
Home ■ Produtos ■ Tratamento de Lodo ■ Secagem

Secagem de Lodo Sanitário

Soluções inovadoras e de alta confiabilidade para a secagem de lodo sanitário

Secador Solar HUBER SRT 
O inovador secador solar que não depende da estação do ano

Secador de Temperatura Média BT
A solução flexível para o seu problema de secagem

Certifique-se de seu método de descarte.

O descarte de lodo sanitário está cada vez mais problemático e difícil. As opções regionais de descarte, como aplicação agrícola, irão
diminuir gradualmente no futuro.

A possibilidade de descarte de lodo sanitário por meio de aplicação em terras agrícolas é cada vez mais restrita. Muitos países estão
proibindo este tipo de descarte e, nos países em que a prática é possível, a aceitação destes produtos pelo consumidor é cada vez
menor. O resultado é a necessidade de transportar o lodo para distantes locais de descarte. Somente o lodo seco permite um
transporte econômico e ambientalmente compatível. Além disso, o lodo seco é uma fonte de energia muito procurada por apresentar
alto poder calorífico (PCI).

A solução: 
A secagem de lodo sanitário reduz os custos de transporte e de descarte, contribuindo, portanto, para a preservação sustentável de
recursos. O lodo seco é a fonte de energia do futuro.

Nossa experiência para o seu benefício. Sistemas de secagem de lodo sanitário HUBER. Um módulo para o seu conceito de
descarte. 
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Secagem Solar e Regenerativa HUBER SRT

Secador de Temperatura Média HUBER BT

Downloads
Brochuras: Secador de Esteira de MédiaTemperatura HUBER BT [pdf, 888 KB] 
Informações adicionais

Brochuras: Secagem Solar e Regenerativa HUBER SRT [pdf, 1040 KB] 
Informações adicionais
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