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Formação do biofilme no meio suporte — é possível observar o aproveitamento de toda superfície
dos anéis para formação do biofilme e consequentemente para depuração da matéria orgânica

Filtro Aeróbio BioProject (pós UASB/RAFA)

Ao lado podemos observar um
sistema compacto BioProject e
claramente observar onde são
empregados os Pall Rings (Meio
Suporte) e sua contribuição direta em otimizar os espaços.
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Se interessou?
Acesse nosso site e confira nossos últimos editais...

ETE Compacta BioProject
As Estações de Tratamento de Efluentes Compactas da BioProject têm desde sua concepção ao seu funcionamento a mais alta preocupação com qualidade e compromisso em atender as necessidades de nossos clientes.
A BioProject tem por princípio a dedicação, atenção, respeito e comprometimento em nossos negócios.
Buscando a solução ideal para o tratamento de água e efluentes que você precisa.

