Сигурна техника
за една чиста околна среда

Иновативни продукти от неръждаема стомана за:
– добив, преработка, съхраняване и разпределяне на питейна вода
– третиране на отпадъчни води
– преливници за дъждовна вода
– инсталации за производство на биогаз
– шахтови конструкции

Оборудване за шахти
Комплексната програма –
всичко за шахтата
➤ Капаци за шахти
➤ Осигурени системи за слизане и качване
➤ Готови шахти от неръждаема стомана
➤ Вентилационни и обезвъздушителни комини
➤ Глави на (тръбни) кладенци и вертикални щрангове

Технически врати
Винаги правилният достъп – за
всеки случай на приложение
➤ Двустенни врати с едно или две крила
➤ Врати за хлорни помещения
➤ Врати под налягане до 30 м воден стълб
➤ Наблюдателни прозорчета (шпионки)
➤ Люкове
➤ Жалузи
➤ Прозорци от неръждаема стомана

Защита от взлом
Предпазване от неоторизиран достъп –
за всякакви изисквания
За неупълномощените лица достъпът до откритата водна
повърхност в инсталациите за питейна вода, до
технологично-технически важните станции в третирането на
отпадъчни води и до шахтите трябва да бъде затруднен респ.
направен невъзможен.
➤ Проверени врати в съответствие с DIN EN 1627
клас на съпротивление RC 3 и RC 4
➤ Жалузи, достъпни само от вътрешната страна.
➤ Защитаващи от взлом капаци за шахти, също и в
изпълнение позволяващо преминаване на коли по тях
С тези монтажни компоненти се повишава дълготрайността
на строителните конструкции, а се затруднява “работата” на
неупълномощени лица или случайни нарушители.

WASTE WATER Solutions

Парапети, пътеки, стълби
Безопасност със съответен дизайн –
защита за хората по време на движение
➤ Парапети от неръждаема стомана тип Fix-Rail®
➤ Достъп в резервоари със стълби, врати, стълбища
➤ Стълби изпълнени съгласно действащите
предписания и норми с неплъзгаща се повърхност
➤ Вити стълби
➤ Премоствания над тръбопроводи с големи
диаметри
➤ Платформи и пасарелки със стабилни конзоли за
закрепване към стената
➤ Перила

Стенни проходи /
тръбопроводни части
С Know-How през стената
➤ Калибровани и крепежни части
➤ Формовъчни части
➤ Тръбни закрепвания
➤ Стенни проходи
– едно- / двустранно уплътняващи
– за допълнителен монтаж при ядкови сондирания
– едностранно уплътняващи, надлъжно подвижни
– с едностранен свързващ фланец

Комплексно системно решение
и оптимална хигиена при
работа с питейната вода
Предпазване на питейната вода от развитие на
микроби и негативни влияния
➤ Оборудване изцяло от неръждаема стомана
изпълнение байцвано в пълна вана
➤ Въздушни филтри за аериране и обезвъздушаване
на резервоара за питейна вода
➤ Оптимално протичане в резервоара за питейна
вода
➤ Сигурност при планирането чрез спазване на
действащите директиви
➤ Спазване на директивите за работна безопасност,
избягване на рисковете от злополуки

WASTE WATER Solutions

Фирменото седалище и производствената сграда на ХУБЕР в Берхинг / Бавария

Обработка съобразена с материала

Бърза, надеждна доставка

От десетилетия фирма ХУБЕР се е специализирала в
работата с неръждаема стомана. Ние вземаме в пред
вид характеристиките на неръждаемата стомана
още на етап конструиране. Внимателната обработка
и професионалният монтаж водят до перфектен
краен продукт. Има много различни видове от
неръждаема стомана - ние знаем, кой е правилният!

Инженерните бюра могат да базират планирането си
върху богата програма от стандартни продукти.

Продуктите от неръждаема стомана на ХУБЕР се
изработват старателно – гаранция за ненадминати
дълъг живот и оптимално функциониране. А това
означава най-висока експлоатационна сигурност.
Защото никой не би искал още при планирането да
калкулира и първото саниране ...
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Много от тези серийни артикули са налични на склад.
Това позволява кратки срокове на доставка и
конкурентни цени. Пречиствателни станции и
строителни фирми могат да разчитат на компетентен
и лоялен партньор.
Но и при нестандартно оборудване и специфични
проблеми ние с удоволствие ще Ви предоставим нашия
опит и нашия Know-How, доказвайки на практика
производствената ефективност на нашите машини.

ХУБЕР ТЕХНОЛОДЖИ БЪЛГАРИЯ ЕООД - 1680 София
ж.к. Красно село, ул.“Дебър“ блок 12А – вход А – етаж 4 – оф.11
Тел./факс: + 359 2 859 12 57
Е-mail: huberbg@gmail.com
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