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UITREIKING TIJDENS AQUATECH IN AMSTERDAM RAI

Genomineerden voor
InternationalAquatech
InnovationAward
VoordeInternationalAquatechInnovationAward(IAIA)zijnzevennominatiesbekendgemaakt.De
prijsisbestemdvoorbetmeestinnovatieveproducto/demeestvernieuwendedienstdiewordtgepresenteerdopAquatech,dieditjaar plaatsvindtvandinsdag28septembertotenmetvrijdag 1 oktober
indeRAIinAmsterdam.Volgensdevakjury weerspiegelendeinzendingenditjaar eenzeerbreed
gebiedvandeinternationalewatertechnologie.DewinnaarvandeIAIAzalopz8septemberinhet
Innovation-paviljoen vanAquatechbekendgemaaktworden.
DeorganisatievanAquatech 2004,de
grootste internationale beursophetgebied
vanwatertechnologie,ontvingditjaar 56
inzendingen voordeInnovationAward.Dat
is30procent meerdan tweejaar geleden.
Volgensdeonafhankelijke jury tekent dit
hetbelangvanwatertechnologie voorde
complexevraagstukken vandehuidige
maatschappij. "Westaanvooreeen immense
uitdaging.Alsgeenandervraagtjuist water
omvoortdurende progressieindeontwikkelingvankennisentechniek.Deuitdagingis
omdegroeiendekennis ookindeuitvoering
tekunnen bijhouden. DeInnovationAwatd
stimuleert dedeelnemende bedrijven aan
Aquatechdaarin creatieftezijn ente blijven",aldusjuryvoorzitter Peter Hatenboer.
Genomineerd voorde International
Aquatech InnovationAward2004zijn:
SwimLineUV
SwimLineiseenultravioletsysteem ontwikkelddoorBersonUV-techniek,dattoegepastkanworden inpublieke zwembaden,
whirlpoolsenjacuzzi's.Het isdeeersteUVinstallatie indewereld met middendruk
DeSwimLine
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UV-lampen,waarbij hetaan-en uitschakelenhet patroonvanhetUV-licht inde
installatie nietbeïnvloedt.Hetgebruik zorgt
volgensBersonvoorveellagerekosten, minderenergie-enwaterverbruik en minder
vervangingvanlampen,terwijldewaterkwaliteit altijd gewaarborgd blijft.
VoluteSludgeDehydrator
DeVoluteSludgeDehydrator isontwikkelddoorCopaLimited.Hiermeewordteen
hogeontwateringsgraad bereiktbijzowel
laag-alshoogbelaste actief-slibsystemen.
Heteindproduct bestaatuiteenkoekdie
gemakkelijk metongeblustekalkkanwordengestabiliseerd voorrechtstreekse verwerkingophetland enuiteenfikraat vanhoge
kwaliteitdatgeenextrabiologischebelastingvormt voordeinstallatie.

land.MetingebouwdeonlinediagnosecontroleertdeOptiflux zichzelf,hetproces,het
ptoductendenauwkeurigheid vande
meting.Doordenauwkeurigheid ishet tussentijds opnieuw kalibrerenniet meer
nodig.Het isdeeerstemagnetisch inductieveflowmeter diegecertificeerd isvoorijkwaardige toepassingen.
DraagbareRioolratjlowmeterNIVUS
NIVUSisontwikkeld doorODSBV. Het
iseendraagbareuitvoeringvanderioolrat
flowmeter, eennauwkeurige flowmeter die
gebruikt kanworden inkanalenen riolen.
Demetingisgebaseerdopdeultrasonecorrelatietechniek.Ookwanneer de waterstand
inhetrioolvarieert,blijft het apparaat
nauwkeurigencorrectmeten.Degeavanceerdeprocessorelektronica isondergebracht
indesensor(derat).Daarinzitookeentemperatuursensor eneenoptionele druksensor.
Dedebietmeter kantoegepast wordenvoor
vrijwel allewaterstromen:regenwater,koelwater,stedelijk en industrieel afvalwater en
rioolslib.Inrioolbuizen kangewerkt worden
vanafeendoorlaatvanDN250totDN2500,
inkanalen toteenbreedtevancirca vijf
metet.Deaccuwerktenkeleweken.
DedraagbarejlowmeterNIVUS.

Optiflux
Optiflux iseenmagnetisch inductieve
debietmeter ontwikkeld doorKrohneNederDeOptiflux.

SONIX
DeSONIXiseenrevolutionaire ultrasonehoorn,ontwikkeld doorSonicoLtd.De
radialeuitvoeringvandehoornzorgtervoor
datdeafbraakverhogende werkingvan
ultrageluid sterkwordtverbeterd.Dehoorn
trilt radiaalenbevindtzichineengeoctrooieerdev-vormige (reactie-)kamer.Dooreen
aantalhoornssamentoetepassenineenV5vatkaneengroterdebietworden behandeld.
Daarbij kunnen dehoorns horizontaalof
verticaalindeslibleidingworden gemonteerd.

SpiraSep
De SpiraSepisontwikkeld doorTRISEP
Corp.enwordtnugeïntroduceerd doorPolysepBVuitAlmere.Hetspiraalvormige membraansysteem isvolledigherontwikkeld.Het
systeem isnugeschiktvoorkeerspoelingen
kanalsdompelsysteem (met aandrijving
dooraanzuiging) worden toegepast.Dichtslibbenwordtvoorkomendoordeunieke
samenstelling vande membraancomponentenincombinatiemetdemembraan-substraatbinding enbeluchtingszuivering van
het membraan.
DeSpiraSep.

Jurering
Debeoordelingvandenominaties vindt
plaatsdooreenvakjury, opbasisvandevolgendecriteria:hetinnovatiefkarakter van
herproduct,depraktischeen internationale
toepasbaarheid, integratievandesectoren
drink-,proces-enafvalwater én maatschappelijke relevantie.

DeTrottoirAfkoppelSteen.
WaterblockTAS
TAS iseenTrottoirAfkoppel Steendiein
hetstraatwerkwordtopgenomen enisontwikkelddoorWaterblock.Metdesteen
wordthetmogelijk hetregenwater aande
voorzijde vanwoningen aftekoppelen.Het
hemelwater wordtvervolgensviaeenleidingstelselafgevoerd naar oppervlaktewater
ofeeninfiltratiesysteem. Desteen isvandalismebestendig.DetotnutoegebruikreTsrukkenofbochtenraaktengemakkelijk verstoptofkapot.Deuitsparing indesteen
zorgtervoordathetondereindevande
regenwaterafvoer stevigverankerd wordt
zonderextra bevestigingsmaterialen.

Overigensishetnietnoodzakelijkdatde
innovatieaanallecriteriavoldoet.Voorwaardeisweldatdeintroductievande innovatie
najanuari 2003 plaatsvond endathetditjaar
tezienisopAquatech inAmsterdam.Bijde
inzendingen dievoordeprijsinaanmerking
komen,isookdoorontwikkelingvan
bestaandeproducten/diensten toegestaan.
Devakjury bestaatnaastvoorzitterPeter
Hatenboer (AquaNederland)uitHugoGastkemper(StichtingRIONED),JanWeenink
(DWR),J.vandeWorp(VEMW),J.vander
Zwan(Kiwa)enW. vanderMeer(Vitens
Laboratorium &Procestechnologie), f
De bekendmaking en uitreiking
vandeInnovation Awardvindt plaats
op 28september om16.30uur opde
beursvloer.
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