сервизния
център на фирма ХУБЕР в Германия 
ще Ви консултират компетентно за
правилната оригинална резервна или
износваща се част за Вашата машина.
Нашият богат инвентар на склад Ви
гарантира бърза наличност на много,
решаващи за експлоатацията части 
за Вашите машини и съоръжения.

HUBER Сервиз за монтаж и пуск в
експлоатация

HUBER Сервиз за резервни части 
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➤➤➤ Глобален сервиз - в цял свят

Безспорно профилактичната поддръжка,
в зависимост от натоварва ния та на
Вашите машини и съоръжения, е
очевидно по-добрият вариант от
стопанска гледна точка отколкото
непланирани ремонти и проблеми!
Сервизът на фирма ХУБЕР Ви предлага
широкообхватен, подходящ за Вашето
съоръжение пакет от услуги за сервиз и
поддръжка, който Ви гарантира, между
другото под формата на нашето
„Защитно писмо“, висока сигурност по
отношение на експлотация и разходи. 

HUBER Сервиз за поддръжка 

HUBER Сервиз за ремонти 

Бързите и професионални ремонти 
при нужда са особено важни за
свеждане до минимум на скъпо
струващи интервали на престой. 
Висока професионална компетентност 
и много гъвкавост характеризират
сервизния екип на фирма ХУБЕР и 
Ви гарантират тези важни работни
критерии на място или ако се налага 
в нашата сервизна работилница.

HUBER Сервиз за ремонти

HUBER Сервиз за поддръжка 
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➤➤➤ Глобален сервиз - в цял свят

HUBER Сервиз за оптимизация на съоръженията

HUBER Сервиз за оптимизация на
съоръженията 

Оптимално настроените към условията
на място машини Ви гарантират
константно висока производителност с
мини мал ни експлоатационни раз хо ди!
Условията на експлоатация често се
променят значително в течение на
работното време, без това да бъде
забелязано веднага. Анализирайки
работ ни часове, време на интервали,
разход на консумативи, потреб ление на
енергия, степен на износване и т.н.,
често стигаме до заключението, че чрез
съответна оптими за ция съоръже нията
биха могли да се експлоа тират много по-
ефективно в стопански аспект! Такъв
сервиз ние извършваме и гарантираме с
нашия HUBER Сервиз за оптимизация на
съоръженията!

HUBER Сервиз Condition Monitoring

HUBER Operation Control (HOC) гарантира
оптимална и безопасна работа на
съоръженията – навсякъде по света

Системата HUBER Operation Control може
да се дооборудва на налични машини и
съоръжения или новото съоръжение
директно да се оборудва с такава. С нея
определящите работни параметри на
всяка машина чрез временна Online-
връзка се изпращат до достъпен в цял
свят HOC-портал. Съхраняваните в
собствения ни компютърен център данни
се проверяват от интелигентни рутинни
програми. При превишаване на предвари-
телно зададени, съобразени толеранси
данните се изпращат за проверка до
нашите сътрудници. Ако сервизните ни
специалисти установят отклонения,
клиентът веднага се информира и му 
се предлагат необходимите мерки.
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➤➤➤ Глобален сервиз - в цял свят

HUBER Сервизни консултации в цял свят

HUBER Сервизни консултации в цял свят

Сътрудниците ни в сервиза на фирма
ХУБЕР ще поговорят с Вас на място до
машината за експлоатацията и
състоянието на Вашето съоръжение.
При това Вие ще получите важни и ценни
указания за необходимите сервизни
мерки за оптимална, сигурна
експлоатация при редуцирани
експлоатационни разходи!

HUBER Сервиз за външни продукти

HUBER Сервиз за външни продукти

Един единствен партньор във всички
случаи: HUBER Service. Ние предлагаме
широк и компетентен сервиз също и за
всички изгответни от други фирми
продукти, от резервната част до ремонта
и оптимизацията на машините. Това е
eдно безспорно логистично, а също и
стопански ефективно предимство за Вас!
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➤➤➤ Глобален сервиз - в цял свят

HUBER Сервиз за обучение

HUBER Сервиз за обучение

Добре обученият работен персонал е
друга важна предпоставка за една
ефективна стопанска експлоатация на
съоръжението. Ние Ви  предлагаме
съобразени с нуждите обучителни
курсове при Вас на място или в нашия
Training-център в завода на фирма ХУБЕР
за нови служители или за оптимизиране
на вече съществуващи знания. 

HUBER Сервиз за саниране на съоръжения

HUBER Сервиз за саниране на съоръжения

Санирането на едно съществуващо
съоръжение може според състоянието
му често пъти да е по-ефективно
стопанско решение от обновяването!
Сервизните специалисти на фирма ХУБЕР
извършват на място точен технически
анализ със заключително отчитане на
стопанския ефект от възможно саниране.
Според резултата ние Ви предлагаме за
всяко съоръжение съответните решения
за саниране, които после с нашите
сервизни техници успешно реализираме
на място.
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