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HUBER Peneiramento para a Descarga de Águas Pluviais ROTAMAT® RoK1

HUBER Peneiramento para a Descarga de Águas Pluviais ROTAMAT® RoK2

Downloads
Brochure: ROTAMAT® Storm Screen for stormwater discharges RoK 1  [pdf, 306 KB] 
Informações adicionais

Brochure: ROTAMAT® Storm Screen for stormwater discharges RoK 2  [pdf, 371 KB] 
Informações adicionais

Relatórios práticos
Recommendations for combined water screening at structures with overflow

Optimised stormwater overflow tank functions at Kappern/Austria

Stormwater tanks with effective flood protection in the Principality of Liechtenstein

Peneiras para transbordo de esgoto

Soluções HUBER de Sistemas para Tratamento de Águas Mistas e de Chuva

Combinações inovadoras de sistemas de tratamento mecânico para transbordo de águas mistas e de chuva.

Redução do investimento e dos custos operacionais

Proteção sustentável do meio ambiente e melhoramento da qualidade da água por peneiras precedentes

Confiança operacional máxima devido a soluções por sistemas técnicos comprovados

As peneiras HUBER são utilizadas na retenção de detritos e outros sólidos grosseiros presentes na rede de esgotos e, para evitar que
estes materiais transbordem para corpos de água receptores durante tempestades.

Nós temos uma variedade de peneiras apropriadas para utilização no transbordo de esgoto. Para estas aplicações, grades e peneiras
de placas perfuradas podem ser utilizadas. Nós oferecemos peneiras que são instaladas à montante, acima, ou à jusante da barragem.

A peneira apropriada é selecionada de acordo com a taxa de retenção desejada ou exigida, requerimentos de vazão e condições
estruturais. Nossa presença e experiência a nível global permitem que nossos especialistas recomendem a melhor solução para
qualquer problema.
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