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Usage
Well-treated wastewater can be reused as service water in many ways:

For irrigation of plants on plantations and fields or in parks and gardens:
To minmize evaporation losses, water should be infiltrated into the ground through drip irrigation. Irrigation water must not contain
solids or bacteria, but should contain dissolved nutrients (N and P).

For water-saving infrastructure in buildings:
High-quality effluents can be reused as service water for toilet flushing, laundry and vehicle washing, as cooling water for air
conditioning systems, or for irrigation of gardens and yards. The service water must be full-biologically treated and disinfected.

As process water in the industry:
High-quality effluents are mostly used for rinsing, flushing and washing processes. Quality requirements depend on its specific use.
Process water must usually be crystal clear and disinfected.

Produtos
HUBER Peneira com Disco Rotativo RoDisc®

HUBER Filtro de Areia de fluxo vertical CONTIFLOW®

Bio-reator a Membranas (MBR)

Trocador de Calor HUBER RoWin

Energia Proveniente do Esgoto

Soluções HUBER para o Reuso de Efluentes
Efluentes são muito valiosos para serem desperdiçados!

Efluentes devem ser tratados e reutilizados!

Efluentes são fontes sustentáveis de água, nutrientes e energia!

Soluções HUBER de reciclagem!

Nós temos que aprender que efluente é a nossa fonte de água: quando usamos água, nós geramos efluentes; quando comemos, nós
expelimos nutrientes e carbono orgânico. Assim como classificamos, tratamos e reciclamos dejetos sólidos, nós devemos fazer o
mesmo com dejetos liquido, ou seja, efluente. Soluções sustentáveis produzem recursos valiosos procedentes do esgoto.

Quando tratamos o efluente em sistemas centralizados ou descentralizados, ele deve ser devolvido para seu curso natural de água e
reutilizado. Quanto menor for o sistema hidráulico, melhor eles funcionam. O tratamento descentralizado de efluentes oferece a
vantagem de que a reutilização do efluente tratado no local ou próximo é facilitada, e o consumo de água fresca é minimizado.

Nós oferecemos as Soluções HUBER para tratamento e reutilização de efluentes e de águas turvas coletadas separadamente:

Reuso de efluente

Reuso de água turva
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