
Продукти – Решения – Сервиз
В цял свят

WASTE WATER Solutions

WASTE WATER Solutions



  

Традиция Качество Иновация



Бъдещето има своята основа 

Заедно искаме да сътворим бъдеще –бъдеще за
фирмата, бъдеще за околната среда, за водата и
отпадъчната вода. Затова разчитаме на знанията
и уменията на нашите служители, на готовността
им не само да прилагат тези знания и умения, но 
и  постоянно да усъвършенстват тези знания и
умения.

При това ние следваме една дълга традиция, от
която сме поели задължението за непрестанно
изграждане на бъдещето
➤ за нашите служители,
➤ за Вас, нашите клиенти.

„Пътища, които водят в бъдещето, не са просто пътища пред нас.
Те стават пътища едва, едва когато ги извървиш.”
Франц Кафка
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Ние сме задължени на нашата околна среда



Водата е живот

Обединените нации обявиха десетилетието от
2005 до 2015 година за международна декада за
акцията “Водата е живот”.  По този начин ООН
иска да подчертае водната проблематика в
световен мащаб и да насочи вниманието към
трайното използване на водата.
Ние съзнаваме, че тези водни проблеми в световен
мащаб не можем да решим сами, но искаме да
дадем своя принос, като предложим концепции и
създадем продукти, които да помогнат да се
приближим към целите на декадата на водата.  
Знаем също, че вода и енергия са тясно свързани
помежду си. Осъзнавайки необходимостта от
редуциране на вредните за климата емисии, 
както и изчерпването на традиционните

енергоносители, ние поставяме най-високи
изисквания към енергийната ефективност на
нашите решения и не забравяме мисълта за
трайността на нашите действие .
Нарастващият недостиг на вода, последиците от
климатичните промени, привършващите ресурси,
бързо нарастващите милионни градове  – това са
само някои от предизвикателствата на бъдещето,
с които ще се конфронтират по различен начин
различните страни и култури.
Ние си поставяме задачата, да разработим нови
решения за всички тези ситуации, съобразени със
съответните условия и изисквания, и да помогнем
на хората със знанията и уменията, които имаме. 
Затова ние разработваме съобразени с нуждите
решения и продукти за различни сфери: 
➤ централизирани, полу-централизирани и

децентрализирани концепции
➤ повторно използване на водата 
➤ компактни водни кръговрати 
➤ енергийна възвращаемост и ефективност 

”No single measure would do more to reduce
disease and save lives in the developing world
than bringing safe water and adequate
sanitation to all.”

Кофи Анан (ген.секретар ООН, 1997 - 2006г.)
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* „Нито една друга мярка не би могла сама по себе си да допринесе повече за побеждаване на болестите
а  с това и за опазване на живота, отколкото снабдяването на цялото население с чиста питейна вода и
подходящи санитарни системи.”

Кофи Анан

Бившият германски президент, Хорст Кьолер,
връчва на господин д-р хон. кауза Ханс Г. Хубер
Германската награда за екология 2006 като
признание за неговия принос за решаване на
водните проблеми в цял свят.



Целенасочени и мотивирани: Екипният дух в ХУБЕР

  

Човекът на фокус 



Компетентност и Know-how в силни личности:
нашите служители 

Разнообразието от задачи, пред които сме
изправени, изисква съответното разнообразие от
знания не само като теория, но и като практическо
приложение. Тези знания и умения са база и
гаранция за отличното качеството на нашите
услуги и нашите продукти.

Ангажираността и готовността на служителите ни
е основата и гарантира изпълнението на най-
високите изисквания, които ние поставяме към
самите нас, които и нашите клиенти с право
изискват и очакват от нас.

Служителите ни образуват междувременно един
„global team”, който е необходимост при работата
ни с клиентите. Това създава нови шансове на
пазарите, но също и нови предизвикателства в
нашата организация, които ние с удоволствие
приемаме.
Перманентното обучение и  усъвършенстване на
нашите служители е наша централна задача,
защото само така ще се справим с целите си.
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Иновации за утрешния свят



„Единственото устойчиво нещо е промяната“ – 
Тези думи описват нашия ежедневен стремеж към
оптимално преустройство на нашето предприятие,
на нашата организация, на работните процеси,
както и развитието на нови продукти и решения. 
Светът около нас е подложен на непрекъснати
промени. Основни екологични, икономически,
социални и правни норми стават все по-строги, а 
с тях растат и изискванията на нашите клиенти.
Търсят се иновации, креативни идеи, както и
готовността и умението, те да бъдат реализирани
успешно на практика. 

Ние се изправяме пред това предизвикателство и
съобразяваме фирмените си работни процеси по
отношение на ефикасност и ефективност. 
Ние разработваме нови концепции и
оптимизираме съществуващи продукти и решения. 
Ние използваме както собствените си
иновационни сили, така и компетентността на
висши училища, изследователски институти и
доставчици и така създаваме иновации.
Нашата цел е ясна : 
С иновации да създадем повече полза за
клиента!

„Ако има начин, 
да направиш нещо по-добре:  намери го“

Томас Алва Едисон, 
откривател лампата с нажежаема жичка
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Наградата HUBER Technology Prize:
предизвикателство за млади инженери

Иновации в полза на нашите клиенти 



  

Една комплексна програма от продукти, решения и услуги



Продукти и решения за третирането на води, 
отпадъчни води и утайки

WASTE WATER SOLUTIONS

Нашите продукти и решения се характеризират с
максимална полза за клиента и за околната среда.
Това е нашето изискване и можем да го изпълним
само, защото при нас са всички стъпала  - 
от идеята до инсталираното решение при клиента. 
Още при разработването ние залагаме основата за
ефикасността на нашите продукти. Модерното ни
производство е гаранция за най-високо качество,
световната пласментна мрежа предлага
съответното правилно решение за разнообразните
изисквания на клиентите ни –  а един глобален
сервиз има грижата да гарантира дълготрайната
функционалност на нашите съоръжения.
Ние се задължаваме за целия жизнен цикъл 
на нашите продукти и решения. 
ХУБЕР отговаря за Best-Life-Cycle-Value!
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Ние предлагаме продукти от областите:
➤ Механично третиране на отпадъчни води
➤ Третиране на утайки
➤ Mембранна техника
➤ Филтрация и флотация
➤ Преработка на отпадъците 
➤ Оборудване от неръждаема стомана 

Нашите решения са разработени за
➤ Централни пречиствателни станции
➤ Канални системи
➤ Полу- и децентрализирано пречистване 
➤ Повторно използване на отпадъчните води
➤ Топлинна възвращаемост
➤ Малки водни и енергийни оборотни цикли
➤ Промишлени отпадъчни води 
➤ Преработка на питейни води 
➤ Снабдяване с питейна вода 

Нашият сервиз е навсякъде по света. 



ХУБЕР-качеството се доказва в експлоатацията.

  

Механично пречистване на отпадъчни води 



Механичното пречистване на отпадъчни води във
всичките си варианти е централна тема за нас, 
тъй като тo е основата за всяко по-нататъшно
пречистване на тези води.
За прецеждането на отпадъчните води ние
предлагаме машини за всеки дебит и за всяка
степен на сепарация чрез различни процепни
ширини до най-фина сепарация, каквато днес 
е необходима при използването на мембранни
биотехнологии.
Тези машини се използват в захранващите
инсталации на пречиствателни станции, но също и
при инсталациите за събиране на дъждовни води. 
Те служат за пречистването на 
➤ битови и промишлени отпадъчни води 
➤ дъждовни води
➤ процесни води

За отделената от отпадъчната вода отсята маса
ние предлагаме продукти и решения, които
позволяват изгодно в като цена отстраняване. 
За сепарацията и последващата преработка на
пясъка ние имаме богат практически опит и
многобройни технологични варианти, за да можем
при всеки конкретен случай да реализираме
точното решение. По този начин от отпадъка
“пясък” може да се получи ценна суровина.
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компактни, съобразени с 
клиента решения 

– Прецеждане
– Филтриране
– Промиване
– Транспортиране
– Обезводняване



Максимална ефективност – ден след ден 

  

Третиране на утайки



Третирането на утайки е централна тема в общата
технология за отпадъчните води. Колкото повече
отпадъчни води се пречистват по света, толкова
повече бистри утайки ще се получават. Бистри
утайки, които трябва да бъдат преработени и
отстранени. При това изискванията към
третирането на бистри утайки зависят от начина
на отстраняване, който е различен в различните
страни и региони.
За да може клиентът да получи комплексни
решения от един източник, ние разполагаме с
програма, включваща всички технологични
стъпала в третирането на утайки. Нашите
продукти и решения за пресяване на утайки с цел
отстраняване груби и влакнести частици са пред -
поставка за добра работа на следващите стъпала
при едно ефикасно третиране на утайките.

За машинното сгъстяване и обезводняване на
утайки ние предлагаме различни продукти и
технологии, за да можем да предоставим на
клиента оптималното и стопански най-изгодното
решение за неговия конкретен случай. 
С нашето соларно изсушаване на бистри утайки
и нашите лентови изсушителни съоръжения ние
предлагаме подходящо решение както за малки,
така и за големи дебитни количества, целейки
трайно разрешаване на проблема с отстраняване
на утайките. 
С концепцията ни за децентрализирано и енерго -
спестяващо оползотовряване на бистрите  утайки
„sludge2energy” ние показваме, че утайките са
ценна суровина – за топлина, ток и фосфор.

WASTE WATER Solutions  

всички технологии 
от един източник

– Пресяване
– Сгъстяване
– Обезводняване
– Транспортиране
– Изсушаване
– Термично

оползотворяване



  

Повторното използване на отпадъчни води е с ключова
роля при решаването на проблемите с водата по света

По-нататъшно третиране на отпадъчните води



Да се използва отново преработена отпадъчна
вода, да се пести прясна вода и по този начин да
се щади околната среда, означава също така да 
се разработят съответните технологии и да се
оптимизират за ежедневна употреба.
Традиционни, но оптимизирани утаители навли зат
с ефективни филтрационни съоръжения, осигуря -
ващи много високо качество на изход и създаващи
така базата за едно сигурно питейно водоснабдя -
ва не и по-нататъшно третиране на отпадъчните
води. Нитрификация и денитрифика ция в пясъчни
фитлри вече са също тол кова малко изключения,
колкото и елиминацията на фосфор.
Мембранните биореактори представляват нов
ориентир в пречистването на отпадъчни води.Тази
иновативна технология ние продължаваме да

разработваме и оптимизираме за различни
приложения в пречиства не то на отпадъчни води.
С максимално качество на пречистване и
минимална необходимост от място мембранната
техника на ХУБЕР дава широки възможности за
приложение. 
С нея отпадъчните води могат по лесен и сигурен
начин да бъдат пречистени до такава степен, че с
идеално по отношение хигиената качество да
бъдат използвани отново за напояване, промиване
на тоалетни или в промишлени процеси. 
Специално в бедните на вода региони по света 
с тази техника ние даваме ценен принос за
намаляване остротата на проблематиката ”Вода”.
С ХУБЕР отпадъчната вода става суровина!
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иновативни технологии за 
най-висок ефект на пречистване

– Седиментация
– Филтрация
– Mембранна техника



  

Решения на ХУБЕР за утрешния град 



Green Buildings с решения на фирма ХУБЕР за повторно
използване на отпадъчната вода и топлинна възвращаемост

Големи комплекси от сгради като хотели,
търговски центрове, високи административни и
жилищни сгради се нуждаят от големи количества
енергия, топлина и води. 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 климатич ните промени 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 икономисване на ресурси. Важно
е, да се разработят концепции и решения за
изгодна стопанска експлоатация, които да вземат
в пред вид цялата палитра на „Техника за
преработка и повторно използване”. Тези
концепции трябва да се залагат още във фазата 
на планиране на сградата. Фирма ХУБЕР вече
разработи такива концепции и решения и
предлага за всеки конкретен случай на
приложение правилното решение.    

Green Buildings с решенията на ХУБЕР са
градивните елементи на утрешния град!
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Ние виждаме задачата си в свеждане до минимум на
нужната енергия за пречистване на отпадъчни води 
и третиране на утайки и използване на отпадъчната
вода като източник на енергия.

Повишаване на енергийната ефективност 



Използване на термична енергия от битови и промишлени
отпадъчни води

Вода и енергия са неразделно свързани помежду
си. Когато пречистваме отпадъчни води и
третираме утайки, ни е необходима енергия.
Енергия, която по правило се освобождава при
образуването на CO2-емисии и допринася за
широко дискутираната климатична промяна.
Затова нашият стремеж е, да разработваме
енергоспестяващи ХУБЕР-решения, за да намалим
необходимата за пречистването на отпадъчните
води енергия. 
Но отпадъчната вода също съдържа енергия:
химическа енергия, която може да се преобразува
в метантанковете до биогаз, или потенциална
енергия, която може да се използва чрез водни
колела. Най-голямото енергийно съдържание
обаче е на термична енергия. Тя може да бъде

добита чрез топлообменници и термопомпи 
и да носи полза. 
ХУБЕР разработи в тази връзка технологията
HUBER ThermWin®-, която посредством един
специално разработен за отпадъчна вода
топлообменник прави възможно обратното
извличане на топлината от отпадъчната вода. 
С това отпадъчната вода се превръща в
регенеративен енергиен източник, CO2-емисиите
се редуцират и може да бъде силно намалено
потреблението на традиционните енергоносители. 
Решенията на ХУБЕР допринасят за нарастване на
енергийната ефективност и отпадъчната вода се
превръща в източник на енергия. 
Отпадъчната вода е суровина !
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Изръжливи, дълготрайни и доказали се:
Отделни кадри от един широк асортимент 

  

Блестящи решения: Части от неръждаема стомана



Качеството като философия :
Многообразие от продукти за супер високи технически
изисквания от супер устойчивия на натоварвания материал
неръждаема стомана

Високите ни изисквания към качеството са видни
от факта, че предлагаме широка програма
продукти от неръждаема стомана за оборудване в
цялата сфера води и отпадъчни води.  
Ние се гордеем с това, че въведохме материала
неръждаема стомана в областта води и отпадъчни
води, защото по този начин беше създадено ново
качество за издръжливост и стойност.
Съобразена с материала обработка, особено чрез
байцване във вана на целите продукти, гарантира
при това запазване превъзходните качества на
материала неръждаема стомана, устойчивостта на
корозия и благодарение на това- без необходимост
от поддръжка за целия живот на машините..

Корените на нашето предприятие са в областта 
на питейната вода, от тазм се е развила фирмата 
в сегашния и вид. Нашето задължение към
качеството на нашата питейна вода датира от
десетилетия.
Нашият Know-How за обработка на неръждаема
стомана ние използваме за производството на
висококачествено оборудване и части, които
предлагаме с цел опазване на нашата питейна
вода в страната ни и в цял свят. 
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Перфектни продукти за интелигентни процеси в
полза на нашите клиенти от промишлеността

  

Идеи и Know-how за клиентите от промишлеността



Системни решения: от професионалисти за професионалисти

Разнообразието на нашите продукти предоставя
на опитните ни инженери и специалисти
възможността, да комбинират тези продукти 
в технологично съобразени решения и да ги
реализират заедно с клиентите ни от
промишлеността. Решения от един източник,
индивидулано обмислени и преценени, за
разнообразни приложения в множество
промишлените браншове.
При това нашият клиент от промишлеността може
да разчита на нашата лоялност, практически опит
и качество при планирането и изпълнението. А ако
някой път не сме напълно убедени в технологич -
ния избор, във фирмената ни лаборатория ще
бъдат отстранени и последните съмнения. 
С това ние гарантираме високото качество на
продуктите ни със съответната оптимална
технология, постигането на зададените цели 
и функционалността на цялата инсталация.

Ние комбинираме перфектни продукти в
интелигентни решения и сме Ваш партньор 
за контакти при реализиране на Вашето
задание. 

Нашият сервиз гарантира трайното
функциониране на Вашата експлоатация.
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Разкрива нови хоризонти: нашето производство 



Производството на фирма ХУБЕР : симбиоза от Hightech и опит
и нова дефиниция за производствено качество  

За да предложим най-високо качество на нашите
клиенти, ключова роля в структурата на световния
концерн ХУБУЕР заема нашето производство.
Служители със солидно бразование, опит и
мотивация създават с помощта на най-модерни
машини и оборудване продукти с характеристики,
които изпълват с гордост и самите тях. Чрез
комбинацията от High-Tech машини с компютърно
управление и дългогодишно придобивани
производствени умения се произвеждат прецизни
съоръжения на най-високо техническо ниво; с най-
високо качество за световните пазари, където те
се предлагат и реализират. 
Опитен екип от конструтури изготвя необходими -
те за това чертежи. В близко,интердисциплинарно
сътрудничество между отделите Проучване и
развитие, Пласмент, Техника, Производство и
Сервиз нашите компетентни инженери създават
предпоставките за успешно на въвеждане на
пазара на все повече нови прогресивни продукти,
получаващи възхищението на професионалистите.
Нашата конструкторска дейност следва при това
винаги принципа за „Интегрирана продуктова
политика“: ефикасно използване на материалите,
ефикасно производтво, енергийна ефективност и
отчитане на ресурсите, както и възможно най-
голямата екологична съвместимост при
производство и експлоатация на продуктите.
Материалът неръждаема стомана ни позволява
постигане на пълна повторна оползотворяемост –
така ние реализираме екологично и икономически

смислени материални кръговрати. Ние живеем с
мисълта за опазване на околната среда и не
просто говорим за това. С това ние съобразяваме
цялата си дейност! 
Качеството изисква качествен контрол. Такъв
контрол има естествено за цялото конструиране 
и производство и провежданите сертификации
редовно удостоверяват върховите ни постижения. 
Качество и иновация – нашата гаранция за
изключителни резултати. Стопанският замисъл,
безопасността и надеждността на нашите
продукти са база за „Сигурност на инвестицията”
и база за най-голяма удовлетвореност на
клиентите. 
В миналото ние си извоювахме реноме за най-
високо качество в цял свят – ще продължим
да го отстояваме и в бъдеще !
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Нашата световна сервизна мрежа на ХУБЕР 
ще Ви помогне – където и да сте .

  

Сервиз - по всяко време - на всяко място по света



Глобалният сервиз Ви гарантира сигурност

Удовлетвореността на клиентите се обуславя от
високото качество на продукта, но също и от
готовността на доставчика, да съпровожда своя
продукт през целия му експлоатационен период.

Това ние постигаме с „HUBER Global Service”, който
Ви предлагаме и с който се гордеем. По всяко
време, навсякъде по света нашите клиенти могат
да се свържат с нас и така да получат качеството
на нашия продукт, а също и очакваната от тях
ефективност при експлоатация.

С нашия Teleservice ние създаваме възможността,
да се контролират нашите продукти активно и
пасивно и по този начин да се извършват и
превантивни мерки.

Ние не само доставяме продукти за клиента, 
но се чувстваме също така задължени по
отношение на експлоатацията, функционирането,
и ефективността -  за целия живот на машината.
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Водата е живот – едно глобално предизвикателство 

  

ХУБЕР – Глобално присъствие 



ХУБЕР – в цял свят 

Водата е една глобална тема. Ние сме се
посветили на тази тема в цял свят и затова 
сме глобално представени. 

При това ние възприемаме практически опит 
и идеи от най-различни региони по света и
предлагаме подходящи решения за тях.
➤ Ние консултираме нашите клиенти при

планирането
➤ Ние доставяме и монтираме
➤ Ние обучаваме обслужващия персонал 
➤ Ние предлагаме сервиз за продуктите 

А това означава, че ние по всяко време 
сме на разположение на нашите клиенти.
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Инженерите на ХУБЕР се грижат на място за
оптимално обслужване на клиентите.

  

Доволните клиенти са наша мотивация и задължение



Нашите клиенти са наши партньори

Ние създаваме решения за по-добра околна среда.
Нашата е цел е удовлетвореност на клиента, която
постигаме чрез качеството на нашите продукти,
решения и услуги. 
Тази удовлетвореност у клиента създава доверие
и е основа за дългосрочно сътрудничество, което
ние ценим извънредно много.
Цялата сфера „Води / Отпадъчни води“ ние
разглеждаме като наше поле на дейност – сега и
за в бъдеще. 
Задено с Вас разработваме концепции и решения,
планираме и реализираме инсталации и Ви
подкрепяме при експлоатацията и поддръжката. 
Ние искаме да бъдем най-добрият партньор за Вас
при решаването на Вашите разнообразни задачи в
сферата „Води / Отпадъчни води“ – това е нашият
стимул за работа във всеки един ден!
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Централната административна сграда и
производствените сгради на ХУБЕР SE, Берхинг

  

В цял свят активни – в Берхинг у дома



Нашите визии се градят върху едно непрекъснато развитие.
Да спечелим и да запазим доверието на нашите клиенти е
нашата цел, защото така ние сътворяваме бъдеще.
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