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Voda je budúcnost‘. My ju tvoríme.

Rastúci nedostatok vody vo svete si žia-
da udržatelné riešenia tvárou v tvár čelí-
me suchu, rastu populácie a zastaralej 
infraštruktúre. BHU Umwelttechnik GmbH 
ponúka najmodernejšie inovované tech-
nológie, procesy a vybavenie pre úpravu 
vody, odpadové vody a spracovanie kalu.

BHU Umwelttechnik GmbH pokrýva 
celú škálu procesov a technológií pre 
úpravu vody a kalov pre komunálne a 
priemyselné aplikácie - pre nové zaria-
denia, ako aj na modernizáciu existujú-
cich zariadení. Naše know-how nás činí 
spoľahlivým partnerom, ktorý vás pod-
poruje vo všetkých fázach projektu, od 
plánovania až po uvedenie do prevádzky.

Táto brožúra poskytuje prehľad o 
našej ponuke služieb a našich kľúčo-
vých kompetencií v oblasti proces-
ného inžinierstva a projektového ma-
nažmentu pre vodné technológie.

Naši inžinieri sa špecializujú na fyzikálne, 
chemické, biologické a tepelné aspekty 
procesov vodných technológií a poskytu-
jú vám najlepšie riešenie pre vašu prácu. 
Stanovíme optimálne etapy spracovania 
a integrujeme ich do komplexnej, techni-
cky a ekonomicky optimálnej technológie.
Know-how a dlhoročné skúsenos-
ti našich zamestnancov nám umožňu-
jú spracovávať všetky druhy vodných 
zdrojov a vyrábať požadovanú kvali-
tu vody. Naše vlastné spektrum tech-
nológií ponúka potrebné predpoklady. 

ÚPRAVA 
VODY

ODPADOVÉ 
VODY

SPRACOVANIE 
KALU

PRIEMYSEL

KOMUNÁLNE VODY
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Naše Služby pre Vás

Štúdie vykonatelnosťi, 
vývoj konceptov, 

Ponuky

Plánovanie Zariadení

Služby na mieste

Individuálne Poradensvo

Návrh Processov

Technické a komerčné ponuky

Cenové Výpočty 

Plánovanie Procesov a ich návrh

Plánovanie Rozloženia

Využitelnosť Stavby

Výkresy Potrubia a Inštrumentácie 

Detailná Konštrukcia

Elektrická, Meracia, Riadiaca technika

Miestny montáž alebo inštalačný dohľad

Uvedenie do prevádzky a test výkonnosti

Rezidenčné služby

Projektový
Manažment

Riadenie a Plánovanie Projektov

Zabezpečenie vybavenia a logistiky

Kontrola a Zabezpečenie Kvality

Kontrola Nákladov

Komerčná Služba

Financovanie

Záruky

Poistný Rámec

Sledovanie Nákladov

Certifikácia podľa
ISO 9001:2015 (procesne orientované)

ISO 14001
OHSAS 18001
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Náš sortiment služieb

Úprava pitnej 
vody

Pitná voda Poskytovanie najvyššej kvality pitnej vody - ne-

rušené, bez patogénov, bezfarebné a bez zápachu.

Pre všetky kvality a tipy  surovej vody (voda zo studňe, po-

vrchová voda, slané vody)

Čistenia 
odpadových 

vôd

Procesné zásobovanie vodou

Úprava riečnych vôd

Zmäkčovanie a demineralizácia

Priemyselné 
čistenie 

odpadových 
vôd

Viacstupňové čistenie odpadových vôd najmä pre petro-

chemický priemysel, oceliarsky priemysel, výrobu papiera 

a buničiny, potravinársky priemysel | Obnova vody z pro-

cesnej vody a čistenej odpadovej vody | Kompletná uzav-

retá cirkulácia odpadovej vody (vypúšťanie nulovej tekutiny 

- odparovanie)

Komunálne 
čistenie 

odpadových 
vôd

Chemicko-fyzikálne predčistenie

biologického odstraňovania fosforu

Nitrifikácia a denitrifikácia, klasické

aj ako viacstupňová filtrácia

Filtrácia pomocou piesku a aktívneho uhlia 

(4. stupeň čistenia) 

Spracovanie 
kalu

Po-úprava akéhokoľvek kalu

Nový: proces biologickej tepelnej kombinácie splaškových 

kalov pre optimálne využitie energie, recykláciu a úplnú 

prevenciu vzniku odpadu prostredníctvom výroby hnojivo-

vých základov

Elektrárne

Úprava vody pre Chladiace Veže

Napájacia voda kotla

kondenzát Leštenie

Čistenie odpadových vôd (pre uhoľné elektrárne) 
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Technológie

Zrážanie, flokulácia, sedimentá-
cia, čírenie a zahusťovanie kalu 

v kompaktnej štruktúre

LHPS

Vysoká stabilita procesu aj na

zmeny podmienok surovej vody

Vysoká kvalita odtokovej vody

Vysoká koncentrácia kalu

(nie je potrebné ďalšie zahustenie)

Minimálna priestorová náročnosť (<35% 

v porovnaní s konvenčnými riešeniami) 

Biológia a retencia kalu v 
kompaktnej štruktúre

BAF biofiltrácia

Vysoký biologický výkon

Plne automatická prevádzka s 

regulovaným preplachom podľa 

hydraulického zataženia.

Modulárna viacstupňová štruktúra na 

odstraňovanie uhlíka, nitrifikáciu a pre-

denitrifikáciu

Požiadavka na priestor <50% v porovnaní 

s konvenčnými systémami (A/O Biology)

Možné plné uzavretie strechy pre 

odsávanie plynov a ich spracovanie
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Jedno alebo viacstupňové a 
multimediálne filtrácie pre 

redukciu viacerích polutantov. 

Piesková Filtrácia

Vynikajúca retencia tuhých látok s vysokou 

absorpčnou kapacitou

Plne automatická prevádzka s záťažovým 

pätným premytím

Modulárny dizajn s malým rozmerom

Biologicky aktivovateľné (biopolypozícia)

Možné plné uzavretie 

Patentovo chránený proces / 
Biologicky aktivovaná filtrácia 
médií a dávkovanie biostatik 
TOC odstránenie prekurzora 
pre reverznú osmózu Preven-
cia biologického znečistenia

BiosS-Treat®

Drastické predĺženie intervalov ĺistenia 

systémov reverznej osmózy pre používanie 

povrchových vôd - CIP

Maximálna životnosĺ membrán reverznej 

osmózy

Významné úspory prevádzkových 

nákladov a ochrana životného prostredia ( 

OPEX )

Technológie
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StR-Process (Sludge to Resource)

kal k 
obnovitelnému 

zdroju

Postup spracovania kalov splaškových vôd v budúc-

nosti ako kombinácia krokov biologického a tepelného 

spracovania

Tento proces sa skladá zo 6 základných 

krokov úpravy.

Je to ako každý reťazec - každý krok sa 

rovnakým spôsobom rozhoduje o dobrom 

výsledku komplexného procesu. 

 

Tento proces vyrába z celkového množst-

va primárneho a biologického nad-

bytočného kalu Elektrinu a hnojivá - nič 

iné.

Oddelený centrát od odvodňovania ka-

lov sa vráti späť do čističky odpadových 

vôd cez zjednodušený deamonifikačný 

systém, aby sa zabránilo spätnému reku-

perácií amoniaku. 

 

Ohrievanie iba vlastným odpadovým te-

plo. Odpadové teplo pochádza zo spaľo-

vania 85% a z kogenerácie o 15%.

 

Podiel kogenerácie je zámerne nízky, 

pretože prenosom maximálneho podielu 

obnovenej energie na elektrickú energiu 

týmto spôsobom (asi 40% energetického 

obsahu bioplynu, hoci proces sušenia do-

sahuje viac ako 90% DS ( DS = Dry Subs-

tance -> Sušina ) pre celý zvyšok.

 

Odpadový vzduch zo sušenia a tiež spali-

ny zo spaľovania sa čistí účinnými čistia-

cimi stupňami.

 

Všetky emisné normy pre odpadové vody, 

použitý vzduch a spaliny sú prísne dodrži-

avané.

Kompletné riešenie pre spracovanie a likvidáciu kalov

Maximálna výroba energie prostredníc-

tvom výroby bioplynu s vyváženou bi-

lanciou tepelnej energie | Oveľa vyššia 

účinnosť prúdu v porovnaní s konvenčný-

mi spaľovňami | Kompletné spaľovanie 

splaškových kalov a splaškov | Obno-

va cenných látok fosforu a dusíka ako 

základov hnojív.
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ZAHUSŤOVANIE

ROZKLAD

DIGESTITION

ODVODNENIE

SUŠENIE ZA NÍZKEJ TEPLOTY

SPAĽOVANIE

KOGENERÁCIA
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BHU Umwelttechnik GmbH
 

Einsteinstraße 57

71229 Leonberg

Germany

 

T 07152 / 3535465

F 07152 / 3535467

info@bhu-et.de

Správna rada
Stefan Köppl

Dr. Alessandro Meda

www.bhu-et.com


