HUBER BioMem®
Complete Plant
Kompaktavloppsreningsverk

The kompletta
complete lösningen
solution for
treatment of small units/
Den
förwastewater
decentral avloppsvattenbehandling
återanvändning
för mindre enheter
Decentralized Treatment
/ Reuse
- Decentral avloppsvattenrening för 150 till 500 PE
– Decentralized wastewater treatment for 150 to 500 PE
- Avskiljning av alla bakterier och nästan alla virus
Separation
of allbostadsområden
bacteria and virtually
all germs
-–Idealiskt
för hotell,
och mobila
användningar
-–Litet
utrymmesbehov
Ideal
for hotels, residential estates and mobile applications
- Passar som återanvändning för bruksvatten
– Minimum space demand
– Suitable for reuse as service water

The Quality
Company –
Worldwide
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Användningsområden:
➤
➤
➤ Applications:
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- Avloppsreningsverk för hotell
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som saknartreatment
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Towns without sewer systems
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➤ Special applications
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➤ - For
treatment
of municipal wastewater
of 150
to EW,
Kommunal
avloppsvattenbehandling
från 150
till 500
500 residents,
optionally
adjusted
to meet
prevailing
optimalt
anpassad
till de alltid
kommande
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