Nieuw op Aquatech '96

Mixerrange bij
ABS Pompen B.V.

Aerzen Delta
draaizuigerblowers

ABS Pompen B.V., Utrecht, toont in stand
E 162 een nieuwe mixerrange. De nieuwe
serie loopt vanaf de kleinste mixer type
RW 200 voor o.a. het mixen in pompputten gevolgd door de RW 300, RW 400,
RW 650 en de RW 900 voor algemene
mixertoepassingen. De typen 200, 300 en
400 zijn vanaf onmiddellijke ingang
verkrijgbaar. De overige typen in de loop
van 1996. Explosie-veilige uitvoeringen
zijn vanaf juni 1996 verkrijgbaar.
De mixers zijn leverbaar in zowel gietijzer
als roestvaststaai en onderscheiden zich
door het hoge rendement, eenvoudige
compacte ontwerp, lage onderhoudskosten
en de unieke gepatenteerde ABS 'solid
deflection' ring. Deze ring voorkomt ten
alle tijde dat vezels en/of ander vuil zich in
de nabijheid van het mechanical seal
ophoopt.

Aerzen, Duiven, introduceert in stand
A 826 de Aerzen Delta draaizuigerblowers.
Met de komst in 1992 van de no-pulse
Aerzener draaizuigerblowers waarbij niet
langer het symptoom van de herrie
bestreden wordt, maar het fenomeen van
het ontstaan ontmanteld en aangepakt is,
hebben Aerzener draaizuigerblower een
superieur trillingsgedrag en is het persgeluid met 25 dB(a) afgenomen.

.
worden. Dit zal kort na Aquatech '96
gebeuren. Op de stand van Alewijnse
zullen de in dit project toe te passen
schakelpanelen te zien zijn voor het
publiek.

Vloeistofnieters bij
Aerotherm
Aerotherm, Weesp, introduceert in stand
V 601 een nieuwe serie elektronische vloeistofmeters van Flux. Zekerder, veelzijdiger,
nauwkeuriger - dat zijn onder meer de
bijzondere eigenschappen van de nieuwe
generatie vloeistofmeters type FMC.
De meters kunnen worden toegepast in
combinatie met FLUX-vatpompen.

Software bij Alfa Laval

De uitkomsten van deze wereldwijd
gepatenteerde uitvinding zijn benut bij de
ontwikkeling van de Aerzen Delta draaizuigerblowers.

Alewijnse
In stand W 345 zal Alewijnse, Nijmegen,
de nieuwste ontwikkelingen op het gebied
van elektrotechnische installaties en
(proces) besturing op het gebied van
drinkwaterproduktie tonen.

Ook kunnen ze in leidingsystemen worden
ingebouwd. Tevens is deze meter geschikt
voor hydrostatische druk (valstroom).
Ook nieuw op de markt zijn de HYGIENE
pompen type F427 en F560 welke op een
eenvoudige manier zijn te reinigen.

On-line presentatie Scada bedieningssysteem DIZON. In opdracht van N.V.
Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant
(WOB), N.V. Waterleiding Maatschappij
Limburg (WML) en N.V. Nutsbedrijf
Regio Eindhoven (NRE) is recent het
proefproject Diepinfiltratie Zuid-Oost
Nederland (DIZON) in bedrijf genomen.
Alewijnse was bij dit project verantwoordelijk voor de complete elektrotechnische
installatie en het geautomatiseerde
besturingssysteem. Op Aquatech '96 zal dit
besturingsprogramma (SCADA-Factorylink) te zien zijn.
Schakelpanelen drinkwaterpompstation
Macharen. Na de uitbreiding zullen de
oorspronkelijke gebouwen van drinkwaterpompstation Macharen gerenoveerd

Alfa Laval, Etten-Leur, toont in stand
W 323 een aantal pakketten. Het nieuwste
modulaire SCADA systeem van Alfa Laval
Automation heet SattGraph5000.
De SattGraph5000, die speciaal ontwikkeld
is voor de 32 Bits WindowsNT omgeving,
laat alle andere SCADA pakketten ver
achter zich. Door de integratie van koppelingen zoals ODBC, OLE en DDE is een
open structuur uitgewerkt waarmee andere
software pakketten naadloos aansluiten op
de SattGraph5000.
SattLine" 2.1 is de nieuwste versie van het
zo succesvolle DCS van Alfa Laval Automation. Deze versie is volledig aangepast
aan de nieuwste wensen die WindowsNT
stellen aan software en wordt geleverd in
verschillende grootte. Voor de kleine
applicatie kan een kleine licentie van de
SattLine Werkstation. Voor de grotere kan
een normale licentie gebruikt worden. Ook
is het mogelijk om een Operator Licentie
te verkrijgen. Deze licentie onderscheidt
zich van de Werkstation licentie door het
feit dat er niet mee geprogrammeerd kan
worden.
De Series200 hardware bestaat uit een
modulair processor- en I/O-platform en
wordt door Alfa Laval Automation
gebruikt voor zowel de PLC (SattCon) als
de Distributed Control Systemen
(SattLine). Het processorplatform bestaat
uit een CPU, voedingsmodulen, communicatiemodulen en modulen die verschillende
I/O ondersteunen.
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Doseerinstallaties bij
Alldos B.V.
Alldos B.V., Sneek, (stand A 743) maakt
deel uit van de internationale ALLDOS
Euro AG groep met het productiecentrum
ALLDOS GmbH in Pfinztal - Duitsland.
ALLDOS bouwt al meer dan 27 jaar
doseersystemen en componenten voor het
gecontroleerd en nauwkeurig toevoegen
van chemicaliën, gassen en poeders.
Het leveringspakket bestaat uit:
- membraandoseerpompen tot
2 x 720 liter per uur;
- plunjermembraandoseerpompen tot
4.000 l/uur;
- compacte gasdoseersystemen tot
4 kg/uur;
- gasdoseersystemen tot 200 kg/uur;
- chloordioxide aanmaak/doseersystemen;
- meet- en regeltechniek voor de doseertechniek;
- drooggoeddoseersystemen en automatische aanmaakinstallaties voor
polyelectrolyt en kalkmelk;
- systemen en turn key projecten.

Aqua Nederland
Aqua Nederland, Houten, presenteert in
stand E 70 de volgende producten:
- Handboek 'Waterbehandeling van open
recirculerende koelwatersystemen'. In dit
handboek wordt getracht op een heldere
wijze de problematiek rond koelwaterbehandeling uiteen te zetten.
- Waterkaart: dit is een handzaam
overzicht van de waterhardheid in
Nederland.
- Geactualiseerde Vraagbaken:
- Vraagbaak Apparatenbouw: waarin
onder meer een beschrijving van waterbehandelingstechnieken;
- Vraagbaak Chemische Producten: waarin
onder meer beschreven wordt de toepassing
van deze producten in de waterbehandeling.
In elke vraagbaak is tevens opgenomen
een lijst van werkzaamheden van de individuele leden van Aqua Nederland, derhalve
vormt de vraagbaak een handig naslagwerk.

Separator bij Aquaberg B.V.
In de stand A 818 introduceert Aquaberg
B.V., Barneveld, de 'separator'.
Deze unieke, gepatenteerde constructie
zorgt ervoor dat de overstort van vervuild
water in de toekomst vrijwel geheel tot het
verleden behoort.
De separator brengt de waterafvoer in het
rioleringssysteem in een aantal stappen
onder controle. Een wervelventiel zorgt
voor een constante, afgeremde doorstroming. De separator, in combinatie met
een vergrote buisdiameter, zorgt voor een
optimale bezinking. De constructie is
dusdanig dat het meest vervuilde water via
een benedenoverloop rechtstreeks wordt
afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie,
terwijl in piekperioden een ingebouwd
overloopbassin het overige water opvangt.
Door deze maximale berging in het
rioleringssysteem zelf, kan overstort alleen
nog in extreme situaties optreden.

Aquacre Nederland B.V.
Aquacre Nederland B.V., 's Hertogenbosch,
introduceert in stand E 130 op het gebied
van de waterbehandeling twéé noviteiten.
Tevens wordt een nieuw zeer flexibel
toepasbaar koelpakket ten doop gehouden.
Er wordt een computer gesimuleerde sensor
gestuurde ontharder gedemonstreerd,
waarin de regeneratiestappen en het proces
worden ingeleid door in het hars metende
sensoren.
De andere noviteit is een geleidbaarheidsregeling, waarvan de regelkast voldoet aan
alle eisen op het gebied van data-communicatie en waarop 2 soorten meetcellen
kunnen worden aangesloten. Een conductieve meetcel of een inductieve meetsonde.
Nieuw in Nederland is ook het warmtewisselend pakket, fabrikaat NERI/Italië.
Hier wordt 1 standaard module geleverd,
die op eenvoudige wijze in meerdere
configuraties in te monteren is waardoor
de thermische performance navenant
wijzigt.

Noviteiten bij Aquador BV
In de stand E 166 toont Aquador BV,
Kedichem, een aantal noviteiten.
De vacuümwagen is speciaal ontworpen
voor het leeghalen van zandfilters en
beluchtingstorens die gevuld zijn met
palringen. Door het speciale ontwerp, via
een hopper wordt vacuüm gezogen,
kunnen zand en pallringen continu gelost
worden in containers. De vacuümwagen
alsmede de hopper worden alleen toegepast voor drinkwaterdoeleinden.
Sproeiers, spoeldoppen en pallringen
worden volgens een speciale methode

gereinigd en gedesinfecteerd.
Het reinigen geschiedt zonder chemicaliën.
Het Aquador servicesysteem omvat onder
andere het ophalen en retourneren van de
onderdelen. Tevens worden alle onderdelen gecontroleerd op hun mankementen
en apart geselecteerd.
Waterwinputten worden volgens onze
speciale methode geregenereerd met waterstofperoxide of chloorbleekloog.
Door deze uitgebreide methode kunnen
waterwinputten snel en doelmatig schoongemaakt worden.

Arnomij Leidingsystemen
Arnomij Leidingsystemen, Noordwijkerhout, toont in stand E 88 zijn leveringsprogramma. GIRPI, gerenommeerd
fabrikant van PVC-U en CPVC drukleidingsystemen, heeft een lijm ontwikkeld
die de verhardingstijd versnelt. Met de
nieuwe RER-lijm kan een leidingsysteem
van PVC-U en CPVC al na 1uur tot 60°
onder een druk van 6 Bar worden gezet.
Door Franken Plastik is het mogelijk om
belangrijke informatie over in de grond
gelegde leidingen ter plaatse door aanwijsbordjes met verwisselbare tekens aan te
geven. Tijdens de beurs laat Franken
Plastik als noviteit een verbetering zien
waarmee de tekens nog beter met de
aanwijsbordjes kunnen worden verankerd
en nieuwe, beschermende achterplaten, die
met een clic-bevestiging één geheel vormt
met de bordjes.
REDI, fabrikant van PVC riool-afvoerhulpstukken in de diameters van o 250 t/m
o 400 mm, lanceert twee noviteiten.
Als belangrijkste ontwikkeling voor de
Nederlandse markt zijn dit spuitgegoten
PVC afvoerhulpstukken in a 250 en
o315 mm, in een 2x en 3x gefixeerde
manchetuitvoering. Daarnaast toont REDI
voor het eerst in Europa een spuitgegoten
PVC afvoerbocht in 500 mm - 45°.
Arnomij Leidingsystemen laat op een functionele manier zien hoe binnen het raam
van het Nationaal pakket Duurzaam
Bouwen kan worden voldaan aan kunststof
leidingen voor warm- en kouddrinkwater
binnen gebouw en woning.

Filterpers bij ATB
Alltech Technisch Bureau, Nieuwegein,
introduceert in stand Z 210 van de firma
MSE Anlagenbau, Wasser- und
Schlammtechnik GmbH, een volautomatische werkende filterpers met AKLV
(Aktive Kuche-Löse Vorrichtung).
Deze nieuwe filterpers werkt volledig automatisch en controleert zichzelf,
functioneert zonder personeelsbediening
en haalt een hoog percentage droge stof.
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Het gepatenteerde filterkoekafwerpsysteem
wordt door middel van lucht bediend en
door een PLC gestuurd.

Auma elektrische
zwenkaandrijvingen
Auma Benelux B.V., Zoeterwoude, dochteronderneming van Europa's grootste
aandrijvingenfabrikant Werner Riester
GmbH & Co. KG (Müllheim/BRD), toont
in stand Z 200 de meest recente ontwikkelingen van de nieuwe generatie elektrische zwenkaandrijvingen AS 6 - AS 50.
Deze kleine lichtgewicht Auma zwenkaandrijvingen (draaimomentbereik 10 Nm
- 500 Nm) onderscheiden zich door het
gepatenteerde 'Gleitkeilgetriebe', de geïntegreerde collectorloze motor, Hallsensoren voor de afschakeling in de eindstanden en de gepatenteerde sensor voor
draaimomentmeting.
Naast de serie voor kortstondig bedrijf
(S2 - 15 min.) is nu ook een serie voor
regelbedrijfleverbaar: ASR 6 - ASR 50.
Deze Auma aandrijvingen zijn geschikt
voor S5 - 40% ID en max. 1.500 schakelingen per uur.

Membraanpompen bij BEDU
Pompen B.V.
Bedu Pompen B.V., Ede, introduceert in de
stand A 770 een nieuwe reeks CUBICON
luchtgedreven membraanpompen.
Deze pompen zijn voorzien van:
- een gepatenteerde anti-stilstand
beveiliging;
- een anti-bevriezing;
- olieloze luchtschuif.
Verder wordt het CUBICON programma
centrifugaalpompen uitgebreid met een
nieuwe serie zelfaanzuigende vuilwater
centrifugaalpompen in zowel roestvaststaai
als brons naast de traditionele gietijzeren
pompen.
Bedu Pompen B.V. heeft ook aan het
leveringsprogramma de explosieveilige en
roestvaststalen AISI 316 uitvoeringen
toegevoegd aan de reeds bekende serie
ZENIT dompelpompen. Deze dompelpompen worden geproduceerd volgens
ISO 9001 en zijn verkrijgbaar in drie
typen.

Bergmann introduceert het
Fibrotex vezelfilter
Technische Maatschappij Bergmann,
Rotterdam, introduceert het Fibrotex vezelfilter voor de filtratie van grond-, oppervlakte- en industrieel proceswater in de
stand E 123.Met Fibrotex wordt het
mogelijk naast het dure drinkwater alternatieve bronnen te gebruiken.

Het filter kan onder andere ingezet worden
ter bescherming van membraanfilters en
voor het verwijderen van ijzer en mangaan.
Met het filter kan effectief gefiltreerd
worden met een rendement van 98%,
deeltjes tot 2 micron.
Verder toont Bergmann een innovatieve
zeefbandpers voor de na-ontwatering van
slib. De Atlantis is een pers met twee zeefbanden voor de ontwatering van slibkoek
afkomstig van een conventionele slibontwateringsinstallatie, waarmee het d.s.gehalte aanzienlijk verhoogd wordt
(bijvoorbeeld 10% d.s.). De machine is
ontworpen voor industriële en communale
toepassingen, zowel voor nieuwe als
bestaande installaties.

Berson UV-techniek toont
UV-behandeling
Berson UV-techniek, Nuenen, presenteert
zich in stand Z 241 met de nieuwste
generatie UV-installaties uit de serie
InLine. Deze serie is speciaal ontwikkeld
voor vloeistofstromen waar een minimaal
drukverlies is toegestaan of die een zeer
lage UV-doorlaatbaarheid hebben, of in
situaties waar hoge capaciteiten van toepassing zijn en een minimum aan ruimte
beschikbaar is.
De serie InLine omvat het gehele capaciteitsgebied tussen 1 en 3.000 m 3 /h.
De nieuwe serie, genaamd Maritime,
wordt geïntroduceerd. Deze 'low cost' serie

Bergschenhoek Civiele
Techniek B.V.
Bergschenhoek Civiele Techniek BV.,
Bergschenhoek, introduceert in stand
N 503 zijn noviteiten.
- Introductie nieuwe kunststof klepstuw
type RKLS.
Naast RVS is de klepstuw nu ook leverbaar in kunststof, namelijk uit HDPE.
Dit materiaal is zeer slagvast, hoog
chemisch resistent, laag in gewicht en heeft
een zeer lange levensduur. Met behulp van
een klepstuw kan het peil in de watergang
van bovenhoogte tot maximaal stuwpeil
traploos worden ingesteld.
- 100 jaar gegolfde stalen buis. Dit jaar
Nieuw kunststof klepstuw typeRKLA van Bergschenhoek
Civiele Techniek B.V.

InLine UV-dcsinfcctic-installatie.

UV-installaties is geschikt voor behandeling van debieten tot 11.000 l/h.
Tevens zal Berson tijdens de Aquatech een
zeer innovatief gepatenteerd reinigingssysteem tonen, waarmee de mogelijkheid
gecreërd wordt UV-desinfectie toe te
passen in situaties waar dit eerst niet
mogelijk was. Het is buitengewoon
geschikt voor afvalwater en andere zwaar
vervuilde vloeistoffen.

BFI
Rioolrenovatietechnieken

viert Bergschenhoek een uniek jubileum,
de gegolfd stalen buis wordt namelijk
wereldwijd 100 jaar toegepast. Er zijn
weinig industriële producten, die mede
door continue productinnovatie, al 100 jaar
op de markt zijn. De gegolfde stalen
producten zijn Spirosol duikerbuizen en
Multi-Plate duiker- en tunnelprofielen.
Op de stand zijn de vele mogelijkheden
van deze producten te zien.

BFI, Schiedam, presenteert in stand W 329
een aantal noviteiten op het gebied van
rioolrenovatietechnieken:
- Eindloze kous. De eindloze kous is een
systeem waarbij vanuit één inspectieput of
mangat tientallen meters gerenoveerd
kunnen worden zonder dat een eindafwerkingsput nodig is;
- Bekleding ventilatiekanalen. Dit is een
dunwandige kunststofvoering waarmee
(verticale) rechthoekige ventilatiekanalen
bekleed worden;
- Hellingshoekmeting. Voor het meten
van de ligging van het riool in het verticale
vlak heeft BFI een nieuwe methode
ontwikkeld namelijk de 'hellingshoekmeting';
- Meting hoekverdraaiing. Wanneer een

563

H , 0 (29) 1996,nr. 19

rioolstreng geïnspecteerd is met een
hellingshoekmeting, is het mogelijk om
in de grafische weergave van de ligging
van het riool de locatie van de voegen
aan te geven. Omdat de ligging van de
buizen t.o.v. het horizontale vlak bekend
is, kan door een speciaal hiervoor ontwikkeld computerprogramma de hoekverdraaiing tussen twee buizen berekend
worden;
- Voegwijdtemeting. Het meten van de
axiale verplaatsing van de buizen onderling
wordt door BFI uitgevoerd met een
speciaal hiervoor ontwikkeld computerprogramma dat de voegwijdte tot op de
millimeter nauwkeurig berekent.

CUNO CTG-KLEAN
filtersysteem bij Van Borselen
Ingenieursbureau Van Borselen, Zoetermeer,
introduceert in stand O 403 een nieuw
filtersysteem om arbeids- en schoonmaakkosten te verlagen en tevens om milieuen toxische problemen te vermijden.
Het volledige afgesloten filterpakket wordt
in zijn geheel verwisseld, zonder dat de
filterkaarsen en het product in contact
komen met de productie-medewerker en
direct aan de buitenlucht wordt blootgesteld.
Het te filteren product komt niet in aanraking met het filterhuis, zodat na het
verwijderen van het pakket het huis niet
gereinigd behoeft te worden.
De filterhuizen met bijbehorende pakketten zijn te verkrijgen voor één stuks enkelvoudige lengte tot en met 7 stuks drievoudige lengte filterkaarsen.
De pakketten kunnen worden voorzien van
de bekende CUNO diepte-filters, zoals de
MICRO KLEAN, MICRO WYND en
BETAPURE in micronages van 0,5 tot
150 micron.

Productenpakket van
Bos Benelux B.V.
Bos Benelux B.V.,Dordrecht, (stand A 735)
toont zijn complete productenpakket.
Naast de reeds vertrouwde fabrikaten
Landia (mixers en voortstuwers), Vogelsang
(roterende verdringerpompen) en Tierre
(beluchtingsschotels) zal ook voor het eerst
AirForce (beluchtingsslang) te zien zijn.
De AirForce beluchtingsslang is een
revolutionair product dat een eenvoudige
installatie koppelt aan extreem hoge zuurstofoverdracht en efficiency.
Naast deze noviteit wordt de nieuwe
Vogelsang VI00 serie gepresenteerd.
Deze serie pompen completeert het
Vogelsang programma voor de lagere
debieten met behoud van alle vertrouwde
eigenschappen.

Vlinderkleppen bij Bosta bv
Bosta bv, Heerhugowaard, introduceert in
de stand A 811 een nieuwe serie vlinderkleppen. De 'STAR' vlinderkleppen-lijn is
standaard uitgevoerd met een huis in GG
25 met dichting EPDM. Drukklasse PN 16
voor de maten DN 50 tot en met DN 200;
drukklasse PN 10 voor grote maten tot en
met DN 300.
Ook presenteert Bosta bv, uit eigen
productie, een serie verzinkt stalen snelkoppelingen.
Een andere nieuwe productenlijn in het
assortiment is een pakket appendages,
fittingen en buizen uit CPVC in de diameters 16 tot en met 110 mm.
Verder zal Bosta bv de laatste ontwikkelingen op het gebied van PVC drukfittingen en appendages tonen, waarbij de
nadruk ligt op de compleetheid van het
pakket.

Brits paviljoen
Het Britse paviljoen (stand W 302)
vertegenwoordigt onder meer:
- Aqua-Dial met waterbehandelingsproducten;
- Capital Controls met ontwikkelingen op
het gebied van chloride;
- Fairey Industrial Ceramics met Doulton
waterfilters;
- Ecological Products met waterbehandelingstechnieken en advies;
- Houseman met membraanfiltratie;
- Syddal Engineering met het opsporen
van lekken in leidingen;
- Technolog met meetapparatuur;
- Tetra Europe met afvalwaterbehandelingstechnieken;
- Memcor met microfiltratie.

Deeltjesteller bij Clean Air
Techniek B.V.
Clean Air Techniek BV., Woerden, introduceert in stand N 533 het gebruik van
deeltjestellers bij drinkwaterbereiding.
Voor het controleren van de filterprocessen
bij bereiding van drinkwater worden
verschillende technieken toegepast.
Bijvoorbeeld worden troebelheids- en MFI
metingen toegepast voor het meten van
aanwezige vaste verontreiniging. Deze
metingen verschaffen gegevens over filterefficièntie en log-verwijderingswaarden.
Recente ontwikkelingen op het gebied van
optische laser deeltjestellers heeft ertoe
geleid dat het gebruik van deeltjestellers
een zeer waardevolle en betrouwbare
uitbreiding van het meetapparatuurbestand
betekent. Deeltjestellers kunnen snelle online metingen verzorgen over de aanwezige
deeltjes aantallen en deeltjes grootte.

Zodoende kan voor elke deeltjesgrootte de
filterefficiëntie worden bepaald. Verder kan
eenvoudig de aanwezigheid van bacteriën
zoals Cryptosporiduim en Gardia met een
deeltjesteller worden opgespoord.
Het gebruik van deze apparatuur voor het
bepalen van de integriteit van membranen
is een van de specifieke toepassingsgebieden.

SLA-perskoppeling bij
Conval Nederland B.V.
In de stand W 338 zal Conval
Nederland B.V., Boxtel, met een schaalmodel de werking laten zien van de
gepatenteerde SLA-perskoppeling.
Deze koppeling is een perskoppeling, die
in combinatie met de SLA-buizen, in
verontreinigde grond mag worden gelegd.
Op het drinkwaterleidingsysteem (buis met
koppelingen) is onlangs een Kiwa-keur
verleend. De buis met koppelingen is
gegarandeerd diffusiedicht.

Flowmeters en sensoren
bij Danfoss
Betreft: Danfoss introduceert flowmeter
specifiek voor watertoepassingen
Danfoss/ITHO, Schiedam, introduceert
in de stand Z 211 een nieuwe serie
MAGFLO" elektro-magnetische flowmeters, specifiek ontwikkeld voor toepassing in de drinkwaterindustrie en afvalwater-zuiveringsinstallaties. De nieuwe
serie flowmeters, de MAG3100 W (Water),
is standaard verkrijgbaar in de diameters
DN25-1.200.
Verder introduceert Danfoss een nieuwe
generatie sensoren voor on-line meting van
nitraat, ammoniak en fosforhoudende
media. On-line meting van ammoniak en
nitraat met korte responsietijden maakt het
mogelijk om de onttrekking van stikstof in
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een tank te regelen door intermitterend
zuurstof toe te voeren.
Het leveringsprogramma van Danfoss
biedt onder meer ook:
- Frequentie-omvormers voor grote
motorvermogens;
- Nieuwe serie Danfoss soft starters voor
draaistroommotoren tot 600 kW;
- Frequentie-omvormers specifiek voor
de aandrijving van pompen en ventilatoren.

Degrémont Holland B.V.
Degrémont Holland B.V., Bunnik,
presenteert in stand E 146 verschillende
verbeterde methoden voor de behandeling
van water.
De Densadeg is de nieuwste generatie
bezinkers, waarin op effectieve wijze
coagulatie/flocculatie, bezinking en slibopslag kunnen worden gecombineerd. Door
het gebruik van lamellen en gecontroleerde
slibrecirculatie worden goede prestaties
bereikt en kan de grootte van het procesapparaat sterk worden beperkt.
Ultrafiltratie is een relatief nieuwe technologie, waarbij van een grote doorbraak
gesproken kan worden nu membranen
beter functioneren en goedkoper geworden
zijn. Degrémont is actief op deze markt als
systeembouwer met gebruikmaking van de
UF-membranen van Aquasource.
De Biofor. Degrémont's slib-op-drager
systeem is verder ontwikkeld, zodat veel
hogere belastingen mogelijk zijn, waardoor
de effectiviteit toeneemt en de kostprijs
aanzienlijk daalt. De grootste installatie, die
over Biofor systemen beschikt, is de
nieuwe rioolwaterzuivering van ParijsColombes met 900.000 i.e.
Naast genoemde nieuwe ontwikkelingen
presenteert Degrémont Holland zich als
oplosser als het gaat om watervragen, slibbehandeling en daarmee geannexeerde
problemen.

Membraantechnologie, dè
oplossing voor het hergebruik
van water en grondstoffen
DHV presenteert tijdens de Aquatech '96
de laatste ontwikkeling op het gebied van
waterbehandelingstechnologie: membraantechnologie. Deze technologie voor de
behandeling van water maakt gebruik van
een nieuw type membraanmodule
ZeeWeed™. In de stand van DHV (standnummer E 143) kunt u een schaalmodel
hiervan bezichtigen.

Deskundigen zien de ZeeWeed™ technologie als een veelbelovend procédé voor
drinkwater- en afvalwaterbehandeling voor
zowel de Nederlandse als de internationale
markten. Door de toepassing van membraanfiltratie, al dan niet in combinatie met
een vergaande biologische afbraak, wordt
water met een hoge kwaliteit verkregen.
Daardoor neemt de mogelijkheid van
hergebruik van water toe en kan de slibproductie tot een minimum beperkt
blijven. De installatie is compact, relatief
goedkoop in aanschaf en energiezuinig.
Duurzame oplossing voor Stedelijke
hydrologie
Een nieuw integraal concept voor het
omgaan met regenwater en afvalwater
Tijdens de Aquatech '96 toont DHV een
simulatie van een totaal nieuw concept
voor het duurzaam omgaan met afvalwater
en regenwater. De ontwikkelaars van dit
concept namen een aantal belangrijke
uitgangspunten:
- de vervuiling wordt aangepakt bij de
bron;
- scheiding vindt plaats aan de bron;
- gestreefd wordt naar de 'kleine kringloop';
- het energieverbruik moet geminimaliseerd worden;
- er wordt zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van duurzame materialen.
De uitgangspunten hebben geleid tot totaal
nieuwe oplossingen, zoals DWA* riolen,
infiltratievoorzieningen, drainage riolen,
oppervlakte afstromingsgeulen en een
lokaal waterleidingnetwerk.
Deze oplossingen zijn op zich al vrij uniek,
wat het echter bijzonder maakt, is de
geïntegreerde toepassing van het totale
concept. Uit exploitatieberekeningen is
gebleken dat het nieuwe concept niet
duurder is dan de traditionele oplossingen.
In opdracht van de gemeente Ede gaat
DHV gestalte geven aan het concept in de
wijk Doesburg. Ook in andere gemeenten
vindt deze wijze van omgaan met afval- en
regenwater al navolging.

Rainbox bij Drain Products
Benelux
Drain Products Benelux, Haarlem, laat in
stand E 103 de Stardrain Atlantic Rainbox
zien.
De Rainbox biedt een oplossing voor het
creëren van een ondergrondse buffer om
hier het regenwater in op te vangen en
weer af te geven (infiltreren) aan de ondergrond.
De Rainbox is vervaardigd van 100%
gerecycled polypropyleen, heeft een open
ruimte percentage van 95% en heeft een
zeer hoge druksterkte waardoor de Rainbox in vrijwel iedere situatie is toe te
passen.
De kracht van het systeem zit in het zowel
verticaal als horizontaal transporteren van
het water en het grote contactoppervlak
met de omliggende grond.
De Rainbox biedt dan ook de zekerheid
waar zowel opdrachtgever, ingenieur en
aannemer om vragen, nl. een systeem wat
niet dichtslibt en de levensduur van een
rioleringsysteem evenaart.

Luchtstrippers bij Dufil
International
Dufil International BV, Rijssen, stelt
in Standnummer E 114 enkele nieuwe
producten tentoon, waaronder de ShallowTray compacte luchtstripper en het broncontrolesysteem de EconoPump. Beide
systemen zullen in werking tentoongesteld
worden. Noviteiten bij Dufil International
zijn:
- ShallowTray compacte luchtstrippers,
maximaal drie meter hoog, vervangen
gigantische torens met dezelfde capaciteit
van 125 mVuur;

Aqua Turbo bij Dirkse
Milieutechniek B.V.
Dirkse Milieutechniek B.V., Heerenveen,
leverancier van de in Nederland inmiddels
goed bekende Aqua Turbo " productenserie, heeft voor de drijvende Aqua Turbo"
oppervlakte beluchter een eveneens
drijvende overkapping ontwikkeld, die het
geluidniveau met circa 20 dB(A) reduceert
en verspreiding van eventuele aerosolen
voorkomt.
In de stand A 790 toont DMT een werkend
model van deze drijvende overkapping.

ShallowTray compacte luchtstripper.

- EconoPump: een totaal nieuw type
broncontrolesysteem dat de meest waterproducerende bron piekhoogten laat
bereiken;
- Ozongeneratoren zijn een wereldprimeur
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omdat de manier van voeding en koeling
totaal nieuw is vergeleken met andere ooit
uitgebrachte ozongeneratoren;
- de AirSep zuurstofgeneratoren stellen u
in staat uw eigen zuurstof te produceren,
dus bijzonder efficiënt en kostenbesparend
en altijd zuurstof aanwezig!;
- het Halliburton flowmeterpakket, hoog
gekwalificeerde producten, ontwikkeld in
de olie-industrie, en inzetbaar voor alle
stromen die gemeten moeten worden.

- voedingsindustrie (filter- en vruchtenpersen);
- autowasinstallaties;
- scheepvaarttoepassingen.
Wilt u meer weten over de nieuwe DPV(S)
pompen, bezoek dan de stand van
Duijvelaar Pompen op de Aquatech '96,
Standnummer E 154.

Duijvelaar Pompen
introduceert nieuwe verticale
centrifugaalpomp
Duijvelaar Pompen uit Alphen aan den
Rijn introduceert de nieuwe verticale
in-line centrifugaalpompen, de DPV en de
DPVS serie op de Aquatech '96.
Het belangrijkste voordeel van deze nieuwe
pompserie is dat alle delen van de pomp
die met de vloeistof in contact komen, zijn
vervaardigd van roestvaststaai.
De DPV serie is uitgevoerd in roestvaststaal 304 en de DPVS serie is gemaakt van
roestvaststaai 316.
Ten opzichte van de huidige verticale
centrifugaalpompen zijn de DPV(S)
pompen ook op een aantal andere punten
belangrijk verbeterd:
- de pompen leveren een aanzienlijk hoger
rendement (+7% tot +18%) en zijn daardoor energiezuinig;
- de DPVS pompen zijn naast de uitvoering met binnendraad flenzen ook
leverbaar met victaulic aansluitingen, waarmee de pompen voor elk ander fabrikaat
kunnen worden ingezet;
- de pompmantel is voorzien van O-ringafdichtingen, die niet gevoelig zijn voor
temperatuurwisselingen;
- de DPV(S) pompen zijn standaard voorzien van een DIN 24960 mechanical seal.
De DPV(S) pompen zijjn momenteel leverbaar in twee modellen: de DPV(S) 2 en de
DPV(S) 4. Deze pompen kunnen worden
uitgevoerd met een variabel aantal waaiers
van 1tot 25 stuks. Door het juiste aantal
waaiers te kiezen kan het gewenste
bedrijfspunt optimaal worden geselecteerd.
Binnenkort zullen ook de modellen
DPV(S) 10, 14 en 18 leverbaar zijn.
De DPV(S) pompen worden toegepast in
onder andere:
- drukverhogingsinstallaties (proces- en
drinkwater);
- ketelvoeding;
- sprinklerinstallaties;
- klimaatbehandeling;
- brandblusinstallaties;
- waterbehandeling;
- beregening;
- koelwatertransport;
- metaalindustrie (snij-olie transport);

Meskantplaatafsluiter bij
EBRO armaturen
EBRO ARMATUREN in Hagen,
Duitsland, (stand E 180) ontwikkelde enige
jaren geleden in samenwerking met een
van de grootste Europese producenten van
plaatafsluiters een eigen afsluiter speciaal
voor het watersegment.
Deze meskantplaatafsluiter met typeaanduiding EBES is Bi-directioneel, wat
wil zeggen dat naar beide zijden een
volledige afdichting wordt verkregen.
De EBES is standaard voorzien van een
solide epoxycoating en leverbaar in een
elektrische, pneumatische en hydraulische
uitvoering. De handwielbediende uitvoering
is voorzien van een niet-stijgende spindel.

Ozoninstallatie bij Eco
Purification Systems B.V.
Ozon wordt al lang toegepast bij de zuivering van drinkwater. Ook in Nederland
maken reeds meerdere drinkwaterbedrijven
gebruik van ozon bij de bereiding van
betrouwbaar drinkwater. Recent is de door
Eco Purification Systems (Rijswijk, stand
Z 224) geleverde ozoninstallatie voor de
Gemeentewaterleidingen Amsterdam in
bedrijf genomen.
Tegenwoordig wordt ozon veel toegepast
bij de zuivering van afvalwater, vaak in
combinatie met biologische zuiveringstechnieken. Eco Purification Systems heeft
hiertoe een katalytisch oxidatiesysteem
ontwikkeld waarin ozon wordt gecombineerd met een vaste katalysator. Recent
is een installatie voor de zuivering van
percolatie water in bedrijf genomen.

kunnen grote Desparmgen geieauseciu
worden op:
- Energie;
- Reinigingskosten;
- Chemicaliën en milieu;
- Kapitaalkosten.
Bij het C.Q.M. systeem worden op tijds-

Beide systemen zullen gepresenteerd
worden evenals het nieuwe type ozongenerator van het Franse bedrijf Trailigaz,
dat in Nederland door Eco Purification
Systems wordt vertegenwoordigd.

Eekels Pompen B.V.
Eekels Pompen B.V., Barendrecht, heeft
ruim 500 pompen in de verhuur. In de
stand E 122 worden een aantal unieke
huurpompen getoond.
- De HIDROSTAL dompelpomp met
gepatenteerde schroef-centrifugaal waaier.
Met deze pomp kan probleemloos grofafvalwater worden verpompt.
- De GRINDEX bouwklokpomp met een
4-voudige motorbescherming. Nieuw is de
GRINDEX Master met een druk van maar
liefst 7 bar.
- VARISCO dieselmotorpompen met een
vacuümsysteem, hierdoor zuigt de pomp
zeer snel aan.
- Tevens is van VARISCO een
membraanpomp te zien met de zuig- en
persaansluiting in de lengterichting van het
frame. Hierdoor is een zeer handzame en
compacte pomp ontstaan.

Slangenpompen bij EekelsSamson
Eekels-Samson, Bunschoten (stand E 107),
vertegenwoordigt een breed programma
pompen en compressoren voor toepassingen in de industrie en overheid.
Een belangrijke bijdrage in de afvalwaterprocessen leveren onder andere de fabrikaten Hidrostal, Goulds en HV Turbo.
Met de toevoeging van twee nieuwe
productgroepen, de Verderflex slangenpompen en de Arnold voortstuwers en
mixers, is onlangs een verdere optimalisatie van het leveringspakket gerealiseerd.
Verder heeft Eekels-Samson door de jarenlange ervaring op het gebied van industriële slangenpompen een serie pompen
ontwikkeld volgens een volledig nieuw
concept. Gekozen kan worden uit 10 basistypen met maximale opbrengsten tot
80 mVuur en 15 bar.
De fabrikant Arnold AG produceert een
breed programma voortstuwers en mixers.
Deze producten, met onder meer de
Turbo-Rex en de Turbo-Pro, zijn uitstekend inzetbaar voor vele toepassingen
in de afvalwatertechniek.

Slibontwateringsinstallaties
bij Huber Edelstahl
Huber Edelstahl, Winterswijk, toont in
de stand O 405 slibindik- en slibontwateringsinstallaties. Slib, afkomstig van

Pompen met lage exploitatiekosten bij Grundfos
Grundfos, Weesp, zal in de stand E 100
aandacht schenken aan twee noviteiten in
haar omvangrijke programma pompen. Het
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gaat om de nieuwe reeks SP-bronpompsystemen en een reeks E-centrifugaalpompen. Laatstgenoemde pompen zijn
voorzien van een motor met ingebouwde
frequentie-omvormer. Beide pompenreeksen onderscheiden zich door hun
aantrekkelijk lage exploitatiekosten.

HAO Milieuopleidingen
In stand A 828 staat de HAO Milieuopleidingen met contractonderwijs en
consultancy. Eén van de activiteiten is de
Tweede Fase Opleiding Milieukunde, een
deeltijdopleiding gedurende 2 jaar (donderdagmiddag/-avond) met een totale studiebelasting van 1.750 sbu.
De inhoud bestaat uit 4 blokken:
Integrale aanpak milieuproblemen, Projectmanagement, Natuur en milieubeheer of
Milieumanagement in bedrijven en Onderzoek.
De opleiding wordt gehouden in Deventer
in de Hogeschool IJsselland.

Noviteiten bij Heidemij
realisatie

Grundfospomp.

AquaTrust bij
HAB International B.V.
HABInternational B.V., Leusden, presenteert praktisch haar volledige productenen dienstenrange in stand N 529.
Naast de revolutionaire nieuwe 'AquaTrust',
antibacteriële kaarsfilters, zullen de
volgende fabrikanten en hun producten
en diensten worden gepresenteerd:
- Aplex, Plunjerpompen en expendables.
Innovatief design en superieur vakmanschap;
- PEI, HSC centrifugal feedpumps en
TURBO energy recovery units;
- Eurodia, ED Stacks;
- Knappe, Pressure Vessels en AnyRack
System;
- Toray, R.O. en N.F. desalination
membranes;
- FilterCor, Gewonden kaarsfilters in
elke denkbare uitvoering, specialiteiten
als SuperCarbon-, Zeoliet- en Kleifilterkaarsen;
- Trident Logistics,Flexibele Koppelingen,
Style 77,in RVS en andere uitvoeringen;
- EWS, Controllers voor R.O. installaties
en ionenwisselaars;
- UitraMax, Pulsation Stabilizers;
- Westwind Software, Water system
Detective voor Windows 3.xx en
Windows 95;
- Mabat, SDI/MFI meetapparatuur in
vaste en portable uitvoering;
- PPC, AutoSDl. Een portable SDI meter
met een bewezen reputatie;
- Cycron, Kunststof filterhuizen en spares,
speciaal voor toepassing in agressieve
omgevingen en voor het filteren van
agresieve vloeistoffen.

Een interessant alternatief voor reiniging
van verontreinigd grondwater is biologische afbraak; deze methode is echter
nog onvoldoende bewezen voor een aantal
micro-organische verontreinigingen en
relatief gevoelig voor verstoring (toxiciteit).
Bovendien is het niet altijd mogelijk lage
eindconcentraties te bereiken. Biologische
afbraaksystemen zijn dus niet in alle
situaties in staat een afdoende behandeling
te geven aan grondwater. Echter, in combinatie met andere technieken is dit wel het
geval. Hiervoor biedt bijvoorbeeld fotochemische oxydatie in combinatie met
biologie in het bijzonder aantrekkelijke
perspectieven. Heidemij realisatie,
Waalwijk, staat op de beurs in stand V605.

Koppelingen bij Helden
Couplings B.V.
Met meer dan 30 jaar ervaring in het
ontwerpen en produceren van kwaliteitsproducten voor de pijpleiding-industrie,
heeft Helden Couplings, Panningen,
(stand E 117) weer een innovatieve groep
producten op de markt gebracht: De Ultra
Range Koppelingen en Flensadapters.
Met de vele verschillende soorten pijpen
die momenteel gebruikt worden in de
water- en gasindustrie, elk met andere
uitwendige diameters, concludeerde
Helden dat er een behoefte bestond aan
koppelingen en flensadapters die al deze
afmetingen binnen een bepaalde nominale
maat zouden omvatten.
De Ultra Range Koppelingen en Flens
Adapters hebben een uitwendig diameterbereik tot 34 mm. Ze zijn nochtans licht in
gewicht, in sommige gevallen zelfs 8 kg
minder dan vergelijkbare producten, waardoor zij gemakkelijk te hanteren en te
installeren zijn. Ze zijn verkrijgbaar in de
maten vanaf N W 50 mm tot en met
N W 300 mm.

Leveringsprogramma van
Hethon Nederland
Op de stand nummer E 131 presenteert
Hethon Nederland, Hengelo, de complete
serie pneumatische membraanpompen van
YAMADA, geschikt voor het verpompen
van afvalwater met de meest uiteenlopende
soorten van chemische verontreiniging.
Nieuw is de reeks actieve pulsdempers,
die in alle pompmaten en materialen
verkrijgbaar zijn.
Als aanvulling op Hethon's eigen merk
Dry Material Feeders, waarmee vlokmiddelen, kalk en vele andere droge stoffen
kunnen worden gedoseerd, heeft Hethon
een transporteur voor droge stoffen
ontwikkeld.
Voorts worden de elektrische doseerpompen van GRI, mini-vacuumpompen
van het fabrikaat Fürgut en een geheel
nieuwe serie draaiende doorvoeren van
Duff Norton tentoongesteld.

Meet- en regeltechniek bij
Hirschmann
Hirschmann, Weest, brengt in stand A
747B zijn leveringsprogramma onder de
aandacht.
- Connectoren E-Serie (ELWIKA 4012...)
voor Sensortechniek. De compacte, ronde
connectoren van de E-Serie met haakse
kabeluitgang (ELWIKA) zijn leverbaar in
een groot aantal uitvoeringen gemaakt voor
specifieke behoeften van gebruikers.
Voor toepassing in de steeds belangrijker
wordende sensortechniek brengt Hirschmann nu het type ELWIKA 4012... met
speciaal uitgevoerde vergrendel(ring)moeren op de markt. Deze connector uit
de E-Serie is gemaakt voor toepassing in
een 'industriële omgeving' waar vanwege
een agressieve atmosfeer aan de kwaliteit
van de connectoren hoge eisen worden
gesteld.
- Connector met timerschakeling. Al sinds
de jaren vijftig bieden de connectoren van
de Serie GDME/GDML van Hirschmann
een flexibel concept voor het aansluiten
van actuatoren.
Met hun geïntegreerde elektronische
componenten en gecertificeerd volgens
DIN 43650/ISO 4400 voldoen deze
connectoren aan de meest uiteenlopende
eisen van de gebruikers.
- Afstandbediening voor PC's via glasvezelkabel. Voor het op grote(re), afstand
bedienen van PC's via glasvezelkabel levert
Hirschmann het RCU 1300 systeem.
Dit systeem biedt de mogelijkheid de
afstand tussen PC en bediening (toetsenbord, muis en monitor) te vergroten tot
circa 1.300 meter. Met conventionele
koperbedrading is het mogelijk slechts
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GOME timervan Hirschmann.

een tiental meters te overbruggen.
- Optische scheidingsmodule, 80 MHz.
Voor toepassing, onder andere, in een
'medische omgeving' heeft Hirschmann
de scheidingsmodule OTV 80 M2 ontwikkeld.
De OTV 80 M2 verwerkt alle gebruikelijke
lijn- en beeldfrequenties. Het is mogelijk
videosignalen met een hoge resolutie en
een bandbreedte van 80 MHz, galvanisch
gescheiden, over te brengen.

HITMA introduceert Pali
Coreless Profile filters
HITMA presenteert in stand E 191 voor
de eerste keer in Nederland de Pali
Coreless Profile 6 inch diameter filters.
Deze filters zijn speciaal ontwikkeld voor
toepassingen met hoge flows (groter dan
600 liter per minuut) bij onder andere
drinkwater- en proceswatertoepassingen en
andere industriële procestoepassingen.
Andere noviteiten van Hitma zijn onder
meer:
- De nieuwe PaliMicroza LVG ultrafiltratie
modules. Deze zijn speciaal ontwikkeld
voor de voorbehandeling van proceswater
en drinkwater toepassingen. Ze bieden een
constante, hoge waterkwaliteit.
- De Pall Kleen-Change serie 100 filterunits. Was het voorheen noodzakelijk het
filterhuis te reinigen wanneer het filter
werd vervangen, met de Kleen-Change unit
is dat verleden tijd. De hele unit wordt in
een keer vervangen, de kans op contact van
de gebruik(st)er met eventueel gevaarlijke
vloeistoffen is minimaal.
- De nieuwe Ultipleat Profile Plisseren
van filtermateriaal wordt al geruime tijd
toegepast om een zo groot mogelijk
filtratie-oppervlak te verkrijgen. Innovator
Pall vergroot dit filtratie-oppervlak echter
nog verder door een nieuwe, gepatenteerde,
manier van plisseren.
- De Solomat MPM520c waterkwaliteitsmeter. De draagbare MPM520c multifunctionele waterkwaliteitsmeter van
Solomat is één van de Solomat-instrumen-

ten die HITMA op de beurs laat zien.
De MPM520c vervangt een aantal algemene
laboratorium- en veldinstrumenten waardoor er wordt bespaard op de kosten
voor training, onderhoud, aanschaf en kalibratie.
- De Solomat-WP4007, een draagbare
multifunctionele waterkwaliteitsmonitor.
De WP4007 is geschikt voor opnemers
voor pH, temperatuur, geleidbaarheid/zoutgehalte/TDS, opgeloste zuurstof, troebelheid/TSS, diepte, ORP, ammonium, IONconcentraties en analoge signalen.
- De HITMA-divisie Afsluitertechniek
presenteert tijdens de beurs onder andere
de afsluiters van de fabrikant Red Valve.
Deze afsluiters zijn geschikt voor problematische toepassingen in de afvalwater-,
chemie-, papier-, en voedingsindustrie.

Gasinbrengsystemen bij
HoekLoos
In de stand W 344 presenteert gassenleverancier Hoek Loos, Schiedam, diverse
toepassingen voor de behandeling van
drinkwater, afvalwater en proceswater.
De verschillende eigenschappen van gassen
als zuurstof, koolzuur of waterstof worden
bij deze waterbehandelingstechnieken
optimaal benut.
HoekLoos gaat in op vier mogelijke gasinbrengsystemen: met begassingsmatten,
door een Venturi-mixer, met reactoren
of door directe injectie. Het bedrijfis
met name gespecialiseerd in het vervaardigen van elk gewenst tailormade-systeem
voor ruim 25 waterbehandelingstechnieken.

Asafdichtingen bij IHC
Lagersmit
IHC Lagersmit, Kinderdijk, (stand O 429)
ontwerpt, fabriceert, levert en repareert
asafdichtingen voor schepen, pompen en
andere industriële toepassingen.
Sedert 10 jaar levert IHC Lagersmit de
nagenoeg onderhoudsvrije watergesmeerde
LIQUIDYNE pompasafdichting, die vooral
wordt toegepast bij asdoorvoeringen die
gekenmerkt worden door hoge belasting
t.g.v. omtreksnelheid en drukverschil.
De watergesmeerde LIQUIDYNE
asafdichting is in staat met zeer hoge
belastingen te werken die ontstaan door
groot drukverschil en hoge omtreksnelheid
(PV-waarde). Het water voor de smering en
de koeling wordt betrokken direct van de
af te dichten centrifugaalpomp of wordt
door een apart spoelsysteem toegevoerd.
Door juiste schakeling van de verschillende
elementen kan de afdichting optimaal
worden ingericht voor de heersende
bedrijfsomstandigheden. De LIQUIDYNE

is wereldwijd gepatenteerd en wordt al
jaren toegepast in velerlei typen pompen,
zoals procespompen, baggerpompen,
jetpompen, koelwaterpompen, gemaalpompen e.d. Voor elke pomptoepassing zijn er
verschillende LIQUIDYNE-varianten
mogelijk.

Nieuw bij Imbema
Imbema controls, Haarlem, toont in stand
E 102 zijn leveringsprogramma met onder
meer:
- Sieger Ltd. gasdetectors, explosimeters;
- Photovac Inc. draagbare fotoionisatiedetectors (PID), draagbare gaschromatografen, stationaire gaschromatografen;
- FCI Ine analysers voor gassen in water
en bodem;
- Dresser-Instech aqualog dataloggers
voor waterdruk;
- Donkin gascompressors en boosters;
- UGI huishoudgasmeters, industriële
gasmeters;
- Nivelco Ltd. niveau- en flowmeters voor
afvalwater en industriële toepassingen;
- Isoil magnetische flowmeters;
- MMG vortexmeters;
- Polymetron AG water analysers voor
o.a., 0 2 , NH 3 , Si0 2 , Na + , CI 2 , alle titraties
analysers voor ketelvoedingswater, pH-,
Redox- en geleidbaarheidsmeters;
- BTG Polymetron troebelheidsmeters,
slibniveau- en concentratiemeters;
- Astro Inc. TOC analysatoren voor laboratorium- and procestoepassingen;
- Zuellig AG analysatoren voor opgeloste
zuurstof.

TriScan bij IPCO
IPCO, Dordrecht, introduceert in stand
A 809 de TriScan. Elke ontgraving geeft
kans op beschadigingen van ondergrondse
kabels en leidingen met alle gevolgen van
dien. Om dit te kunnen voorkomen is er
nu de TriScan. De TriScan is een kabel en
leidingzoeker die meedenkt. Verschillende
kabels en leidingen worden moeiteloos
gevonden inclusief diepte welke digitaal
wordt gemeten en direct digitaal weergegeven op het LCD display.
Kenmerkend voor de TriScan zijn dan ook
de zeer eenvoudige bediening, dieptemeting en nauwkeurigheid wat de gebruiker
gemak en duidelijkheid geeft.

Ontwikkelingen bij ITT Flygt
ITT Flygt, Dordrecht, toont in stand A 752
de laatste ontwikkelingen op het gebeid
van het gemaalbeheer(s)systeem Mac Tec.
Er worden demonstraties van de nieuwe
AQUAVIEW software voor Centrale Post
gebruikers gegeven.
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Voor het in drukrioleringssystemen veel
toegepaste MINIGEMAAL heeft ITT Flygt
een spoelklep ontwikkeld die putten
schoon houdt. Elke keer als de pomp
ingeschakeld wordt, doet eerst de spoelklep een aantal minuten zijn werk.
Tevens is er een opstelling te zien van het
onlangs gelanceerde TOTAALGEMAAL.
Een kant en klaar concept voor rioolgemalen met hoogwaardige materialen,
zoals R.V.S. en kunststof persleiding.
Een ander actueel onderwerp zijn BergBezinkBassins. Een Flygt spoelpomp is een
vast onderdeel van veel BergBezinkBassins.
Verder is op het gebeid van rioolwaterzuiveringen de Bananenblad voortstuwers
en de Sanitaire beluchters te zien.
De onderwater Mixers van Flygt zijn
inmiddels een veel toegepast element
geworden als het gaat om mengen of in
suspensie houden van een vloeistof.

Statische buismengers bij
Jongia
Jongia, Leeuwarden, presenteert in stand
N 550 statische buismenger.
In tegenstelling tot dynamische mengers,
dus roerders, waarbij de menging bereikt
wordt door bewegende roerelementen,
gebeert dit bij statische mengers door vaste
elementen, die binnen een stromingsbuis
zijn aangebracht.
De Jongia statische buismengers worden
zeer succesvol toegepast, o.a. voor het
dispergeren, emulgeren, suspenderen,
injekteren, beluchten, begassen, thermische
beheersing, chemische reacties, coagulatie,
flocculatie (PE inmengen), slib beluchten/
beroeren, neutralisatie, olie/water emulsies
(afvalwater) en het in stand houden van
slurries.
Verder toont Jongia - de JDR roerders.
Voor de drink- en proceswaterbereiding

kan de unieke JDR succesvol worden
toegepast. De JDR is een roerder met
een speciaal Jongia laagtoerige electromotor
en kan tevens poolomschakelbaar of in
EX-uitvoering worden geleverd;
- JONGIA TOPFLENSROERDER met
speciaal voor de waterzuivering
geselecteerde elementen. De exacte keuze
en dimensionering van de roerders is dus
zeer belangrijk.

Noviteit bij Kemwater B.V.
Kemwater BV., Rozenburg, besteedt in
stand Z 212 aandacht aan een noviteit.
Als opvolging van het HYPRO-EUREKA
project is in Helsingborg (Zweden) een
full-scale thermische hydrolyse plant
gebouwd. Het project is een samenwerking
tussen Kemira Kemi, Alfa Laval Separation
en de stad Helsingborg. Het project is
gebaseerd op het terugwinnen van zowel
organisch materiaal als fosfaat en coagulant
uit het zuiveringsslib.
Naast de verwijdering van zware metalen
van het zuiveringsslib, neemt tevens het
slibstortvolume sterk af (60-70%).
Het proces kan worden opgesplitst in twee
stappen. Gedurende de eerste stap wordt
bij hoge temperatuur ( + / - 160°C) en lage
pH (ongeveer 1) organisch en anorganisch
materiaal in oplossing gebracht. Vervolgens
vindt een scheiding plaats van vaste fase
(organisch slib met een ds. van 50 tot 60%)
en vloeistoffase plaats in een centrifuge.
Het organisch slib bevat een zeer laag
gehalte aan zware metalen en heeft tevens
een zeer hoge energiewaarde.
De vloeistoffase (opgelost organisch
materiaal, Fe/Al, fosfaten en zware
metalen) wordt vervolgens tot een pH van
7 gebracht, waardoor precipitatie van
Fe/Al, fosfaten en zware metalen plaatsvindt en er een vloeistoffase resteert met
opgelost organisch materiaal. Deze vloeistof kan als denitrificatie-chemicalie
gebruikt worden of voor extra biogasproductie zorgen.

Buisleidingsystemen bij
Kialite Plasticon B.V.
Kialite Plasticon BV., Tilburg, (stand
E 124) vervult al decennia lang een innovatieve rol op het gebied van glasvezel
versterkte kunststof buisleidingsystemen
(GRP). De corrosiebestendige KIALITE
buisleidingen worden gebruikt voor het
transport van waterachtige vloeistoffen tot
en met het transport van zeer agressieve
chemicaliën.
Naast eigenschappen als: chemische
bestendigheid en bestandheid tegen
temperaturen tot 120° Celsius met behoud
van de hoge mechanische eigenschappen

hebben KIALITE GRP leidingen nu ook
een hoge slijtvastheid.
De erosiewerende beschermingslaag is een
combinatie van chemische resistentie en
een verhoogde weerstand tegen abressieve
invloeden. Deze anti-abressieve liner is
toepasbaar op alle buistypes van KIALITE
en kan zowel in- als uitwendig bescherming
geven.

Noviteiten bij Bernard Kin
B.V.
Bernard Kin BV., Rijen, presenteert in
stand E 97 een aantal noviteiten.
- EBARA centrifugaalpomp met open
waaier type DWO. Maximale doorlaat
19 mm, maximale vloeistof temperatuur
80°C met pompdelen van RVS en
mechanische asafdichting koolstof/keramiek.
- EBARA meertraps centrifugaalpomp met
waterkoeling type MULTIGO. De motor
wordt gekoeld door het te verpompen
medium. Het medium loopt langs de
buitenkant van de motor en absorbeert het
geluid van de motor waardoor deze erg stil
is.
- EBARA vuilwaterdompelpomp DR serie.
- EBARA in-lijn pompen rvs plasma
geperst.
- ETATRON doseerpomp type MC-mA.
De MC-mA doseerpomp is voorzien van
een microprocessor geschikt voor bedrijf
waarbij de pomp proportioneel instelbaar
is aan de hand van het ingangssignaal
uitgedrukt in mA.
- ETATRON doseerpomp HD-PH/P.
Proportionele doseerpomp met geïntegreerde PH-meting. Capaciteit van 1 tot
20 l/h druk tot 20 bar.
- ETATRON doseerpomp DL-LIS/CD.
Deze doseerpomp met een hoge betrouwbaarheid, controleert en regelt de
conductiviteitswaarde van het medium.
- ETATRON Motor-doseerpompen.
- ETATRON Conductiviteitsmeter.

Meetapparatuur bij Krohne
Persenaire
Krohne Persenaire, Huizen, presenteert in
stand A 706 een aantal nieuwe stromings-,
niveaumeters- en schakelaars waaronder de
zéér aantrekkelijk geprijsde water-magflow
meters typen AQUAFLUX 410 en ECOFLUX voor waterdebieten, die met hoge
precisie moeten worden gemeten.
Voor debietmeting in niet geheel gevulde
buizen is de TIDALFLUX geïntroduceerd,
waarbij zelfs met 'niet benattte' elektroden
door een computergeheugen en niveaumeting, flow tot op 1,5% nauwkeurig kan
worden gemeten. De CONTROL-FLUX is
voor eenvoudige debietmeting, waarbij het
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meetelement onder bedrijf kan worden
uitgewisseld.
Volgend op het succes van de radar
niveaumeters typt BM 70/.. is de BM 100
(radar-reflex) geïntroduceerd. Hierdoor is
niveau- en twee fasenmeting (bijvoorbeeld
slib) van vloei- en vaste stoffen mogelijk
geworden, zonder merkbare invloed door
temperatuur, druk of atmosfeer.

Breed programma pompen
bij KSB
KSB, Zwanenburg, toont in de stand E 74
een breed programma pompen, voortstuwers, afsluiters en regelsystemen voor
de milieutechniek en de (proces)industrie.
KSB biedt producten voor institutionele
en industriële zuiverings- en waterbehandelingsinstallaties. Dit leveringsprogramma
omvat complete gemalen voor al dan niet
agressief afvalwater, polderbemaling,
bevloeiing,winning en transport van drinkwater, industriële koelwaterinstallaties enz.
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Varia drivevan KSB.

De leidende positie van KSB blijkt uit de
vele noviteiten die ook deze Aquatech op
de KSB stand zijn te ontdekken.

KZ Meet- en
Regelapparatuur
KZ Meet- en Regelapparatuur, Zwolle,
besteedt in stand N 500 aandacht aan
enkele interessante noviteiten in het
assortiment.
Uniek op de Nederlandse markt is Gas uit
het stopcontact. Na jarenlang onderzoek en
grondige oriëntatie introduceert KZ Meet& Regelapparatuur een voor Nederland
unieke manier van gastoevoer: gas uit het
stopcontact. Door flexibele RVS-leidingen
en speciaal ontwikkelde gasstopcontacten
kan gas worden afgetapt op iedere
gewenste plaats in de woning.
KZ presenteert verschillende uitvoeringen
van de watertappuntkast. Een veilige en
praktische manier van watertappen, waardoor het gebruik van standpijpen - en het

daarmee gepaard gaande risico van drinkwaterbesmetting - aanzienlijk kan worden
beperkt.
Nieuw op de Nederlandse markt is het
productenpakket van de Italiaanse
fabrikant Nova Siria: een omvangrijk
assortiment koppelingen, flensadaptors en
reparatiekoppelingen.
Tenslotte de gasvoerende beugels voor
grotere gasmeters. Tot voor kort waren
gasvoerende beugels uitsluitend toe te
passen bij gasmeters voor huishoudelijk
gebruik. KZ levert ze nu ook voor
meters van bedrijven en andere grootverbruikers.

AS Bio-Compact bij
Landustrie
Landustrie Sneek BV zal in de stand E 145
een totaalpakket aan apparatuur tentoonstellen, dat een wezenlijke bijdrage kan
leveren aan de oplossing van de actuele
problematiek rond de gemeentelijke
rioleringsplannen.
Dit leveringspakket omvat de volgende
items:
- Rioolgemalen voorzien van DECRpompen;
- Bergingskelders met sturing van spoelen ledigingspompen;
- Telemetrie;
- Drukriolering voorzien van versnijdende
of éénkanaalwaaier-pompen;
- IBA's.
De genoemde pompen, sturing en telemetrie worden volledig door Landustrie
zelf ontworpen en gefabriceerd. Voor de
IBA's geldt dat Landustrie Sneek BV de
exclusieve vertegenwoordiging heeft voor
de verkoop van een beproefd Duits fabrikaat op de Nederlandse markt. Deze AS
Bio-Compact is DIN en IBB beproefd en
goedgekeurd. Sinds 1978 worden jaarlijks
honderden exemplaren van dit produkt op
de Europese markt afgezet.

Kuvettentestspakket bij
Dr. Lange
TOC als kuvettentest
Dr. Lange, Tiel, toont in stand E 96
het kuvettentestpakket met twee meetmethoden voor TOC in watermonsters.
Bij een kuvettentest zijn reagentia reeds in
het kuvet voorgedoseerd. Dr. Lange levert
Nederlandstalige werkvoorschriften, geeft
uitgebreide veiligheidsinformatie en neemt
gebruikte kuvetten kosteloos retour.
Verder presenteert Dr. Lange zijn
programma met onder meer:
- De LUMIS-24uur-TOX meet de
chronische toxiciteit met behulp van
luminescerende bacteriën.
- De Phosphax heeft een opvolger

gekregen: de Phosphax-inter. Bij dit
apparaat is een aantal verbeteringen en
vernieuwingen aangebracht. De reactietijd
is teruggebracht tot 5 minuten en het
meetinterval is instelbaar.
- De procesfotometer Phosphax-sigma.
Deze procesfotometer geeft binnen een
kwartier zowel het ortho-fosfaat gehalte als
het totaal fosfaat-gehalte van een waterstroom.
- Een continu metende CVZ uv -sonde die
zonder chemicaliënverbruik, zonder
monstervoorbereiding en met een zeer
hoge inzetbaarheid gedurende 24 uur per
dag van de CZV-waarde van het afvalwater
weergeeft.
- De eerste zelfreinigende continu slibspiegel-meting die zonder bewegende
elementen toch 24 uur per dag de hoogte
van de slibspiegel op centimeters nauwkeurig volgt.

Geurbehandeling bij
Lenntech
Lenntech, Delft, (stand A 772) heeft een
nieuw geurbestrijdingsmiddel succesvol
toegepast bij één van de oudste industriële
Nederlandse biologische afvalwaterzuiveringen. Het betreft hier het vloeibare
product Ecosorb. Ecosorb is een milieuvriendelijk geurbestrijdingsmiddel dat
gebaseerd is op plantaardige oliën.
Het middel bestrijdt meerdere geurcomponenten tegelijkertijd en is om die reden
een alternatief voor de al bestaande
producten, die slechts één geurcomponent
bestrijden, de geuren maskeren of continu
een geurbron nodig hebben. Ecosorb is
een breedspectrum geurbestrijdingsmiddel
dat zich hecht aan geurmoleculen en
ervoor zorgt dat geuren definitief geneutraliseerd worden, waardoor stank verdwijnt.
Het bestrijdt geuren als ammoniak, waterstofsulfide, mercaptanen en aminen.
Bovendien voldoet Escosorb aan steeds
strenger wordende milieu-eisen.

Waterzuiveringsinstallaties
bij LHS Micro-Filtrations BV
LHS Micro-Filtrations BV, Hengelo,
(Standnummer A 744) ontwikkelt,
ontwerpt, monteert en installeert membraanfiltratie-installaties. De toepassingsgebieden zijn onder andere drinkwaterbereiding, zuivering en recycling van
spoel-, afval-, oppervlakte- en proceswater.
De hierbij gebruikte membraantechnologieën zijn: Reverse Osmosis, MicroFiltratie/Ultra-Filtratie en Nano-Filtratie.
In de stand wordt ook de olie-waterscheider Oliminator getoond.
Olie-water mengsels zijn stoffen die veelvuldig vrijkomen tijdens het productie-
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proces. Door gebruik te maken van microfiltratiemembranen, is een apparaat
ontstaan, dat het afvalvolume van het water
sterk doet afnemen. Het afval afnamevolume kan van 10% tot zelfs 1% variëren.
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met de mogelijkheid voor het signeleren
van terugstroming. De meters met
doorlaten vanaf o 50 mm kunnen beide
doorstroomrichtingen gelijkwaardig
meten.
- Het draadloos uitlezen van watermeters.
Op de stand staat een watermeter opgesteld, die elders op de beurs kan worden
uitgelezen.
- Een primeur is de Toshiba elektromagnetische flowmeter, geproduceerd door
Maddalena, met de meetversterker LF 220.
Een vrij-programmeerbare unit met
digitale uitlezing die samen met een van de
Maddalena opnemers een zeer betrouwbare
debietmeting vormt met een grote nauwkeurigheid.

BV.

Matec massagoed techniek
Membraanfiltratie bij Lubron
Waterbehandeling
Lubron Waterbehandeling, Oosterhout,
toont in stand E 110 de laatste ontwikkelingen op het gebied van membraanfiltratie. Naast de bekende hoge druk
systemen, wordt nu vooral de aandacht
gevestigd op de zogenaamde lage druk
membranen. De nanofiltratie- en lage druk
omgekeerde osmose installaties hebben als
voornaamste kenmerk een optimale waterkwaliteit tegen lagere exploitatiekosten.
In vergelijking met de hoge druk omgekeerde osmose systemen is slechts
40 tot 50% van het elektrisch vermogen
noodzakelijk, wegens de lage werkdruk
(6 tot 10 bar) waarbij de installatie wordt
bedreven.
Lubron voert een standaard leveringsprogramma met capaciteiten van 50 liter
tot 25 m 3 per uur. Grotere capaciteiten of
'maatwerk' installaties worden, met oog
voor wensen van de klant, door eigen
engineering ontworpen.
Naast membraanfiltratie systemen voert
Lubron een uitvoerig programma ionenwisselaars en filtratie-installaties.

Watermeters bij Maddalena
Voor het meten van debieten toont het
Italiaanse bedrijf Maddalena samen met
haar vertegenwoordiger Newflow Meettechniek, Amersfoort, op stand E 185 haar
nieuwste producten.
- Watermeters volgens de laatste technologieën afkomstig van een van de volautomatische productiestraten, met mogelijkheid van het zeer eenvoudig aanbrengen
van pulsgever (dubbel uitgevoerd reedcontact met onderdrukt denderen en
tevens geschikt voor richtingsindicatie).
- Woltmann meters in de metrologische
klasse B met een zeer gunstige aanloop en

Matec massagoed techniek, Amersfoort,
toont in stand E 118 zijn leveringsprogramma. Het programma SAXLUNDproducten voor het transport en de opslag
van ontwaterd slib is uitgebreid met
hydraulisch aangedreven zuigerpompen
met hydraulisch bediende zuig- en persventielen voor hoog visceuze media.
In de meeste gevallen is vanwege het
problematische materiaal, de pomp voorzien van een dubbele voorpersschroeftransporteur.
Deze pompen zijn speciaal ontwikkeld
voor het verpompen van ontwaterd (riool-)
waterslib van kamerfilterpersen, zeefbandpersen en centrifuges met een droge-stofgehalte tot 50% of voor het verpompen van
andere problematische media, zoals slurries
en kolensludge.
Het programma SCHRAGE-producten
voor het transport van zeer stoffige, hete,
chemische en/of abrasive stortgoederen is
uitgebreid met een schijventransporteur
speciaal geschikt voor gedroogd-slibstof of
gedroogd-slibgranulaat.
De modulair gebouwde pompen zijn
beschikbaar tot een capaciteit van 90 m 3 /hr.
en voor een maximale transportweg tot
100 m lengte.

Leveringsprogramma van
Meridian Instruments B.V.
Nieuw, en vooral revolutionair is de
nieuwe generatie capacitieve niveau-apparatuur van de MERCAP 9500-serie.
Dit Nederlandse product is ontwikkeld
door Meridian Instruments, Breda, en
wordt gepresenteerd in stand Z 236.
De MERCAP 9500 is praktisch ongevoelig
voor aangroei en damp-/condensvorming
en bestaat uitsluitend uit een meetelektrode (niveau of flow) met een transmitter
(2-draads) die tevens voorzien is van het
zogenaamde HART-protocol.

Verder toont Meridian Instruments B.V.
de MERSWITCH niveauschakelaar. Het
functioneel testen van niveauschakelaars is
meestal een probleemstelling. Doordat de
MERSWITCH een SMART niveauschakelaar is, kan een volledige functietest,
eventueel vanuit de controlekamer, door
het HART-protocol worden uitgevoerd.
- De MST 600-serie. De capacitieve
niveauschakelaar is niet alleen geschikt
voor niveaudetectie van vaste stoffen, maar
ook voor vloeistoffen.
- Senaco Plus. Door de zeer succesvolle
toepassingen van de Senaco (schakelaar
en/of meting van stofuitstoot, pompcavitatie, lagerspeling, kleplekkage, enz.) is
de Senaco intussen een begrip geworden.
- Ultrasone niveaumeting. Milltronics,
's werelds grootste fabrikant van ultrasone
(lees; contactloze) niveaumetingen, heeft
een volledig nieuwe range van niveaumeetinstrumenten.

Ferrochloride bij Melchemie
Holland B.V.
Melchemie Holland BV., Arnhem, leveranciervan zwembadwaterproducten en andere
waterbehandelingschemicaliën zoals ferrosulfaat (Meistar) en ferrichloridesulfaat
(Ferrimel), introduceert in stand E 156
een geheel nieuw kwaliteit Ferrochloride
(FeC12). Het nieuwe zit hem in de verbeterde, schonere kwaliteit en de lage
prijsstelling.
Ferrochloride wordt o.a. ingezet bij de slibconditionering middels kamerfilterpersen,
maar ook voor behandeling van industrieel
effluent indien 2-waardige ijzerverbinding
vereist is.

Beluchting bij
Milieuwerktuigen/ Didier
De ontwikkeling in beluchtingstechnologie
staat niet stil bij Didier, Den Bosch.
Milieuwerktuigen brengt namens Didier
GmbH in stand E 79 een nieuwe hoogwaardig kwalitatieve beluchtingsbuis op de
markt: zowel qua zuurstofoverdrachtsprestatie als qua montage-eenvoud.
De nieuwe rubber membraan beluchtings-
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buis, type Nerox MR, heeft het hoogste
zuurstofoverdrachtsrendement ooit
behaald.
Verder is deze beruchter voorzien van een
bajonetsluiting, zodat montage nog
eenvoudiger en nog sneller plaatsvindt.

Milieutechniek Internationaal
2000 B.V.
Milieutechniek Internationaal 2000 B.V.,
Waalre, introduceert in stand Z 209 Oloid,
een nieuw soort beluchtings- en circulatiesysteem met impulsachtige, ritmische
draaibewegingen, bereikt het beluchtingsmechanisme verbluffende resultaten met
het beluchten/circuleren van water en
afvalwater. Energieverbruik 150-250 wt.
of d.m.v. zonnepanelen.
Inzetgebieden: oppervlaktewater, kleine
afvalwaterinstallaties, viskweekbassins,
wateropslagbekkens, (afgelegen) vennen
en meertjes, voor- en nabezinktanks en de
procesindustrie.
Verder wordt de 'Bio-circle' getoond.
De compacte biologische zuiveringsinstallatie bestaat uit een betonnen bak
waarin de rotor en de nabezinktank zich
bevinden. Het geheel wordt in de bodem
ingegraven.

Niveau-transmitter bij
MJK Automation
MJK Automation, Castricum, (stand E 147)
opereert al een aantal jaren op de Nederlandse markt en is niet onopgemerkt
gebleven binnen de waterwereld.
De kernactiviteiten bestaan uit:
- niveaumeting, regeling en bewaking;
- debietmetingen, waaronder meetgoten;
- pH, redox- en temperatuur instrumentatie;
- registratie en telemetrie apparatuur;
- monstername apparatuur.
MJK Automation introduceert een nieuwe
niveau-transmitter: 'DE SHUTTLE' met
3-draads techniek. Waardoor eenvoudige
installatie mogelijk is, omdat zowel de
voeding als het uitgangssignaal plaatsvindt
via de gemeenschappelijke voedingskabel.
Mede door de modernste 4-20 mA signaaloverdrachts-techniek is de ultrasonore
niveau-transmitter een grote stap voorwaarts in de contactloze onderhoudsvrije
vloeistof-niveau meettechniek.

Noviteiten bij Morselt
Milieutechniek B.V.
Morselt Milieutechniek B.V, Borne,
introduceert in stand W 317 de volgende
noviteiten.
- HydrOswitch afvalwaterwissels, voor een
automatische scheiding van de vuile en de
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schone waterstroom naar resp. het vuil- en
het schoonwaterriool, zonder gebruik van
energie.
- HydrOself spoelkleppen, een roestvaststalen klepconstructie, die door plotseling
te openen een bergbezinkbassin of riool
met een vooraf opgeslagen hoeveelheid
water kan schoonspoelen.
- Everhard infiltratiekappen, van polyethyleen vervaardigde halve drainbuizen
met verstijvingsribben en draagflens.
- HKT roestvaststalen sleufgoten en
afvoerputten. Steeds meer worden sleufgoten verkozen boven roostergoten,
vanwege de eenvoudige manier waarop de
sleufgoten kunnen worden gereinigd. Nu is
ook de afvoerput geoptimaliseerd. Met een
gepatenteerd labyrint-systeem kan deze op
efficiënte wijze met een HD reiniger
worden gereinigd.
Voorts worden op de beurs gepresenteerd:
Elif, elektrocatalytische afvalwaterreiniging
zonder slibproductie;
Zeiss NEUTRA, (voor)slibvangputten,
vetafscheiders, olie-afscheiders (met en
zonder KOMO-keur);
KCS, afvalwaterreiniging d.m.v. elektroflotatie;
Wheel Wash, bandenwasinstallatie.

No-Dig techniek bij Nacap
Nederland BV
Voor een volwaardige renovatietechniek
van afvalwaterleidingen en drukleidingen
biedt Nacap Nederland bv, Eelde, een
revolutioinaire No-Dig techniek: 'NacapInpipe' in stand Z 233.
Nacap Inpipe is een snelle en betrouwbare
techniek, waarbij glasvezel versterkt polyester door overdruk van lucht in de oude
leiding wordt gebracht. Het materiaal
ontvouwt zich probleemloos tegen de
binnenwand, waarna het met ultraviolet
licht snel wordt uitgehard. Het resultaat is
zo hoogwaardig dat gesproken kan worden
van een nieuwe leiding.

Recycling bij Najade
separation B.V.
Najade separation B.V, Leiderdorp, stelt in
stand A 829 twee noviteiten ten toon.
Systeem voor het bij atmosferische druk en
betrekkelijk lage temperaturen scheiden
van (opgeloste) vaste stoffen of vloeistoffen
uit vloeistoffen door verdamping en
condensatie. Het systeem leent zich voor
ontzilting, afvalwaterzuivering en het
wassen van gassen.
Recycling van afgewerkte ets en beitszuren
door een filtratiestap waarbij de opgeloste
zware metalen in een kleine reststroom
worden geconcentreerd en het gereinigde
zuur kan worden hergebruikt.

Pompserie Jupiter bij Nijhuis
Pompen B.V.
Nijhuis Pompen BV., Winterswijk, (stand
E 120) heeft haar jarenlange ervaring wat
betreft het ontwerpen en fabriceren van
dompelpompen gebruikt om een geheel
verbeterde serie verticale pompen met half
axiale waaiers, type Jupiter op de markt te
brengen (wet sump pump).
Deze pompserie, die geleverd wordt in
capaciteiten van ± 300 tot ± 9.000 m 3 /hr
met opvoerhoogten in eentrapsuitvoering
tot + 40 meter, is verkrijgbaar met zowel
een droogopgestelde motor (IP 55), als met
een onderwater motor (IP 68).
Het hydrauliek ontwerp is geoptimaliseerd,
zodat het krachtverbruik zo laag mogelijk is.
Dit type pomp wordt voornamelijk toegepast in watervoorzieningsprojecten voor
industrie, in drinkwaterstations, in koelwaterstations en voor irrigatieprojecten.

Normen voor de drinkwaterkringloop bijeen bij NNI
Het Nederlands Normalisatie-instituut
(NNI), Delft, presenteert in de stand E 172
een noviteit: een diskette met de bibliografische gegevens van Nederlandse, Europese
en internationale normen voor de drinkwaterkringloop. Daarmee kan iedere
betrokkene, vanuit bouw-, milieu-, installatie- of ander oogpunt, alle relevante
normen snel en eenvoudig opsporen.
Op de beurs zullen op de NNI-stand gratis
demodiskettes verkrijgbaar zijn.
Ontwikkelingen in normalisatie op het
gebied van de drinkwaterkringloop wordt
onder de aandacht gebracht op de beurs.
Daar zal vooral de aandacht uitgaan naar
de volgende (nieuwe) informatieproducten:
- informatiediskette drinkwaterkringloop,
een database op diskette met de gegevens
van normen die te maken hebben met de
drinkwaterkringloop;
- Perinorm, een database op cd-rom met
de gegevens van alle nationale normen uit
Nederland en een groot aantal Europese
landen en Europese en mondiale normen;
- Domino, een database op diskette met
gegevens over genormaliseerde milieuonderzoekmethoden, milieuregelgeving en
laboratoria.

Decanteercentrifuges bij
Pieralisi Benelux B.V.
Pieralisi Benelux BV., Bleiswijk, is
's werelds grootste fabrikant van decanteercentrifuges. Deze ontwateringsinstallaties
worden toegepast in de proces- en afvalwaterindustrie.
In de stand A 710 zal uitgebreid aandacht
worden besteed aan een nieuwe ontwik-
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keling voor de decanteercentrifuge, de
rotovariator koppelafhankelijke toerenverschilregeling.
Bij de scheiding van een vaste stof uit een
vloeistoffase, varieert veelal het droge-stofgehalte aan de invoerkant. Ook kan de
samenstelling en de compressabiliteit van
de vaste stof c.q. het slib variëren.
De roto-variator elimineert deze fluctuaties
zodanig, dat onder alle omstandigheden
met een constant vast koppel gewerkt
wordt en het maximale rendement uit een
decanteercentrifuge gehaald kan worden.
Het gevolg hiervan is een constant hoger
droger stofgehalte en een maximale
separatie efficiency.

Leveringsprogramma van
Plasticon B.V.
Als noviteit toont Plasticon de eerste glasvezelversterkte polyester ondergrondse
windketel met een inhoud van 50 m 3 , die
ingezet kan worden tot een maximum
drukbelasting van 8 bar.
Plasticon, Oldenzaal, (stand E 124) is een
fabrikant van glasvezelversterkte polyester
producten tot een maximum diameter van
8.000 mm, zoals:
- opslagtanks (onder- en bovengronds);
- leidingen;
- apparaten;
- schoorstenen.

Onderwaterpompen bij
Pleuger Techniek B.V.
Pleuger Techniek B.V., Eindhoven, toont
op stand E 62 een volledig opengewerkte
en langzaam draaiende PLEUGER onderwaterpomp op ware grootte.
Daarnaast de bekende PLEUGER bronpompen voor waterwinning, beregening,
brandbestrijding en de offshore-industrie.
Tevens is een onderwaterpolderpomp te
zien met watergevulde elektromotor.
Deze pomp werkt zonder milieubelastende
smeermiddelen zoals olie of vet en is
volledig onderhoudsvrij.
Als noviteit presenteert Pleuger Techniek
een nieuwe serie onderwaterpompen type
NB6, geschikt voor montage in bronnen
vanaf 6".

Speciaal gaswassertje bij
Polacel B.V.
In stand E 153 besteedt Polacel B.V.,
Doetinchem, als enige Nederlandse
producent van koeltorens aandacht aan de
laatste ontwikkelingen rond de apparatuur
die men op dit terrein zoal op de markt
brengt. Maar daarnaast vallen er op het
gebied van de milieutechniek diverse zaken
te melden. Een noviteit is een uiterst klein
gaswassertje, dat het bedrijf speciaal
ontwikkelde om het gas te neutraliseren

Kunststof leidingsystemen bij Polva Pipelife B.V.
Polva Pipelife B.V., Enkhuizen, de producent van kunststof leidingsystemen, is te
vinden in de stand E 115.
Het leveringsprogramma van Polva
Pipelife B.V. wordt in de volle breedte
geëxposeerd.
Naast de bestaande programma's zoals
Polsafe voor gas en PE en PVC voor water
en riolering zijn er veel noviteiten die
getoond zullen worden zoals:
- No Dig Drain;
- Slibdrain;

- Renoflex;
- een nieuw waterzadel;
- een nieuwe kolkonderbak;
- een vernieuwd 80 mm programma
RENOFLEX;
- een nieuw programma voor heet en
koud water;
- een nieuw programma afscheider;
- een nieuw programma afsluiters;
- grootste PE buis (o 710 mm) ooit
gemaakt in Nederland, gemaakt voor
watertransport.

wat vrijkomt bij het vullen van een tankwagen met bijvoorbeeld zoutzuur of
ijzerchloride. Terwijl Polacel normaal
gaswassers met een hoogte van zo'n
twintig meter bouwt, is dit nieuwe model
slechts twee meter hoog.
Interessant bij de koeltorens is vooral ook
het recentelijk ontwikkelde koelpakket
type PT33, dat op de Polacel-stand
gepresenteerd wordt.
Vanzelfsprekend wordt ook uitgebreid
stilgestaan bij de verschillende dienstverlenende activiteiten, die Polacel ten
behoeve van koeltorengebruikers verricht.

Pompen Service Holland
Pompen Service Holland, Uitgeest,
presenteert in stand A 709 de Regelcom
gemaalcomputer. De Regelcom gemaalcomputer is een uniek beheersysteem voor
pompinstallaties en bergbezinkinstallaties.
De Regelcom gemaalcomputer werkt op
basis van PLC-techniek, waarbij de klant
bepaalt welk fabrikaat PLC hij wenst te
gebruiken. Uniek is dat pompinstallaties
met een bestaande PLC in het Regelcom
systeem geïntegreerd kunnen worden.
Standaard zijn alle Regelcom systemen
voorzien van een bedieningspaneel met
display, zodat de gegevens ook eenvoudig
lokaal uitgelezen kunnen worden.
Voor een Regelcom hoofdpost is slechts
een standaard PC met modem vereist.
De Regelcom gemaalcomputer is geschikt
voor 4 pompinstallaties of 2 x een dubbele
installatie (2 RWA en 2 DWA pompen).
Uitbreiding voor registratie van meerdere
overstorten is mogelijk.

Centrifugaalpomp bij
PRIMIX
PRIMIX, Mijdrecht, stelt in stand A 754b
diverse IWAKI magnetisch aangedreven
kunststof centrifugaalpompen die droog
mogen lopen en/of kaviteren ten toon.
Door een geavanceerd, van zeer zuiver
keramiek vervaardigd puntlager bij de
entree van de impeller en een waaierontwerp waarbij tijdens drooglopen of
kaviteren door axiale verschuiving het
achterlager niet belast wordt, is hier een
geheel verwaarloosbare wrijving aanwezig.
Hierdoor kan de pomp één uur drooglopen.

Software bij Priva Computer
Systems
Priva Control Office is de nieuwe
bedienings- en managementsoftware van
Priva Computer Systems, Delft, ontwikkeld
voor gebruik onder Windows 95*.
In Priva Control Office zijn de volgende
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onderdelen geïntegreerd: bediening en
beheer, gebruikersbeheer en het opslaan en
exporteren van de gegevens van technische
installaties. Door Multitasking kunnen
meerdere programma's tegelijkertijd
worden opgestart.
Priva Computer Systems introduceert ook
een oplossing voor het op afstand beheren
van rioolgemalen: het Priva Veldbussysteem. Met dit systeem is het mogelijk
data uit te wisselen tussen pompgemalen
onderling en een beheersysteem via
bestaande kabels.

om een betrouwbare bedrijfsvoering in
continuïteit te realiseren.
Een zeer gespecialiseerde Promac ontwikkeling is AQUACLEANER-MAR voor
maritieme toepassingen.
De AQUACLEANER techniek kan ook
goed ingezet worden voor waterzuivering
voor hergebruik en concentratie van afvalof waardevolle stoffen in de proces- en
voedingsmiddelenindustrie.

PROMAC Aquaset
Aquacleaner

Prominent Verder BV., Vleuten, presenteert in stand W 310 de ProMinent Sigma
doseerpomp. De ProMinent Sigma is een
efficiënte en veilige motordoseerpomp in
het capaciteitsbereik van 50 tot 350 liter
per uur. De slaglengte is traploos instelbaar
van 0 tot 100%, in stappen van 1%.
De delen waar belasting op staat zijn bij de
Sigma ondergebracht in een metalen
binnenhuis, dat door een kunststofbehuizing tegen corrosie wordt beschermd.
Door toepassing van PVDF en roestvrijstalen doseerkoppen is de pomp zeer
geschikt voor de meeste chemicaliën.
ProMinent Sigma is verkrijgbaar in diverse
motoruitvoeringen en met opties als
membraanbreukmelder, microprocessoraansturing, geïntegreerd overstort-/
ontluchtingsventiel, foutdiagnose met
tekstmelding en tweetraps niveaubewaking.

In de stand A 771 presenteert PROMAC,
Zaltbommel, twee nieuwe, bijzondere
producten:
- AQUASET MINIMODU voor de
bereiding van zuiver drinkwater;
- AQUACLEANER voor industriële
emulsieverwerking.
AQUASET MINIMODU is een door eigen
Promac ontwikkeling gerealiseerde nieuwe
kleine mobiele waterzuiveringsinstallatie.
Met deze robuuste en zeer gebruikersvriendelijke machine kan van elk willekeurig (ook NBC vervuild) oppervlaktewater betrouwbaar zuiver drinkwater
gemaakt worden. De 'MINIMODU' is
een gewaardeerd en vitaal onderdeel voor
de Nederlandse UN en IFOR operaties.
PROMAC AQUASETMLTMK1

'MINIMODU'.

Doseerpomp bij ProMinentVerder B.V.

Trommelzeven bij REKO
Industrial Equipment B.V.
REKO Industrial Equipment B.V, Stellendam, (voorheen Kopeke Industrie B.V.)
heeft haar leveringsprogramma uitgebreid
met een roterende trommelzeef. Dit is te
zien in stand W 351.

Het hart van de installatie is de trommel,
vervaardigd uit een V-vorm profieldraad,
gewikkeld over steunstaven.
De rondheid van de trommel heeft zeer
nauwe toleranties, waardoor het afgevangen
zeefgoed adequaat kan worden afgeschraapt.
Door gebruik te maken van een smalle
profieldraad wordt bij kleinere trommelafmetingen reeds een grote doorlaat
verkregen.
Verschillende opties zijn bij REKO gestandaardiseerd, zodat de trommelzeef geschikt
is voor vele soorten van afvalwater.
De standaard sleufwijdte is 0,75 mm.
Capaciteiten van de trommel tot maximaal
1.000 m 3 /hr.

Meters bij Retsch B.V.
Retsch B.V., Ochten, toont in stand Z 228
enkele noviteiten.
- TecnoLine 171
De nieuwe industriële meters voor
pH/redox, opgelost zuurstof en geleidbaarheid. Voorzien van geïntegreerde bliksembeveiliging, galvanisch gescheiden in- en
uitgangen, communicatie via RS485, vrij
configureerbare relais en automatische
temperatuurcompensatie.
- ProfiLine 197
De nieuwe veldmeters voor pH, opgelost
zuurstof en geleidbaarheid. Zeer robuuste
en slagvaste behuizing, geheel waterdicht
volgens IP66 én IP67, geheugen voor
50 metingen, RS232 uitgang, geïntegreerde
accu met lange looptijd, geschikt voor
dieptemetingen tot 100 meter en automatische temperatuurcompensatie.
- OxiTop
Nieuw meetsysteem voor de eenvoudige
bepaling van het BZV Kwik vrije manometrische methode met opslag van 24-uurs
waarden, automatische nulinstelling en
temperatuurbewaking. Optimale gas
uitwisseling door het inductieve roersysteem.

Programma's bij RIZA

fev

••'••

AQUACLEANER Systemen is de nieuwste
ontwikkeling voor de verwerking/splitsing
van moeilijk verwerkbare industriële
emulsies. De keuze van de MF of UF
membranen wordt bepaald door de aard
van de emulsie en de specifieke bedrijfsomstandigheden. Voor de meest complexe
mengsels met een deels onbekende en
sterk wisselende samenstelling, worden
speciale keramische membranen ingezet
met een geavanceerd besturingssysteem

RIZA, Lelystad, is vertegenwoordigd in
stand A 713. Schoon water, voor nu en
later is voor het RIZA een voortdurend
punt van aandacht. Het RIZA heeft er voor
gekozen om een tweetal programma's te
presenteren, waarin schoon water centraal
staat: SPA en POSW.
SPA, het ontwikkelingsprogramma voor
het zuiverste water, bundelt het onderzoek
dat door Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd
en dat is gericht op het terugdringen van
verontreiniging van het oppervlaktewater.
POSW, het programma dat saneringsprocessen voor verontreinigde waterbodems ontwikkelt en geselecteerde
technieken ook in de praktijk beproeft.
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Beide programma's worden gecoördineerd
door de afdeling Milieutechnologie van het
RIZA.
In de RIZA-stand is ook plaats ingeruimd
voor de nominaties voor de SPA-prijs, de
prijsvraag voor het zuiverste water.
Deze is uitgeschreven voor jongeren
beneden de 30 jaar om met inventieve en
realiseerbare ideeën voor een duurzame
waterkringloop te komen, zodat ook zij
een probleemloze watertoekomst tegemoet
gaan.

Besturingssystemen bij
Rotork B.V.
Rotork Actuationgroep, Rotterdam,
presenteert in stand W 320 het Pakscan
IIS systeem.
Het Pakscan IIS systeem is Rotork's
laatste ontwikkeling op het gebied van
besturingssystemen. Het omvat de bewezen betrouwbaarheid van Rotork's Pakscan
2-draadssysteem en de programmeerfunctie's zoals dat gebruikelijk is bij PLC
besturingen.
Pakscan IIS kan 32 units besturen en
bewaken, 80 'logische schakelingen'
opslaan en tegelijkertijd besturen en kan
natuurlijk via RS485 'Multidrop' aan
andere systemen gekoppeld worden.

Nieuwe koolwaterstofafscheider bij Saint Dizier
Saint Dizier, Alkmaar, introduceert in
stand Z 228 haar nieuwe SDSR-serie koolwaterstof-afscheiders. Dit type is voorzien
van een beweegbare debietregelaar en
geïntegreerde sifoïde overloop.
Hierdoor kan de afscheider voor kleinere
debieten bemeten worden, terwijl ook bij
zelfzaam grote watertoevoer turbulentie in
de afscheider wordt voorkomen en
voldoende afscheiding plaatsvindt.
Dit levert grote voordelen op, zowel bij
installatie als bij onderhoud en lediging.
Saint Dizier, Frans producent van plaatstalen en roestvaststalen afscheidere voor
benzine (koolwaterstoffen) en vet, is sinds
1 juli ook vertegenwoordigd in Nederland.
Verkoop en technische ondersteuning
worden vanuit Alkmaar behartigd.
Saint Dizier levert een compleet gamma
afscheiders voor kleine tot zeer grote
debieten. De plaatstalen afscheiders van
deze firma onderscheiden zich door goede
corrosie-resistentie, een gepatenteerde
filtratietechniek met een blijvend hoog
rendement (<5 ppm) en hun goede
toegankelijkheid voor de noodzakelijke
lediging en schoonmaak.

Membraan-Bioreactor bij
Septo Biotechniek B.V.
Septo Biotechniek B.V., Enschede, (stand
A 833) levert de Membraan-Bioreactor
(MBR) voor de zuivering van industrieel
afvalwater en vervuild grondwater.
Speciaal ontwikkelde kennis wordt toegepast in een zuiveringsinstallatie waarin
vuilstoffen uit het water worden verwijderd
waarvan tot nu toe werd gedacht dat ze te
giftig zijn of in te lage concentraties voorkomen om door bacteriën te worden geëlimineerd.
De goede werking is voornamelijk te
danken aan het gebruik van membraanfiltratie voor het scheiden van bacteriën en
gezuiverd water. Hierdoor kan elke
bacterie, ook die langzaam groeit of slecht
bezinkt en niet hecht aan drager materiaal,
in de installatie worden gehouden.
Daarnaast heeft bio-membraan-filtratie het
voordeel dat hoge bacterieconcentraties in
de reactor heersen, waardoor de installatie
zeer compact is en dus een geringe oppervlakte in beslag neemt.

Waterbehandeling bij
SIHI-MATERS
SIHI-MATERS B.V., Beverwijk, onderdeel
van Sterling Fluid Systems geeft in stand
E 116 in samenwerking met Berkefeld
filter een beeld van wat er op pomp- en
waterbehandelingsgebied mag worden
verwacht in deze en komende jaren.
Een belangrijke noviteit is de aankondiging van de nieuwe SIHI Info CD-ROM
en de SIHI internet site. Op de SIHI internet site vindt u actuele informatie over
nieuwe producten, pomptechniek in de
praktijk een storing oplosser, technische
tips &trucs en informatie over het
leveringsprogramma. Op pompgebied
presenteert SIHI-MATERS de nieuwe
vuilwaterpomp type VWSI. Deze zelfaanzuigende vuilwaterpomp verpompt
probleemloos verontreinigde vloeistoffen
met harde verontreinigingen met een
maximale korrelgrootte van 10 mm.

Centrifugaalpompen bij
SIM Holland B.V.
SIM Holland B.V., Gouda, introduceert in
de stand E 178 de nieuwe serie PMS-PM
hogedruk centrifugaalpompen van Caprari
geproduceerd volgens DIN24960.
De PMS-serie kan een maximale druk
leveren van 64 bar bij een capaciteit van
300 m 3 /h en de PM-serie kan een maximale druk van 40 bar bij een capaciteit van
200 m 3 /h leveren.
De pompen zijn standaard leverbaar in
5 verschillende typen; vanaf DNm 65 tot

en met DNm 150. Het toerental varieert
van 1.450-3.500 rpm.
De as van deze pompen is vervaardigd van
RVS. De maximaal toelaatbare temperatuur
van de te verpompen vloeistof is 90°C.
Op verzoek zijn deze pompen ook leverbaar met een mechanische seal en/of
bronzen waaiers en leischoepen.

On-line monitoren bij
Skalar Analytical
Skalar Analytical, Breda, toont in stand
A 763 de SA900C Compact On-line
monitor.
Deze Analyser is geschikt voor één parameter en goedkoper dan zijn grotere broer,
die twee parameters simultaan kan uitvoeren. Nieuwe software met een variabele

A_

m.

SA9000C van Skalar Analytical.

pompsnelheidsinstelling zorgt ervoor dat
er minder chemicaliën gebruikt worden.
Interessante parameters zijn ammonia,
nitraat, fosfaat etc. Ook analyses als totaal
fosfaat en totaal stikstof zijn parameters
van groot belang en zeer recent in de lijst
van applicaties opgenomen.
Een andere belangrijke parameter is t.o.c;
deze monitor is een topper in Nederland.
De lage temperatuur UV reactor leent zich
uitstekend voor On-line applicaties.

Spirolift bij Spirac B.V.
SPIRAC", Budel, (stand A 728) exposeert
als noviteit de SPIROLIFT" welke uitermate geschikt is voor het verticale transport van ontwaterde slibben en nat
roostergoed. De SPIROLIFT" geeft meer
mogelijkheden voor het eenvoudige vullen
van silo's en containers. SPIROLIFT" is
door SPIRAC Eng. AB gepatenteerd.
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Snelmeetapparatuur bij Stip
+ Kats Benelux B.V.
Stip + Kats Benelux B.V., Maurik, toont in
stand W 327 de nieuwste continu snelmeetapparatuur.
STIP-TOC/TC (thermisch). Volcontinue
snelmeting van TOC/TC in ruw afval- of
productiewater;
- STIP-TOC (natchemisch). Volcontinue
snelmeting van TOC in ruw afval- of
productiewater;
- STIP-PHOTOM: Volcontinue snelmeting van fosfaat, nitraat, ammonium of
UVorg in ruw afvalwater;
- GENION-NH. Volcontinue snelmeting
van ammonium in ruw afvalwater of actiefslib;
- BIOX-1010/TOXIMETER. Volcontinue
snelmeting van BZV of toxiciteit in ruw
afval- of productiewater;
- PHOENIX-1010. Volcontinue snelmeting van CZV in ruw afval- of productiewater.

Drukriolering bij Svedala
Robot B.V.
Svedala Robot B.V., Alphen a/d Rijn,
exposeert in stand E 139 zijn leveringsprogramma.
Sinds enige tijd is Svedala Robot met een
uitbreiding op haar gemaalcomputers, op
de markt met het veldbussysteem voor de
drukriolering. De kracht van dit systeem
ligt in de mogelijkheid om data overdracht
via bestaande kabels te laten plaatsvinden.
Bij drukriolering, bijvoorbeeld de
voedingskabel.
Naast de techniek van meet- en regeltechniek maakt Svedala Robot B.V. in
hoofdzaak pompen.
De welbekende dompelpompen (RW, RT
en RD) zijn nu ook als volledig droogopgestelde pompen leverbaar.
De laatste ontwikkeling is de 'BT' met de
Turbotex waaier (gesloten spiraalwaaier)
die vanaf 1,5 kW leverbaar is (capaciteit
min. 20 m 3 /h, tot max. 170 m 3 /h).
De spoelpompen (RSB), de lamellenindikker, de pompen van 'WEDA' en 'DENVER
SALA' zijn in de stand ook te zien.

Pijpverbindingen bij Teesing
Installatietechniek B.V.
Teesing Installatietechniek B.V., Rijswijk,
introduceert in stand E 184 de nieuwe
SERTO chemisch vemikkelde messing
klemring pijpverbindingen. Het gebruik
van blank messing pijpverbindingen in de
voedingsmiddelenindustrie is sinds enige
tijd niet meer toegestaan.
In verband daarmee heeft SERTO een
geheel nieuwe serie chemisch vernikkelde

.
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voorzien van fotomateriaal en videofragmenten, op een CD-I zetten.
TNO Milieu Energie en Procesinnovatie
(TNO-MEP) onderzoekt en adviseert op
welke wijze de toepassing van warmtepompen een rol kan spelen bij het sluiten
van proceskringlopen. TNO-MEP heeft
ervaring opgedaan in vele industrietakken
bij het terugdringen van het grondwatergebruik. Een aantal industrieën gebruikt
inmiddels hiervoor een warmtepomp.

Technologische oplossingen
bij Triqua
Procesgeïntegreerde afvalwaterbehandeling
en gesloten waterkringlopen verdienen
steeds meer aandacht binnen industriële
productieprocessen. Triqua, Wageningen,
(stand N 555) biedt hiervoor doelmatige,
betaalbare en duurzame oplossingen.
Op de beurs presenteert Triqua de
volgende noviteit:

pijpverbindingen geïntroduceerd. Deze
hebben de aanzienlijk gunstigere prijs van
messing, maar bovendien het voordeel van
een hogere weerstand tegen corrosie.
In veel gevallen kunnen deze nieuwe
SERTO pijpverbindingen worden toegepast als alternatief voor de duurdere RVS
fittingen. Zowel de binnen- als de buitenzijde van deze klemverbinding is vernikkeld, evenals de klemring. Dat maakt deze
koppeling in hoge mate bestand tegen
bimetallische corrosie.
Teesing toont bovendien nog een ander
alternatief voor RVS pijpverbindingen voor
gebruik in de voedingsmiddelenindustrie
en de chemische industrie, de SERTO
PVDF koppelingen. Deze zijn bestand
tegen zeer agressieve media.
Nog een programma waaraan uitvoerig
aandacht wordt besteed is de serie Kiwagekeurde Philmac PolyGrip koppelingen
en afsluiters van polyacetaal.

MemTriq installatie
Een nieuw concept voor membraan-bioreactoren: de combinatie van biologische
afvalwaterbehandeling en energetisch
zuinige membraanfiltratie. Voor de
slib/waterscheiding worden dwars aangestroomde membranen (TFM) toegepast.
De MemTriq installatie kent de volgende
voordelen:
- laag energieverbruik;
- compacte zuiveringsinstallatie;
- geringe slibproductie;
- behandeling van moeilijk afbreekbare
verbindingen;
- mogelijkheden voor proceswaterhergebruik.

Nieuwe ontwikkelingen
bij TNO-MEP

UV-desinfectiesystemen bij
Trojan Technologies

TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie
(MEP), Apeldoorn, (stand O 401) ontwikkelt nieuwe technologieën voor de sluiting
van industriële waterkringlopen.
Een nieuw hulpmiddel voor de realisatie
van Integraal Industrieel Watermanagement is de stappenmethodiek OPTION.
Deze procesdoorlichtings-systematiek gaat
uit van ondernemingsdoelstellingen gericht
op een integrale aanpak, over de grenzen
van milieucompartimenten en unit operations heen. Het is een verbijzondering van
STEPS, eveneens een door TNO ontwikkelde beslissingsondersteunende methodiek, die specifiek uitgaat van oplossing
van milieuknelpunten.
Op het gebied van procesbewaking van
afvalwaterzuiveringsinstallaties door microscopisch slibonderzoek meldt TNO een
noviteit. De 20 jaar oude toepassing wordt
up-to-date gemaakt. De kennis gaat men,

Trojan Technologies, Den Haag, presenteert in stand N 501 UV-desinfectie
systemen voor drink-, proces- en afvalwater.
Ook nu weer komt Trojan met enkele
noviteiten:
- Aqua Advantage is een nieuwe serie UVsterilisators voor toepassing in woningen,
industrie, ziekenhuizen, laboratoria, tuinbouw en horeca;
- System UV4000: UV desinfectie van
primair gezuiverd effluent, regenwateroverstort en grote debieten (tot > 100.000 m 3 /u);
- Aqua UV8000LP: een nieuwe serie UVsterilisators voor industrie en communale
drinkwaterverzorging in capaciteiten tot
> 500 m 3 /h;
- Trojan UV-Oxidatie is een nieuwe activiteit, ontwikkeld in samenwerking met
vooraanstaande universiteiten.
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PP-Buitenriolering bij Twebo
Tube
Polypropyleen (PP) is een kunststof met
excellente eigenschappen. In de stand
A 820 toont Twebo Tube B.V., Enschede,
voor het eerst in Nederland een compleet
nieuw programma PP-Buitenriolering.
Hoge kwaliteit, milieu- en arbovriendelijk,
sterk en duurzaam, nu leverbaar in één
breed pakket leidingsystemen.
Naast het bekende PP binnenhuisrioleringsprogramma zijn de ook volgende
noviteiten bij Twebo te zien: Een nieuw
concept PP hemelwaterafvoersysteem in
UV bestandige uitvoering en het Coprax
PP-R sanitair- en drinkwaterleidingsysteem.

ReZn-proces bij USF Europe
USF Europe, Zoetermeer, presenteert in
stand E 173 het gepatenteerde ReZnproces.
Het ReZn-proces is ontwikkeld om zink
uit zoutzure beitsbaden te verwijderen
alvorens deze afgevoerd dienen te worden.
Het verwijderde zink wordt in het ReZnprocédé gebruikt om flux aan te maken.
Hierdoor ontstaan er geen afvalstoffen en
worden besparingen op de inkoop van
flux-chemicaliën bereikt.

Bewaking UV-stralingsniveau
bij UTG GmbH
Firma UTG GmbH uit Erfurt, Duitsland,
(stand V 606) heeft een sensor-element
ontwikkeld waarmee doorlopend een UVstralingsniveau tussen 210-380 nanometer
kan worden gecontroleerd. Op deze wijze is
het mogelijk te bepalen of UV-desinfectie
in een bereik daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

De VADEB systemen zijn bij uitstek
geschikt om rechtstreeks gekoppeld te
worden aan slibontwateringsinstallaties op
grote regionale rwzi's.
Op de rwzi's Venlo en Hoensbroek heeft in
augustus 1996 de inbedrijfstelling plaatsgevonden van de VADEB slibverwerkingsinstallaties. Beide installaties hebben een
verwerkingscapaciteit van circa 2 ton ds
per uur.
Tijdens de beurs wordt door Vandenbroek
International een exclusieve voorlichting
verzorgt over de projecten Venlo/Hoensbroek.

Nieuw bij VEGA
VEGA Industriële Automatisering,
Amersfoort, toont in stand W 336 een
aantal noviteiten.
Produktgroep Monstername:
- Het transportabele monsternameapparaat PBT92/PPE92 in RVS behuizing;
- Het unieke, gepatenteerde variabelvolume doseersysteem 'Quantum';
- Het zelflegende en zelfreinigende
monstername-apparaat PP92var;
- De transportabele Q-logger doorstromingsmeter voor Ex-bereik DETEC
3510;
- Het volautomatische monsternameapparaat PB92.
Produktgroep Niveau/Procesdruk:
- De geheel nieuwe, universele 600-serie
meet- en schakelversterkers;
- De D80-serie drukopnemers met
keramisch membraan;
- De nieuwe serie modulair opgebouwde
Quantum bij VEGA Industriële Automatisering

verschildrukopnemers Vegadif;
- De nieuwe trilvorkschakelaar
Vegaswing 82.
Produktgroep Besturingstechniek:
- De klepstandmelders type IND, nu ook
voor handbediende actuatoren;
- De nieuwste ontwikkelingen rond het
Actuator Sensor Interface-systeem (ASi).
Produktgroep Wegen en Doseren:
- De nieuwe lijn doseerversterkers DLC95
van Logic, die in een werkende opstelling
getoond zullen worden.

Appendages bij Ventil Valves
& Controls
Ventil Valves & Controls BV.,
Leidschendam, presenteert in stand N 537
een zeer breed leveringsprogramma van
appendages voor met name proceswater en
afvalwatertechnologie. Met de vertegenwoordiging van de Franse vlinderkleppen
fabrikant OREG, heeft W C haar leveringsprogramma gecompleteerd. Naast OREG,
welke onlangs het ISO 9001 certificaat
heeft verkregen, vertegenwoordigd W C
tal van buitenlandse fabrikanten en biedt
daardoor een zeer uiteenlopend appendagepakket aan zoals vlinderkleppen;
kogelkranen; membraanafsluiters; meskantplaatafsluiters; terugslagkleppen; filters;
afsluiterbesturingen (pneumatisch en
elektrisch).

Perifeed Control bij Verder
Verder, Vleuten, toont in stand W 310 de
Perifeed Control.
Bij afvalwaterbehandeling is de koekopbouw bepalend voor het economisch
rendement. In de opstartfase moet de pers
zo snel mogelijk worden gevuld. Een hoog
VERDER Perifeed Control + Vcrderflexin installatie.

Het sensor-element wordt geleverd in
combinatie met de serie UV-waterzuiveringssystemen, maar kan ook in
bestaande UV-installaties worden geplaatst.
Vertegenwoordiging Benelux: BV. Handelmaatschappij Limburg.

VADEB slibverwerkingssystemen bij Vandenbroek
International
Door Vandenbroek International,
Driebergen, (stand A 769) is een doorbraak
gerealiseerd in het thermisch verwerken
van zuiveringsslib.
Dankzij de toepassing van Low-NO x branders, droge verwijdering van stof en
geïntegreerde actief-koolfiltratie voldoen de
VADEB slibdrogers aan de modernste
emissie eisen.

^

capaciteitsbereik is nodig. Het fikraat
wordt afgevoerd en toenemend vormt zich
een koeklaagje op het filterdoek.
Filtratiedruk en -capaciteit zijn bij deze
nieuwe methode alleen afhankelijk van de
te scheiden suspensie. Er worden vier
drukfases gerealiseerd, waarbij de pomp
automatisch wordt gestopt. Een optimale
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permeabele structuur wordt opgebouwd.
Bij het bereiken van een lagere drukfase
schakelt de sturing de pomp automatisch
weer aan.
Drukop- en afbouw zijn optimaal, een veel
drogere filterdoek en daardoor afvalkostenreductie.

Telemetriesystemen bij
VonkData

Verhagen Herlitzius B.V.
Verhagen Herlitzius B.V., Mierlo, exposeert
in stand E 149 met het gehele GRIFFON
productenprogrmama, een uitgebreid
assortiment lijmen, soldeer- en afdichtingsmiddelen voor het maken van verbindingen in leidingsystemen.
De nadruk zal liggen op producten
geschikt voor verbindingen in drinkwaterdistributie en afvalwaterverwerking, zoals
lijmen voor PVC, PVC C en ABS leidingsystemen met Kiwa-, Kiwa-ATA en
KOMO kwaliteitscertificaten die onder de
merknaam GRIFFON op de markt
gebracht worden.
Naast de GRIFFON lijmen zal ook
aandacht geschonken worden aan het
solderen van koperen drinkwatersystemen.
Voor deze toepassing heeft Verhagen
Herlitzius B.V. vloeimiddelen met
Kiwa-keur in haar leveringsprogramma
opgenomen.
Tevens zullen ook veel andere GRIFFON
verbindingsproducten te zien.

Dompelpompen bij Vink
Vink Kunststoffen B.V., Didam, presenteert
in stand N 517 een nieuwe lijn dompelpompen.
Vink Dompelpompen type VK zijn
verticale centrifugaalpompen, die speciaal
zijn ontworpen voor opstelling in een tank
of vat. Daarbij wordt de pomp zodanig
geïnstalleerd dat de motor boven het vloeistofniveau uitsteekt en het pompgedeelte
in de vloeistof wordt gedompeld.
De dompel-constructie heeft geen lagers en
asafdichtingen in de vloeistof, zodat deze
ongevoelig is voor grove verontreinigingen
en uitkristalliserende vloeistoffen.
Alle, met de vloeistof in aanraking
komende pomponderdelen zijn uit kunststof met een hoge chemische resistentie
vervaardigd.

De acmovator maakt een einde aan handmatige controle en registratie van afsluiters
en brandkranen. Hij opent afsluiters en
brandkranen in één gang, controleert deze,
meet de maatgevende bedienings- en
afsluitparameters en registreert diverse
gegevens.
Het sleufloos verwijderen van leidingen is
een nieuwe manier om loden en koperen
leidingen te vervangen voor polyetheen
leidingen. Visser & Smit Hanab biedt een
sleufloze oplossing door machinaal in één
werkgang, de oude leiding te verwijderen
en de nieuwe aan te brengen.
Naast demonstraties van deze nieuwe
activiteiten presenteert Visser & Smit
Hanab haar boortechnieken interactief.
Bezoekers kunnen zich in een speciaal
daarvoor ontworpen computerprogramma
oriënteren in de moderne boortechnieken.

VitecNederland B.V. toont
Regazur P.

Boortechnieken bij
Visser & Smit Hanab

VITEC NEDERLAND B.V., Venray,
onderdeel van de Franse multinational
DEGRÉMONT, introduceert in de stand
E 150 de REGAZUR P.
De REGAZUR P is een volautomatisch
doseer- en spuisysteem op basis van
proportionele hoeveelheidsmetingen.
Dit systeem is nieuw op de Nederlandse
markt en wordt gebruikt voor het doseren
van conditioneringsproducten en het
spuien van koelwater bij verdampingscondensors en bij open recirculerende
koelwatersystemen. De REGAZUR P is
zeer compact uitgevoerd.

In de stand A 798 presenteert Visser &
Smit Hanab, Papendrecht, zich onder
andere met twee nieuwe diensten voor de
waterleidingbedrijven. Onderhoud en
beheer van afsluiters met de Acmovator en
vervanging van loden of koperen dienstleidingen.

Tevens introduceert VITEC de KEMAZUR
en het SOLERPON assortiment aan waterbehandelingsproducten waaronder een
range hardheidsstabilisatoren en corrosieinhibitoren zonder zware metalen en
zonder fosforverbindingen.

VonkData, Coevorden, presenteert in de
stand A 793 geavanceerde apparatuur om
op afstand te meten, besturen en alarmeren.
Met de OSl-familie is het mogelijk om
technische installatie op afstand te
monitoren. Dat wil zeggen controleren en
eventueel besturen.
De OS1-BTU1 is de basis-unit die, naast
een 12-tal digitale contacten, ook 4 analoge
ingangen en 2 relais-uitgangen heeft. Een
PTT-goedgekeurd modem en 230VAC/1030VDC-voeding zijn ingebouwd.
D
e software is zodanig ingericht dat vele
applicaties te bouwen zijn. Dit gaat heel
gemakkelijk op afstand. Het station is
tevens voorzien van PLC programmeerfacaliteiten. Hierdoor zijn automatische
besturingen mogelijk.

Noviteiten bij Vopo Pompen
Vopo Pompen- en machinefabriek B.V.,
De Rijp, (stand N 524) komt met drie
noviteiten op de markt. Twee daarvan zijn
in eigen beheer ontwikkelde producten: de
automatische VOPO-roosterreiniger en de
VOPO-schroefpomp ZG-600 met een
capaciteit van 4.000 m 3 /uur.
De derde noviteit betreft het exclusieve
importeurschap van het vuilwater- en
riooldompelpompenprogramma van
Standart.
Om al deze nieuwe activiteiten onder te
kunnen brengen is tevens de fabriek flink
uitgebreid.

WAVO Pompen toont
dompelpompen
Het SPV dompelpompenprogramma dat
door WAVO Pompen, Leeuwarden, (stand
E 126) wordt geïmporteerd, is recentelijk
uitgebreid met een 2" vuilwaterdompelpomp, type P10A en C.
De maximum capaciteit bedraagt
36 m 3 /uur, de maximum druk 14 mwk.
De doorsnede van de pomp bedraagt
200 en de hoogte 432 mm. De pomp is
verkrijgbaar in 230 Volt, (1 fase) en
400 Volt (3 fasen) uitgevoerd. De pomp is
leverbaar met en zonder aangebouwde
vlotter.
De bekende SPV bedrijfszekerheid is ook
van toepassing op deze nieuwe pomp: ook
deze pomp is uitgevoerd met een chroomnikkel-stalen waaier en een zeer doordachte asafdichting. Zoals alle SPV-pompen,
zijn ook deze typen voorzien van een
rubberbekleed binnenwerk en 20 meter
voedingskabel.
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Nieuwe UV-installatie bij
WEDECO
De UV-desinfectie-installatie van het E-type
van WEDECO, Nieuwegein, (stand E 133)
bestaan al meer dan 20 jaar. De installaties
van dit gepatenteerde type, voor desinfectie
van drinkwater, proceswater en ultrapuur
water, onderscheiden zich door de opstelling van UV-lampen met reflectoren
rondom een kwarts UV-reactor.
Onlangs heeft WEDECO dit E-type, met
een capaciteit van 1-20 mVh, uitgebreid
met het type ME, met een capaciteit van
20-100 m 3 /h. Deze installaties maken
eveneens gebruik van UV-lampen met
reflectoren rond een kwartsbuis, met het
verschil dat in deze installatie hoogvermogen lagedruk UV-lampen gebruikt
worden. Deze lampen zijn voorzien van
een kwiklegering, waardoor de lamp
aanzienlijk meer UV-licht produceert en
temperatuurstabiel is.
Verder toont WEDECO GmbH uit
Herford (Duitsland), met dochteronderneming WEDECO Nederland B.V. een
nieuw type ozongenerator 'Effizon ".
Hierbij is de efficiëntie van haar ozoninstallaties aanzienlijk verbeterd waardoor
de investerings- en bedrijfskosten voor de
gebruiker aanzienlijk lager worden.

Pompen bij
Van Wijk & Boerma
Van Wijk &Boerma Pompen B.V.,
Groningen, besteedt in stand A 711 in
belangrijke mate aandacht aan de transport
en distributie van afvalwater en drinkwater.
Op de beurs worden een aantal noviteiten
getoond. Van Wijk &Boerma introduceert
bijvoorbeeld zowel de Netzsch NM pompen
met de keuzemogelijkheid van 3 verschillende rotor/stator uitvoeringen als de
nieuwe G-serie doseerpompen en batch
polypack aanmaakinstallaties van Dosapro
Milton Roy.
Tevens wordt het totaal pompenprogramma
op het gebied van afval- en drinkwatertransport en distributie gepresenteerd.
Op de stand van Van Wijk &Boerma is
ook HAES Pompen B.V. aanwezig, die
enkele noviteiten op het gebied van
dompelpompen en compli-installaties zal
laten zien.

Verbindingen bij Wirsbo
Wirsbo, Broek op Langedijk, presenteert in
stand A 792 een aantal producten. Het
Quick &Easy systeem, de Ecoflex terreinleiding, het PEX leidingsysteem en het
WIPEX koppelingssysteem.
Quick &Easy is een verbindingstechnologie die gebruik maakt van het geheugen

van de kunststofleiding. Dit houdt in dat
het materiaal altijd in zijn oorspronkelijke
vorm zal terugkeren.
De geïsoleerde terreinleiding Ecoflex is
geschikt voor het transport van CV-, koelen tapwater. Temperaturen die bereikt
kunnen worden zijn +95°C en -100°C
Het materiaal is conform de DIN normen.
Het PEX leidingsysteem is geschikt voor
het transport van tapwater, proceswater en
gas.
Koppelingen in het Quick & Easy systeem
zijn toepasbaar tot en met 63 mm. Boven
deze maatvoering zal gebruik gemaakt
worden van het WIPEX koppelingssysteem. Deze is uit brons vervaardigd en
voorzien van een speciale steunbus, waardoor een perfect en geheel lekvrije
afdichting wordt gerealiseerd.

Nieuwe serie vlinderkleppen
bij Wouter Witzel
Speciaal voor de waterbehandelingsinstallaties, met name voor drinkwaterproductie
en -distributie, introduceert Wouter Witzel
Eurovalve, Enschede, in de stand E 138
een nieuwe serie tussenbouw vlinderkleppen met korte bouwlengte, conform
ISO 5652 short.
EVUS staat voor EuroValve U-section
Short, een rubberbeklede Eurovalve vlinderklep, uitgevoerd met flenzen, waardoor
gebruik als dubbelgeflensde afsluiter
mogelijk is. Tevens inzetbaar als volwaardige eindafsluiter.
De belangrijkste voordelen van de 'U'
section tussenklep vlinderklep zijn de
compactheid en de gewichtsbesparing.
Hierdoor wordt een ruimtebesparing
gecreëerd in de installaties, waardoor een
aanzienlijke besparing in de bouwkosten
kan ontstaan ten opzichte van de traditionele schuifafsluiter, maar ook ten opzichte
van de (dubbel) excentrische vlinderklep
en/of de dubbelgeflensde centrische vlinderklep.
De EVUS heeft een PN10 flensboring; is
geschikt als isoleerafsluiter (open/dicht) en
regelafsluiter voor de waterbehandeling en
andere industrieën.

X-FLOW membranen
X-FLOW B.V., Almelo, presenteert in
stand A 807 X-FLOW membranen.
De toepassing van ultra- c.q. microfiltratie
membranen voor drinkwatertoepassingen
wordt reeds sinds jaren besproken.
Echter, een - in alle aspecten - veilige en
economische filtratie (concept) kon nu pas
worden geïntroduceerd.
De kosten voor deze membraanfiltratie zijn
nu goed vergelijkbaar met die van de klassieke methode. Het ontwikkelen van deze

toepassing (membranen, elementen, proces
parameters) tot validatie en opdrachtverstrekking heeft ruim twee jaar geduurd. Dit
zogenaamde XIGA-proces is eveneens zeer
goed geschikt voor andere toepassingen.

Noviteiten bij Zenon
Zenon, Purmerend, introduceert in stand
A 794 de volgende noviteiten:
- ZeeWeed™. Sinds enkele jaren wordt
een nieuwe zuiveringstechnologie geïntroduceerd op de Nederlandse afvalwater- en
proceswatermarkt, genaamd ZenoGem™.
Dit proces combineert een biologische
waterzuivering (bioreactor) met membraanfiltratie voor de water-/slibscheiding.
ZeeWeed™ is een membraanmodule dat
geplaatst wordt in het te filtreren medium
(biomassa). Het grote voordeel hiervan is
de lage energiekosten voor de filtratie ten
opzichte van de normaal toegepaste buisvormige ultrafiltratiemembranen.
- Bellmer zeefbandpers. Veranderde eisen
aan ontwateringsinstallaties, nieuwe
productietechnieken en vooral hogere
droge-stofeisen aan de slibkoek waren de
beweegredenen voor het ontwerp van de
nieuwe generatie ontwateringsmachines.
Door spectaculaire wijzigingen aan het
concept brengt Bellmer ontwateringsmachines op de markt, die uniek zijn in
hun soort en die de norm voor de
toekomst zullen bepalen.

Nagekomen bericht
PASSAVANT presenteert
leveringsprogramma
PASSAVANT, Doetinchem, biedt in stand
Z 221 een overzicht van producten, installatietechnieken en systeemoplossingen op
het gebied van afwaterings- en afscheidingstechnieken:
- de OLEOPATOR olieafscheider. Met
deze nieuwe generatie van afscheidingsinstallaties biedt PASSAVANT speciaal
voor de toepassing in tankstations, wasinstallaties, transport- en verkeersbedrijven
een concept, dat vandaag al voldoet aan de
eisen van morgen;
- de nieuwe vetafscheiders LIPUREX-PE
en LIPUSED-PE;
- afwaterings- en scheidingstechnieken op
CD-rom;
- de bedrijfsafdeling EMR presenteert het
nieuwe automatiseringsprogramma
PAMSA voor Windows NT;
- nieuwe methode voor het indikken van
surplusslib;
- met de BIOFLEX II presenteert
PASSAVANT een geheel nieuwe slangbeluchter.

