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AquaArenabruisend
hartvanAquatech

Overzicht

Branche-organisaties

Behalvedestandsen informatie vindt
ookeenaantal lezingen,congressenenpresentatiesplaats.Zowordt overeen aantal
landeneeninformatie-sessie gehouden,
waarbijgeïnteresseerden informatie over het
betreffende land krijgen, maarookcontacten kunnen leggenmet vertegenwoordigers
uitdeindustrieenoverheid.Dinsdag 1 oktoberwordtom 13.00uureensessieoverRoemeniëgehouden.EenRoemeense delegatie
komt danopbezoek.Het thema vormtde
uitwisseling tussenRoemeniëen Nederland,
met name inhetkader vandeISPA-projecten.

AlleNederlandse branche-organisaties
enkennisinstellingen ophetgebiedvan
waterworden indeAquaArenaonder één
dakgepresenteerd.InditWaterhuis isnaast
hetKiwaookinformatie tevindenvanen
overStichtingRIONED,KVWN/NVA,STOWA,VEWIN,StichtingWateropleidingen en
hetNederlands Normalisatie-instituut

Woensdagzoktoberom 13.00uur is
Zuid-Afrika aandebeurt. Voortbordurend
opdepresentatievanNederland tijdens de
Waterdome inJohannesburg volgteensessie
overdemogelijkheden voordeNederlandse
watersector inZuid-Afrika. Dezesessie
wordtom 14.00uurgevolgddooreen informatie-sessieoverAustralië,waareendelega-

Aquatechstaatvolmetzeeruiteenlopendedeelnemers,diee'e'nding.gemeenhebben:water.Inde
AquaArenawordtopintegralewijzedeheleNederlandsewaterwereldweergegeven.HetNetherlandsWaterPartnership(NWP)issamenmetKiwainitiatiefnemer vandezeArena,waarinookhet
Industriepodiumwordtgehouden(ziepagina40).Behalveditpodium bestaathetpviljoenuitnog
tweeonderdelen:eenthematischeweergavevandeNederlandsewatersectoreneenpresentatievan
Nederlandse branche-organisaties.
Dethematische weergavevandeNederlandsewatersector neemteengroot deelvan
hetpaviljoen in beslag.Dethema's zijn:
• Wateren ruimte;
• Waterendeketen;
• Grondwater;
• Partnerships.
Verschillende Nederlandse bedrijven en
instanties hebbendezethema's uitgewerkt.
Dethema's sluiten goedaanbijde specifieke
Nederlandse kennisopdit terrein, maarde
internationale vraagnaardezethema'sis
ookgroot.Zeworden uitgewerkt aande

(NEN).Debranche-organisaties worden
gegroepeerd gepresenteerd, aansluitend aan
dethemapresentaties.

hand vaneenuitwerking vande Nederlandsevisieenstrategie,projectvoorbeelden en
informatie overdeindividuele deelnemers.
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tievan'down under'zalpraten overuitwisselingtussenNederland enAustralië,metde
focus opstedelijk waterbeheer.
Opdonderdag3 oktober wordt Portugal
onderdeloepgenomen,om 10.00uur.De
Roemeniësessievandinsdagwordt om14.00
uur herhaald.Drieuur later,om 17.00uur
staandeFilipijnen centraal.Ookhier wordt
informatie gegeven overhet land,eniseen
delegatieuit deFilipijnen aanwezigom te
praten overuitwisseling.OverMexicoen
Rusland vindenooknogsessiesplaats,maar
bij het terpersegaan vandit nummer was
nogniet bekend wanneer.
Buitendezesessiesoverpotentiëlebuitenlandsemarkten wordennogdiverseanderebijeenkomsten gehouden.Dinsdag 1 oktoberlanceerthetNWPhaarzogeheten Product
MarktCombinaties,eennieuwemaniervan
marktbenadering vanuit integraalperspectief Dethema'svandezePMC'szijn wateren
keten,waterenruimteengrondwater.De
presentatie begintom 14.00uur.
Diezelfde middagpresenteert Stichting
RIONEDhet rapport 'Rioolincijfers'. Na
dezepresentatie,diebegint om 16.00uur,
wordt demiddagafgesloten met een borrel
voordeachterban vanhetNWPenKiwa.
Woensdag 2oktober presenteren StichtingRIONED,STOWA,KiwaenRIZAhun
gezamenlijke onderzoek(Waterkip).Dit
gebeurtom 15.00uur.Om 1600uur staat
AquaforAllophetpodium,met algemene
organisatieoverdezeorganisatieeneenconcreteuitwerkingvanéénvanhaar projecten.
Delaatstepresentatiediemiddagisvan
KiwaManagaments Consultants,engaat
over'lean thinkingvoor waterleidingbedrijven'.
Donderdagmiddaggeeft StichtingRIONEDeenpresentatieoveroverstorten. Onder
detitel'Overstort:eenonbegrepen fenomeen' komenom 13.00uur mogelijke oorzaken,gevolgenenoplossingen van overstor*tenaanbod.Om 15.00uur gevendeEBRDen
PVEUeentoelichtingover financiering en
subsidiëring vangroteEuropeseaanbestedingsprojecten. Denadruk ligthierbij ophet
ISPA-programma.Tenslottegeeft deReststoffenunie eeninformatie-sessie 16.00uur.
DelaatstedagvanAquatechkrijgt een
feestelijk tintje. Om 13.00uur reikt Stichting
Wateropleidingen diploma's uit aangeslaagdecursisten.Aansluitend aandezeuitreiking iseen borrel.Vanaf14.30uur reiktKiwa
certificaten uit aan instellingen/bedrijven
dievoldoenaandenormen voorde
betreffende certificaten. «T
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Industriepodium op
Aquatech
TijdensAquatech15opnieuwhetIndustriepodiumneergezet. HetIndustnepodiumishetkennis-en
contactenuitwisselin^splatformvoorenvandeindustriëlewatermanager.Allesoortenwaterkomen
aanbod: koelwater,proceswater,voedin^swater,drinkwaterenafvalwater, industriëlerioolsystemen
endeindustnëlebenuttingvangrond-enopppervlaktewater.
Elkeochtend tijdensAquatechzaleen
programma vankorte,informatieve gratis
inloopseminars wordengehouden.Hetprogramma bestaat verderuitkotte presentatiesendiscussies,diegerichtzijn opspecifiekeindustriële bedrijfstakken.
Vertegenwoordigers uit deverschillende takken(chemische industrie,voedings-en
genotmiddelen, papierindustrie en glastuinbouw)ensprekersvanadvies-en ingenieursbureaus zullen in korteseminars vanhooguit driekwartier dediscussieaangaan met
allebetrokkenen,zoals vertegenwoordigers
vanwaterleidingbedrijven. Het Industriepodium staat indeAquaArenaindeAmstelhal.

VEMW
DeVerenigingvoorEnergie,Milieu en
Waterspeelteengroterolophet Industriepodium.Elkeochtend begint eneindigt met
eenIndustriebriefing vande belangenbehartigervoordeprofessionele gebruiker van
energieenwater.Tijdens deze briefingen
komen technischeenbeleidsmatige actuali-

teitenaandeorde.Mogelijke onderwerpen
zijn bijvoorbeeld het waterschapsbestel,kostenenoutsourcing,zouten ennutriënten en
Legionella.Ookworden dehoogtepunten van
Aquatechonderdeloepgenomen.Deze
hoogtepunten worden bekeken doordebril
vandeindustriële watergebruiker.

Sessies
Deochtenden ophet Industtiepodium
beginnen standaard met deIndustriebriefing vandeVEMW(zieboven).Deze
beginnen elkeochtend om 10.00uur en
duren tot 10.30uur.Opdinsdag 1 oktobet
wordtdebriefing om 10.30uurgevolgd door
eenpresentatie van filterfabrikant Rossmark
samen met bierbrouwer en grootwaterverbruiker Heineken.Zijzullen informatie
gevenoverbedrijfsprocessen, specifieke
watetzuiveringenendaarnaeventueelde
discussieaangaan met hetpubliek.Ditzal
tot 11.15u u r duren.Hetpodium wordt daarnavanaf11.30uur bezetdoor hetKiwa.
Onder denoemer 'KiwaIndustryTime'worden indezesessiedeontwikkelingen rond de

nieuweAlgemeneBeoordelingsTechniek
tenbehoevevandeWvo-vergunning
gevolgd.Ditduurt tot 12.15u u r > waarnade
Industriebriefing vandeVEMWdezeochtend afsluit.
Woensdag2oktober begint weermetde
Industriebriefing. Dezebriefing wordt om
10.30uurgevolgddooreenpresentatie van

Grontmij overhaar SHARON-techniek.
SHARONstaatvoorSinglereactorsystem for
High activityAmmonia RemovaloverNitrite,eennieuwezuiveringstechniek diebij
awzi's makkelijker stikstoffen verwijdert.
DezepresentatiewordtgevolgddooreensessievanKiwaom 11.30uur.Hier wordt
gesproken overhetgebruik vansensoren bij
debewakingvandewaterkwaliteit inde

industrie.Ookdezeochtend wordt, bijna
traditiegetrouw,weerafgesloten metde
Industriebriefing vandeVEMW.
Devolgendedag,donderdag3 oktober,
begintextravroegvoordehongerigevroege
vogels.Vanaf08.00uur kunnen belangstellendenaanschuiven aan het ontbijtdebat
vanAquaNederland/VLM.Hier wordt
gepraatoverin-enoutsourcing.Het ontbijt
duurt tot09.45u u r > waarnaom 10.00uur
VEMWdemicrofoon overneemt voorde
Industriebriefing. Om 10.30uur maaktde
e-watergroupdebalansopvande afgelopen
vijfjaar. Kiwagaatdaarna om 11.30uur inop
scalingindeindustrie.Isscalingrevoorspel
lenenoptelossen,enzoja,hoe?VEMW
sluitdeochtend afmet de Industriebriefing.
DelaatstedagvanAquatech,vrijdag
4oktober,begintweermetdeIndustriebriefing.DaarnaneemtDelta Nutsbedrijven
hetspreekgestoelteom 10.30uurover,metals
onderwerp'Samenwerkingbijdeleveringvan
industriewater'.DitwordtgevolgddoorKiwa
IndustryTime,metdevraagofbrak watereen
alternatiefkanzijn voorgrond-ofdrinkwater
bijdebereidingvanproceswater.Delaatste
activiteitenophetIndustriepodium voor
Aquatech 2002zijn natuurlijk vandeVEMW,
diehetpubliekvoordelaatstekeeropde
hoogtebrengtvanactueleactiviteiteninde
Industriebriefing. f
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Overigecongressen en
studiedagen
Behalvedeseminars, congressenenlezingendie
onderdeparapluvandeAquaArena ojhet
Industrtepodiumvallen,wordtookseparaateen
aantalcongressenenstudiedagengehouden
tijdensAauatech.Eenoverzicht.

Cost savings
Op30september enop 1 oktober vindt
eenconferentie plaatsonderdetitel'Cost
savingsandoptimization ofhigh-purity
water treatment'.Zoalsdenaamalzegtis
dezeconferentiegericht ophetbesparen van
geldenwaterbijdezuiveringvan industriewaterenhetmaken vanultra-puur water
voortoepassingen bij bijvoorbeeld halfgeleiders.Verschillende takken vanindustrie zitten hierbij elkaarom tekunnen leren van
eikaarservaringen.Deconferentie bevat
lezingen vanindustriëlekopstukken, maar
ookpresentatiesvangroteleveranciers van
waterbehandelingsapparatuur.

CE-EAS almost a reality
'CE-EASalmostareality'luidtdetitel
vanhetsymposium opdinsdag 1 enwoensdag2oktoberoverdeimplementatie van het
EuropeanAcceptanceSchemefor ConstructionProductsincontactwith Drinking

Water.DezeEASzaldenationaleacceptatieschema'svandeEuropeselidstaten vervangendooreenuniforme, consistente basis
voorhet toelatenvandezeproducten. Het
symposium iseeninitiatiefvanhetKiwaen
hetministerievanVROM.Doelvandeze
tweedagenisomvertegenwoordigers van
industrie,waterleveranciers,keurings-en
certificatie-instellingen en regelmakers
samen tebrengen.

Waterbeheer en Waternood
Opdinsdagochtend 1 oktober houden
STOWAendeUnievanWaterschappen gezamenlijk hetsymposium 'Beleidsontwikkelingen in hetwaterbeheer en Waternood'.
Ditsymposium richtzichopdevraagop
welkewijzevorm kanwordengegeven aan
waterbeheer alsmede-ordenend principe in
deruimtelijke ordening.
Desprekersstaanstilbijde mogelijke
implementatie vandediversebeleidsadviezenophetgebiedvanhetwaterbeheer en bij
deraakvlakken diedatheeft met grondwaterbeheerenruimtelijke ordening. Hierbij
wordt ingegaan opdehandvaten diedeontwerpmethodeWaternoodaan waterbeheer-

ders,terreinbeheerders enplanologen biedt
omwatermedesturend temaken.

Conflicterende belangen
Opdonderdagochtend 3 oktober verzorgtSTOWAdeworkshop 'Conflicterende
belangen:iedereenwildedijk in,maar wat
wilhet waterschap?'Doorde toenemende
drukopruimte vallenwaterkeringen steeds
meeropalsbeschikbare ruimte waarmee iets
gedaan kanworden.Instedelijkgebied isde
trend omgekeerd.Hiervallen waterkeringen
niet op,omdat zegeïntegreerd worden in
huizen eninfrastructuur. Inbeidegevallen
betekent datvoordewaterbeheerder, vaak
hetwaterschap,vergunningaanvragen om
dewaterkeringvooranderedoeleinden te
gebruiken. Het waterschap staatdan voorde
taakom tebepalen ofdieaanvraag kanworden ingewilligd zonderdatdeveiligheid in
hetgeding komt.
Indezeworkshop staatzoweldevergunningaanvrager alshetprocesvan vergunningverlening bij het waterschap centraal.
Dezeworkshop isgericht opwaterschapsmedewerkers,zowelvandewerkvloeralsop
managementsniveau, beleidsmedewerkers
vandeprovincie, gemeenteambtenaren,
medewerkers vanRijkswaterstaat enmedewerkersvanadvies-en ingenieusrbureaus.
Aansluitend isereen lunch.

DeWvo-heffing geketend
DeCIW-werkgroepInstutioneleAspectenendeSTOWAgevenop4oktober een
studiedagoverdedagelijkse praktijk vande
Wvo-heffing (Wetverontreiniging oppervlaktewater).Onderdedagelijkse praktijk
wordt deheleketenvanWvo-beleid bedoelt:
vancontrolebeleid viamonsterneming en
analysering totenmet de cijfermatige
beoordelingvande heffingaangifte.
Destudiedag isbedoeldom resultaten
vanstudie-enonderzoeksprojecten (denieuweontwikkelingen) tepresenteren, maar
ookdeproblemen telatenziendieervaren
worden metdeuitvoering vanditdeelvan
Wvo.Ditgeeft deCIW-werkgroep weer
input voorhun programma, endeSTOWA
voorhaar onderzoeksprogramma. Bovendien biedtdedagde'werkersin hetveld'de
gelegenheid elkaarteontmoeten, contacten
teleggen,ervaringen uit tewisselenenop
diemanier bij tedtagen aandeverdere
uniformering enontwikkeling van het
uitvoeringsbeleid. Dedagisdanookinteressantvoormedewerkers uitdehele
Wvo-keten. f

4 2 1 H2O 1 19-2002

AQUA
TECH
AMITtHIAM

2002

Spoorboekje Aquatech
Omwijstekunnenwordenuitdeveelheidvan
seminars,congressen,lezingenenworkshops
heeftderedactievanH 2 0 eenspoorboekje
samengesteldvanalleactiviteitennaastde
gewonestandsopdebeursvloer.

Woensdag 2oktober

Donderdag 3oktober

•

•

Maandag 30 september

•

•

•

UltraPureWater Conference
ZaalGenH
Maandag30september:08.30-13.00 uur
Dinsdag 1 oktober:08.00-12.30 uur
IWA/NVA6th International Conference
onDiffuse Pollution
ZaalB,EendeTopaz Lounge
30september:9.00-17.30uur
1oktober:09.00-17.30 uur
2oktober:09.00-1730uur
3 oktober:09.00-15.30 uur

•
•
•

•

Dinsdag 1oktober
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

IOAInternational conference onozon,
UV,catalic,synergieand advanced oxidation processes inwater sanitation
ZaalH,vandinsdag 1 oktober toten met
3oktober
STOWA:Beleidsontwikkeling in het
waterbeheer en Waternood
ZaalA,09.00-12.30 uur
IndustriebriefingVEMW
Industriepodium, 10.00-10.30uur
Kiwa/IWA/NVA:International Symposium 'CE-EASalmostareality'
ZaalF
1oktober: 10.30-17.00uur
2oktober:9.00-13.00uur
Inloopsessie II,Rossmarken Heineken
Industriepodium, 10.30-11.15uur
KiwaIndustryTime:Wvo-vergunning
Industriepodium, 11.30-12.15uur
Industriebriefing VEMW
Industriepodium, 12.30-13.00uur
NWP:Roemenie'sessie
AquaArena,13.00-13.45
LanceringPMCNWP/thema's
AquaArena,14.00-15.45uur
StichtingRIONED:aanbieding Rioolin
cijfers
AquaArena, 16.00-16.45uur
NWP/Kiwa exposantenborrel
AquaArena, 17.00-17.45uur
Officiële openingmet bekendmaking en
uitreiking InnovationAward2002
vanaf 18.00uur

•
•
•

•
•

IWA/NVA: Fromnutrient removal to
recovery
ZaalA
Woensdag 2oktober:09.00-17.00uur
Donderdag3 oktober:09.00-17.30uur
Vrijdag4oktober:09.00-17.00 uur
WaterQualityAssociationWQA: Education Seminar
ZaalG
Woensdag 2oktober: 10.00-12.00uur
Donderdag3 oktober: 14.00-16.00uur
Industriebriefing VEMW
Industriepodium, 10.00-10.30uur
InloopsessieII, Grontmij/SHARON
Industriepodium, 10.30-11.15uur
KiwaIndustryTime:waterkwaliteitsbewaking
Industriepodium, 11.30-12.15uur
Industriebriefing VEMW
Industriepodium, 12.30-13.00uur
NWP:Zuid-Afrika sessie
AquaArena, 13.00-13.45uur
NWP:Australiësessie
AquaArena, 14.00-14.45uur
StichtingRioned,STOWA,Kiwa,RIZA:
Waterkip
AquaArena,15.00-15.45
AquaforAllsessie
AquaArena,16.00-16.45uur
KiwaManagement Consultants:Lean
thinking Waterleidingbedrijven
AquaArena,17.00-17.45uur

EWARiverbasin management planspracticalaspectsandeconomie questions
ZaalCenD,dondetdag 3 oktoberen vrijdag4oktober
Ontbijtdebatover in/outsourcing
Industriepodium, 08.00-09.45uur
Industriebriefing VEMW
Industriepodium, 10.00-10.30uur
STOWA:Conflicterende belangen: iedereen wildedijk in,maar wat wil het
waterschap?
ZaalF,09.00-12.30 uur
e-watergroep:debalansna vijfjaar
Industriepodium, 10.30-11.15uur
KiwaIndustryTime:Scalingindeindustrie
Industriepodium, 11.30-12.15uur
Industriebriefing VEMW
Industriepodium, 12.30-13.00uur
StichtingRIONED:Overstort,eenonbegrepen fenomeen
AquaArena, 13.00-13.45uur
NWP:Roemeniësessie
AquaArena, 14.00-14.45uur
Info sessie:EBRD/EU(ISPA]
AquaArena,15.00-15.45uur
Reststoffenunie sessie
AquaArena,16.00-16.45uur
NWP:Fillipijnen sessie
AquaArena,17.00-17.45uur

Vrijdag4 oktober

AQUA
TECH
AMSTERDAM
2002
AQUATECH BUSINESS MEDIA

STOWA-CIW:DeWvo-heffing geketend
ZaalB,EenF,09.30-12.30 uur
IndustriebriefingVEMW
Industriepodium, 10.00-10.30uur
NWP:Portugal sessie
StandNWP,10.00-10.45uur
DeltaNutsbedrijven: samenwerking bij
industriewater
Industriepodium, 10.30-11.15uur
KiwaIndustryTime:brak grondwater
voor proceswater?
Industriepodium, 11.30-12.15uur
IndustriebriefingVEMW
Industriepodium, 12.30-13.00uur
DiplomauitreikingStichtingWateropleidingen
AquaArena,13.00-13.45uur
Borrel Wateropleidingen
AquaArena
Kiwacertificatie uitreiking
AquaArena,vanaf14.30uur
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DevijfdeKVWN
fitterij wedstrijden
Dejittenjwedstrijden vormeneenvastonderdeelvanAquatech.Ditjaar vmdtdevijfdeeditievan
dezewedstrijdenplaats.Bovendienwordenvoordederdemaaldewereldkampioenschappen.gehouden. Opdinsdagenwoensdag leveneen40-talteamsstrijdomdehoogstewaterleidingeer.Opdonderdag3oktoberwordendewereldkampioenschappen^ehouden.Allewedstrijdenvindenplaatsbij
stand5220indeNoordhal.
Neerlands bestefitters tredenopdinsdag
enwoensdagweeraanomzosnel mogelijk
'het onderdrukaanboren vaneen gietijzeren
waterleiding meteendiameter van 150mm
enhetaanbrengen vaneendienstkraan,
samenmet hetmakenvaneen PE-buisaansluitingmetbinnenleiding'uit tevoeren,
zoalshetwedstrijdreglement zomooizegt.
Integenstelling totvorigekeernemende
teamshetniet tegenelkaarop,maar tegende
stopwatch.Opdiemanier krijgt elkteamde
onverdeeldeaandacht vanhetpubliek,terwijlookhetjureren voordescheidsrechters
makkelijker wordt.Descheidsrechters kunnenstrafseconden uitdelen alshetwerkniet
volgensde(wedstrijd)voorschriften wordt
uitgevoerd.Zowordenvoorlekkendeofverkeerdgemonteerdeonderdelen strafsecondenuitgedeeld,maarookvoorveiligheids-

overtredingenenonveiligwerken.Het team
datdesnelstetijd neerzetwint uiteraard.

Prijs
Eenteam bestaat uit tweepersonen:een
aanhoorder eneenfitter. Het winnende
teamkrijgt nietalleendeeer,maar ookeen
geheelverzorgdereisnaarBirmingham en
deelnameaandeEngelse fitterijwedstrijden
tijdens IWEX2003 aangeboden. Daarnaast
zullendewinnaars deelnemen aandevierde
wereldkampioenschappen, dievolgendjaar
injuni inAnaheim,Californie, plaatsvinden.

I wanna be a fitter
Behalvedewedstrijden tussende'reguliere'fitters wordtditjaar voordetweede
keereen managementteam-wedstrijd
gehouden.Zijstrijden omde'Iwanna bea

buis 1

Tenslotteworden alsuitsmijter opdonderdag3 oktober de wereldkampioenschappenfitten gehouden tussen eenNederlands,
EngelsenAmerikaans team.Elkteam moet
drieverschillende buizen fitten, waarbij de
Amerikaanse buis hetmeest afwijkt: om
dezetekunnen fitten iseen teamvan drie
man nodig,waarinNederland en Engeland
tweemangebruikelijk is.In 2000leverde
Nederland nogdewereldkampioenen, een
team vanWaterbedrijfGroningengreepde
hoofdprijs, vorigjaar kwamen debesten van
dewereld uit Engeland (ThreeValleys
Water), f

Woensdag 2 oktober

Dinsdag 1oktober
Tijd

fitter'-trofee. Opdit moment hebbenzichal
vierteamsaangemeld,zodatookdewitte
boorden voorvoldoende natspektakel zullen
zorgen.

buis 2

Tijd

buis 1

11.00uur
11.15uur
11.30 u u r
11.45uur

PWNi

12.00uur
12.15uur

GWAï

12.30 uur

Brabant water 1

12.45-14.00 uur

lunchpauze

14.00 uur
1415 uur

WMLi

14.30uur

Birmingham USA

14.45u u t
15.00 uur

Wessex Water

GWA2

15.15uur
15.30 uur

16.30uur

H20
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Hydron-MN 1

12.30 uur
1245-14.00 uur

lunchpauze

1400 uur
1415 uur

IWBAFWMD

14.30 uur

IWBAFHydron-MN 1

IWBAFPWN
IWBAFKiwa

14.45uur
SWBNorvia

GWA3

15.00 uur
15.15uur
15.30 uur

VitensGelderland 1

WML2

borrel

Vitens Gelderland 2
WMD2

Brabant Water2

Brabant Water3

15.45uur

WMD3
Hydron-MN 3

12.00uur
12.15uur

PWN2

Hydron-MN 2
Vitens Gelderland3

11.30 uur
11.45uur

Vitens Overijssel

buis 2

WMDi

15.45uur

ThreeValleys Water

16.00 uur

Waterbedrijf Groningen

16.30uur

prijsuitreiking, gevolgddooreenborrel.

Donderdag 3oktober, wereldkampioenschappen
Nederlandse buis
10.20uur:
10.40uur:
11.00uur:

teamUK
teamVS
team NL

Engelse b u i s
11.20uur:

teamUK

11.40 uur:
12.00uur:

teamVS
team NL

Amerikaanse b u i s
12.20uur:

team UK

12.40 uur:

teamVS

13.00uur:

team NL

Deprijsuitreiking vandezewereldkampioenschappen vindtplaats
°rn 13.20uur.
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NoviteitenopAquatech2002
EengrootaantalbedrijvenpresenteertopAquatecli
nieuweproductenen/o/dienstenofnieuweuitvoeringenvanbestaandeinstallaties.Deredactieselecteerdeuitderijkelijkbinnengekomeninformatiede
belangrijkstenoviteiten.Zestaanopalfabetische
volgordequabedrijfsnaam opdevolgendetwaalf
redactiepagina's.Deproductendiemeedingennaar
deInnovationAwardkrijgenextraaandachtop
pagina66en67.

Ontwikkelingen in
pompen
ABSPompenzietinAquatecheenmooiegelegenheidomnieuweontwikkelingenophetgebied
vanpompenenpompsturingtepresenteren.
DevernieuwdeAFPpompmet Contrablockisbijvoorbeeld voorheteerst tezien.
HetContrablock hydraulisch systeem,dat
ontworpen isin 1967,garandeert eenverstoppingsvrije werkingin riool-en afvalwatertoepassingen.Verderzijn de nieuwe
AQUALEVELniveauschakelingen tezien.
Dezeunits kunnen pompinstallaties met
maximaalvierpompen aansturen en kunnenookgebruikt worden voor(SCABA)
mixers.OokkanAQUALEVELworden
gebruikt omdekoppelingnaareentelemetriesysteem te realiseren.
ABSlevert telemetriesystemen diede
operationele kosten vangemeenten en
bedrijven kunnen verlagen.Doordezesystemenkannietalleen met de hierboven
genoemdecontrollers worden gecommuniceerd,maar ookmetdiverseandere
PLC's/controllers.TenslottepresenteertABS
ophaarstand denieuwe report-telemetrieprogrammatuur. <f

DuitseIBA's
AkaNova isimporteurvoorUponorKlärtechnik
uitDuitsland enimporteertcompacteajvalwaterzuiverirujen,metnameIBA's.
DeUpodean iseennieuw ontworpen
kunststoftankvanUponor,die modulair
uitgebreid kanwordenvaneenklasseIIBA
toteenklasseIIIB-systeem met fosfaateliminatie.Hetsysteem iscompactenlicht,volledigvankunststofgemaakt en absoluut
waterdicht. Deplaatsingskosten liggen laag

endelevensduur ishoog.InDuitsland ishet
systeemalgecertificeerd, overeenkomend
metdeNederlandse klasseIIIA. •"

Tijdelijke wateropslag
tehuur
AlbersAlligatoruitWageningenlaattijdens
AquatechhaarWinbagzien,eenjlexibele
wateropslagtank.
Deopslagtank heeft een inhoud van200
kubiekemeter.Nahetuitrollen isdetank
meteengebruiksklaar. Detanks worden verhuurd voordirectgebruik, maarookalscalamiteitentank. Indatgevalkunnen detanks
opgerold worden bewaard totdat zenodig
zijn, waarnazeineenhandomdraai gebruikt
kunnen worden.Detanks kunnen ingezet
worden voordeopslagvanmeerderevloeistoffen. f\

NoviteitenvanAlldos
AlldosuitSneeklaattijdensAquatecheenaantalnieuweproductenzien,waaronderdePrimus
208doseerpompendeOxipermC164Cen
C164Dchloordioxidesystemen.
DePrimus208doseerpomp isbedoeld
vooreencapaciteitsbereik van0,3 tot3 liter
peruur.Denieuwedoseerkopvormt een
combinatie tusseneeneffectief ontluchtingssysteem eneengeïntegreerd eenvoudig
bedienbaar kalibreersysteem.Hierdooris
eennauwkeurigeenzuinigedoseringmogelijk.Ookzorgtdeindepompkopgeïntegreerdebuffertank vooreenconstante voordruk.Bovendien ishetmogelijk de
chemicaliëncontainer tewisselenzonder dat
dedoseringwordt onderbroken.HetPlusssysteem metdubbele pompkamerendubbelmembraan-principe isspeciaal ontwikkeldvooruitgassendeen uitkristalliserende,
zoalschloorbleekloog.
Ooknieuwzijn dechloordioxidesystemenOxipermC164DendeC164C.Deze
doseersystemen zorgen voordeaanmaak van
dejuiste hoeveelheid chloordioxide meteen
hoogrendement. Decompactesystemen zijn
voorzien vanverschillendesensorenenvei-

ligheidselementen.Daarnaast beschikken de
systemenovereenvoudige kalibratietechniekeninallecapaciteitsbereiken.Een bijzonderpluspunt isdetweevoudige visualisering
vanhetaanmaakproces:lichtdioden,opgenomen ineenoverzichtelijk stromingsschemalatenstoringen snelenduidelijk zien,en
ineendisplayverschijnen alle bedrijfstoestanden enstoringen in tekst.Een bus-verbindingmaakt bewakingensturing op
afstand mogelijk.
DeOxipermC164Dheeft een capaciteit
van30tot2000gram peruur,deC164Cvan
150tot2500gram peruur.ff

On-line metingen met
Applikon-apparatuur
ApplikonAnalyticaluitSchiedampresenteert
haarnieuwelijncompacteanalyzersendenieuweon-linechromatograaj"voordeanalysevan
an-enkat-ionen.
DeanalyzersuitdeCompact-serie zijn
geschikt vooron-linebepalingen in waterig
milieu.Voordeanalysewordt gebruik
gemaakt vanion-selectieveofkleurmetingen.
Vooron-lineanalysevanan- en/ofkationeninhetppt-ppm bereikintroduceert
ApplikondeMetrohm811en821ON-LïneIC.
Erzijnmeerdantienstromentebemonsteren
ineenanalyse-run.Tijdensdeanalysezijnook
gegevensoverdruk,
Ee'nvandenieuwecompacte trendendergelijke
analyzersvanApplikon.
tevolgen.Voor
hetbeoordelen
van bijvoorbeeld
chloor-,stikstofenfosfaat-ionen is
eenbedieningsvriendelijk interfaceontwikkeld.
Tenslotte
wordtdecuvettemodulegepresenteerd.In het
verleden werden
veelchemicaliën
enmonsters verbruikt om tot
lagedetecriegrenzen te
komen.Metde
nieuwemodule isdatniet meernodig,waardoorhetverbruik vanchemicaliën verminderd kanworden.Decuvettemodule kan
ingebouwd worden ineenbestaandeADI
2040of2019-analyzer. f
H: 0
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Filter verwijdert
Legionella
AquadorpresenteertopAquatechhetLegionella
SafeFilter, eenterugspoelbaar/tlterdatLegionellabacteriënuithetwaterverwijdert.
Het filtersysteem isgebaseerdop ultrafiltratietechniek door middel van membranen met een poriëngrootte van0,03 m. Het
filter heeft eenstandtijd van tweetot drie
jaar en isterugspoelbaar, waardoor de
levensduur vergeleken met andere filters
langer is.Alsgevolgvandemogelijkheid om
met verstelbare volumesentijden het filter
terug tespoelen,worden bovendien leidingengespoeld en hoeven risicovolle tappunten niet meerwekelijks teworden gespoeld.
Ditvereenvoudigt deborgingvan risicovolle
tappunten in het beheersplan.
Hetgrotevoordeelvandit systeem isdat
hetzijn werkdoetopdeplaatswaar het risicoopdeaanwezigheid vanLegionella het
grootst is.Bovendien ishet systeemopverschillende plaatsen en tijden inzetbaar,
waardooreenuitbraak van Legionella opeen
specifiek (tap)punt onmiddellijk kan worden
geneutraliseerd omvervolgensinalle rust
naardeoorzaak tezoeken. €

Natuurlijke mineralen
als filter
AquaTechniekuitRockanje levertnatuurlijke
mineralendiegebruikt kunnenwordenbijde
filtratie vandemeestuiteenlopendetypen
drink-,ajval-enzwemwater.Tevenskanhet
bedrijfadviesopmaatvoorelkwaterprobleem
verzorgen.
Voorafwordt dewatersamenstelling en
hetzuiveringsprobleem onder deloepgenomen.Dit resulteert ineenopmaat gesneden
advies.Hetbredespectrum natuurlijke
mineralenkomt uitdehelewereld.Dediversiteitisgroot:vanlichtgewicht materialen
met eenhogeporeusiteit (300gram perliter)
totzwarestenen(vierkiloperliter)met alle
gradatiesdaar russen in.Omalle mogelijke
watertypen tekunnen behandelen, levert
AquaTechnieknietalleen mineralen die
ongewenstestoffen verwijderen, maarook
mineralen dietekorten in hetwater aanvullen.

voorzuiveringvoordeomgekeerdeosmose
vandetweegrootste zeewater-ontziltingsinstallatiesterwereld:deJeddahIenIIin
Saudie-Arabië.BehalveindeArabischewereld
ishetbedrijfactiefalsadviseuren leverancier
bijzuiveringsprojecten inondermeergeheel
Azië,Zuid-AmerikaenEuropa, f

Omdezwenkaandrijvingen zocompact
mogelijk tehouden, heeft Auma gebruikge
maakt vandegapatenteerde elliptocentrischeoverbrenging.
Eenanderenoviteit ishetSIMAMaster
systeem,eenbesturingssysteem vooreen
cluster aandrijvingen. Hetsysteem,gebaseerdopdeveldbustechniek, kanzowelin
eencentraal besturingssysteem functionerenalsgeheelzelfstandig. Hetsysteemis
eenvoudigingebruiktenemen enisniet
gebonden aanéénmerkaandrijving (open
systeem). €

Infiltreren én reinigen
van regenwater
Reinaqua iseenproductlijn vanBeukerKunststoffen dieregenwaternietalleen infiltreert,
maartevensreinigt.

Kleine zwenkaandrijvingen van
hoge kwaliteit
AumaBeneluxuitLeidenbenutAquatechom
haarnieuwezwenkaandrijvingen enhaarSIMA
Mastersysteemaan hetpubliekvoortestellen.
DenieuweSG03.3enSG04.3 zijn nieuwe,compacteen lichte zwenkaandrijvingen
diegebruikt kunnen worden om kleine
kogelkranen envlinderkleppen tebedienen.
Denieuweaandrijvingen zijn eenaanvullingopdealbestaandeSG05.1 enSG12.1.

TijdensAquatechzalBeuker twee
methoden tonen omgereinigd regenwater
teinfiltreren. Het bedrijfleverteen nieuwe
gootmet eenfilterdathet regenwater van
straat filtert. OoklevertBeukereenspeciale
put omregenwater vanhetdak te reinigen.
DeDraintank zorgt vervolgensvoorde infiltratievanhetgereinigde regenwater inde
bodem.Dezesystemen zijn ontwikkeld naar
aanleidingvanvragen van waterbeheerders.
Degenoemdeproducten volgenophetal
bestaande infiltratieriool, de regenwaterbenuttingssystemen, PEvetafscheiders ende
PPDraintank dieBeuker levert inhet kader
van'Reinaqua duurzaam waterbeheer'.%

DeelektrischezwenkaandnjvintjtypeSG04.3.

w

AquaTechniekbestaatinmiddels ruim22
jaar.Indietijd realiseerdehetbedrijfenkele
bijzondere producten.Zoverzorgdehetde
H20
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INNOVATIE IN BRONNENTECHNIEK
TV/scaninspectie: de ideale c o m b i n a t i e voor kwaliteitscontrole e n / o f
het vaststellen van schade. CTA Watertechnologie biedt een uit)
programma aan o n d e r z o e k s m o g e l i j k h e d e n zoals buisdiamjtter,
d e kwaliteit van d e mofverbindingen, het filtergrind ron
de bron en de conditie van de bentoniet. D e resultaten vi
de TV/scaninspectie w o r d e n d o o r CTA Watertechnologie'
vastgelegd i n een duidelijk rapport.
O n d e r z o e k in c o m b i n a t i e met innovatieve
reparatietechnieken waarborgen een aanzienlijke
verlenging van de levensduur van u w b r o n .

TU/SCflninSPECTIE*REGEnERHTie*SnnERinG«REPnRnTIE

Watertechnologie

OlDPEn

Oudenhof2
4 1 7 4 GA H e l l o u w (Gld)
T + 3 1 ( 0 ) 4 1 8 5 8 1 158
F + 3 1 ( 0 ) 4 1 8 581 190
info@ctawatertechnologie.com

Water...

stof tot nadenken!
*
Water is kostbaar. Uw afvalwater lozen trouwens ook!
Daarom geeft Logisticon uw afval- of gezuiverd
saneringswater liever een zinnige bestemming. Zodat
het uw bedrijf iets oplevert!
Neem daarom bij grondwaterzuivering
of-sanering, in-siru saneringen, afval-,
proces-, of grijswater contact met ons op.
Want Logisticon ontwikkelt financieel
renderende oplossingen van het zuiverste
water.

Logisticon WaterTreatment b.v.
Energieweg 2, Industrieterrein Gelkenes
Postbus 38,2964ZGGroot-Ammers
Tel.: 0184 -608 260, Fax: 0184 - 608 280
E-mail: info6logisticon.com

www.logisticon.com
Proceswater

Afvalwater
Grondwater
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Geluidsarme verticale

Nieuwe producten

meertrapspompen

vanBosta

VandenBornelevertnieuwe,geluidsarme
Pedroüoverticalemeertrapspompen diezowel
bovenalsonderdegrond/uctioneren.

BostaBeneluxtoontopdebeurseenaantal
nieuweproductenuithaarleveringsprogramma,waaronderdompelpompen,PE-leidingen
enhulpstukken enjilterumts.

DeVL2enVL4pompen zijn volledig(IP
68)beschermd.Doordedubbele mantel
wordt het water langsdemotor gepompt,
watzorgt voorkoelingen geluidsdemping.
Depompen kunnen gebruikt worden in
vochtigeofkleineruimtes waar nauwelijks
sprakeisvanventilatie.
Onderdieomstandigheden heeft een
gewonecentrifugale pompdegrootste kans
opproblemen,zoalskapotte lagerseneen
doorgebrande motor.
DeVLpompen zijn zelfs tegebruiken bij
volledigeonderdompeling inhet water.De
voordelen hiervan zijn duidelijk: minder
verliesinzuigleidingen minder geluidshinder.
Depompkangebruikt worden bij hergebruik vanregenwateren inbassinsen
regenputten.•"

DeVLpompvanPedroüo.

opvuilstortplaatsen. Hetfilterisgemaakt
vanhoogwaatdigekunststofenmakkelijk te
monteren.Doordeautomatischereinigingis
hetsysteemzeeronderhoudsvriendelijk.%

Braylevert gepatenteerde afsluiter

Zoheeft BostadeMEGAdompelpompen
in haarassortiment opgenomen. Dezepompenzijngeschikt voorzowelschoon alsvervuild waterenzijn televeren inzowel
kunststofalsroestvaststaal.Verderlevert
Bostaeencompleet assortiment PEleidingen
en hulpstukken.
Decompletesystemenzijn zowelinPE
8oalsPEïoovetkrijgbaar.InhetPE programma isookhetSuperdrain hemelwaterafvoerprogramma opgenomen,eensysteem
voorvacuüm hemelwaterafvoer metPEleidingen.Doordespecialevormvandedakkolkwordtdewaterinloopbijzware regenvalvertraagd engeordend,zodateen
onderdruk indeafvoerbuis ontstaatdiehet
regenwater wegzuigt.Dehogestroomsnelheidvanhet water maakt het systeemzelfreinigend.
Verderzijn deHelixautomatische filterunits tezien voorde filtering van afvalwatet

BrayControls,producentvanvünderkleppen,
draaictlindersenaccesoires, heeftzijnleveringsprogrammavergrootdooreenexclusievesamenwerkingaantegaan metSistagZwitserland,
producentvandeWEYplaata/sluiters.
Hetgepatenteetde WEY-ontwetp heeft
eenaantalzeerspecifieke kenmerken.Zois
deafsluiter volledigdicht inbeidestromingsrichtingen, isdedichting langsde zijkant vandeplaatvollediguitde stroming
geplaatst,isdedoorlaatopening speciaal
gevormdzodatdezeschoon spoelten wordt
deplaatoverdevolledigelengtegeleid.Verderheeft deafsluiter geen'dode' ruimte
waarzichvuilofvloeistofkan ophopen.
BrayControlsBeneluxleverderecent
ongeveer 150vandezeplaatafsluiters inde
matenDN50totenmetDN400voordebiologischehuisvuilverwerkingSBIinFriesland, f

Dea/sluitersvanSislagZwitserland.
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Magnetisch inductieve
flowmeter

CHRISTenBWT

BrinckHMTMeettechniekuitAmersfoort levert
(waterjmeters.DeafdelingControlServicesuit
Leeuwardenreviseertenijktdezemeters.Brinck
HMTgebruiktAquatechalsspringplankvoor
haarnieuweproducten.

CHRISTHollandpresenteertzichsamenmet
haarbuitenlandsezusterbedrijvenenhaarnieuwe
partnersuitdeBWT-groepopeengemeenschappelijkestand.Daarzullenverschillendesoorten
waterbehandelingsapparatuurtezienzijn.

Zowordt deBrinckFlomaggeïntroduceerd,een magnetisch inductieve flowmeter
voorwaterigegeleidendevloeistoffen. De
meter kanoverwegmetzowelschoneals
vervuildevloeistoffen. Demeter isleverbaar
alsCompact ofRemote,metde transmitter
opdemeetbuisgeplaatst oflos engeschikt
voorbijvoorbeeld muurmontage.De
obstructieloze meetbuiszorgt voor ongehinderdedoorstroming. Uniek isde standaard
elektroden reiniging.

DeOostenrijkse BWT(BestWaterTechnology)heeft vorigjaar alslaatstestapineen
procesvansamenwerking en participatie
haatdeelname inCHRISTtot 100procent
vergroot.Daardoor isBWTnu éénvande
grootste watertechnologiebedrijven inEuropa.Departners leveren installaties dieelke
hoeveelheid wateropmaat maken. Daarbij
wordtgebruikgemaakt van micro-,ultra- en
nanofiltratie,omgekeerdeosmose,ionenwisseling,elektro-demineralisatie, ozonisatieenUV-behandeling.

Met het InvensysOpto-Encoder telwerk
worden problemen met niet-werkende tellersofGBS bij watermetingen voorkomen.
Alshet meetinstrument dooreen storing
stopt met meten maardewaterstroom doorgaat,ontstaat eenverschil in geregistreerde
standen. Het Opto-Encoder systeem meetde
stand van iederetellerrol individueel en
geeft detotaalstand door.Hierdoor behoren
a-synchronetellerstanden tot het verleden.
Dezetechniek isteleverenvoorallemechanischeInvensys watermeters.
Tenslotte biedt Brinckeensysteem aan
waarmeemetersdraadloosviadeether kunnen worden uitgelezen.Demeter wordtvia
eenReed-contact ofM-Busaangesloten op
eenzendertje. Eendraagbaar radio-modem
ontvangt destanden diewordt opgeslagen
ineendata-opslagsysteem.Later kunnen
dezestanden verstuurd worden naareen
centraal registratiesysteem.Ookhelegrote
meterbestanden kunnen draadloosop
afstand wordengeregistreerd viaeenvasteof
mobieletelefoonlijn. Het heleprocesverlooptautomatisch. ^

nent f

samenop één stand

Opdestand staat naasteenreeksvan
gestandaardiseerde waterbehandelingsapparatuur ookopmaatgemaakte installaties
voordebereidingvan watervoormeest uiteenlopende processen. %

Presentatie van
DAGIN-Water
DedeelnemersvanDAGIN-Water,eensamenwerkingsverbandvanexporterende bedrijven
.gerichtopwateifmilieujtechnologie, zullenzich
voordeeerstemaalmeteengezamenlijkestand
presenterenopAquatech.
DAGIN-Water bestaat uit DMTMilieutechnologie,K-PackWatetTreatment, MultivisenNivoba.Dezebedrijven willen in het
buitenland hun producten, kennisendiensten promoten,nieuweafzetmarkten ontwikkeleneninternationale projecten verwervenophetgebied van

water(milieu)technologie.Alledeelnemers hebben ruimeexportervaring. Enkelen
hebben alvertegenwoordigingen en/ofvestigingen inwest-,midden- en oost-Europa,
deVerenigdeStaten en het Midden-Oosten.
Debedrijven willendezerelatiesgezamenlijk benutten voordeuitbreiding van hun
netwerk
DAGIN-Water staatookopen voornieuwedeelnemers met eenduidelijke exportvisie.Geïnteresseerde bedrijven worden uitgenodigd destand opAquatech tebezoeken, f

Noviteiten van
Datawatt op automatiseringsgebied
DeontwerpersvanDatawatt hebbenhetdruk
gehad.OphunAquatech-stand laathetbedrijf
uitWolvegaeengrootaantal nieuweproducten
ophetgebiedvanautomatiseringvoordewaterwereldzien.
Zowordt eennieuweRTUgepresenteerd,diedefuncties vandevoorgaandeRTU
combineert. RTUD05kangebruikt worden
alsgemaalcomputervoorkleineengrote
pompstations,en isviahet internet tebenaderen.Eenanderenoviteit isdeD15-RTU
universele logger,dienietalleen kan meten
engegevens kanopslaan,maarookgebruikt
kanworden alskleinecomputer, en bovendien alsalarmmelder dienst kandoen.Ook
nieuw isdeDatawatt OSi gemaalcomputer,
eencompacteunitdiedeaansturing vaneen
gemaal met tweepompen voorzijn rekening
neemt.Ingevalvanstoringvindt automatischealarmering plaats.
Behalvehardware levertDatawatt ook
programmatuur.ZoisDxAlerteen programma voorhetzelfstandig doormelden van
alarmen viazelfin tevullengroepen,teams
deelnemers enkalenders.RTUmanager is
opvolgervanhet inDOSontwikkelde programma XCONFen/ofXSTATT,endraait
onderWindows.Tenslotte levert het bedrijf
TelDas,eenmultivariabel platform voor
telemetrie endata-aquisiriesystemen.Tenslotte levert Datawatt ookcompletesystemenenprojecten. Het bedrijfIaatopde
stand verschillendevoorbeelden zien, bijvoorbeelddeAutomaticMeterReading.
Datawatt heeft bijVitensOverijssel een
AMR-systeemgerealiseerd om het verbruik
vanongeveer 10.000verschillende locatieste
monitoren. Ookpeilbeheer kan worden
geautomatiseerd, netzoalshet bewaken van
IBA's. f
H20
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Innovatieve projecten
vanDHV
IngenieursbureauDHVlevert,geentastbare
producten,zoalspompen,maaropdestandop
Aqautechiscjenoe,gtezien.Zokunnenbezoekers
eenaantal no,glopendeofnetajgerondeprojecteninwoordenbeeldbewonderen.
OnlangsisopderwziGarmerwoldeeen
grootonderzoek afgerond naarde toepassing
vandezogenaamdeBABE-reactor(Biological
Augmentation BatchEnhanced)(zievooreen
uitgebreid artikel hieroverderubriek Platform inditnummer).Metdezereactor wordt
stikstofuit hooggeconcentreerde stromen

Eenander project datDHVrecent aanpakte,iseenpilotvoorbiologische voorzuivering.Bijeenpapier-en kartonbedrijf
wordt ineenapartevoorzuiveringeenzeer
snel werkende biomassa instand gehouden,
dieleeft opdemakkelijk afbreekbare componenten inhetafvalwater. Deeerste resultatenzijn positief Opdit moment werkt het
ingenieursbureau aaneenontwerp vooreen
full-scale biologische voorzuivering.
VerderisDHValshoofdaannemer verantwoordelijk voorontwerp,coördinatie,
bouwen leveringvaneenMBR-installatie
voorAfvalsturing FrieslandNV.Dezemembraanbioreactor behandelt percolaatwater
vandeafvalstort enafvalwater vaneenvergistingsinstallatie.Het afvalwater kenmerkt
zichdoor hogestikstofconcentraties diein
deinstallatieworden gereduceerd.
Inoktober wordteen vergistinginstallatieinbedrijfgenomen.Demembraanbioreactorzaldeafvalstroom hiervan vanaf
november behandelen.Dehele installatie
wordt inviermaanden gebouwd.

Eendetailopnamevaneenmembraanbioreactor.

vanafdeslibverwijderingverwijderd. Bovendienwordenstikstofverwijderende bacteriën
teruggevoerd naar het hoofdstroomproces.
Uitdeexperimenten bleekdegoedeenstabielewerkingvandeBABE-technologie.

DeCommissieWaterbeheer 21eeeuw
concludeerde in2000aldatdeNederlandse
waterhuishouding (nog)niet isberekend op
destijgende zeewaterspiegel, klimaatverandering,bodemdalingendetoename vanverhardoppervlak.Naar aanleidingvandat
rapport gaandeprovinciessamenmetde
waterschappen 17verschillende stroomgebiedsvisiesopstellen.DHVondersteunt de
provinciesZeeland,Flevoland enZuidHolland bij hetopstellen vandeze
visies.C

DHVondersteuntdeprovinciesZeeland,Zuid-HollandenFlevolandbijhetopstellenvandeelstroonyebieds-

DTSzuivert afvalwaterop maat
Enviro-ChemieBeneluxuitHaarlem heeftde
DuitsejirmaDTSovergenomen.DTShoudt
zichbezujmetondermeerdecontaminarievan
radioactie/afvalwaterendethermischesterilisatievanafvalwater.
Inziekenhuizenen onderzoeksinstituten wordt steedsmeer radioactief afvalwater
geproduceerd.DeDTS-technologieminimaliseertdehoeveelheden door vacuümafzuigingen houdt rekeningmet alleveiligheidsvoorschriften diegelden voor radioactief
materiaal.
Eenanderespecialiteit vanDTSisde
tehrmischedesinfectievanafvalwater. Bij
i38°Cwordt thermisch gedesinfecteetd,
waarbij alleziektedragende kiemenenbacteriën sterven.Alswarmtemedium wordt
meestalstoomgebtuikt. Een geïntegreerde
warmteterugwinning zorgtvooreenreductievanhetenergiegebruik.Na ontsmetting
vanhetafvalwater kanhetwater worden
geloosdophetriool.
VerderlevertDTSinstallaties die afvalwaterneutraliseren. Het tereinigen afvalwatermet eenpH tussende2ende 12wordt in
decompacteinstallatieopdegewenstepHwaardegebracht.Dezeinstallatieszijn niet
alleencompact,maar ook gebruikersvriendelijk.
Metdeverschillende technieken kan
DTSafvalzuiveringsinstallaties op maat
leveren voorafvalwater datspecialezotgvereist.Ç

Tweeajzonierlijkwerkendegeïsoleerdestenlisatoren(meteen
inhoudvan1000liter'metwarmtewisselaar.
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Nieuwe producten van
Emotron
EmotronuitBladelpresenteertdeEl-FiMioen
M20[astmonitorenendeEl-FiFDU/requentieregelaardietotzesadditionelepompenkan
sturen.
Emotron ontwikkelt, produceert enverkoopt high-tech producten voorderegeling
enbesturingvanmachines enprocessen,die
doorelektrischemotoren aangedreven worden.
DeEl-FiMioenM20zijn monitoren die
het werkelijk asvermogen vaneendooreen
asynchroon motor aangedreven machineof
procesmeet.Doordemotor alssensor te
gebruiken, levertdemonitor een betrouwbareoverbelastingsbeveiliging op.Ook
onderbelastingscondities,zoals drooglopendepompen,wordeneenvoudig beveiligd.
DeFDUfrequentieregelaars zijn speciaal
ontwikkeld omasynchronemotoren van
pompen enventilatoren testuren.De
modellenzijn bestemd voormotoren met
eenvermogen van0,70tot800kiloWatten
voor400,500en690Volt.Doordemotor van
depomptegebruiken alszijn eigenbelastingssensor wordrdefunctionaliteit vande
FDU-regelaar vergroot.
Toepassingvantoerentalregeling door
middel vanfrequentieregeling biedtinvergelijking met andereregelingsmethoden de
bestemogelijkheden voorbesparingophet
energieverbruik Desoepelewerkingvande

DeFDU-jrequenrieregelaarsvanEmotron.

pompen enventilatoren verlengtdelevensduur envermindert het benodigde onderhoud.Typischetoepassingen voordeFDU
frequentieregelaars zijn bijvoorbeeld pompaandrijvingen ten behoevevan waterzuiveringsinstallaties en watertransport. *,

Nieuwe meet- en

Hetrecydingssysteemvoorregenwater.

regelapparatuur
TijdensAquatechpresenteertEndress+Hauser
eengrootaantal noviteitenophetgebiedvan
meet-enregelapparatuur.
Denadruk ligt hierbij op instrumenten
voordewater-enafvalwaterbranche. Het
niveauprogramma heeft alsnoviteit dezeer
nauwkeurigeenrobuuste keramische
niveauopnemer metgeïntegreerde temperatuuruitgangendecontactloze metingen
doorultrasoneen microgolf(radartechnologieHetanalyse-meetprogramma isaangevuldmet eennieuwontwikkelde slibspiegelmering.Bovendien bestaatsinds korteen
nieuwprogramma van meetversterkers
waarmeemeetkringen zijn terealiserenvoor
zuurstofenredox-en pH-metingen. Het
flowprogramma bevat nu ookeendraagbare,
robuusteultrasone clamp-on meter.
Naastdezeapparatuur wordendespecialistischediensten zoalskalibratieservice
en'webenabled installed base management'
indestand toegelicht. f

Ook water tijdens
droogte
ESEPMilieutechniekzorgtmethetstads-en
regenwatersysteemAquapro/4o/50voortoevoer
vanwatervoorhuishoudelijke toepassingen,ook
tijdensperiodenvandroogte.
Bijgebrekaanregenwater wordt automatisch omgeschakeld naar stadswater,
zodatdewatertoevoergegarandeerd blijft.
Eenbedrijfsdruk vanachtbarwordt bereikt
dooreengeluidsarme centrifugaalpomp
(serieEuroinox)eneen voorgemonteerde
Presscontrol unit.Dewatervangbak heeft
een inhoud van35 litermet een geïntegreerde1/2inchvlotterkraan.Deomschakeling
vanregen- naarstadswater wordt verwezenlijkt dooreenvlotterdieviaeen schakelkast
eenmagneetventiel aanstuurt.Devlotter
met tien meter kabelisteplaatsen inde
regenwaterput.
DeESEPWaterprofis ideaalvoor het
opvangen enhergebruiken van regenwater
ten behoevevanirrigatie ofgrijswater voor
toiletten. ^

DoorsnedevandeultrasoonjlowsemorvanEndress+Hauser.
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InnovationAward2002
DeInnovationAwardwordttijdensAquatech2002voordederdemaaluitgereiktaanhetbedrijfof
deinstantiediehetmeestinnovatieveproductofdemeestvernieuwendedienstpresenteerttijdensde
vakbeurs.Dejury nomineerdeuitderuim40inzendingenonderstaandevijfproducten.Inhetvorige
nummervanH 2 0 konueralietsoverlezen.Nugaan wewatuitgebreideropdenominatiesin.De
bekendmakingenuitreikingvandeonderscheidingvindtplaatstijdensdeofficiële openingvan
Aquatechopdinsdagavond 1 oktober.

Fuzzyfilter van
BosmanWatermanagement
HetFuzzy/tltervanBosmanWatermanagementisgenomineerdvoordeAquatechInnovation-award. Dit/literisbedoeldvoorhetverwijderenvanonopgelostestoffen uit (afval)
waterstromen.
Het filter isopgebouwd uit eengeheel
uit roestvaststaaigemaakte mantel,waarvan
hetonderstegedeelteisvoorzien vaneen filtermedium vanongeveer75cmhoog.Deze
zogenaamde fuzzyfilterballen zijn synthetischevezelballen met eendoorsnedevan
ongeveer 33 mm.Het filtermedium wordt
opgesloten tussen een vaste geperforeerde
onderplaat eneenbeweegbare geperforeerde
bovenplaat.Debovenplaat drukt de filterballetjes samen toteenuniform filterbed.
Het filtermedium heeft eenzeerhogevuilbergingscapaciteit,waardoor filtraciemogelijkheden tot75kubiekemeter per uur
mogelijk zijn.

HetFuzzyJiltervanBosmanWaterManagement.
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Doorhet lagesoortelijkgewicht vande
fuzzyballetjs isdetotalemassavan het filter
laag.Het filter functioneert als continu-filter.Voorhetwassenenspoelen vanhet filtermedium wordtdebeweegbare plaat naar
bovengebracht,waardoor deballetjes zich
kunnen bewegen.Doorintensieve beluchtingvanhet filtermedium worden deballen
in beweginggebracht, waardoor het vuil
makkelijk wordt losgelaten.
Behalveditgenomineerde filter isopde
stand vanBosman Watermanagement ook
eenaantal nieuwe,innovatieve plaatbeluchterstezien. ^

Nitraatmeter
EVITAInsitu 5100
van Danfbss
DanfossB.V.uitSchiedamiséénvandevijf
genomineerdenvoordeAquatechInnovationsawardzooz. Hetbedrijfisgenomineerdvoorde
EVITAInsitu5100nitraatmeter.

MetdeInsitu 5100ishet mogelijk omop
eenvoudigewijzedirectinhetinfluent het
nitraatgehalte temetenen proces-optimalisatiedoor tevoeren.Inrwzi'sisdeonline
metingvanpatametets zoalsopgeloste zuurstof,ammonium, nitraat enfosfaat steeds
belangrijker geworden.DeInsitu 5100meet
metUV,waatbij inplaatsvan afvalwater
slechtsionen indemiwater voordeUV-lamp
verschijnen. De5100isinallezuiveringsprocessen toetepassen:ovetalwaarwateren
spanningaanwezigiskanwordengemeten.
De5100isookondethoudsarm:slechts15
minuten per90dagen,terwijl oprwzi'ssoms
enkeleuren perweekworden besteedaan het
draaiende houden vannitraatmetingen. f

Inklapbaredam van
Dutchdam
DutchdamBV levertdeinklapbareDutchdam,
eenwaterkeringdiebovenopbestaandekadesof
hetmaaiveld kanwordengebouwd.Alshet
nodig is kandekeringwordenopengeklapt,
Dezedamiséénvandevijfgenomineerden voor
deAquatechInnovations-award2002.
Dutchdam iseenin-en uitklabare
waterkeringgemaaktvanaluminium en
hoogwaardig rubber,waardoor eenlevensduur vanvanmeerdan 50jaar wordt bereikt.
Dewaterkering kan,in ingeklapte toestand,
belast worden met verkeer.Hierdoor kande
keringopkadeswordengebouwd.Dedam
kanuitgeklapteenhoogtevan80totmaximaal 150cmbereiken.Deberekende sterkte
bijdynamischegolfbelasting biedteenextra
veiligheidsmarge van 3,3bovendereedsvereisteveiligheidsmarge.Omdatde Dutchdam

DeEvitaInsitu5100vanDanfoss.
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nigdewaterkandirectophetoppervlaktewaterwordengeloosd.Hetspoelwaterwordt
teruggeleid naardeinlaatvandeseptic
tanlcC

Watershell van
Waterblock
Hetkunststofwaterinfilrrarie- enbergingssysteemWatershellvanWaterblock isgenomineerd
voordeAquatechInnovation-award2002.
Bovendienishetsysteemzojuist inTilburg inde
wijkGroeseindNoordaangelegd.
DeuitklapbarewaterkenryDutchdamvanDutchdamBV

overdevollelengte'aandewereld' vastzit,
endeschoren een bredevoethebben, wordt
eenhogebetrouwbaarheid verkregen.
Deaanschafprijs is840europer strekkendemeter.Deexploitatiekosten vanhetsysteemzijn laag,omdatgeenonderdelen elders
hoeven tewordenopgeslagenenerdusgeen
transportkosten zijn,endeonderdelen kunnennietverkeerdgemonteerd worden.Het
systeem issnelinzetbaar:inéén werkdag
kunnen tweemaneenkilometer waterkering
opzetten.Dewaterkering isuit tevoeren met
eenmonitoringsysteem,datdestatusvande
damopafstand kanlatenzien. f

Zelfreinigend microfiltervanFiber Filtration
FiberFiltration uitNumansdorpleverthet
MT-IBAzelfreinigende miaofilter, datachter

HetFibaFiltervanFiberFiltrationBV.

een(te)kleineseptictank kanwordengeplaatst,
zodatdetankaandenieuwelozingseisenvan
2005voldoet.FiberFiltrationisgenomineerd
voordeAquatechInnovations-award2002.
DeMT-IBAiseenzelfreinigend miaofilteropfiberbasis,datbestaat uitvelelagen
specialefibersopspeciaaldaarvoor omwikkeldedragers.Decassetteszijn instaatdoor
oppervlakte-endiepte-filtratie deCZV,BZV
enzwevendestofvanhetafvalwater dusdanigteverminderen dataandenieuwe
oppervlaktewatereisen van2005wordtvoldaan.Hetfilterkanachtereen bestaande
septictankworden geplaatst.
Hetfilteriszeereenvoudigteplaatsenen
isonderhoudsvriendelijk.Éénmaalperjaar
moethetfilterpakketgewisseldwordenen
grondiggereinigd.Verderishetfilterzelfreinigendenspoeltzichelke12uurschoonmet
ongeveer20literleidingwater.Vanuithet
effluent vandeseptictankwordthetfilter
dooreendompelpompjegevoed.Hetgerei-

HetWatershell-systeembestaat uit
kunststofIglu-koepeltjes, een koepelvormig
krukje meteen lichtgeboldebovenkant. Het
systeem kanvlakonder het grondoppervlak
wordengelegd.Decassetteszijn erinhoogtenvanzcht toten met45cm.Ook kunnen
depootjes verlengd worden tot maximaal
1,30meter.Devormendeafmetingen vande
cassettesendetegen elkaargeplaatste pootjeszorgenvooreengrotedraagkracht.De
cassetteszijn zoontworpen datzemaarop
éénmanier aanelkaargeschakeld kunnen
worden.Daardoorontstaat sneleen verloren
bekisting waaroverbeton kan worden
gestort.Dekoepelvorm zorgt vooreen sterke
constructie.Hetsysteem kaneen belasting
vanverkeersklasse60ofmeer aan.
MetWatershell isook meervoudig
bodemgebruikmogelijk. In nieuwbouwwijkenkanhetsysteemonderbergingen wordengebruikt. Hetsysteemdientdan als
infiltratievoorziening énalsfundering en
vloervoordeberging.Watershell isinde
ruinbouwaltoegepast voor wateropslag
onderdekassen. ^

DeWatershedvanWaterblock.
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Waterdetectie met
SEWERIN

Alsnoviteit wordtTelecontrolNet gepresenteerd:eennieuw product omdecontrole
overrioleringssystemen inhet buitengebied
viainternet telaten plaatsvinden.

Anti-Legioncllaapparatuur
GriinbechHollandstelttijdensAquatech haar
geavanceerdeengepatenteerdeGENO-BREAK
apparatuur tentoon,datinDuitslandalop
groteschaalwordtgebruikt inwarmwatersystemenvanziekenhuizen,inrichtingenenindustrieënvoorhetdodenvanLegionella-bactenin.

Euro-Indexisleveranctervaneengrootaantalmeetapparaten.
Euro-Index leverteenbreedaanbodvanmeetapparatuur. HerbedrijfissindskortdeexclusieveimporteurvanSEWERIN,producentvan
artikelenophetgebiedvanwaterdetectie.
Behalveveelverschillende meetapparatuur en het aanbod vanSEWERIN-productenvoorwaterdetectie levert Euro-Indexeen
breed pakket ophetgebied vanLegionellametingenvoordewaterbranche. Euro-Index
staat verdergarant vooreenbreedserviceWnbod.Eenvoorbeeld hiervan ishetzogebetenKWS-systeemvooronderhoud en kalibratieenhet WaarborgMeterVerhuur
(WMV).f

Deapparatuur maakt gebruik vaneen
combinatievaneenultra-sonoor behandeling,gevolgd door UV-desinfectie inéén traject.Het ultra-sonoor-gedeelte destrueert de
amoeben waarindeLegionella-bacteriezich
bevindt;het UV-gedeeltedoodt vervolgens
devrijgekomen bacteriën.Deapparatuur is
uniek,doordatgeenchemicaliën ofverhittingwordt toegepast omdebacteriën te
doden.Doordespecialeconstructie vande
apparatuur wordendeultra-sonore trillingenookbenut omdekwartsbuizen vande
UV-installatieschoon tehouden, waardoor
hetonderhoud vermindert.
Grünbeck Holland beperktzichniet tot
deleveringen inbedrijfstelling, maar geeft
ookeenbeoordelingvandehydrauliek van
bestaande en nieuwecirculatiesystemen,alsmedeeenadviesovereventueel benodigde
aanpassingen. ^

Veelzijdige stand van
Grundfbs

Gezond water hét
thema bij Grontmij
GrontmijheejtvoorhaardeelnameaanAquatech ditjaaralsthema'Gezondwater'gekozen.
Grontmij presenteert ronddit thema
en keuzeuit denieuwsteprojecten en technieken,zoalsvolksgezondheid enwaterinde
s
tad,afkoppeling van regenwater, waterdietenaandepil,Legionella-preventiein overheidsgebouwen, desinfectie van drinkwater,
zuiveringstechniekenzoalsMBRenSHARON(Singlereactorsystem forHigh activity
Ammonia RemovalOverNitrite)endeeco'°gischeeffecten vaneen tweedeMaasvlakte.
e

GrundjosNederland uitWeesptoontopAquatech zogehetenheavyduty afvalwaterpompen
enjijnzinnige onderwaterpompen.
Denieuweafvalwaterpompen zijn
gebouwd metdedagelijkse ervaringen van
beheerdersentechnici alsinspiratie.Deze
versnijdende pompen hebbeneen vermogen
van0,9totenmet4kWeneen opvoerhoogte
van45mWk.Methet 'slim sleutelsysteem'
wordt onderhoud toteen minimum
beperkt.Devoedingskabel issnellostekoppelenendepomp kanbinnen gemonteerd
engedemonteerd worden.DeHeavyDutySE
rangevan0,25kWtot 600kWpompen voor
afvalwater enrioleringzijn leverbaar in
roestvaststaai.Het programma bestaat uit

drieversies:versieQjnet gietijzeren
pomphuis enmotor met r.v.s.waaier,de
S-versiemetgietijzeren motor metr.v.s.
pomphuis enwaaierenversieR,helemaal
vanr.v.s.
Eenanderenoviteit isdeSQFlex,eenSQ^
3"onderwaterpomp diewordt aangedreven
doorduurzame energiebronnen, zonneenergieofwindkracht.Verdertoont GrundfbsdeMutilift opvoerinstallatie,eenserie
afvalwaterpompen voordegebouwdeomgeving.OokisdelaatsteversievandeCRmeertrapscentrifugaalpompen tezien.Het ontwerpstamt aluit 1972,maarde
ontwikkeling blijft doorgaan.Denieuwste
versieheeft ookgroteremotoren die frequentiegeregeld zijn.
Tenslottezijn denieuwste ontwikkelingen in hetDigital Dosing-programma te
zienenCHI-seriepompen,diespeciaal
bedoeldzijn voorindustriële gebruikers.
Doordeuitvoering in roestvaststaai kunnen
dezepompen voorverschillende media
gebruikt worden. ^

Totaalpakket voor
waterbehandeling
GTIWaterSolutionsuitBunnikpresenteert
haartotaalpakketophetgebiedvanwaterzuiveringen-behandeling.Bijzondereaandacht
gaat uitnaardetoepassingenvancrossjlow/titratie,kringloopsluitingenopbedrijventerreinenendesamenwerking russenGTIWater
SolutionsenzusterbedrijfOndeo.
Crossflowfiltratievervangt deklassieke
filtratietechnieken en kanonder meer wordengebruikt voorhetverwijderen van fijne
deeltjes, olie-waterscheiding, emulsiesplitsingen slibindikking.
Verderverricht GTIonderzoek naarde
mogelijkheden vanhergebruik vanwaterop
bedrijventerreinen, bijvoorbeeld drinkwater
dat wordtgebruikt omgroente tewassen,
vervolgensdoor eenanderbedrijfophetzelfdeterreingebruikt wordt omtekoelenen
tenslottevoorwarmte/koudeopslag inde
grond.
GTIlaatopAquatech hetéénen ander
zienoverdesamenwerking met Ondeo
IndustrialSolutions(onderdeelvanSUEZ).
Beidebedrijven hebbenelkaar gevonden
indiversewaterprojecten voorde
industrie, f
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Hatenboer helpt water
besparen
Hatenboer-Water levertstandaardproductenof
completeopmaatgemaaktesystemenvoor
waterbehandeling.Zoheeft hetbedrijfonlangs
eenelectronica-producentgeholpenmethet
optimaliseren vanhetwaterverbruikende
a/valwaterstroom.
BCcomponentsuitZwolle produceert
elektrischecomponenten engebruikt bij
verschillende processen aanzienlijke hoeveelheden demi-water. Datwater werdinde
vestigingzelfgeproduceerd.Doordecontinuegroeivandeproductiedreigdeeen
tekortaandemi-watet teontstaan, doordat
demaximalecapaciteit vande demi-straat
bereikt was.Ofdecapaciteit moest uitgebteid wordenófhetproceswater dat nu nog
inhet rioolverdween,moest hetgebtuikt
gaan worden.

heefteenanodischeoxidatie-unitontwikkeld
dieLegionellaenanderebacteriënenvirussen
doodt.
Anodischeoxidatiegebruiktdechloridendievannaturealin het water aanwezig
zijn. Doormiddelvaneenspanning worden
dezechloriden omgezet inactiefchloor,dat
bacteriën doodt.Actiefchlootiseenbekend
desinfectiemiddel, maatwordt in Nederland
alleengebruikt omprobleemgevallen opte
lossen.Inhetbuitenland wordt actiefchloor
algemeen toegepast.Het uniekevan dit
apparaat isdatdeactiveringplaatsvindt bij
helelagechloridewaarden endat recirculatie
inhet leidingsysteem eigenlijk het werk
doet.Hetkannodigzijndechloridewaarden
licht teverhogen.Doordecontinueaanwezigheid in het watergeeft heteen blijvende
werking.

gewevenpolyestet-lininginde bestaande
leidinggeplaatst endaarna onderdruk inde
leidinggeëxpandeerd enmet stoom uitgehard.Dezemethode isgeschikt voot leidingen meteendoorsnedevan70mm toten
met 200mm.Dewanddiktevandelining
vatiëerthierbij van2,5 tot4,5mm,enkan
eencontinueinwendigedtukvan 10tot 16
barweerstaan.Lengtestot 500meter kunnen
inéénwerkgangworden uitgevoerd. In
Engeland,BelgiëenFrankrijk wordt ditsysteem veeluitgevoetd bij drinkwaterleidingen.Indezelandenvoldoet hetsysteem aan
allegesteldeeisenvandebetreffende keuringsinstallaties, f

i
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Totaalpakket aan
proceswaterbehandeling
JOTEMWaterbehandeling houdtzichalvanaf
1965bezigmethetbouwenvanwaterwaterontharders,maarindeloopderjaren ishetbedrijf
gegroeidtoteenspecialistinproceswaterbehandelingsinstallaries.
Deactiviteiten vanJOTEMstrekkenzich
uit vanadvisetingenengineeting tot het
bouwen vandeinstallaties enmontage-en
onderhoudswerkzaamheden. Het bedrijf
werktookinhet buitenland.

Deanodischeoxidatie-unitvanAquaButzke.

Hatenboet-Waterkwam met het voorstelproeven uit tevoerenmeteenRO-installatieom hetgebruikte proceswater te kunnengebruiken alsdemi-water. Naeen
uitgebreidetestvan 14weken bleekditte
werkenengingBCcomponents opzoeknaat
aanbiedersvaneenfull-scale installatie.
Opnieuw werdgekozen voor HatenboerWatet.Eind vorigjaar isdeinstallatieopgeleverdeninwerkinggesteld.Doorhet hergebruikvanhet proceswater wordt maar de
helft vandehoeveelheid demi-water
gebruikt. Bovendien isdelozingvan afvalwater metdehelft teruggebracht, f

AQUADES-QX
bestrijdt Legionella
v

<mDenHeuvelWatertechnologiehoudtzich
'jaren bezigmetdesinfecrie.Sindsvorigjaar
*erkthetbedrijfsamenmetGroheNederland
e
"AquaButzkeuitDuitsland.AquaButzke

Hetsysteem kanvootenetgiebesparing
zorgen,doordat detempetatuur niet meer
op6o°Choeft teworden ingesteld, maar40°C
voldoende is.Insystemen waarde temperatuut eensindeweekop6o°Cwordt gebracht,
isookenetgiebesparing mogelijk. Verderis,
doordeautomatische registratie van chloorwaarden inhetwater,makkelijk achteraf
aantetonen datvoldoende desinfectie-capaciteitaanwezigwas.

Naast divetse membraanfilttatietechnieken toontJOTEMopAquatech installatiesmet UV-ozondesinfectie. Het bedrijf
levertoverigensookconventionele filttatiesystemen,zoalszandfilters, actief-koolfiltets
enionenwisselaars. *"

Filterinstallatiecompleetopéenjrame.gebouwd.

Riooltechniek voor
renovatie waterleidingen
Insituform Rioolrenovarietechniekenisbekend
vanwegehetrenoverenvanrioleringenmetde
kousmethode.Hetbedrijfrichtzichnuookopde
marktvanpers-,druk-enwaterleidingrenovatie.

m
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Deleidingen wordengerenoveerd met
hetThetmopipe-systeem. Hierbij wordteen
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Veelmeetapparatuur
vandeLangeGroup
Delange Groupgnjpt Aquatechaanomeen
zestalverschillendemeet-enanalyse-apparaten
aanhetgrotepubliekvoortestellen.
DeGanimedeauto-analysermaaktde
metingvantotaal-stikstofoffosfaat binnen
enkeleminuten mogelijk. Doordegepatenteerde hoog-temperatuurmodulemet superkoelingisdebepalingvanstikstof(inclusief
ontsluiting) binnen vijfminuten gereedis,
endebepalingvan fosfaat binnen vier
minuten.

'•o

DeTIMAquo,eencompleettirratiesysteem.
TIMAquaiseencompleet titratiesysteemdat bestaatuit eentitrator metgeprogrammeerde applicatiepakkettencompleet
met alleelektroden enchemicaliën.Deze
titrator biedt ruimte voordeopslagvan200
meetgegevens,geeft directde titratiecurve
weerenbiedtdemogelijkheid vooropslag
vaneengebruikersspecifieke methode.
DeVolitaxzorgt voor online-bepaling
vanhetslibvolumeendeslibvolume-index.
Ditapparaatmeetoptischzonder verdunningvanhetmonster rechtstreeks in het
beluchtingsbassin engeeft snelinzicht in
veranderende slibomstandigheden.Doordat
geenbewegendedelenincontact komen met
hetslib,ishetsysteem onderhoudsarm.
DeFiltraxiseenrobuustenonderhoudsarmmonstervoorbereidingsysteem, datdirect
•nhetmedium wordtgeplaatst.Tweebeluchtemembraanfilters nemenalternerend monstersenscheidendevastevandevloeibare
fase.Hierdoorontstaateencontinuestroom
helderwaternaardenutrient-analysers.
Zuurstofmetingen opbasisvanlichtgevendesensorenzijn niet nieuw,maarde
LangeGroupbiedteendergelijk systeem aan
Voorhet meten vanzuurstofin beluchtingsbassin vaneenzuivering.Dezesensor iszeer
onderhoudsarm enhoeft niet meergekalibreerdteworden.
Tenslotte heeft deLangeGroup samen

met RohasyseenCZVkuvettentest-robot
ontwikkeld,eenbetrouwbare,snelleenkostenbesparende oplossingvoordeautomatiseringvandeCZVkuvettentestmethode
conform ISO15705.Allestappen zoals
destructie,koeling,homogenisatie en uitwaardering vanmeetresultaten verlopen
volledigautomatisch. Degegevens kunnen
binnen UMSgeïntegreerd worden, f

DeCompactSerieszijn voorzienvan
eenvoorraadtank ompiekverbruik opte
vangen.Het indezetankaanwezigewater
wordtconstant met UV-lichtbehandeld ter
voorkomingvannieuwebacteriegroei.De
capaciteit kanvariëren van 1200 tot 12.000
literperdag.•"

Lubronverdient
zichzelfterug
Hergebruikvanomgekeerdeosmostverdient
zich,doorhethogerendement,vaaksnelterug.
VolgensLubronWaterbehandeling heeft haar
nieuweomgekeerdeosmose-installarieeennog
hogerrendementenverbruiktzeminderenergie
dandehuidigeinstallaties.
Doormetdezenieuweinstallatie het
suppletiewater voorwatervoerendesystemen tebehandelen, worden kalkafzettingen
encorrossieeffectief aangepakt.Deinstallatiecombineert dit met besparingen opduur
water,waterbehandelingschemicaliè'nen
gas.VolgensLubron verdient de installatie
zichzelfdaarmee indemeestegevallen binnen tweejaar terug.Naastdeomgekeerde
osmoselijn presenteert Lubron opAquatech
deEDI-serie.EDIstaat voor 'electrodionization'enwordt naeenomgekeerde osmoseinstallatiegeplaatst,met alsresultaat ultrapuur water.Tenslotte presenteert Lubronop
haarstand deonlangsopgerichte dochteronderneming Lubron Belgium, f

Compactewaterzuivering
MerocointroduceertopAquatecheenwaterbehandelingsinstallatie,gebaseerdopultrafiltratie,dieveelverschillende drinkwaterproblemen
oplost.
Debasisvandezogeheten Compact
Seriesvormteenpatroon met duurzame
polymeermembranen diehetwater filtreert
op0,03micron.Hierdoor wordenniet alleen
vastedeeltjes, maarookbacteriën(Legionella
enE.coli)envirussenverwijderd. Samen met
eenvoorfiltratie ennabehandeling wordt
het watercompleet behandeld. Deinstallatie
draait opeenzelfontwikkeld programma,
waardoor deonderhoudscyclus programmeerbaar is.Daarom kandeinstallatieelke
gewenste kwaliteit water leveren.

DewaterbehondelimjsinstallarievanMeroco.

Nieuwe meet- en
regeltechniek op
afstand
MJKAutomation uitCasmcumlevertmeet-en
regelinstrumentenvoorajvalwatennstallaties,
waterfabnekenenproceswaterindeindustrie.
OpAquatechpresenteerthetbedrijfeennieuwe
generatieGSM-enGPRS-modems.
Dezemodems kunnengebruikt worden
voorhetverzenden vanallerleigegevens.
HetGSM-modemwordtgeleverdineen
compacteDIN-railbehuizing enis uitgerust
met ingangen voorzoweldigitalealsanalogeapparatuur.Ditmaakt deunit geschikt
voorhetmonitoren vanoverstortlocaties en
kleineinstallaties.
HetGPRS-COM-modem isontwikkeld
volgensdenieuweGPRS-standaard 'packet
switched technology'.BijGPRSstaat het
modemcontinu incontactmethet netwerk,
maar degebruiker betaalt slechtsdehoeveelheid verzonden data.
Verder levertMJKverschillende soorten
controllers,zoalsde702,diepompen kan
aansturen monitoren. Ook niveaumeters
makendeeluit vanhet leveringsprogramma
vanMJK. C
H20
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Complete slibontwateringssystemen
MTOFMilieutechniekuitUtrechtkannade
presentatievandeContripressendePresstrocknervanNetzscheencompleetassortimentvan
slibontwatenngssystemenleveren.
DeContipressisdeafgelopen tweejaar
opverschillende rwzi'sgetestop effectiviteit,
betrouwbaarheid, bedieningsgemak enkosten.Hieruit blijkt dat hetdroge stofgehalte
tweetotzesprocent lager ligtdan bij andere
continu werkende ontwateringssystemen.
Hetpolymeergebruik vandeinstallatieis
gelijk aandat vanvergelijkbare installaties.
Doordelagetoerentallen ishet geluidsniveauminimaal.Deonderhoudskosten zijn
laag.MTOFbiedt trouwens de mogelijkheid
omeenonderhoudscontract aftesluiten.
IndeinnovatievePresstrocknerwordt
mechanischontwaterenvandekamerfiltratiepersgecombineerd metthermischedroging
binnenéénapparaat.Debelangrijkstevoordelenhiervanzijndatontwaterenendrogenin
eénstapwordenuitgevoerd,hetoverblijvend
drogestofgehalte vantevorenkanworden
ingesteldendathetsysteemenergiebesparend
•s-Tenslottekandevrijkomendedampgelijk
methetfilttaatwordenafgevoerd,omdat het
eengeslotensysteemis. f

hoekigeuitvoeringen endrijvende uitvoeringen totongeveer50meter diameter.
VerderlevertPlasticonglasvezelversterktepolyester tanks,leidingen en apparaten
voordeNederlandeenBelgischemarkt. f

Polyester behuizingen
voorde waterbranche
Hetkunstsrofverwerkende bedrijfPolyProducts
heefteendeelvandeactiviteitenvanDeenPolyesterConstructiesovergenomen. OnderdehandelsnaamDetoswordenpolyesterbehuizingen
volgenseenmodulairbouwsysteemvervaardigd.
Dezebehuizingenztjngeschiktvoorhet
beschermenvanapparatuurenpersoneel.
OnderdenaamGarrison worden behuizingenvoorproducten zoalspompen, monitoren,drukstations en puntbeluchters
gemaakt.Debehuizingen uit deOlympiclijnzijn voorpersonen.Debehuizingen zijn
sneltebouwenenkunnen later uitgebreid
wordenofgewijzigd. Beide productlijnen
wordentoegepast inallerleibranches,zoals
deafvalwater- en rioolwaterzuivering.

DerwziinZolder(B).

ProWateruitHengeloleverthetzogeheten
WaTch-Legiomeetsysteem,datcontinudetemperatuurvanallewaterleidingenregistreert,
opslaatenbewaakt.Hetwarmwatercircuitkan
wordenbewaaktoptemperatuurenspoeltijd.
Overschrijding vanzelfintestellenwaardesveroorzaakteenalarm.Hierdoorishetmeetsysteem
eenhandig hulpmiddelinhetkadervanhetverplichtoptestellenbeheersplanLegionella.
Hetsysteem bestaatuit een hoofdstation
metdaaraangekoppeldeennetwerkvan
sensorendiemet behulpvaneenUTP-kabel
enspecialeverbindingsdozen overalte plaatsenzijn.Doordekabeldoor teknippen en
eenzogehetenjunctionbox teplaatsen, kunnenexttasensoren inhetsysteem worden
opgenomen.Hethoofdstation iseenzelfstandigeunit met eenlogcapaciteit van tien
dagen.Eencomputer isniet nodig,omdat
rapporten rechtstreeks vanuitdeunit kunnen worden afgedrukt.
Metdedigitaleuitgangeneen computet
ishetmogelijkdedatauitdeunit tehalen.
Ookishetmogelijkdedata meteenextern
modem ofeenGSM-moduleuit telezen.
Hietdoot kunnen vanuit éénpunt meerdere
locatieswotden bewaakt.<f

met de camera
Eénvandetoepassingenvankunststo/omkappin^en.

Deoverkappingen zijn in verschillende
standaard uitvoeringen leverbaar: ronde
geboldeuitvoeringen totongeveer60meter
diameter, rondegeboldemeedraaiende uitvoeringen totcirca36meter diameter, techt-

beheersplanLegionella

Leidingen inspecteren

Overkappingen voor
waterzuiveringen
PlasticonTheNetherlands,dochtervanPlasticonEurope,levertsindskortglasvezelversterkte
polyesteroverkappingenvoorwaterzuiveringsinstallaties.

WaTch-Legiohelptbij

Het modulaiiebouwsysteem isgebaseerdopeenpolyester sandwichconstructie
enisdaardooronderhoudsarm, weerbestendig,makkelijk verplaatsbaar, chemischresistent encortosievrij.NaastdeflexibeleafmetingeneneengrotekeuzeuitRAL-kleuren
zijn debehuizingen stabielenkunnen ze
wordenvoorzienvanextrageluids-of
warmte-isolatie.
Naastdezeproducten isPolyPtoducts
actiefvoorwaterschappen en waterzuiveringen metonder meer vezelverstetktekunststofafdekkingen vootindikkersen bezinktanksofoverkappingen van vijzelgemalen,
putten enandereinstallaties.Maarook
vezelversterkte kunststofbekledingen op
beton kunnen oplocatiewotdenaangebracht.Hietmeewordt een blijvende
beschermingvanhet(aangetaste) beton
tegenchemischeaantasting gegarandeerd.

Omproblemenmetverstopte,gebroken en/oj
gescheurdeleidingenojaantasting vandebinnenkantvanbuizenojleidingentekunnen
oplossenmoetallesnauwkeurig inbeeldworden
gebracht.DitkanondermeeTmetdeGatorcam
vanRadiodetecrionBeneluxuit's-Heerenberg.
DeGatorcamiseeneenvoudigtebedienen,veelzijdigenuitgebreid cameraysteem
omallesoortenbuizenenleidingenmeteen
diametertussende38mmen1500mm tekunneninspecteren.Radiodetecrionbeschikt over
kleine,groteenverrijdbare waterdichtecamerasystemenindiversediameters.Dezwart/
wit-ofkleurenbeelden kunnenookworden
opgenomenmeteenexternevideorecorder.
MetdeGatorLocatotkunnendeleidingendie
indegrondliggenvanbovenafwordenopgespoord.Ookkandedieptewordengemeten
vanondergrondseleidingenen rioolsystemen.
TijdensAquatechkunnen geïnteresseerden
zelfdeapparatuutterhandnemenendewerkingenfunctionaliteit beoordelen.%
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Tijdelijke damwanden

Modulaire monster-

tegen hoogwater

namekast

SAMSONROTATINGheeft recentdevertegenwoordiginggekregenvanIBShoogwaterbescherming.

VEGAuitAmersfoortintroduceertdeVEGAMON2000,eenvernieuwde,stationairemonsternamekastdiebetereisolatieenkoelingbiedt
incombinatiemetservicevriendelijkheid.

Hetgaatom tijdelijke damwanden die
mgevalvandreigende overstromingen het
water moeten tegenhouden. Het bedrijf
levertdekeringen inverschillende hoogtes
enmaterialen.Opdestand van het bedrijf
zijn decoupures tezien. %

;

Deeenvoudigteplaatsenwandendieopsommige
plaatsen langsdeMaase'ninDuitslandalgebruikt
borden,wanneerwateroverlastdreigt.

betalen voorafvooreenhoeveelheid water.
Dit tegoedwordtopgeslagen opdewaterchip.Hetondergrondsewatertappunt herkenteengeldigewaterchipenschrijft het
verbruiktewaterafvanhetsaldo.Dechips
kunnen opdaarvooraangewezen locaties
opgewaardeerd worden,bijvoorbeeld het
(regio)kantoor vanhetwaterleidingbedrijf. C

Het uniekeaandemonsternamekast is
demodulaireopbouw.Daardoor voldoetde
kastaandemeest uiteenlopende klantspecifieke eisenophetgebied van afvalwaterbemonstering.Dekast voldoet ruimschoots
aandenieuwenorm NEN6600-1/2en heeft
eenhoogkoelrendement door materiaalkeuzeenverbeterde isolatietechnieken.De
koperenleidingen en soldeerverbindingen
zijn voorzien vaneensiliconen beschermingslaag.Tenslotte isdebesturing eenvoudig(Nederlandstalig),isdekast servicevriendelijk gebouwd enzijn alleonderdelen
eenvoudig tebereiken, f

Denieuwe,stationairemonsternamekastdiedoor
VeßaopdemarktwordtgebrachtenopAquatechte
bekijkenis.

mj
Chipknip voor

Triqua presenteert

Watertaps

MBR-projecten

SchmidtWatertechniekuitMelissantlevertmet
deElotapendeWaterchipeenondergronds
w
atertappuntmetgeïntegreerdchipsysteem.
Hierdoorkunnengemeentenenwaterleidingbedrijvenvoortaanwaterleverenopplaatsen
waardat totnutoealleenmetstandpijpen
hogelijkwas.

Delaatstejaren hebbenmembraanbioreactoren
eengroteontwikkeling doorgemaakt.Triqua
realiseerdeverschillendeprojectenophetgebied
vanajvalwaterzuivering enpresenteertdezetijdensAquatech.

Hetgebruik vanstandpijpen heeft een
ntal nadelen,zoalsvervuilingvan het
w
aternet bij verkeerdgebruik.MetdeElotap
kunnen zakelijke klanten,zoals marktexP'oitanten,reinigings-of plantsoenendienstenofaannemers watergebruiken viaeen
ondergrondswatertappunt. Dit iseenvolledigbeveiligde,vorstvrije semi-permanente
Watertapvoorziening.Het systeemzitingebouwd ineenput en kanalsdat nodigis
omhoogwordengeklapt.Destandpijp heeft
^schillendeaansluitingen voorzien van
ta
pkranen (5 keer ï/z inch,2keer3/4inchen
1
keer 11/2inch).
aa

Dewaterchip iseenelectronischtoeSïngscontrole-en betaalsysteem. Klanten

Membraanbioreactoren bieden enkele
voordelen vergeleken met traditionelezuiveringstechnieken. Het behandelde water
bevatgeenmicro-organismen ofvastedeeltjes meer,deinstallatie kancompact worden
gebouwd,erontstaat weinigslib,ookzout
waterkan behandeld worden,hetprocesis
stabielendeMBR-installatieswerkenook
onderdynamischeomstandigheden (aan
boord vaneenschip bijvoorbeeld).
Triqua leverttwee basisconfiguraties
voorhaarMBR's:decross-flow MemTriqof
deSubTriq dieondergedompeld wordt.De
keuzevanéénvandetwee opstellingen
wordt bepaalddoordeeisendieaan het
effluent wordengesteldendekarakteristiekenvan hetafvalwater dat behandeld
wordt, f
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DeWattsACVEU 100.

Noviteiten vanWatts
Ocean
TijdensAquatechpresenteertWattsOceanuit
Eerbeekhetuigebreidepakketproductenvoor
industriële installaties.Zoiseenvolledigeran^e
drinkwaterbeveilyingenvoorinhuiseninde
industrietezien,maardemeesteruimteis^ereserveerdvoorenkelenoviteiten.
Indestand vanWattsOcean introduceerthetbedrijfbijvoorbeeld ondet meer het
nieuweeigen medium gestuurd regeltoestel
WattsEU100endeWattsFCgeflensde keerklep.Met namedeintroductie vande
geflensde keerkleppenserieFCbetekent een
primeur. Dit isnamelijk deeersteEA-beveiliginguit EuropadieaandenieuweEuropesenorm pr EN 13959voldoet,f"

'SUPER'-pompenbij
Wavo
WavoPompenintroduceertdeGormanRupp
SUPER'TpompentijdensAquatech.
DeT-seriepompenzijn zelfaanzuigende
centrifugaalpompen (vuilwater),variërend
v
an 2tot 10inch.Dezeseriewordt breed
ingezet,vanscheepvaart enaannemerij tot
rioolwatertoepassingen ende industriële
markt.
Depompen hebben vetgelekenmet het
origemodeleen langerelevensduur door
e
«npaarvernieuwingen.Ookisdepomp nu
'everbaar in nieuweuitvoeringen en matev

HetmodelvandeIa,gedrukUV-reactormethetschoonmaaksysteem,datopdebeurs
tezienis.
rialen.Depompen kunnen zowelelektrisch
alsdoordieselworden aangedreven.Op
wensiseengeluidsomkasting leverbaar. ^T

Nieuwe lagedrukUVreactorvanWEDECO
WEDECOWaterTechnology,marktleiderop
het.gebiedvanUV-desinfecrie, toontopAquatechdenieuweserielagedrukUV-reactorenmet
eenautomatischschoonmaahysttem.
Dezereactorenzijn geschikt vooreen
capaciteit van24tot600kubiekemeter per
uur. IndeUV-reactoren wordende efficiente
'koude'Spektrothermamalgaam lampen
toegepast.Delampenzijn concentrisch
geplaatst, parallelaande stromingsrichting.
Eenspeciaalontwikkeld stromingsplatensysteemverzekerteenhomogene desinfectie
enuitstekendecertificatieresultaten.Dedesinfectie wordt continu met behulp vaneen
gekalibreerde UV-sensorgecontroleerd. Dit
nieuweWEDECO-systeem isgetestdoorde
DVGWengecertificeerd. DeUV-reactoris
zowelhorizontaal alsverticaaleenvoudigen
compart indebestaandepijpsystemen inte
bouwen.Denieuweseriekanmeteenautomatischschoonmaaksysteem uitgerust wordendiealleaanslagopdeoppervlakte vande
kwartsbuizen verwijdert, zodathetUV-licht
nietgeblokkeerd worde
WEDECOontvingrecentindeVerenigdeStateneenpatent voorhaar Hippotransmissiemonitor. DeHippo isspeciaalvoor het
volgen vandeUV-transmissie in realtime
ontworpen. DeUV-desinfecrie-installatie
kan hiermeewordengeoptimaliseerd, waar-

meetot50procent energie kan worden
bespaard.DeHippoiseen meettoestel,
gedeeltelijk inhet water ondergedompeld
meteenuitleesscherm. Het toestel bestaat
uiteengekalibreerdeUV-lampen tweegekalibreerdesensoren,werkend volgens het
'doublebeam'meetprincipe:één sensor
meetdeUV-intensiteit vandelampin het
afvalwater endeanderesensor meetdeUVintensiteit vandelampals referentiewaarde.
DeHippoisontwikkeld voor afvalwatersystemen omenergiebesparingen te kunnen
realiseren.Inhetsysteem iseen automatisch
schoonmaaksysteem geconstrueerd, zodat
zoweldekwartsbuis alsdesensot altijd
schoon blijft. W
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