WASTE WATER Solutions

HUBER Nauhakuivain BT
lietteen termiseen kuivaamiseen

Luo jätteestä hyötyä!

Lietesäiliö ja kuivan rakeen siilo

Lietteen syöttö HUBER puristusyksikön avulla (pelletointi)
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a pelletointi

b kuivain kahdella nauhalla

c höyrystymissalue

d kaksivaiheinen puhdistaja

e biosuodatin

HUBER Nauhakuivain BT tuottaa kuivan, vähäpölyisen, desinfioidun rakeisen biomassatuotteen, jonka käsittely on helppoa ja turvallista. Kuivain käyttää poistolämpöä asennuspaikalla ja pienentää
hävittämiskustannuksia.

Biosuodatin betonisäiliössä

WASTE WATER Solutions

Jätevesiliete on jätevesipuhdistamoilla syntyvä “jäte”. Kuivaa jätevesilietteesi, jolloin pienennät
hävittämiskustannuksia ja käytät jätteesi “polttoaineena” tai lannoitteen lähteenä!

➤
➤
➤ HUBER Nauhakuivain BT tekee jätteestä
arvokkaan voimavaran ...
… mahdollisimman tehokkaalla tavalla ...

Ainutlaatuinen HUBER HELIX ilmanvirtausjärjestelmä
takaa, että vain minimi määrä vaaditusta kuivausilmasta
puhalletaan puhaltimien toimesta kuivaimen läpi.
Kuivaimen CFD-järjestelmän avulla optimoitu geometria,
yhdistettynä yllä mainittuun ilmanvirtausjärjestelmään,
takaa että kuivain tarvistee erittäin vähäisen määrän
sähköenergiaa.
Suljettu prosessi-ilman kierrätysjärjestelmä, johon on
sisällytetty höyrystymisalue, vähentää poistoilman
määrää 5,000 m³/h maksimissaan ja myös tämä auttaa
pitämään käyttökustannukset alhaisina.

... kaikkein luotettavimpana tavalla ...

HUBER Nauhakuivain BT on suunniteltu
täysautomaatiseen käyttöön, 24/7. Kaikki sen
pääelementit ovat vankkaraken-teisia ja "Made in
Germany".

Sisäänrakennettu automaattinen nauhan puhdistus ja
HUBER:n pelletointilaite takaavat luotettavan ja
häiriöttömän kuivaimen käytön. Korkeat turvallisuusstandardit ja alhaiset kuivauslämpötilat, 70 °C - 150 °C
tekevät HUBER Nauhakuivaimesta BT, niin turvallisen että
se vastaa kaikkia ATEX vaatimuksia.

... kaikkein vaivattomimmalla tavalla ...

HUBER Nauhakuivaimen BT sähkö- ja ohjausjärjestelmä
vastaa täysin automaattisesti ulkoisiin vaikutuksiin, jotka
voisivat heikentää koko monimutkaista kuivausta, eikä
käyttöhenkilökunnan tarvitse puuttua ohjaukseen.

Yksi henkilö voi helposti puhdistaa ja huoltaa kuivaimen.

Lisäksi laitetta voidaan seurata ja jopa ohjata etänä
teleylläpitojärjestelmän avulla. Etäyhteyttä voidaan
hoitaa kannettavan tietokoneen avulla, matkapuhelimen
tai tabletin kautta.

... kohti kestävää kehitystä ...

Jatkuva poistolämmön käyttö prosesseista, kuten sähkön
tuottaminen jätevesikaasuista tai biokaasuista, vähentää
käyttökustannuksia ja CO2 päästöjä. Vaihtoehtoinen
lämmön talteenotto termisestä kuivaimesta (rakennusten
tai mädättämön lämmittäminen)

myötävaikuttaa myös ympäristön kestävään
suojaamiseen. Termisen kuivaimen tuottamat kuivat
rakeet voidaan käyttää sekä polttoaineena että
lannoitteena.

... nerokkaimmalla tavalla...

HUBER Nauhakuivain BT edustaa kehityksen huipputeknologiaa lietteen termisessä kuivauksessa. Maksimi
energiatehokkuus, kokonaan automatisoitu ja joustava
poistolämmön käyttö takaa alhaisia käyttökustannuksia ja
helppokäyttöisen järjestelmän. Kuivain voidaan helposti
yhdistää olemassaoleviin asennuksiin ja
prosessilaitoksiin.

Järjestelmän maksimi joustavuus voidaan taata, koska
llaitteen ympärille voi valita hyvin erilaisia oheislaitteita ja
näinollen voidaan hyvin vastata asennuspaikan eri
vaatimuksiin.
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b lietesäiliö, jossa kuivatun lietteen pumppuja
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d Nauhakuivain

efg rakeiden poisto suursäkkeihin, avoimiin säiliöihin
tai siiloihin

HUBER Nauhakuivain BT tarjoaa, yhdistettynä HUBER
lietteenkuivaimiin (kuten esim RoS 3Q Ruuvikuivain) sekä
“sludge2energy” järjestelmään, asiakkaalle luotettavan
kokonaisen ratkaisun täydellisesti räätälöidylle
lietteenkäsittelylle.
HUBER Nauhakuivain BT on todistanut luotettavuutensa
monessa projektissa maailmanlaajuisesti.

h höyrystyneen veden yksikkö

i poistoilman puhdistin

j biosuodatin poistoilmalle

k jäteveden lämmön hyötykäyttö
(voimalaitos, kuumavesisäiliö, lämpöpumppu, sähkön
ja lämmön yhteistuotanto (CHP) laitos)

➤
➤
➤ Tekniset tiedot

Kapasiteetti:
0.3 to 4 t/h (> 4 t/h monilinja asennukset)
Lämpöenergian tarve:
0.8 to 0.9 kWh/kg haihdutettua vettä

Sähköenergian tarve:
0.03 to 0-15 kWh/kg haihdutettua vettä
Kuivaimen koot:
4 - 24 m aktiivinen kuivauspituus

Energian lähteet:
Poistolämpö, höyry, kaasu, öljy, biokaasu, lämpöpumppu
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