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Soluções HUBER para Sistemas de Esgoto e Águas Pluviais

AINDA EXISTEM MUITOS PROBLEMAS COM OS SISTEMAS DE ESGOTO ATUAIS, COMO POR EXEMPLO:

Uma parte significativa do esgoto coletado nem chega à estação de tratamento. Especialmente através dos esgotos combinados,
uma parte significativa é despejada anualmente em córregos. E geralmente não sabemos a quantidade de esgoto que é despejada
por estes sistemas.

Matérias flutuantes e suspensos são despejados diretamente em córregos através do transbordamento das galerias de águas
pluviais.

Os sedimentos dos tanques de águas pluviais não são sempre removidos e tratados com eficácia e eficiência.

Sólidos são depositados em esgotos e inverte o fluxo durante o tempo seco, são remobilizados durante tempestades pesadas, e
sobrecarregam as plantas de tratamento de águas residuais com um pico de carga, ou são descarregadas diretamente em águas
receptoras através de transbordamento.

As bombas de esgoto nas estações de elevação e encaminhamento estão geralmente obstruídas por sólidos grossos.

Componentes essenciais de bueiros de esgoto estão geralmente corroídos.

Oferecemos Soluções eficientes para todos estes problemas:

Esgotos

Galerias de águas pluviais
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HUBER Grade de Barras com Múltiplos Rastelos RakeMax®

Peneiras para transbordo de esgoto

HUBER Coarse Screen TrashMax®

Equipamentos de Aberturas de Inspeção

HUBER Peneira para Estações Elevatórias ROTAMAT® RoK4

HUBER Peneiramento para a Descarga de Águas Pluviais ROTAMAT® RoK1

HUBER Peneiramento para a Descarga de Águas Pluviais ROTAMAT® RoK2
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