
 

 
 
 
 
 

HUBER Лентов изсушител BT 
Изсушител за утайки от пречиствателни станции  

 
 

 

 
 
 
 
 

Превърнете отпадъка в ценна суровина   

 
 

 
 



Приемателен бункер и силоз за сух материал  Бункер за утайки с помпа за утайки Подаване с HUBER  екструдер  (Пелетизатор) Кондензационно стъпало 

 Горна част 

              Двустепенно промивно устройство за третиране 

               на обработен въздух 

HUBER Лентовият изсушител BT доставя сух, с минимум прах, хигиенизиран, лесно и сигурно обработваем гранулат от бистри утайки. Той използва отделяната от тях топлина и 
и така позволява ниски разходи на отстраняване. 

① Пелетизатор
② Двулентов изсушител
③ Кондензационна отсечка
④ 2-степенно промивно у-во
⑤ Биофилтър



 
 

 

 

 
WASTE WATER Solutions 

 

Бистрите утайки представляват „отпадъка“ на една пречиствателна станция за отпадъчни води. Чрез 
изсушаване Вие можете да редуцирате разходите по отстраняване и да оползотворите Вашия „отпадък“ 
като горивни материали или торове за наторяване. 

 
➤➤➤С HUBER лентови изсушител BT можете да превърнете отпадъка в ценен 

ресурс  .. 
…по най-ефикасния начин… 

 
Чрез уникалното въздушно протичане HUBER HELIX само 
минимално нужното за изсушаването количество въздух  
преминава през изсушителя от вентилаторите. Заедно с 
oптимизираната чрез изчислителна хидродинамика 
геометрия на изсушителя така се реализира извънредно 
ниско енергийно потребление.  
 

Затворената циркулация на процесния въздух с 
интегрирано кондензационно стъпало намалява потока 
отработен въздух до максимум 5.000 м³/ч и допринася 
за поддържане на ниски експлоатационни разходи.  

 
 
 
 

…по най-сигурния начин… 
 

HUBER лентовият изсушител BT е напълно авто-
матизиран и оразмерен за 24-часова експлоатация. 
Всички основни компоненти на BT-машината са 
стабилно конструирани  и са  „made in Germany“. 
 

Вграденото автоматично почистване на лентата и 
пелетизаторът на HUBER се грижат за една надеждна и 
безаварийна експлоатация. Високите стандарти за 
безопасност и ниските температури на изсушаване от 70°C 
до 150°C правят HUBER изсушителя BT толкова сигурен, 
че той изпълнява всички изисквания във връзка с ATEX-
нормативите.  

 
 

 
…по най-удобния начин… 

 
Управлението на HUBER лентовия изсушител BT реагира 
напълно автоматично на външни влияния, които биха 
могли да окажат въздействие върху цялостния процес на 
изсушаване, без да се налага операторът да се намесва.  
 

Почистване и поддръжка могат безпроблемно да се 
извършват  от  един човек.  
 

Чрез наличния като опция дистанционен достъп за 
поддръжка операторът може по всяко време и от всяко 
място да следи състоянието на изсушителното съоръжение 
и при необходимост дори да управлява. Това е 
възможно посредством най-различни крайни 
устройства като като компютър, мобилен телефон или 
таблет. 



 
 

…по най-трайния начин… 
 

Чрез последователното използване на отделяната 
топлина от процеси като генериране на електро-
енергия от газове от ПСОВ и биогаз се редуцират 
експлоатационните разходи и CO2–емисии. Наличната 
като опция топлинна възвращаемост от изсушителя (за 
отопление на сграда и метантанк) също така 
допринася за трайното опазване на околната среда.   

Получаваният при изсушаването гранулат може да се 
използва от една страна като горивен материал, а от 
друга страна като тор за наторяване. Отговаря на 
хигенните изисквания на американската агенцията за 
защита на околната среда (EPA) за клас А. 

 
 

 
…по най-разумния начин… 

 

HUBER лентовият изсушител BT представлява  
достигнатото техническо ниво за изсушители на 
утайка от ПСОВ. Най-висока енергийна ефективност, 
пълна автоматизация и гъвкаво използване на 
отработената топлина гарантират ниски експлоата-
ционни разходи и лесно обслужване на съоръже-
нието. Безпроблемно той може да бъде интегриран 

също  и   в   съществуващи  вече   технологични  и 

машинни инсталации. Периферията на 
съоръжението може да бъде окомплектована 
индивидуално от различни компоненти и гарантира 
най-висока степен на приспособимост. 

 
 
 
 

 
 
HUBER лентов изсушител BT за едно надежно и ефикасно изсушаване на утайки
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HUBER Лентов изсушител BT 

 

 

 
WASTE WATER Solutions 

 
 

 
 

HUBER лентовият изсушител BT в комбинация с 
обезводняващите агрегати на ХУБЕР (напр. HUBER 
шнекова преса Q-Press) и технологията sludge2energy 
представлява едно солидно и перфектно съгласувано 
комплексно решение за третирането на утайки. 
 
HUBER лентовият изсушител BT вече отдавна е успял 
да докаже надеждността си при много проекти по цял 
свят.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

➤➤➤ Технически данни  
Производителност: 
0,3 до 6 т/ч (> 6 т/ч при многокоридорно изпълнение) 
Необходимост от термична енергия: 
0,8 до 0,85 kWh/кг водоизпаряване  
Необходимост от електрическа енергия: 
0,03 до 0,15 kWh/кг водоизпаряване 
Машинни големини: 
4 до 30 м активна дължина на изсушителя 
Източници на енергия: 
Отделяна топлина, пара, термално масло, 
газ, петрол, биогаз, термопомпа 
 
 

① Шнекова преса за обезводняване на утайки  
② Бункер за утайки с помпи за гъста утайка    
③ Пелетизатор 
④ Лентов изсушител 
⑤⑥⑦ Съхраняване на изсушения гранулат  
                  в Big-Bags, открити контейнери или силози 
 

⑧ Кондензационна отсечка лентов изсушител  
⑨ Промивно устройство за отработен въздух 
⑩ Биофилтър за отработен въздух 
⑪ Използване отделяна топлина 
(електроцентрала,  отоплителен котел, 
термопомпа,   когенерация) 
 

Ел.централа 
 

Котел 
 

Термопомпа 
 

Когенератор 

Опция 
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