Nieuw op Aquatech '94

Desinfectie-installaties bij
A&C Engineering
Katadyn Products Inc., Spijkenisse, produceert industriële Ultraviolet desinfectieinstallaties voor proces- en drinkwater.
In stand N 501 van A&C Engineering zal
de onlangs totaal vernieuwde Katadyn
produktrange worden toegelicht.
Zowel mechanisch alsook besturingstechnisch heeft Katadyn zijn beproefde UVtechnologie dermate gemoderniseerd dat
gesproken kan worden van een nieuwe
generatie UV-units.
Tevens zullen leveringsprogramma's
worden getoond van SED Ventil-systeme
(kunststof en metalen afsluiters), SIRAI
magneetventielen en het Sempress
pncumatick programma.

eenvoudige installatie en een hoge
zuurstofinbreng.
Verder heeft Albatros de MAIER mixer/
beluchter en de CLEARWATER
compactzuivering in het programma.

Buizen bij Alphacan
Omniplast
Alphacan Omniplast, Veghel, presenteert
in de stand A770 een compleet assortiment
voor de ondergrondse infrastructuur, nl.
riool-, druk-, drainage-, kabelbeschermingen beregeningsbuizen, incl. hulpstukken
en putten in PVC en PD
De 'eyecatcher' is de PVC 3-lagen Bipeau
buis 125 t/m 630 mm met KOMO-keur.
Door hergebruik van vrijkomend leidingmateriaal in deze buis wordt tot 60% op
nieuwe grondstoffen bespaard.

26-30september1994
AmsterdamWë.

Zuigerpompen bij
Al-Techniek BV
Al-Techniek Benelux BV, Almere, vertegenwoordigt onder meer de zuigerpompen Schwing in de stand A 746. Veel
Schwing-pompen staan opgesteld in
combinatie met decanteercentrifuges.
De eigen engineeringsafdeling van
Al-Techniek heeft al vele installaties
ontworpen en samen met diverse installateurs geleverd.
De zelfaanzuigende hydraulische zuigerpompen van Schwing zijn specifiek
ontwikkeld voor het verpompen van
Produkten met hoge droge-stofgehalten
over langere afstanden.
De zuigers en de zuig- en persventielen
worden volledig hydraulisch gestuurd en
wel zodanig dat de opbrengst van de
pomp constant is. Er zijn slechts 2 slangverbindingen tussen aggregaat en pomp
(toevoer en afvoerleiding).
Schwing heeft op het gebied van afvalwaterslib verpompen meer dan 30 jaar
proceservaring over de gehele wereld.

Albatros Milieutechniek BV
Sinds vele jaren heeft Albatros, Udenhout,
(Standnummer A 728) de vertegenwoordiging voor de Benelux van diverse
toonaangevende Produkten. De meest
bekende daarvan zijn de IFU-membraanbeluchtingselementen met de alomgeprezen IFU-schotelbeluchter. Hieraan
zijn recentelijk enkele wijzigingen doorgevoerd om zo een nog meer optimale
bellenbaan/zuurstofoverdracht te bewerkstelligen.
Daarnaast is Albatros al jaren succesvol op
de markt met de MANGOLD dompelbeluchter. Deze beluchter van Zwitsers
fabrikaat is in diverse vermogens te
leveren en kenmerkt zich door een

systemen een techniek ontwikkeld in
combinatie met het minder milieubelastend produkt Herlisil. Aquador BV
toont dit produkt in stand E 165.
Door lucht als medium te gebruiken kan
het minder milieubelastende produkt
Herlisil in nieuwe leidingen worden
aangebracht. Herlisil is op basis van
waterstofperoxyde met een zilverzout en
heeft een KIWA/ATA verklaring nr. 2007/3.
Herlisil is veilig voor mens en milieu,
heeft een laag verbruik en neutralisatie is
niet direct noodzakelijk.

Filtermaterialen bij
Aqua-Techniek BV
Bipeaubuis vanAlphacan Omniplast.

Analyzers bij Applikon
Dependable Instruments BV
Applikon Dependable Instruments BV,
Schiedam, toont in de stand Z 235 de
volgende analyzers:
* ADI 2011 Titrolyzer (p+m-getal,
hardheid, zuurgetal)
* ADI 2013 Ion-Analyzer (ammonia,
nitraat, chloride, fluoride, cyanide, sulfide)
* ADI 2014 Process Colorimeter (orthofosfaat, ammonia, nitriet, cyanide, fenol,
ijzer, hardheid)
* UV Nitraat Analyzer.

Oxyderend reinigen voor
nieuwe leidingsystemen door
Aquador BV
Aquador BV, Kedichem, heeft na jarenlang onderzoek, voor nieuwe leiding-

Aqua-Techniek BV, Papendrecht, gespecialiseerd in granulaire filtermaterialen laat
in Standnummer O 455 onder andere de
opbouw van filters zien. Diverse combinaties van filtermaterialen voor uiteenlopende toepassingen zijn:
- grondwater en oppervlaktewater voor
drinkwaterdoeleinden;
- dragermateriaal voor biologische
processen;
- up-flow filtratie;
- opharding van zeer zacht water en/of
distillaat na zeewaterontzilting resp.
membraanfiltrratie, tevens Al verwijdering;
- ontharding via kristallisatie-proces;
- ontijzering en ontmanganing met een
speciaal filtermateriaal, tevens voor de
versnelling van de inwerking van het
filter;
- Aqua-multolite als veelbelovend nieuw
produkt voor de verwijdering van NH 4 -N,
zware metalen en diverse organische
stoffen uit water en lucht.
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ATBAlltech Technisch Bureau
toont Watropur
In stand A 700 toont ATB Alltech Technisch Bureau, Nieuwegein, de Watromat®
filterkoek drooginstallatie. De wateronttrekking uit de filterkoek geschiedt
door een gesloten kringloopsysteem die
verwarmde verzadigde lucht uit de filterkoek condenseert en later als verwarmde
droge lucht weer door de filterkoek stuurt.
De complete Watropur installatie bestaat
uit een droge-luchtcentrale, twee luchtverbindingskanalen alsmede een filterkoekwagen. De koek wordt direct uit de
filterpers in een speciaal verrijdbare
container gelost en naar de droge-luchtcentrale gereden en aangekoppeld.
De droge-luchtcentrale bevat een
complete koudekringloop en een ventilator
die voor de omloop van het benodigde
luchtmengsel zorgt.

De Watromaffilterkoekdrooginstallatie.

ATP International introduceert membraansystemen
ATP International, Hartem, introduceert in
de stand A 766 A een nieuw concept in
membraantechnologie; milieuvriendelijk
en kostenbesparend.
Zonder chemicaliën of zout als voorbehandeling te gebruiken, raken de ATPmembranen niet vervuild en is een lange
levensduur gegarandeerd. Extreem lage
percentages afvalwater en lage energiekosten leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen. Het ATP-concept is daarmee
milieuvriendelijk en beperkt tevens de
produktiekosten voor de gebruiker.

Elektrische zwenkaandrijvingen bij Auma Benelux BV
Auma Benelux BV, Zoeterwoude, introduceert tijdens de Aquatech '94 in de
stand Z 200 een nieuwe generatie
elektrische zwenkaandrijvingen.
Een goed ontwerp, de modernste fabricagetechnieken en materialen van uitstekende kwaliteit zijn kenmerkend voor

de Auma-aandrijvingen en de nieuwe
serie Auma elektrische zwenkaandrijvingen AS 3 - AS 50.
Deze nieuwe generatie zwenkaandrijvingen (draaimomentbereik: 10 Nm 500 Nm) onderscheidt zich door:
- het gepatenteerde 'Gleitkeilgetriebe 1
- de geïntegreerde collectorloze motor
- Hall-sensoren voor de afschakeling in
de eindstanden
- de gepatenteerde sensor voor draaimomentmeting
- de geringe afmetingen
- het geringe gewicht.

systeem met slijtvaste hardkeramische
elementen.

Ondergrondse brandkraan bij
AVK Nederland BV

Technische Maatschappij
Bergmann BV

AVK Nederland BV, Vaassen, komt op
Aquatech '94 (stand W 324) weer met een
noviteit op de beurs, een ondergrondse
brandkraan met insluisbevciliging, type R3.
Deze AVK brandkraan is te leveren in
diverse gronddekkingen, is in- en
uitwendig voorzien van een epoxycoating,
is Kiwa gekeurd, heeft een maximale
leegloop en een RVS-spindel met drievoudige spindelafdichting. Kortom, een
brandkraan voor optimaal gebruiksgemak
en bovendien zéér gebruikszeker.
AVK Nederland BV zal eveneens haar
overige produktgroepen voor de water- en
rioolsector presenteren. De belangrijkste
produktgroepen zijn: schuifafsluiters
(mof-, flens-, spieverbindingen en dienstleidingafsluiters), lichtmetalen hulpstukken, kunststof straatpotten, universele
meterkast-vloerplaten, onder- en bovengrondse brandkranen, zwenkventielen,
universele buiskoppelingen en vlinderkleppen.
AVK Nederland BV levert thans ook
bovengrondse brandkranen en schuifafsluiters die voldoen aan de Amerikaanse
normen (UE-listed) en EM-goedgekeurd
zijn. Deze Produkten zijn volledig afgestemd op de eisen en wensen van de
industriële gebruiker.

In stand E 130 zal Technische Maatschappij Bergmann BV het Arkal discfilter
introduceren.
Het Arkal discfilter filtreert koelwater,
proceswater en effluent. Eiltratie tot
25 micron is mogelijk met een modulaire
opbouw van capaciteit tot 800 m /uur.
De kern van het filter bestaat uit
gegroefde plastic discs die opgestapeld
en samengedrukt het filterpakket vormen.
De uitstekende filtratie-eigenschappen
van discfiltratie wordt verkregen door
oppervlaktefiltratie en dieptefiltratie te
combineren in één systeem. Deze combinatie waarborgt een hoge deeltjes-selectiviteit en een groot vuilopnemend
vermogen. Het revolutionaire terugspoelsysteem zorgt voor een effectieve reiniging
zonder capaciteitsverlies. 'Tijdens het
terugspoelen draaien de discs met hoge
snelheid rond, aangedreven door water
uit de sproeiers aan de binnenkant van
het filterpakket. 'Toepassingen voor de
Arkal filters worden gevonden in alle
industrieën voor:
- effluent polishing bij afvalwaterzuiveringsinstallaties;
- koelwaterbehandeling;
- hergebruik van proceswater;
- inname van zee-, oppervlakte- of
leidingwater;
- bescherming van sproeiers;
- bescherming van ionenwisselaars;
- voorbehandeling voor membraanfiltratie.

Basta-Tec introduceert
Ydrostop
Basta-Tec, Beverwijk, introduceert in de
stand N 536 de Ydrostop. De Ydrostop is
geschikt voor waterleidingbedrijven,
winkels, kantoorgebouwen, scholen,
ziekenhuizen, hotels en woonhuizen.
Behalve de Ydrostop verkoopt Basta-Tec
ook filters en drukreduceertoestellcn.
Zo kent het assortiment de Ydronet FT en
FPT. Deze filters kennen vele toepassingsgebieden, zoals vloerverwarmingsinstallaties. Basta-Tec levert tevens de Ydronet
DRE. Dit toestel waarborgt een constante
waterdruk via een gepatenteerd regel-

De Ydrostop vanBasta-Tec.
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Noviteiten van Bergschenhoek
Civiele Techniek BV
Op Standnummer N 503 presenteert
Bergschenhoek Civiele Techniek BV,
Berkel en Rodenrijs, een groot aantal
nieuwe produkten voor waterbouw en
milieutechniek.
- Een uiterst compleet assortiment van
Rowat HDPH produkten voor de waterbouw. Naast het RVS programma is er nu
ook een volledig kunststofprogramma met
produkten als rioolafsluiters, rioolterugslagkleppen, overstortschuiven en overstortputten, duikerstuwen etc.
- Het Robu kunststof buizen programma.
Er zijn kabclbeschermings/mantelbuizen
vervaardigd uit IIDFE, leverbaar in
diverse kleuren en in starre of flexibele
uitvoeringen. De buizen zijn hoog
chemisch resistent en kenmerken zich
door goede verwerkingsmogelijkheden,
ook bij lagere temperaturen. Uit polypropyleen zijn buizen leverbaar voor
duikers, riolering en drainage. De buizen
zijn geheel vervaardigd van 100%
gerecycled materiaal.

Afsluiterbedieningen bij
Bernard Benelux BV
Bernard Benelux BV, Utrecht, is de
importeur voor de Benelux van Ets
E. Bernard, fabrikant van elektrische
afsluiterbedieningen. Bernard Benelux
toont in stand A 743 haar produkten.
De Bernard-aandrijvingen zijn speciaal
ontwikkeld voor bedieningen van
kogel- en plugkranen, vlinder- en luchtregelkleppen, schuif-, klep- en membraanafsluiters, registers, reductiekasten,
filter- en regelunits in allerlei klimatologische- en industriële omgevingen.
De produktenrange omvat onder meer
aandrijvingen voor kwartslag-, meerslagen-, modulerende- en veerretour
toepassingen, die ook in explosieveilige en
nucleaire uitvoering leverbaar zijn.
Hierbij werd een nieuwe lijn aandrijvingen gevoegd, namelijk die van Joucomatic SA, die door overname werd
verkregen.

Berson UV-behandeling
Berson Milieutechniek BV in Nuenen,
specialist op het gebied van ultraviolet
(LTV) water en oppervlakte desinfectiesystemen zal een verrassende serie UVinstallaties tentoonstellen op de Aquatech
'94 in de stand Z 237. Onder andere zal
een nieuwe serie lagedruk UV-desinfectie
installaties worden getoond, waarmee tot
300 mVh drink- en proceswater wordt
gedesinfecteerd.

Ook worden de volgende installaties
getoond: één UV-installatie voor fotochemische oxydatie, één desinfectieinstallatie voor suikeroplossingen met een
lage transmissie, oppervlakte-desinfectieinstallaties voor de verpakkingsindustrie
en een gecombineerde UV/ozon-installatie
voor grondwaterbehandeling.
De/e laatste installatie voor de behandeling van grondwater bevat zowel een
Berson UV-installatie als een nieuwe
compacte ozongenerator, waarmee grote
hoeveelheden ozon geproduceerd kunnen
worden tegen lage kosten.

Nieuwe ontwikkelingen bij
BFI Rioolrenovatietechnieken
BEI Rioolrenovatietechnieken, Renkum, is
al ruim 20 jaar de enige licentiehouder in
Nederland van de 'Insituform ( "-kousmethode', wereldwijd de meeste toegepaste leidingrenovatiemethode. Naast een
continue aanpassing van de 'Insituform®kousmethode' voor nieuwe toepassingen
wordt veel aandacht besteed aan advies en
aan de ontwikkeling van nieuwe technieken. Ook is BEI Rioolrenovatietechnieken
sinds kort ISO 9002 en VGA** gecertificeerd. In Standnummer O 407 worden de
nieuwste ontwikkelingen van BFI (deelrenovatie, eindloze kous, verticale kokerbekleding en inlaatrenovatie) als primeur
gepresenteerd.

Meetinstrumenten bij
Brinck HMT meettechniek
Het programma van Brinck H M F meettechniek, Amersfoort (standnr. Z 203)
kenmerkt zich in breed scala van
mogelijkheden voor het meten van
debieten. Zij heeft daarvoor een groot
aantal meetprincipes in huis waar vrijwel
iedere debietmeting mee uit te voeren is.
Enkele noviteiten in de stand zijn:
- Insteek elektromagnetische volumestroommeter voor geleidende vloeistoffen
met een grote nauwkeurigheid in een
groot toepassingsgebied.
- Een nieuwe droge-stof/troebelheidsmeter met geheel nieuw ontworpen vrij
programmeerbare omvormer.

Brits paviljoen
Het Britse paviljoen (stand W 303)
vertegenwoordigt onder meer:
- Total Water Treatment met waterzuiveringsapparatuur;
- Memcor met M10 microfiltratie;
- Renovex met membraanfilters;
- Phoenix Vessels met omgekeerde
osmose;
- W'essex Water met watermanagement;
- Reten Acoustics met opsporingsapparatuur voor lekken;
- Fusion Meters' System met meetapparatuur.

Roostergoed-wasinstallatie
bij Bormet Holland BV

Ingenieursbureau Brouwer
Civiele &Cultuurtechniek BV

Als exclusieve vertegenwoordiging in de
Benelux toont Bormet Holland BV, Oss, in
de stand O 433 het fijnharkrooster Soliguard, met aansluitend de roostergoedwasinstallatie en de hogedruk schroefpers.
De Soliguard is een volautomatisch
roostergoedhark-systeem (kettingrooster)
waarbij de paternosterbeweging is gecombineerd met filterpakketten. Elk filterpakket is voorzien van filterclementen
en is vanaf werkbordes uitwisselbaar.
IIet roostergoed, afkomstig van de
Soliguard (of ander rooster) kan in een
roostergoed-wasinstallatie worden geleid.
Met voorgereinigd afvalwater wordt dit
roostergoed door een mixer in turbulentie
gebracht. Door deze 'waskracht' wordt het
roostergoed ontdaan van organische
bestanddelen.
De nieuwe KSF hogedruk schroefpers is
een roostergoedpers met als toevoeging
een zelfregulerende en verstelbare perskonus. Onder alle omstandigheden zal
een gelijkmatig gecomprimeerd en zeer
goed ontwaterd uitgeperst roostergoed
vrijkomen.

Ingenieursbureau Brouwer Civiele &
Cultuurtechniek BV, Beerdam, heeft een
eigen methode voor bouwkundig onderzoek ontwikkeld. Aan de hand van
terreinbezoek, archief- en geohydrologisch
onderzoek wordt bepaald bij welke
bebouwing architectonische, danwei
constructieve schade kan worden
verwacht. Ook kan worden aangegeven,
waar en welke hoogwatervoorzieningen
gewenst zijn. Wanneer nodig kunnen voor
een aantal panden bouwkundige opnames
worden verricht.
Deze werkzaamheden worden door
Brouwer Civiele & Cultuurtechniek BV
toegelicht in de stand O 402.
Dit geldt ook voor andere werkzaamheden zoals:
- landmeetkundige werkzaamheden
- (digitale) kaartvervaardiging
- tracé-studies
- schade-taxaties
- advies op het gebied van bodem &
water zoals peilbesluiten, leggersystemen,
dijkregisters en waterbeheersingsplannen.
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Christ toont noviteiten
in waterbehandeling
Christ, Zoeterwoude, toom in de stand
Z 215 de allerlaatste ontwikkeling op het
gebied van demineralisatie van water: het
apparaat Septron 9 .
De Septron® werkt op basis van elektrodemineralisatie met spiraalgewonden
modules en is door Christ gepatenteerd.
Het apparaat levert continu water van een
zeer hoge chemische en microbiologische
zuiverheid, zonder dat daarvoor chemicaliën zoals zoutzuur en natronloog nodig
zijn. De regeneratie geschiedt namelijk
continu, met behulp van elektriciteit.
Dit maakt het proces veel milieu- en
gebruiksvriendelijker dan conventionele
ionenwisseling en bovendien ook veel
veiliger. De Septron elektro-demineralisatie-apparaten zijn leverbaar voor een
ongelimiteerde capaciteit vanaf 500 l/h.
Eveneens nieuw in het programma zijn de
compacte Modulab systemen voor de
produktie van ultrazuiver water op laboratoriumschaal. Verder exposeert Christ
waterontharders, patroondemineralisatoren, omgekeerde osmose-apparatuur
(nu ook in geheel rvs leverbaar), UV- en
ozondesinfectoren en elektrodialyseapparatuur.

ment services' zullen aan de hand van
recente projecten belicht worden.
Op de Coopra-stand zullen ook de (voorlopige) resultaten van de Coördinatiegroep Innovatie Projecten (CIP) worden
gepresenteerd. Het gaat om het project
'hergebruik gietijzeren hulpstukken'
waarbij is onderzocht of door corrosie
aangetaste brandkranen en hulpstukken,
die uit het net zijn gekomen, door straling
en coaten een 'als-nieuw' produkt kunnen
opleveren. Een ander pilotproject betreft
de ontwikkeling van een standaanwijzer
voor afsluiters. Op de beurs worden
prototypes getoond.

Noviteiten bij
Desman WaterBV
Desman Water BV,Alphen a/d Rijn,
introduceert in de stand E 159 een nieuwe
lijn kunststof schuiven, kanaalschuiven en
stuwklcppen, die zich onderscheiden door
lange levensduur. De schuiven worden
geproduceerd van hoogwaardige materialen zoals kunststof en roestvaststaai.
Daarnaast toont Desman Water BV glasvezelversterkte afdekkingen voor rioolwaterzuiveringen en rioolgemalen.

Buis- en schijfbeluchters
bij Didier Filtertechniek
De firma Didier Filtertechniek GmbH,
Eisenberg, toont in de stand O 423, als
oudste fabriek van keramische elementen,
de keramische buis- en schijfbeluchters.
Daarnaast toont zij de kunststof schijf- en
buisbeluchters.
Eijnbellenbeluchting heeft door de jaren
heen bewezen qua rendement en energieverbruik de beste, meest economische,
wijze van beluchten te zijn.
Voor de kunststof buisbeluchters zijn
diverse uitvoeringen qua monteren en in
lengte mogelijk. Zowel voor vaste als
voor ophaalbare systemen zijn aparte uitvoeringen leverbaar.
Didier Eiltertechniek toont verder een
nieuwe montagewijze voor de kunststof
buisbeluchters. Monteren van de beluchters kan nu op zeer eenvoudige wijze door
één persoon worden gedaan.

Hetelektro-dcmineralnatie-apparaatSeptron ran Christ.

Dienstverlening bij
COOPRA ROTTERDAM
De inkooporganisatie COOPRARotterdam zal zich met een opvallende
presentatie manifesteren. In stand A765
concentreert de aandacht zich rond het
speerpuntenbeleid van COOPRA. Met
name de dienstverlening op hei gebied
van 'logistieke ondersteuning' en 'procure-

DMT
Dirkse Milieutechniek bv
Dirkse Milieutechniek bv, Heerenveen,
exposeert in de stand A735 een nieuw
type drijvende menger in werking van het
huis Aquasystems International nv in
België, bekend van de Aqua Turbo®
drijvende oppervlaktebeluchter.
Deze menger is primair bedoeld voor
denitrificatieprocessen in het kader van de

actuele verlaging van de te lozen totale
stikstofvracht.
Kenmerkend is het appelvormige mengbeeld, de roestvrijstalen uitvoering, de
eenvoudige opstelling en het feit dat de
menger drijft en derhalve de waterstand
kan volgen.
Verder geeft D M T produktinformatie
over katalytische verbranding van luchtstromen waarin koolwaterstoffen en/of
gechloreerde koolwaterstoffen voorkomen.
En van automatisch regenererende actiefkoolfilters voor dezelfde luchtstromen.
Beide in het kader van bodem- en
grondwatersanering en van het huis
Prantner/BRD.
Verder is er aandacht voor produktinformatie over de rest van het leveringsprogramma: industriële luchtbehandeling,
stankbestrijding biogasontzwaveling,
oppervlaktebeluchting en standaard
grondwater- en bodemlucht-behandelingsinstallaties.

Noviteiten bij
Distrimex Pompen
In de stand E 110 toont Distrimex
Pompen, Doetinchem, een greep uit haar
omvangrijke leveringsprogramma. Hiertoe
behoren onder andere de in haar pompenfabriek te Apeldoorn geproduceerde
draaizuiger-zelfaanzuigende vuilwater- en
centrifugaalpompen volgens DIN 24256
(ISO 2858). Verder vertegenwoordigt
Distrimex Pompen enkele gerenomeerde
pompfabrikanten van onder andere
excentrische wormpompen (Wangen),
onderwaterpompen (Pumpex), alsmede
normaalzuigende centrifugaalpompen
(Calpeda).
In de stand zal Distrimex Pompen een
aantal noviteiten onder de aandacht
brengen.
Het programma is uitgebreid met een
compleet nieuwe serie normaalzuigende
centrifugaalpompen volgens DIN 24256
(ISO 2858). De uitbreiding van het toch al
brede programma dat onder andere
bestaat uit centrifugaalpompen volgens
DIN 24255, draaizuigerpompen en
zelfaanzuigende vuilwaterpompen, is
gedaan om de greep op de industriële
markt verder te verstevigen.
Voor het verpompen van zeewater introduceert Distrimex een serie corrosiebestendige dompelpompen. Met deze uit
titanium vervaardigde pompen behoren
corrosieproblemen bij het verpompen van
zeewater voorgoed tot het verleden.
De Distrimex draaizuigerpomp is ontwikkeld naar aanleiding van vragen vanuit
de milieumarkt naar een pompsysteem
dat goed regelbaar is en daardoor een
vooraf instelbare hoeveelheid vervuild
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water aan de bodem kan onttrekken.
Behalve goed regelbaar moest het pompsysteem ook nog aan de volgende eisen
voldoen:
- goede luchtverplaatsingseigenschappcn
- minimale slijtage
- lage onderhoudskosten
- laag opgenomen vermogen.
De speciaal voor bodemsaneringsdoeleinden ontwikkelde saneringspompen uit
de DMI-serie voldoen volledig aan de
genoemde eisen.
Verder besteedt Distrimex aandacht aan
Pumpex rioolwaterpompen.

Noviteiten bij Dorr-Oliver
Dorr-Oliver, Hoofddorp, levert systemen
en apparatuur voor de scheiding en
menging van vaste stoffen en vloeistoffen,
specifiek voor de chemische-, olie-,
voedsel- en procesindustrie voor slibontwatering, voor de slib- en chemische
afvalverbranding en voor de zuivering van
huishoudelijk-, drink- en industrieel afvalwater. Dorr-Oliver toont in de stand Z 214
de volgende noviteiten:
Decanteer-centrifuges
De nieuwe decanters HYSEP XD- en
HD-type worden gepresenteerd als
nieuwe generatie hoog-rendementsmachines met een combinatie van hoge
G-waarde en hoge torsie-belasting.
OXITRON-systeem
Het OXITRON-systeem wordt toegepast
voor de biologische behandeling van
afvalwater. Speciaal de nitraatverwijdering
in drinkwater- en riool-/oppervlaktewater
met het compacte anoxische OXITRONDenitrificatieproces zal extra aandacht
krijgen, omdat Dorr-Oliver op dit vakgebied met succes demonstratieplants en
gehele installaties heeft verwezenlijkt.

Noviteiten bij
Draka Polva BV
Draka Polva BV uit Amsterdam, standnummer E 124, toont op de beurs de
volgende noviteiten:
POLSAFE - een zelfsluitend systeem
voor gasleidingen
Het POLSAFE-programma voor lage druk
gasleidingsystemen is uitgebreid met
onder andere een sterk vereenvoudigd
zelfsluitend systeem voor het plaatsen (en
trekken) van blazen in een onder druk
staande gasleiding.
Op de stand zal het complete programma

worden getoond en er zullen continu
demonstraties worden gegeven.
RENODUR-buizen voor vrij verval
buitenriolering
Deze coëxtrusiebuizen met een tussenlaag
uil 100% herverwerkt materiaal zijn nu
leverbaar in de diameters 125, 160 en
200 mm en in twee buisklassen namelijk
SDR 41 en 34.

drainage-buizen voor land- en tuinbouw
en drainagesystemen voor stortplaatsen,
speciale projecten zoals de Stormvloedkering en dergelijke.

RENOFLEX- en RENOSTAR-rookgasafvoersystemen
Het enige jaren geleden geïntroduceerde
kunstslof rookgasafvoersysteem
RENOFLEX voor HR CV-installaties is
wijd en zijd geaccepteerd.
Op de beurs zullen de eerste onderdelen
van het nieuwe zeer uitgebreide leveringsprogramma worden getoond zoals:
- het 100 mm flexibele RENOI LEXsysteem volgens een volledig nieuw
concept,
- het RENOSTAR-programma van starre
buizen en hulpstukken in de diameters
van 80 t/m 160 mm.

Niveau-opnemers bij Druck
Nederland BV

SOLTEL - een bijzondere beschermingsbuis voor glasvezelkabels
Deze PE-kabelbeschermingsbuis is aan de
binnenzijde voorzien van een zig-zag
ribbelproliel dat de wrijvingsweerstand
tussen kabel en buis sterk verlaagt.
De glasvezelkabels kunnen hierdoor
sneller en over een grotere lengte dan tot
nu toe gebruikelijk was, in één keer,
worden ingeblazen.
Naast de bovengenoemde produkten
zullen op de stand ook de andere leidingsystemen van Draka Polva zijn te zien
zoals: RENOPORT-buizen voor vrij verval
hoofdriolering, PVC-binnenriolcring,

Druck, Barendrecht, introduceert op de
beurs in de stand Z 209 de vernieuwde
serie niveau-opnemers PDCR 940 en
PTX 164. Kenmerk is de volledig gelaste
titaanbehuizing, die bestand is tegen zeer
agressieve vloeistoffen. Beide series
kunnen geleverd worden in overdruk en
absolute uitvoering. Meetgebieden vanaf
0-700 m m H 2 0 lot 0-700 m H 2 0 .
De aangevulkaniseerde kabel garandeert
een absolute waterdichtheid tot
700 m H 2 0 onder water. Bij de overdruk
uitvoering is het 'vent-kanaal' in de kabel
direct met de achterzijde van het meetelement verbonden. Het geheel vormt een
nat/nat verschildruk meetsysteem. Hier-

Solle/, speciale beschermingsbuis voor glasvezelkabel
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door kunnen de opnemers bij eventueel
binnendringend vocht niet meer beschadigd worden.

Duwa Kalk en Dolomiet BV
Duwa Kalk en Dolomiet BV, Breda (stand
E 135), is de Nederlandse vertegenwoordiging van de groep Lhoist.
De groep Lhoist is opgericht in 1889 in
België en is sindsdien uitgegroeid tot een
multinationale producent van kalk, dolomiet en hiervan afgeleide produkten.
Ons produktenassortiment wordt gebruikt
in onder andere de volgende sectoren:
- drinkwater
- proceswater
- huishoudelijk en industrieel afvalwater
- huishoudelijk en industrieel slib.
In het kader van de Aquatech 1994 introduceert de groep Lhoist een nieuw
produkt: Idracal®.
Idracal" is een gebruiksklare suspensie
van calciumhydroxyde en wordt onder
andere toegepast bij neutralisatie en
zuivering van afvalwater, precipitatie
van zware metalen en ontharding van
drinkwater.

buiten- en binnenlaag (elk 20%) van
nieuw PVC) met daartussenin een kernlaag
(60%) van geschuimd recycled PVC. Dyka
en Wavin introduceerden dit concept in
1992 voor diameters tot en met 160 mm.
Nu, twee jaar later, volgt de indtroductie
van 3-lagen buizen met diameters van
200 mm tot en met 500 mm.

Biomaintenance bij
Ecodyl International bv
Ecodyl International bv, Almelo, toont in
de stand W 317 Lcodyl's 'Biomaintenance'.
LcodyFs 'Biomaintenance' is een onderhoudsprogramma ter verhoging van de
efficiëntie van biologische zuiveringsprocessen, door toepassing van
geselecteerde micro-organismen.
De belangrijkste voordelen van deze
unieke nieuwe technologie zijn: betere
zuivering door optimale biologische activiteit, een aanzienlijke capaciteitsverruiming
van bestaande zuiveringsinstallaties,
nieuwe installaties kunnen compacter
worden gebouwd en een aanzienlijke
kostenbesparing op afvalstromen in
biologische zuiveringsinstallaties.
Biomaintenance wordt aangeboden als
een servicecontract.

3-lagenbuisbij Dyka en Wavin
Dyka (Steenwijk) en Wavin introduceren
in de stand E 127 de Ultra-3 rioolbuizen
met het 3-lagen concept nu ook in grote
diameters tot en met 500 mm.
IIet concept vindt zo toepassing voor het
hele traject van huis- en kolkaansluiting
tot en met hoofdriolering. De buizen
leveren tot 60% besparing op grondstof
doordat de kernlaag bestaat uit herverwerkte PVC leidingen.
De ultra-3 buizen bestaan uit een
Dyka/Wavin-buizen met oplopende diameters.

EFC presenteert nieuw filter
European Filter Consultants (EEC),
Alkmaar, zal in de stand N 532 een nieuw
filter presenteren. Het verschil met
conventionele filters is dat in dit filter een
laag geplisseerde diatomee-aarde zit die
zorgt voor een extra fijne filtratie.
De standtijd van deze diatomee-aarde
filters is langer dan die van normale
filters, doordat ze zijn opgebouwd uit

Nieuwediatomee-aardefiltersvan Eb'C.

poreuze vezels. De gelatine-achtige
zwevende deeltjes die vaak de oorzaak
zijn van verstopping van het filter worden
nu door fysische en adsorbtieve filtratie
verwijderd.
De speciale constructie van het filter
maakt het mogelijk grote debieten te
filtreren vanaf het moment van ingebruikname.

Procesautomatisering bij
Elektrowaard BV
Elektrowaard BV,Groot-Ammers, introduceert in de stand O422 het automatiseringssysteem EW-Monitor. Met EW-monitor is
het mogelijk om bemande en onbemande
installaties te bewaken en te bedienen.
EW-monitor is in samenwerking met
Priva Gebouwenautomatiscring BV uit De
Lier ontwikkeld.
Een EW-monitor systeem bestaat uit één
of meerdere onderstations en een centrale
post. EW-monitor geeft de gebruiker de
mogelijkheid om relevante gegevens op
een eenvoudige manier te presenteren. De
gegevens worden in een overzichtelijke
menustructuur en in de vorm van schemaplaatjes, grafieken en tabellen zichtbaar
gemaakt. Dit stelt de gebruiker in staat om
vanaf de centrale post via een modem of
lokaal direct op het onderstation, zijn
installatie optimaal te regelen, te beheren,
te besturen en te onderhouden. Deze effi-
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ciënte wijze komt tot uiting in lagere
onderhoudskosten. Het is immers niet
altijd nodig om naar de installatie te rijden
om in te grijpen op de besturing.

EL-O-MATIC presenteert
klepstandsteller
In de stand A 763 van El-O-MATIC
(Hengelo), de Nederlandse producent van
pneumatische en elektrische aandrijvingen
voor industriële afsluiters, staat de nieuwe
digitale klepstandsteller voor pneumatische toepassingen, de 'Posifex F-40'
centraal. Bij het ontwerp van de/.e klepstandsteller hebben de begrippen 'gemak'
en 'kostenbesparing' voorop gestaan. Zo is
het produkt door het auto-initialisatiesysteem zeer gemakkelijk te installeren.
Met één druk op de knop stelt de F-40
zichzelf in. Ook tijdens het gebruik staat
het begrip 'gemak' voorop. Het apparaat
is door slechts 4 knoppen te bedienen.
Bovendien zijn alle handelingen direct af
te lezen via een duidelijke display.

Nieuwe meettechnieken bij
Endress + Häuser
Endress + Häuser BV in Naarden (standnummer H 152) levert instrumentatie voor
onder andere niveau-, doorstroom- en
drukmeting, analyse-meetapparatuur,
monstername-apparatuur, alsmede recorders voor het registreren van meetgegevens.
Praktische oplossingen voor meettechnische en milieu-vraagstukken in onder
andere drinkwater, afvalwater en proceswater worden op de stand getoond.
Niveaumeettechniek
Endress + Ilauser is al jaren de trendsetter op het gebied van ultrasonore
metingen voor niveaumetingen voor
pomp-, gemaal- en vijzelsturingen. Op de
beurs wordt de nieuwste ontwikkeling op
dit gebied, de PROSONIC gedemonstreerd. De PROSONIC bevat, speciaal
voor de watermarkt, standaard hoogte-/
doorstromingstabellen van de meest
gebruikte meetschotten voor openkanaaldebietmetingen.
Als nieuwe techniek introduceert
Endress + Hauser de MICROPILOT
radar. Pulsradanechniek vertoont veel
overeenkomsten met de ultrasonore
niveaumeettechniek, waardoor Endress +
Mauser in staat is veel van de opgedane
kennis te verwerken in deze nieuwe
techniek.
De LIQUIPHANT niveauschakelaar is
verbeterd. De LIQUIPHANT II heeft een
nieuwe, nog krachtiger piëzo aandrijving
gekregen, waardoor sterke externe

invloeden van bijvoorbeeld pompen totaal
geen invloed meer hebben.
Drukmeettechniek
Speciale aandacht wordt gegeven aan de
robuuste en hoog nauwkeurige drukopnemers zonder olievulling en keramische meetmembranen: CERABAR en
DELTABAR. Nieuw in dit pakket is de
CERABAR-S drukopnemer die voorzien
is van 'Smart' electronica en bovendien
zeer bedieningsvriendelijk. Deze drukopnemer kan heel eenvoudig zelf ingesteld worden op ieders gewenst meetbereik en dit zowel mèt als zónder druk
op het instrument. De DELTABAR
verschildrukopnemer is bijzonder geschikt
voor gebruik in niveau-, flow- en filterapplicaties in de waterbranche door de
grote bestendigheid tegen onder andere
waterslag.
Voor eenvoudige drukmetingen laat
Endress + Hauser de PMS131 zien.
Flowmeettechniek
Endress + Häuser zal ook het complete
programma flowmeters tonen. Belangrijke
aanvullingen op het bestaande pakket zijn:
De serie PROMAG magnetische flowmeters, specifiek geschikt voor drinkwater,
afvalwater en proceswater, nu leverbaar in
de doorlaten DN2... DN 1200. Voor
stoom- en gasmeting wordt de volledig
vernieuwde serie Vortex flowmeters, de
PROWIRL, getoond.
Geheel nieuw is de coriolis massaflowmeter voor vloeistoffen, de PROMASS, als
aanvulling op de bestaande M-POINT
lijn. Als laatste toont Endress + Mauser de
thermische gasmassameter T-MASS, in
het bijzonder geschikt voor gasmeting
onder lage druk, zoals bij biogas, aardgas
en zuurstof, maar ook voor perslucht.

Noviteiten van
ENVIRO CHEMIE
ENVIRO CHEMIE BV, Deventer (stand
E 81), brengt vier nieuwe SPLIT-O-MAT"
zuiveringsinstallaties op de markt. De vier
installaties zijn ontwikkeld voor het
zuiveren van afvalwater wat vrijkomt bij:
gevelreiniging, schildersbedrijven en
drukkerijen, autowasserijen en wasserijen
van poetsdoeken en bedrijfskleding.
De mobiele SPLIT-0-MAT 8 installatie is
geschikt voor het zuiveren van afvalwater
wat vrijkomt bij het reinigen van gevels.
Dit afvalwater wordt ter plekke gezuiverd
en kan na de zuivering worden hergebruikt
of worden geloosd.
De compacte SPEIT-O-MAT® CAMINO
zuiveringsinstallatie is speciaal ontworpen
voor schildersbedrijven en drukkerijen.
Hel zuiveringsprincipe van deze SPLIT-

ENVIROCHEMIE

SPLIT-O-MAT® installatie.

O-MAT" CAMINO installaties berusten
op chemisch/fysische flokkulatie.
De SPLIT-O-MAT® MFI microfiltratieinstallatie zuivert zwaar verontreinigd
waswater van beroepskleding en poetsdoekenwasserijen. Door middel van
0,2 |Um filtratie worden de zware metalen
en de geëmulgeerde koolwaterstoffen uit
het water verwijderd.
De SPLIT-O-MAT" SOMAR® installatie
is speciaal gebouwd voor het recycleren
van waswater van autowasserijen. Met
behulp van het coagulatiemiddel
ENVIRO*-PUR en een multimediafilter
wordt het waswater voor hergebruik
geschikt gemaakt.

De biopluimenreactor
van Environ
Een biopluimenreactor van Environ Technologies Holland BV, Hoofddorp (stand
Z 221) is een compacte reactor voor de
aërobe- of anaërobe zuivering van afvalwater. Het bijzondere voordeel van de
biopluimenreactor is dat door het zeer
grote specifieke oppervlak veel slib kan
worden vastgehouden, waardoor het
volume van de te bouwen installatie
aanmerkelijk kan worden gereduceerd.
Het specifieke oppervlak van de biopluimen is circa 1.000-3.000 m 2 per nr',
terwijl in de nu gangbare systemen 200 à
300 nv per nr wordt toegepast. Verstoppingsvcrschijnselen zijn een van de
grootste belemmeringen bij het vergroten
van het specifieke oppervlak van de
bestaande systemen. De biopluimenreactor
is absoluut verstoppingsvrij.
Omdat biopluimen via eenvoudige
constructies in bestaande tanks kunnen
worden geplaatst is de biopluimenreactor
ook een ideale oplossing voor overbelaste
installaties en/of' bij uitbreidingen. Extra
tanks behoeven dan niet te worden
gebouwd.
Een belangrijk voordeel is de veel betere
uitnutting van de ingebrachte hoeveelheid
lucht uit de beluchtingselementen. In een
biopluimenreactor vindt een zeer intensief
contact plaats tussen biomassa en de ingebrachte hoeveelheid lucht.
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Fiber Filtration BV brengt als noviteiten
op de beurs:
- Thread filter. Thread filter met een
volautomatische zelfreinigende werking
tol 3 micron. Dit filter is uitermate
geschikt als voorfilter voor membraanfiltratie en in drink- en afvalwaterinstallaties.
- MCFM filter. Het M C F M filter is een
continue zelfreinigende filterunit uitermate geschikt voor indikkingsprocessen,
waarbij van 1-2% vaste stof geconcentreerd wordt naar 5-10%.
- H C F filter. IIet HCF filter is een volautomatisch zelfreinigend groffilter voor
hoge doorstroomsnelheden, grove filtratie
1-3 mm bij lage systeemdruk.

Noviteiten bij
Eternit Buizendivisie
Eternit Buizendivisie, 's-IIertogenbosch,
stelt in de stand E 169 het volgende ten
toon:
- een aantal glasvczelversterkte hulpstukken, samengebouwd tot een leidinggedeelte, zoals dit in pers- en vrij-vervalleiding voor kan komen;
- ei-vormige en ronde profielen voor het
relinen van aangetaste riolen;
- een gedeelte van een glasvezelversterkte tank, die onder certificaat wordt
geleverd tot een inhoud van 50.000 liter,
voor ondergrondse opslag van vloeistoffen.

Leveringsprogramma van
Eriks BV
Eriks levert een rijke keuze aan technische
artikelen en componenten. Op de beurs
(Standnummer Z 201) stelt Eriks,
Alkmaar, een selecte keuze daarvan ten
toon onder het motto 'Uw installatie op
een hoger peil'. U vindt op de Eriks-stand
in het bijzonder slangen, mechanical seals
en cartridge mechanical seals, glasvezel
versterkte kunststof looproosters,
kunststof leidingsystemen uit PE, HDPE,
PVC-C, en fittingen en lasapparatuur
daarvoor, schuif- en klepafsluiters, slangafsluiters, niveau- en stromingsmetingapparatuur, druk- en temperatuurmetinginstrumenten en vlakke pakkingen.

Verbeterde peristaltische
pomp bij Eijkelkamp
Agrisearch Equipment
Op basis van de zeer succesvolle slangenpomp is door Eijkelkamp Agrisearch

Equipment, Giesbeek, een opvolger
ontwikkeld. De opvolger is te zien in
Standnummer Z 204.
De nieuwe pomp kent de volgende eigenschappen: geschikt voor vcldgebruik,
spatwaterdicht, tip-toets bediening,
microprocessor gestuurd, automatische
uitschakeling, batterijcontrole, overbelasting beveiliging, elektronisch gestabiliseerde toerenregeling, interne 12V accu,
externe batterij-aansluiting, externe
pompaansluiting en externe besturingsmogelijkheid.
Eijkelkamp Agrisearch Equipment heeft
sinds januari 1994 de exclusieve vertegenwoordiging voor SERA geohydrologische
instrumenten. Tijdens de Aquatech zal
hier aandacht aan worden geschonken.
Ook toont Eijkelkamp de elektronische
penetrometer, een veelzijdig veldwerkinstrument voor meting van de indringingsweerstand van de bodem. Ergonomisch
ontwerp, ruime gegevensopslag (500 sonderingen), controle van penetratie-snelheid
en groot meetbereik kracht (1.000 N).
Naast deze noviteiten zal er verder
aandacht worden geschonken aan: wateranalyse instrumenten, (grond)watermonsternemingsapparatuur, diverse
monsternemers voor grond, waterbodems,
chemicaliën en reststoffen.

Filtomat bij
Fiber Filtration BV
Eiber Eiltration BV uit Klaaswaal, onderdeel van de V & T Group BV, presenteert
de Filtomat zelfreinigende vloeistoffiltratie
range in de stand Z 232. De V & T Group
vertegenwoordigt een groep filterleveranciers met verkoop- en produktiepunten in
Oost-Europa.

Filtermat Holland BV
presenteert vloeistoffilter
In de stand E 138 zal Filtermat Holland
BV, Dinteloord, twee van de nieuwe
Produkten presenteren die in het huidige
leveringsprogramma zijn opgenomen.
Als eerste zal het nieuw; ontwikkelde en
geoptimaliseerde Automatisch Zelfreinigende
Ilocistciffiltervan een nieuwe generatie, de
ABF®, getoond worden. Een betere
reiniging, een hogere vuillast verwerking
en lagere energiekosten zijn het resultaat
van deze optimalisering. Met de ABF® is
een capaciteit vanaf 15 m 5 /h en een
filtratie vanaf 15 micron te realiseren.
Een andere noviteit is de 'chemisch/
physisch zuiveringsinstallatie' uit het leveringsprogramma van de Duitse producent
'Aqua-Pur'. Met dit zuiveringsprincipe is
het mogelijk om in 1stap sterk vervuild
water en percolaat-water tot oppervlaktewaterkwaliteit te brengen. Een pilotmodel zal dit op de stand demonstreren.
ABF Automatisch Zelfreinigende Vloeistoffilter.
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Membraanfiltratie bij Filtron
Filtron, Terheiden, presenteert in de
stand O 461 membraanfiltratie.
Bij veel industriële produktieprocessen
wordt proceswater en spoelwater gebruikt.
Dit veroorzaakt een toenemende lozingsheffing vanuit de overheid en een verhoging van de innamekosten voor het
spoel- en proceswater.
Door het toepassen van de FILTRON
membraansystemen is het dikwijls

mogelijk zowel het spoel/proceswater als
de kostbare grondstoffen terug te winnen.
De FILTRON membraancassettes bieden
de volgende voordelen ten opzichte van
de andere (conventionele) membraansystemen:
- lagere pompcapaciteit nodig per m2
membraan oppervlak;
- lagere drukval over de membranen;
- compacte bouw van de totale systemen;
- hogere fluxen;
- flexibele hardware.

Membraanfiltratie bij Filtron.

referentie-elektrode en temperatuurcompensatie in één CPVC-kunststofbehuizing.
Door de kunststof constructie en de
unieke 'bajonet sluiting' kan de elektrode
snel en eenvoudig van de voorversterker
gedemonteerd worden. Hierdoor wordt
vanaf nu het uitbouwen en verwisselen
van elektrodes in seconden gedaan en
zonder gereedschap.
De MSA-lasmachines kunnen PF-elektrolas fittingen met een lasspanning van 8V
tot 48V (veiligheidsspanning) verwerken.
Tenslotte toont Georg Fischer nieuwe
generatie insteekpompen met geïntegreerde drukleiding en insteekbuis. Hierdoor
zijn er geen uitstekende delen meer, wat
de inbouw en bevestiging vereenvoudigt.

GADON beton- en
bekistingstechniek

Noviteiten bij
Georg Fischer
Georg Fischer NV, Fpe, zal in de stand
F 115 een Nederlandse primeur tonen in
de vorm van de nieuwe elektrolas fitting
ELGEF Plus uit het materiaal FF 100.
Door de speciale lasdraadspoel in de
fitting wordt over de gehele laszone een
ideale warmte indringdiepte gerealiseerd.
De tot nu toe kritische randzones worden
hierdoor geminimaliseerd. Het resultaat is
een maximale laszone lengte.
Verder exposeert Georg Fischer een
aantal andere noviteiten.
Met de Multi/Joint kunnen alle buizen,
ongeacht het materiaal en uitwendige
diameter, van dezelfde nominale diameter
met elkaar worden verbonden. Overgangen
van bijvoorbeeld gietijzer naar kunststof
kunnen probleemloos worden gemaakt.
Deze reeds bekende universele en gepatenteerde koppeling is verder doorontwikkeld. Binnenkort is het Multi/Jointsysteem ook verkrijgbaar in een trekvaste
uitvoering. Het assortiment loopt van
DN50 tot en met DN225.

Het nieuwe WAGA Multi/Collar reparatiezadel is universeel inzetbaar voor
leidingen met verschillende wanddiktes
uit gietijzer, staal, PVC (PN 10) en asbest
cement.
De Signet pH/redox sensoren en voorversterkers combineren meet-elektrode,

GADON beton- en bekistingstechniek,
Waddinxveen, vertegenwoordigt in de
stand A 721 het Chemieconcern Du Pont
de Nemours.
Chemieconcern Du Pont de Nemours
heeft een bekistingsbekleding ontwikkeld,
waarmee de kwaliteit van het betonoppervlak sterk wordt verbeterd, Zemdrain
genaamd. Dit is een polypropyleen
vezelmat met een dikte van 0,7 mm. Deze
vezelmat heeft een absorberend en waterafvoerend vermogen van maximaal 2 liter
per m2 en dient tegen de bekisting te
worden aangebracht.
Het gevolg is dat de water-cementfactor in
de oppervlakte beton in hoge mate
afneemt, en wel tot een diepte van circa
10 mm. Hierdoor is een verbetering van
de sterkte- en duurzaamheidscigenschappen van de luchtbelvrij verkregen betonoppervlak een feit.
Zemdrain is kostenbesparend in onderhoud, bekistingsmateriaal en ontkistingsprodukten.

ELGEF Plus elektrolas fitting.

Sauter Aqua Management
systeem bij
Geveke Electronics
In de stand O 447 introduceert Geveke
Electronics, Amsterdam, het Sauter Aqua
Management systeem. SAVI is ontwikkeld
voor de automatisering van meet-, besturings- en regelvraagstukken van waterleidingbedrijven en waterschappen.
Dit systeem biedt de gebruiker, dankzij
gedecentraliseerde intelligentie en Token
Passing datacommunicatie, de mogelijkheid direct en overal in te grijpen.
Kenmerken van het systeem zijn:
- liet is modulair opgebouwd en voorzien
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50.000 metingen, opslaan in zijn
geheugen. De geavanceerde CS6
SOLOMAT software maakt het mogelijk
de gegevens uit de WP4007 in een PC]te
laden voor analyse, grafische weergave en
rapportage.

HITMA presenteert nieuwe
Solomat chemie/waterkwaliteitsmeter
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van overzichtelijke bedieningspanelen en
displays.
- De modules zijn ook afzonderlijk
operationeel dankzij voorgeprogrammeerde basisfuncties.
- Er bestaat geen vaste 'master-slave'
relatie, daardoor is een centrale netwerkbedrijfscomputer overbodig.
- Systeemuitbouw met een PC data
centrale vergemakkelijkt de procesvoering,
maar maakt ook de verwerking, archivering
en visualisering van de procesgegevens
mogelijk.

Nieuwe pompseries
bij Grandios
Grundlos, Weesp, introduceert in de
stand E 113 vier nieuwe pompseries met
geïntegreerde regelsystemen. Door de
geïntegreerde regeling (frequentieomvormer) past de pomp zich optimaal
aan de proces- of bedrijfsomstandigheden
aan en zodoende wordt aanzienlijk op
elektrische energie bespaard.
Verder introduceert Grundfos haar
innovatieve MGE standaard motor met
ingebouwde frequentie-omvormer + PIDregclaar.
Met brein van deze nieuwe motor met
ingebouwde toerenregeling, wordt
gevormd door de X99-micro frequentieomvormer, die in de eigen elektronicafabriek van Grundfos werd ontwikkeld en
geproduceerd. De micro frequentieomvormer is dermate compact dat hij in
de klemmenkast van de motor is geïntegreerd.
Als tweede noviteit presenteert Grundfos
een nieuwe compacte 3" onderwaterbronpomp voor het oppompen van
drink-of proceswater, of water, dat voor
bedrijfsmatige doeleinden nodig is, zoals
bijvoorbeeld op boerderijen voor vee
drenken en schoonspuiten van
melkputten.
Bij de nieuwe range JetpaQ drukverhogingsinstallaties is de pomp, het

membraanvat en de toerenregeling (op
basis van constante druk) geïntegreerd tot
één compacte pompunit.
Door de volledige integratie van alle
componenten is de JetpaQ compact en
aldus eenvoudig te installeren en geruisarm door het ingebouwde koelsysteem.
De ingebouwde micro frequentie-omvormer regelt het toerental van de motor
zodanig, dat de druk constant blijft bij
gevarieerde volumestroom.
Met de WPU whirlpool-pomp betreedt
Grundfos een geheel nieuwe markt: whirlpool pompen voor in ligbaden van particuliere woningen, zomerhuizen, zwemparadijzen, therapeutische baden en
hotels.
Bovendien presenteert Grundfos het
nieuwe vuil- en rioolwaterpompen
programma AP, de mogelijkheden op het
gebied van energiebesparende pompregelsystemen en de nieuwe range
hogedruk roestvaststalen verticale centrifugaalpompen.

SOLOMAT WP4007 waterkwaliteitmonitor bij Hitma BV
Recent heeft SOLOMAT de WT4007
geïntroduceerd, een draagbare multifunctionele waterkwaliteitmonitor.
De WP4007 wordt onder de aandacht
gebracht door Hitma BV, Uithoorn, in de
stand E 164. Al snel na de introductie is
het Hoogheemraadschap in Edam overgegaan tot aanschaf van de SOLOMAT
YVP4007. Alle rioolwaterzuiveringen in de
kop van Noord-Holland zullen met
behulp van de WP4007 doorgemeten
worden. De WP4007 accepteert opnemers voor pH, temperatuur, geleidbaarheid/zoutgehalte/TDS, opgeloste zuurstof,
troebelheid/TSS, diepte, ORP, ammonium,
ION-concentraties en analoge signalen.
Daarnaast accepteert de WP4007 ook de
803PS multiparameter meetsonde. De
WP4007 kan direct uitgelezen worden of
geheel onafhankelijk enkele weken, tot

HITMA BV, Uithoorn (standnr. E 164)
vertegenwoordigt de water- en luchtkwaliteitsmeters van Solomat. Onlangs
heeft Solomat de draagbare MPM520c
multifunctionele waterkwaliteitsmeter
geïntroduceerd. Deze meter vormt samen
met 2 dataloggers van Solomat de nieuwe
Produkten die HITMA voor waterkwaliteitsmeting tijdens de beurs zal presenteren.
De Solomat MPM520c vervangt een
aantal algemene laboratorium- en veldinstrumenten. Gebruik van deze apparatuur levert een besparing op, op het
gebied van aanschaf, kalibratie, training en
onderhoud. Met één instrument en de
juiste opnemer kunnen namelijk nauwkeurig de pH, opgeloste zuurstof, geleidbaarheid/salinity/TDS, troebelheid/TSS,
temperatuur, flow en vele ion-concentraties worden gemeten.

Membranen bij Holland
Industrial Ceramics BV
Holland Industrial Ceramics BV, VelsenNoord, exposeert in de stand E 177 keramische membranen en filters, modules
SepHi-matic* en grote filtratiesystemen.
Toepassingsgebieden zijn onder meer
procesvloeistoffen, water met dierlijke en
plantaardige oliën en vetten, proteïnen,
verfindustrie, olie/watermengsels
waaronder emulsieverwerking, ontvettingsbaden, 'bilge water', compressorcondensaat, restbier en wijn.

Onderwaterpompen
bij ITT Flygt
Op de stand E 72 demonstreert ITT Flygt,
Dordrecht, het inmiddels bekende MacTec
gemaalbeheersysteem en wordt in het
bijzonder de toepassing voor bergbezinkbasins toegelicht.
Voorts toont een overzicht van de RVS
mixer serie voor het mengen van vloeistoffen, voor afvalwaterzuiveringen een
overzicht van het ITT Flygt-sanitaire
beluchtingssysteem en de veel toegepaste
'bananeblad' voortstuwer, spoelinstallaties
voor bergbezinkbasins, natuurlijk de rioolwaterpompen en de bijzonder slijtvaste
BIBO drainagepompen.
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Waterbehandelingstechnieken
bij IWC
IWC (Chemische Produkten bv, Maarssen,
introduceert op de beurs (stand E 136)
een scala van nieuwe produkten die
gekenmerkt worden door hun lage milieubelasting ten opzichte van de huidig
toegepaste produktprogramma's voor
waterbehandeling.
Dispro MC 2001 is een biologisch
afbreekbare polymeer die toegepast wordt
voor hardheidsstabilisatie in koelwatersystemen. De toepassing van polymeren
en/of -electrolyten om afzettingen te voorkomen is een reeds lang toegepaste techniek. Het werkingsmechanisme van polymeren berust op het principe van verhoging van de lading van de deeltjes zodat
deze elkaar afstoten. Voorbeelden van
dergelijke polymeren zijn poly-acrylaten
of polymaleïnes. De werking van fosfonaten berust op de adsorptie van het
electrolyt aan de groeikernen van het
kristal. Hierdoor wordt verdere groei van
de kristalstructuur voorkomen. Een nadeel
van de hier genoemde polymeren is, dat
deze slecht afbreekbaar zijn. IWC brengt
een speciaal door haar ontwikkeld nieuw
polymeer op de markt dat in 28 dagen
geheel is afgebroken tot koolzuur en water
(volgens de methode OECD 301 B).
Een tweede nieuwe ontwikkeling bij IWC
is de introductie van vlokmiddelen voor
de afvalwaterzuivering die opgebouwd zijn
uit een in water opgenomen dispersie van
polymeerketens. De toepassing van oplosmiddelen zoals minerale- of plantaardige
olie is niet meer nodig. Dit is een aanzienlijke vermindering van de milieubelasting
van polymeren en betekent een besparing
aan lozingskosten voor de gebruiker van
deze produkten.
De introductie van een programma van
ozon- en waterstofperoxyde stabiele
corrosie-inhibitoren voor toepassing in
processen zoals bijvoorbeeld koelwater.
De laatste nieuwe ontwikkeling is een
fosfaat- en stikstofvrije corrosie-inhibitor
voor koelwatersystemen.

Manometer bij DeJong Groep
De Jong Groep, Rotterdam, presenteert in
de stand E 79 de Keiler intelligente manometer. Dit is een zeer nauwkeurige,
microprocessor gestuurde elektronische
manometer.
De manometer meet druk, verschildruk,
piekdruk, temperatuur en tijd en geeft dit
weer op het LCD-display. Via een software aanpassing kunnen ook andere
eenheden worden weergegeven.
Verder worden in de stand de volgende

ontreinigde media waaronder rioolslik.
Deze pomp is bijzonder geschikt voor
toepassing vóór een kamerfilterpers.
Van Schmitt worden de complete lijnen
van eenvoudige en bedrijfszekere
magneetgekoppelde kunststof centrifugaalpompen en dompelpompen getoond.
Van SkoFlo worden drukonafhankelijke
regelventielen gepresenteerd waarmee
bijvoorbeeld op eenvoudige wijze debietschommelingen kunnen worden voorkomen
in een centraal water voedingssysteem
met meerdere verbruik-/aftappunten.

Keiler Manometer.

produkten getoond:
- Magnetisch gekoppelde roterende
schottenpomp van Fluid-O-Tech.
- Hvdrovar van Pumpenfabrik ERNST
VOGEL GmbH.
- ELIMA-MATIC van VERSA-MATIC
Pumps.

Waterbehandelingsinstallaties
bijJotem BV
Jotem BV Waterbehandeling, Hengelo
(stand E 140), is gespecialiseerd in het
ontwerpen en produceren van waterbehandelingsinstallaties voor ontharding,
decarbonatie, demineralisatie, omgekeerde
osmose, ontijzering, ontgassing, zandfiltratie, spuiregeling, warmteterugwinning, dosering etcetera.
Het betreft zowel kleine waterontharders
en filters van enkele liters per uur tot zeer
grote industriële installaties.
Nieuw op de beurs is het hardheidsmetingapparaat, in twee uitvoeringen,
waarmee continu de waterhardheid
gecontroleerd wordt.
Het apparaat is voorzien van potentiaalvrije schakelcontacten en een 4-20 mAuitgangssignaal. Hiermee kan de waterhardheid op een nauwkeurige wijze
geregeld of bewaakt worden.

Nieuwe generatie doseerpompen bij Kälteren
Kälteren, Arnhem, toont op de Aquatech,
stand E 133,van SERA onder meer de
nieuwe generatie membraan- en zuigermembraan doseerpompen. Hiermee
kunnen hogere drukken en grotere
capaciteiten worden bereikt.
Tevens wordt van SERA een zuigermembraanpomp met snelreinigingsdeksels getoond, speciaal voor het
verpompen van slijtende of sterk ver-

Double Recycling System
bij Kemwater
Al enkele decennia lang is Kemwater BV,
Rozenburg, (Standnummer A 704) actief
op het gebied van chemische waterzuivering. Specialisatie ligt bij coagulanten op
basis van ijzer en/of aluminiumzouten.
Bij gebruik van coagulanten ontstaat ook
chemisch slib. Omdat de kosten voor het
verwerken van dit slib steeds duurder
worden, zoekt Kemwater naar verschillende oplossingen voor dit probleem. Enerzijds door het ontwikkelen van meer
effectievere vlokmiddelen, zodat met een
lagere dosering kan worden volstaan en er
dus minder slib onstaat. Anderzijds door
het slib opnieuw te verwerken door
nieuwe technieken.
Dit alles valt binnen het 'Double Recycling
System' concept van Kemwater. De stand
van Kemwater BV is geheel gericht op de
presentatie van dit concept.

Kiwa en VEWIN
Tijdens de beurs zullen medewerkers van
Kiwa en VEWIN aanwezig zijn in de stand
E 168. Van Kiwa-zijde zijn vertegenwoordigers van Certificatie en Keuring en van
Onderzoek en Advies continu aanwezig.
Bij hen kunt u terecht met vragen
over (drink)waterkwaliteit van bron tot
kraan en alles wat daarmee samenhangt.
Vertegenwoordigers van Management
Consultants zijn elke dag bereikbaar in de
stand vanaf 16.00 uur. VEWIN-vertegenwoordigers zijn niet alleen aanwezig in de
stand, maar ook in de Waterbesparingbus
die links van ingang A te vinden zal zijn.

Niveauzenders bij
Klay Instruments BV
Klay Instruments BV, Assen, is de Nederlandse producent van elektronische
niveauzenders (drukopnemers) voor de
waterbehandeling.
Klay exposeert in de stand N 500 de
'hydrobar' niveauzender (drukopnemer)
in kabeluitvoering, die zeer geschikt is
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voor niveaumeting in oppervlaktewater,
drink- en afvalwater. De nauwkeurigheid
en stabiliteit van deze drukopnemers is
zeer hoog (0,2%). Tevens zijn deze
drukopnemers op temperatuur gecompenseerd.
Klay Instruments exposeert ook niveauen drukzenders in flens- en schroefaansluiting voor diverse toepassingen in
de waterbehandeling.
Ook een compleet programma temperatuuropnemers (PT-100) wordt geëxposeerd.

Meet- en registratie-apparatuur
bij Koenders Instruments BV
Koenders Instruments BV, Hilversum,
toont in de stand A 755 een aantal
noviteiten.
Het HYDROSENS systeem is een uniek
compleet systeem dat de standaard
bepaalt voor de komende decennia.
IIYDROSENS biedt innovatieve mogelijkheden voor het inwinnen, overdragen en
verwerken van meetwaarden op het
gebied van hydrologie, meteorologie en
milieubewaking.
De ORPHEUS is een waterniveau-opnemer met geïntegreerde datalogger, die
zich kenmerkt door compacte, doch
robuuste uitvoering, eenvoudige installatie
en bediening en bijzonder hoge kwaliteit.
De ORPHEUS maakt gebruik van een
keramische sensor. Deze is bijzonder
nauwkeurig en heeft een verwaarloosbare
nulpuntsdrift.
Vlotteropnemers in de vorm van twee
innovatieve produktcn:
- OWK16: digitale vlotteropnemer met
digitale uitgang
- THALES: digitale vlotteropnemer met
geïntegreerde datalogger.
OTT heeft naast de zeer goed bekend
staande 'OTT-Molens' de NAUTILUS
electromagnetische stroomsnelheidsmeter
aan het pakket toegevoegd.

Pompen en afsluiters bij KSB
Tijdens Aquatech '94 toont KSB, Zwanenburg, op Standnummer E 83 een breed
programma pompen, regelsystemen en
afsluiters voor de milieutechniek.
Enkele noviteiten bij KSB zijn:
- de Amarex 50-210 klokpompen;
- de zelfaanzuigende vuilwaterpomp
Etaprime;
- de UPA 100 B en 1550 S onderwaterpompen;
- AMRI afsluiters van het type Isoria.

Riool Overstortmeetsysteem
bij Kuipers
Kuipers Electronic Engineering BV te

Zwijndrecht (Standnummer O 465),
presenteert de OSM-2 overstortmeter
voor toepassing in rioolputten. Een
speciaal ontwikkeld opnemersysteem
meet zowel de exacte tijdstippen van een
overstort als de hoogte van de overstortende straal, zodat ook hoeveelheden
kunnen worden bepaald. Model OSM-2 is
voor stand-alone toepassingen en heeft
een batterijgevoede (levensduur > 1jaar)
registratie-eenheid waarvan het geheugen
via een vuilbestendige optische interface
wordt uitgelezen. De OSM-2 is aantrekkelijk geprijsd. Er is ook een uitvoering voor
koppeling met het TMX telemetriesysteem.
Verder presenteert Kuipers de compacte
TMX lokatiemonitor LM-8. De LM-8
meldt via het interne modem naar semafoon, semascript en TMX centrale post of
via een spraakmodule naar telefoon.
Bijzonder is dat de LM-8 tegelijk ook
werkt als datalogger van alle aangesloten
analoge en digitale signalen en tevens als
regelautomaat voor onder andere kleine
gemalen. De LM-8 is zowel geschikt voor
stand-alone toepassing als voor een uitgebreid telemetriesysteem met een
centrale post.

Lemacon Techniek bv presenteert nieuwe ontwikkelingen
Op de stand A 727 van Lemacon Techniek bv wordt een volledig in PP uitgevoerde tank met model 52 Suparator"
getoond en gedemonstreerd. De unieke
eigenschappen van het Suparator' 5 principe worden overtuigend getoond.
De unit is speciaal ontwikkeld voor olieafscheiding bij alkalische reinigingsbaden,
maar kan ook uitstekend worden ingezet
voor afvalwater toepassingen.
Bij waterige reiniging kan de standtijd van
het reinigingsmiddel hiermee aanzienlijk
worden verlengd. Hiermee worden belangrijke besparingen gerealiseerd terwijl
de beschikbaarheid toeneemt en de
hoeveelheid afval wordt gereduceerd.
Daar komt nog bij dat deze systemen per
1-1-1994 opgenomen zijn op de VAMIL
lijst zodat de investering vervroegd kan
worden afgeschreven.
Een ander nieuwe ontwikkeling is model
Waterland, een kleine en betaalbare unit
voor bestrijding van oliemorsingen. De
kleine en lichte unit kan zeer snel worden
ingezet en reduceert zonder problemen de
kosten voor het bestrijden van een
morsing tot de helft van wat gebruikelijk
is. Een gezonde investering voor bedrijven
die actief zijn in het bestrijden van
morsingen.

Nieuwe generatie grondwaterzuiveringen bij Logisticon
Logisticon, Groot-Ammers, presenteert in
de stand O 422 haar nieuwe generatie
flexibele en snel inzetbare grondwaterzuiveringen. Vaak wordt beweerd dat deze
aanpak 'te luxe' zou zijn. Logisticon wil
echter bewijzen dat met besparingen op
de opstellings-, installatie- en exploitatiekosten, interessante voordelen te behalen
zijn voor de gebruiker.
De serie bestaat uit drie 10 ft. containers
waarin respectievelijk zijn ingebouwd: een
olie/waterscheider-striptoren, een zandfilter met beluchtingsinstallatie voor
ontijzering en twee actieve-koolfilters. De
capaciteit is regelbaar tot 10 mVuur.
De schakelkasten in de containers zijn
voorzien van een PEG met functietoetsen.
De besturing is compleet geprogrammeerd
voor vijf mogelijke combinaties. Deze zijn
gericht op de meest voorkomende saneringstechnieken, namelijk het verwijderen
van minerale oliën, aromaten en vluchtige
gechloreerde koolwaterstoffen, al dan niet
met ontijzering.
Deze grondwaterzuiveringen zullen ook te
huur zijn. Hiermee speelt Logisticon
onder andere in op de realisatie van de
grondwatersaneringen in het kader van de
SUBAT.

Introductie Loran-RecyclingService
Loran Engineering BV in Weert introduceert in de stand Z 205 een nieuwe
service: Loran Recycling Service. Men
biedt namelijk een eenvoudig en
uitgekiend plan om met behulp van
ionenwisselaars zware metalen en andere
schadelijke stoffen uit afvalwater en
procesvloeistoffen te verwijderen.
Het systeem is gebaseerd op een 'poolsysteem', waarin men beladen ionenwisselaars terugneemt, regenereert en
weer schoon aan de gebruiker aanbiedt.
De service is een antwoord op de sterk
stijgende milieulasten voor bedrijven.
Loran verwacht grote interesse voor de
service. Een effectieve zuivering van een
brede range aan afvalwaterstromen wordt
nu, aldus het bedrijf, economisch haalbaar.
De gebruiker hoeft de ionenwisselaar niet
noodzakelijkerwijs zelf te regenereren, wat
doorgaans een groot voordeel in de investering oplevert. Tevens is er minder
personeel nodig om de apparatuur in
bedrijf te stellen.

Meetapparatuur bij
Meridian Instruments
Meridian Instruments (Oosterhout),
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Nederlands grootste fabrikant van capacitieve niveau- en doorstroommetingen
introduceert in de stand E 178 een aantal
nieuwe produktcn van het fabrikaat
Miltronics, op het gebied van ultrasone
niveaumeting, bandweging, vaste stoffen
flow meting/detectie.
Smart Transmitters
Capacitieve niveaumeting/detectie uitgevoerd als 'Smart-Transmitter'. Het
uitgangssignaal is 4-20 mA (2-draads en
galvanisch gescheiden) en kan volgens het
HART-protocol worden ingeregeld. Bij
het design heeft eenvoudige inregeling/
kalibratie centraal gestaan.
Capacitieve elektroden met actieve
afscherming
De nieuwe generatie capacitieve niveauelektroden zijn voorzien met een actieve
afscherming. Hierdoor wordt de invloed
van aangroei (vervuiling), dampvorming,
en dergelijke geëlimineerd.
Niveaudetectie zeer zware stortgoederen
Niveaudetectie van relatief zware stortgoederen is een vaak voorkomend
probleem. Nieuw tijdens de beurs is de
zogenaamde 700-serie. De 700-serie is
geschikt tot een maximale trekkracht van
8.500 kg. Het voedingsspanningbereik
loopt van 18-250 Vac/dc. Het uitgangsniveau is 2-draads, NPN, FNP, en/of
potentiaal vrij relaiscontact.

Senaco flow detector
De Senaco flow detector is één van de
meest revolutionaire ontwikkelingen op
het gebied van on-line detectie. Deze
detector wordt op eenvoudige wijze
uitwendig gemonteerd. Dit heeft tot
gevolg dat zich geen obstakel in het
proces bevindt.
2-draads capacitieve druktransmitter
Keramische druktransmitters, gebaseerd
op het capacitieve meetprincipe, munten
uit wanneer het om een extreem lage drift
en een hoge nauwkeurigheid gaat. De
druktransmitters van Meridian Instruments
hebben een 2-draads (4-20 mA/20-4 mA)
current loop meetsignaal. Meetbereiken
zijn leverbaar tot ruim 400 bar.

MJK Automation BV toont
meetapparatuur
MJK Automation (Standnummer A 767),
van oorsprong Deens, opereert al een
aantal jaren op de Nederlandse markt,
doch heeft sinds 1januari jl. haar Nederlandse organisatie geoptimaliseerd in een
zelfstandige Nederlandse onderneming,
met als kernactiviteiten:
- niveaumeting, regeling en bewaking;
- debietmetingen, waaronder ook de
meetgoten tot het standaard leveringspakket behoren;
- pH-, Redox- en temperatuur-instrumentatie;
- registratie- en telemetrie-apparatuur;
- monstername apparatuur.

Noviteiten bij MTOF BV

2-draads ultrasone Probe.

2-draads ultrasone
niveau-meting 'De Probe'
Op het gebied van ultrasone (contactloze)
niveaumeting is de 3-draads Probe van
Miltronics, intussen een begrip. Tijdens de
beurs wordt op basis van het huidige
concept De Probe als current loop
transmitter (4-20 mA) geïntroduceerd.

Milieutechniek voor Ontwatering en
Filtratie, Maarssen, toont in de stand
N 505 nieuwe apparatuur: de Rofitec
Micro Solids Separator. Deze machine is
een trommel-centrifuge met een Big-Bag
voor het in één stap scheiden en ontwateren van vaste deeltjes tot Ifi. Door
deze combinatie is er een gegarandeerde
positive filtration.
Ook worden de propellor- en vijzelpompen van de grootste Deense fabrikant
Lykkegaard getoond en de centrifuges van
FFG uit Denemarken.
Tevens worden een nieuwe uitvoering van
de Hydropress Step Screen L, een filterpers van de firma Tefsa en een zeefbandpers van Voest Alpine onder de aandacht
gebracht.

Nieuw GWA-systeem bij
Nefit Industrial BV
Nefit Industrial BV te Deventer, standnummer Z 208, presenteert haar nieuwe
GWA-systeem (Geïntegreerde Watermeter

Aansluitvoorziening) voor toepassing in
de Woningbouw (meterkast).
Het systeem bestaat uit een RVS beugel en
twee - in de fabriek voorgemonteerde afsluiters van Polyoxymethyleen, die
zonder voormontage op de werkplek
direct in de meterkast gemonteerd kunnen
worden, waarbij de dienstleiding en de
binnenleiding met een eenvoudige en
veilige knelkoppeling aan het GWAsysteem wordt gekoppeld.
De variatiemogelijkheden in het systeem
dekken praktisch alle aansluitvarianten die
in de nieuwbouw en volledige renovatie
voorkomen.
Bovendien is het GWA-systeem met
dezelfde beugel en hetzelfde afsluiterhuis
geschikt voor watermeters Qn 1,5 en
Qn 2,5.
Daarnaast is het GWA-systeem op alle
voorkomende wijzen in de meterkast te
monteren (op de vloer in de hoogtes
150 en 200 mm en aan de wand).
Naast deze noviteit exposeert Nefit Industrial BV vanzelfsprekend ook haar welbekende plug- en membraanafsluiters.

Robuschi blower bij
Ocean Blowers
Ocean Blowers, Eerbeek (Standnummer
A 748), introduceert de Robuschi '3-lobs'
blower.
De firma Robuschi Parma heeft een
'3-lobs' rotor met een speciaal profiel
ontwikkeld die in combinatie met het
rotorhuis die voorzien is van tangentiale
ingegoten compressiekanalen ervoor
zorgen dat de pulsatiegolven intern
worden bedwongen, waardoor speciale
resonantie- en pulsaticgeluiddempers niet
meer nodig zijn.
Door deze ontwikkeling is de geluidsafstraling van het blowerhuis aanzienlijk
lager en de hoekcontactlagers worden,
door een betere verdeling van de druk
rondom de rotoren, minder belast.
De '3-lobs'rotor.
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O-D-S introduceert
nieuw type watermeter
De afdeling Meet- en Regeltechniek van
O-D-S, Barendrecht, presenteert in de
stand E 88 enkele noviteiten.
Een primeur in het programma is de
nieuwe Woltman watermeter, type
Wp 4000. Deze watermeter registreert
zowel de voor- als achterwaartse stroom
en kan worden uitgerust met vier verschillende telwerken.
De watermeters van O-D-S worden
voortaan verkocht onder de naam ABB
Kent in plaats van Bopp & Reuther.
Eveneens nieuw is de 'Hydrostop' terugslagklep van het fabrikaat Bopp &
Reuther met EKB-coating voor optimale
bescherming tegen corrosie.
In het programma pompen wordt voor de
eerste maal de hermetisch dichte M-range
pomp uit het MPL-programma getoond.
Deze membraanpompen zijn uitgevoerd
met een geïntegreerde membraanbewaking (dubbel PTFE membraan).

Oostwouder Tank- &
Silobouw BV
toont tankbouwsysteem
Oostwouder Tank- & Silobouw BV, Anna
Paulowna, presenteert in de stand N 525
het tankbouwsysteem 'Coilbuilding'.
Met dit systeem worden met name
grotere niet te transporteren roestvaststalen opslagtanks op lokatie gebouwd,
met een kwaliteit die minimaal gelijk is
aan kleinere tanks geproduceerd in een
fabriek.
Het innovatieve van het systeem is dat er
op de bouwplaats een rol (roestvast) staal,
een coil dus, wordt verwerkt tot de wand
van een opslagtank.
Een semi-automatisch lasproces voor de
rondnaden en de eigenschap van slechts
1 verticale lasnaad per ring van de tankwand dragen zeker bij aan het unieke
kenmerk van coilbuilding.

Decanteercentrifuges bij
Pieralisi Benelux
Op de komende Aquatech tentoonstelling
toont in stand A 707 Pieralisi Benelux,
Bleiswijk, een nieuwe generatie decanteercentrifuges.
Het betreft hier centrifuges voor het
indikken en ontwateren van allerlei
soorten slib. De decanteercentrifuge is
uitgerust met een PLC-gestuurde, elektronische delta-n variator, die uiterst
nauwkeurig en snel (automatisch) een
toerenverschil mogelijk maakt bij
verandering van het ingaande drogestofgehalte naar de centrifuge.

I
üBMnjim}

Decanteercentrifuge van Pieralisi.

Pleuger onderwaterpompen
Pleuger Techniek BV, Eindhoven, toont in
de stand E 73 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.

en geleiding warmte af aan de langsstromende lucht. Vooral 's winters laat de
met vocht verzadigde uitgeblazen lucht
zich dan boven de toren gelden als stoom,
ontstaan door condensatie van de waterdamp.

Polacel besteedt aandacht
aan pluimloze koeltorens
Als Nederlands enige producent van
koeltorens heeft Polacel BV, Doetinchem,
in de stand E 155 plaats ingeruimd voor
de laatste ontwikkelingen rond de apparatuur die men op dit terrein te bieden
heeft.
Daarbij wordt ditmaal door het bedrijf
vooral aandacht besteed aan nieuwe
mogelijkheden voor de 'pluimloze' koeltoren. In de praktijk blijkt namelijk de
gebruikelijke pluim - overigens geheel
ten onrechte - nogal eens op bezwaren
van de omgeving te stuiten. Het is immers
een duidelijk zichtbaar verschijnsel, dat
inherent is aan de werking van de meeste
koeltorens. Het te koelen water wordt aan
de bovenzijde binnengebracht en gelijkmatig over het koelpakket verdeeld;
tegelijkertijd wordt met behulp van een
ventilator lucht door het pakket gezogen.
Het water geeft daarbij door verdamping

Pluimloze koeltoren bij Polacel.

Poly Products introduceert
lekdetectie in kunststof
bekledingen
Glasvezelversterkte polyester wordt al
vele jaren toegepast voor de bescherming
van betonnen, stalen of houten construe-
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ties in een corrosieve omgeving. Poly
Products uit Werkendam, Standnummer
W 302, heeft, als uitbreiding van haar
bekledingssystemen een innovatief
bekledingssysteem ontwikkleld, Het is
ontwikkeld als antwoord op de steeds
strenger wordende milieu-eisen die, in
sommige omstandigheden, voorschrijven
dat ondergrondse opslag van chemicaliën
alleen toelaatbaar is als lekdetectie toegepast wordt.
Poly Products dubbelwandige glasvezelversterkte polyester bekleding maakt
gebruik van een bijzonder 3-Dimensionaal
glasvezelweefsel. Bekleding van een
betonnen constructie met dit weefsel
resulteert in een holle ruimte tussen beide
beschermingslagen die gebruikt kan
worden voor lekdetectie door een vacuum
of overdruksysteem of door gebruik te
maken van peilbuizen.
Op de Aquatech '94 zal Poly Products dit
geïntegreerde beschermings- en lekdetectiesysteem in een proefopstelling aan het
publiek presenteren.

Polymarin zelfdragende
afdekking
Polymarin bv, Medemblik, heeft haar
programma vezelversterkte kunststof
afdekkingen uitgebreid en introduceert in
de stand A 806 een volledig zelfdragende
overkapping in twee uitvoeringen.
De eerste uitvoering is geschikt voor
ronde bassins als slibindikkers en slibbuffer tot een diameter van 20 meter.
De tweede uitvoering is bedoeld voor
rechthoekige tanks als beluchters, procesbassins etc. De grootste overspanning is
hier circa 8 meter.
Beide afdekkingen zijn opgebouwd uit
tonvormige segmenten van vezelversterkte
polyester. Dit type afdekking is bijzonder
duurzaam, licht van gewicht en zeer
eenvoudig te monteren en te demonteren.
Bouwkundige voorzieningen zijn niet
nodig waardoor de afdekkingen ook
geschikt zijn voor toepassing op bestaande
installaties.

Noviteiten bij Primix
In de stand W 338 exposeert Primix,
Mijdrecht, naast het uitgebreide
programma van statische mengers ook
dynamische mengers.
In licentie met Mariotti & Pecini uit Italië
is de produktie van dynamische mengers
gestart in Mijdrecht. Vooralsnog komen
enkele essentiële delen van Mariotti.
Primix gaat vanuit Mijdrecht de NoordEuropese markt bedienen.
Verder presenteert Primix de verstoppingsvrije Primixer. De elementen zijn zo

gevormd en geplaatst dat ook grote delen
als doeken, slierten enz. probleemloos
kunnen passeren.
De in mee-stroom geplaatste elementen
zijn geheel zelflossend. De benodigde
inbouwlengte is bij gelijke homogeniteit
langer.
Primix toont ook de nieuwste elektronische
doseerpompen van Iwaki.
De basispompen doseren van 0 tot
360 slagen per minuut. Deze zeer hoge
frequentie maakt het proportioneel
doseren met axiale homogeniteit driemaal
eenvoudiger of de kwaliteit is driemaal
homogener.

Leidingsystemen bij
H.A. Prince Kunststofbouw
H. A. Prince Kunststofbouw bv, Tholen, is
de leverancier met het grootste assortiment
hulpstukken tot en met NW 800 mm.
Kaast hulpstukken worden ook boven- en
ondergrondse leidingsystemen voor onder
andere pompstations fabrieksmatig geprefabriceerd, wat bij montage kostenbesparend werkt. Ook voor de montage in het
veld kan gezorgd worden. Hiervoor staan
gekwalificeerde mensen en apparatuur ter
beschikking. Als enige fabrikant van hulpstukken, die net zo sterk zijn als de
PVC-buizen, neemt zij een onmisbare
plaats in op de Nederlandse markt voor
Gas-, Water- en Rioolpersleidingsystemen.
In de stand V 607 exposeert II. A. Prince
Kunststofbouw de volgende produkten:
- flexibele dienstleiding in diverse
uitvoeringen en diameters;
- kruisstukken in diverse uitvoeringen;
- trekvast multifunctioneel PE-leidingsysteem;
- spui-einden in diverse uitvoeringen;
- standaard hulpstukken op maat;
- overgangskoppelingen plus montageringen;
- slotbox.

Joh. Ranzijn BV toont
lucht-persriool 5 systeem
Joh. Ranzijn Engineering BV, Opmeer,
toont in stand A 772 het lucht-persriool""
systeem.
Het lucht-persriool"5 systeem is speciaal
bedoeld voor plaatsen waar conventionele
systemen vanwege de te hoge kosten
eigenlijk niet te realiseren zijn, een nieuw
afvoersysteem dat een uitstekend alternatief vormt voor de traditionele drukriolering.

Multilab bij Retsch BV
Retsch BV, Ochten, introduceert in de
stand Z 225 het compacte water- en afvalwaterlaboratorium MultiLab P5 en
MultiLab P4.
De MultiLab P5 verenigt in één compact
apparaat de parameters pH, geleidbaarheid, zuurstof, temperatuur en tevens alle
fotometrische methoden voor de wateren afvalwateranalyse. Het vervult alle
wensen van de gebruiker voor de steeds
belangrijker in situprocesbewaking en
controle. De MultiLab P4 is gelijk aan de
MultiLab P5, echter zonder de mogelijkheden van de fotometer.
Daarnaast introduceert Retsch BV de
nieuwe serie IP 66 waterdichte Pocket
pH- en zuurstofmeters; de on-line fosfaat
en nitraat analyzers en de robuuste draagbare AquaLog-serie met ingebouwde
datalogger en accuvoorziening voor pH,
zuurstof en geleidbaarheid.

De MultiLab Pb van Retsch />'I '

Afsluiters bij Rotork BV
Rotork BV, Rotterdam, is de verkoop- en
service-organisatie voor Rotork Actuation
(UK) in Nederland en Vlaanderen.
Het leveringsprogramma in Standnummer
W 315 omvat onder andere elektrische
aandrijvingen van de 10- en A-serie voor
mecrslagsafsluiters (schuif, klep) en
AQ- en O-serie voor 90° afsluiters (kogel,
vlinder, plug, etc.). Voor hogere koppels
kunnen de 10- en A-serie gecombineerd
worden met Exeeco IB en IS tandwielkasten voor meerslagsafsluiters en Lxeeco
IW wormwielkasten voor 90° afsluiters.
Verder heeft Rotork een 2-draads besturingssysteem in het programma, waarmee
maximaal 240 componenten gestuurd en
gecontroleerd kunnen worden, zonder
gebruik te maken van versterkers etc.

Leveringsprogramma van
Sidra Wasserchemie GmbH
Sidra Wasserchemie GmbH toont haar
leveringsprogramma in stand W 308.
Sidra is reeds vele jaren een voor-
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aanstaande producent en leverancier van
IJzer(III)Zouten (onder andere FeCl 3 ) in
Nederland. Naast de produktielokaties in
Ibbenbüren, Duitsland, en in Gent, België
heeft Sidra sinds vorig jaar ook in Bitterfeld, Duitsland een nieuwe, uiterst
moderne fabriek opgericht. De leverzekerheid van IJzer(III)Zouten is met deze drie
produktielokaties gegarandeerd.
FeCl 3 is geen nieuw produkt en wordt al
vele jaren ingezet bij de zuivering van
afvalwater, slibbehandeling en bij de
bereiding van industrie- en drinkwater.
FeCl 3 werkt als vlokmiddel en wordt
overwegend toegepast voor:
- verwijdering van suspcnsiedeeltjes
(troebelheid);
- fosfaatverwijdering;
- vermindering van het chemisch zuurstofverbruik (COD);
- verwijdering van diverse zware metalen.
Vooral de verwijdering van fosfaten staat
de laatste tijd enorm in de belangstelling.
De toepassing van FeCl 3 is hiervoor een
efficiënte oplossing.
Wanneer FeCl, bij de voor- of simultaanbezinking wordt ingezet zullen als bijkomend voordeel de kosten en/of de
belasting van de biologische oxydatie
verminderen. Bovendien vindt er in het
algemeen een verbetering plaats van de
nitrificatie. Wanneer met behulp van het
afvalwaterslib Biogas wordt geproduceerd
wordt FeCl 3 ingezet om de vorming van
H 2 S tegen te gaan.

De SA-9000 C On-line process
analyser bij Skalar
Skalar analytical, Breda, zal in standnummer O 460 de SA-9000 serie process
analysers onder de aandacht brengen.
De SA-9000 serie process analysers is
volledig vernieuwd. Deze volledig nieuwe
uitvoering heeft als voordelen: het lage
chemicaliënverbruik, compactheid, lage
onderhoudskosten en een aantrekkelijke
prijs. Er is in de vernieuwde uitvoering
ook een tweekanaals versie SA-9000
SE/D leverbaar. Deze systemen zijn,
samen met de monstervoorbewerkingsunits, speciaal geschikt voor gebruik op
zuiveringsinstallaties en in industriële
procesbewaking.
Als chemische procedures worden op
NEN gebaseerde methoden gebruikt zodat
de resultaten goed te vergelijken zijn met
laboratoriumresultaten.

Spirotech vuilafscheiders
Spirotech, Roermond, exposeert in
stand E 90 haar leveringsprogramma
vuilafscheiders.
Vuilafscheiding is in watervoerende

systemen evenzo belangrijk als luchtafscheiding. Voor een betere waterkwaliteit en ter voorkoming van storing aan de
installatie, is het van belang dat de vaste
stoffen in het water worden afgescheiden
en verwijderd. Spirotech heeft, met haar
kennis van luchtafscheiders een reeks
vuilafscheiders ontwikkeld die zeer
effectief werken en een aantal voordelen
bieden boven andere methoden.
Er zijn 2 verschillende typen leverbaar,
het standaard model DSS en het demontabel model DSD.
De Spirotech vuilafscheiders zijn goed in
staat vaste deeltjes uit het water te
scheiden, zowel bij een lage als een hoge
aanstroomsnelheid.

Noviteiten van
Stip+Kats Benelux BV
Stip + Kats Benelux BV, Maurik, presenteren in Standnummer W 320 de nieuwste
continue snelmeetapparatuur (sterk gereduceerde afmetingen):
Stip-TOC: volcontinue snelmeting van
TOC in ruw afval- of produktiewater.
Meettijdvertraging 6 min., geen ultrafiltratie nodig, geen zoutinvloeden, weinig
onderhoud, meetbereik, afhankelijk van
de uitvoering, 0-50.000 mg TOC/1.
Stip-Photom: volcontinue snelmeting van
fosfaat, nitraat, ammonium of UVorg. in
ruw afvalwater. Meettijdvertraging 6 min.,
geen ultrafiltratie nodig, correctie van
kleuringsstoringen, combinatie van twee
metingen als optie, weinig onderhoud.
Gemon-NH/NO: volcontinue snelmeting
van ammonium of nitraat in ruw afvalwater of actief-slib. Meettijdvertraging
5 min., geen ultrafiltratie nodig, weinig
onderhoud, meetbereik, afhankelijk van
de uitvoering, 0-2.000 mg NH 4 -N/1 of
0-500 mg NO3/I.

Methode voor verwijdering
van cyanide uit grondwater
bij Tauw Milieu
Complexgebonden cyanide vormt bij veel
bodemsaneringsprojecten, met name van
voormalige gasfabrieksterreinen, een technisch en financieel struikelblok. Tot
dusverre worden cyanideverbindingen
verwijderd met combinaties van
chemische oxydatie, ionenwisselaars en/of
biologische zuivering.
Tauw Milieu bv, Deventer (stand W 331 )
heeft op basis van literatuur, ervaringen
en onderzoek onder andere op een saneringslokatie in Denemarken een combinatie van methoden gevonden om zowel vrij
cyanide, thiocyanaat, alsook complexgebonden cyanide eenvoudig en goedkoop te kunnen verwijderen.

De provincie Gelderland, de gemeente
Nijmegen en Tauw Milieu bv zijn in juli
1994 gezamenlijk een onderzoek gestart
op het voormalig fabrieksterrein van
Nijmegen.
Tauw Milieu bv geeft op de beurs een
presentatie van het zuiveringssysteem.

Pijpverbindingen en afsluiters
bij Teesing
Installatietechniek bv
De stand (E 180) van Teesing Installatietechniek bv, Rijswijk, geeft een goed idee
van het veelomvattende assortiment pijpverbindingen, afsluiters en leidingmateriaal, waaronder enige noviteiten.
Veel aandacht besteedt men ditmaal
onder meer aan Philmac PolyGrip polyacetaal pijpverbindingen en afsluiters voor
waterleidingsystemen, inclusief drinkwater, met Kiwa keuringscertificaat.
De pijpverbindingen zijn 100% lekvrij en
bestand tegen corrosie.
Aantrekkelijk is ook dat ze kunnen
worden gebruikt voor elk gangbaar type
leidingmateriaal, zoals polyethyleen,
polyethyleen/aluminium, koper en loood.
Leidingen van verschillend materiaal
kunnen probleemloos via eenzelfde
koppeling op elkaar worden aangesloten.
Dat maakt PolyGrip ook ideaal voor
vernieuwingen in oude leidingnetten.
Philmac PolyGrip koppelingen zijn verkrijgbaar voor buisdiameters van 20 tot 63 mm.
Van Teesing's standaardmerk SERTO,
komen alle binnen het bestek van Aquatech '94 interessante series uitvoerig aan
bod, onder meer:
- het SERTO M-programma messing
klemringkoppelingen en afsluiters, kort
geleden verder uitgebreid met een
complete serie haakse afsluiters, leverbaar
in regel- zowel als fijnregeluitvoering,
voor buisdiameters van 4 t/m 15 mm.
Deze kunnen zowel voor vloeistoffen als
voor gassen worden toegepast;
- de series SERTO PVDE-klemringkoppclingen en afsluiters, verkrijgbaar
voor buisdiameters van 6 t/m 16 mm;
- de SERTO M-serie klemringkoppelingen en kogelkranen in roestvaststaai
316 TI.
Philmac PolyGrip koppeling.
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Testo toont handmeters
en dataloggers
Testo BV, Almere, toont in Standnummer
0 449 een leveringsprogramma van
nieuwe handmeters en dataloggers voor
de watertechnologie.
Compacte, waterdichte handmeters voor
pH, temperatuur, geleidbaarheid en redox.
Er is een brede keuze aan elektroden voor
de diverse media:
- stootvaste, onderhoudsarme, kunststofelektrode voor algemene toepassing;
- nauwkeurige laboratoriumelektrode met
temperatuurcompensatie en keramisch
diafragma onder andere voor visceuse en
ion-arme oplossingen;
- verstoppingsvrije dompel-/steekelektrode voor (riool)slib etc.

geven, te signaleren en te bedienen.
Screenolux II: een modulair blindschemasysteem dat op basis van CAD/CAM
produktiewijze fraaie procesvisualisaties
mogelijk maakt.
Nieuw is de CAD/CAM werkwijze en op
basis van standaard componenten zijn
korte levertijden mogelijk.

a
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Monstername-apparatuur
van afvalwater bij VEGA
Industriële Automatisering
3P»

^i

.j'^H

•-•^B V
TROJANUV8000-unit.

De Testo 220/221 photometer.

De photometer testo 220/221 voor het
meten van 19 verschillende chemicaliën in
water. Door een gepatenteerde 2-straals
bifrequentie verkrijgt men een stabieler
meetsignaal. Daardoor is deze handmeter
zeer geschikt voor de wisselende omstandigheden bij veldmetingen. De testo 221
is door aansluiting van een pH-elektrode
ook gelijk een complete pH-meter.
Daarnaast biedt Testo een brede keuze
aan meerkanaals, waterdichte dataloggers
met opnemers voor niveau, temperatuur
en vochtigheid, maar ook vele andere
fysische grootheden.

Desinfectie-apparatuur
bij Trojan Technologies
Trojan Technologies Inc. uit Den Haag,
wereldleider op het gebied van UV technologie, zal in de stand O 409 haar gehele
produktieprogramma tonen, waaronder
enige primeurs.
De AQUA UV sterilisators voor huishoudelijk en kleinindustrieel gebruik zijn
geheel vernieuwd. Modulaire bouw voor

rationele produktie en eenvoudig onderhoud maakt de nieuwe serie UV700 tot
waardig opvolger van de méér dan
65.000 Trojan Typen UV400/500/600
units.
Voor communale drinkwaterverzorging
heeft Trojan de Serie UV8000 ontwikkeld
met hoge intensiteit lamp technologie en
gepatenteerde automatische reiniging.
Door de grote vraag voor onder andere
zeewater-desinfectie werd de Serie
UV9000 ontwikkeld, met volledig corrosiebestendige reactorkamers.
Van het System UV3000 voor effluent
desinfectie zal een werkende unit
opgesteld worden.
Het revolutionaire System UV4000 voor
desinfectie van primair effluent, SW'O etc.
wordt in een video-presentatie getoond.

Controlekamertechniek
bij Vaarties BV
Vaarties BV, Rotterdam, toont in stand
A 734 de mogelijkheden die zij op het
specialistische gebied van de controlekamertechniek kan bieden vanaf basisidee, via design, toi en met de technische
invulling.
Daarnaast worden diverse modulair opgebouwde blindschemasystemen getoond
waaronder mozaïekpanelen waarmee
produktieprocessen grafisch worden weergegeven, gesignaleerd en/of bediend.
Enkele noviteiten bij Vaarties BV zijn:
Subklew mozaïektechniek: subklew
mozaïeksystemen blijken als modulair
opgebouwd blindschemasysteem een
ideale drager om ook in de milieutechniek
produktieprocessen grafisch weer te

VEGA Industriële Automatisering,
Amersfoort, toont in de stand Z 227 een
aantal nieuwe produkten.
Aan de serie monstername-apparatuur
van fabrikaat Bühler is een nieuw, transportabel, modulair systeem toegevoegd,
het type Vegamon.94.
De nieuwe opnemerserie VEGACAP
kenmerkt zich door de modulaire opbouw.
De staaf- of kabelelektroden zijn leverbaar
met gehele of gedeeltelijke isolatie,
waarbij uit verschillende materialen kan
worden gekozen. Niet alleen de isolatie
maar ook de staven of kabels kunnen in
diverse materiaalsoorten worden geleverd.
De hydrostatische drukopnemer, type
Vegawell 70, kan in drie uitvoeringen
worden geleverd, te weten:
- kabeluitvoering voor hangende
montage met behulp van een speciale
klemwig;
- kabeluitvoering voor hangende
montage met behulp van een schroefwartel;
- kabeluitvoering voor hangende
montage met behulp van een 1 Va"procesaansluiting en een vaste aansluitdoos.
De VEGAWELL, een drukopnemervoorcontinue
niveaumetingvan wateren afvalwater.
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Voor kleine component doseringen is bij
Raute Precision een parallellogram weegsysteem ontwikkeld. Het werkingsprincipe
van dit weegsysteem berust op een parallelle verplaatsing van de weegsilo ten
opzichte van de bevestigingspunten.
Hierdoor vindt er altijd een verticale
krachtinleiding op de loadcell plaats.
De stromingssensoren voor T-stuk met
knelkoppeling werken volgens het calorimetrisch principe. De behuizing is ontwikkeld voor toepassing in T-stukken met
knelkoppeling volgens DIN 2353/QL18/S.
Hierdoor is een probleemloze integratie in
de installatie mogelijk en worden montagekosten teruggebracht. Verder is een goede
afdichting en drukbestendigheid gegarandeerd.

Complete GVK produktenlijn
bij Versteden Kunststoftechniek BV
Versteden Kunststoftechniek BV, Iloogerheide, zal in de stand \\" 307 haar
complete GVK. produktenlijn tonen.
Binnen het leveringsprogramma van
buizen en hulpstukken kan de beursbezoeker diverse leidingsystemen
aanschouwen.
Alle systemen zijn gebaseerd op een glasvezelversterkte kunststof met drukklassen
vanaf PNI tot PN25. De stijfheidsklassen
lopen van 1.205 N/m 2 tot 10.000 N/m 2 .
De buizen worden gekenmerkt door het
procédé kruislings wikkelen waarbij het
uitstekende gedrag op lange termijn
één van de positieve eigenschappen is.
Daarnaast heeft het systeem een integrale
mof en spie verbinding met controle op
dichtheid tijdens montage.

VerTech natte oxydatie
VerTech Treatment Systems, Baarn,
(Standnummer A 713) toont het VerTechprocédé.
Het VerTech-procédé verwerkt op een
relatief kleine oppervlakte grote hoeveelheden verontreinigd vloeibaar afval. Met
deze techniek, die volgens de natte
oxydatiemethode werkt, kunnen diep in
de grond, in een gesloten systeem, onder
andere zuiveringsslib, mest en industrieel
afval effectief en op een vanuit milieuoogpunt verantwoorde wijze worden
verwerkt.
De voordelen van het VerTech proces zijn:
Maximale volume reductie, veilige
beproefde constructie, geen luchtverontreiniging, klein grondoppervlak, energie-terugwinning, bruikbaar eindprodukt,
prijs-prestatieverhouding concurrerend.
VerTech beschikt over proef-installaties

voor het uitvoeren van testprogramma's
voor verschillende afvalstromen. Hieruit
kunnen ontwerpgegevens en proceskosten
worden afgeleid.
De eerste VerTech-installatie is gebouwd
in Apeldoorn voor het Zuiveringsschap
Veluwe. Vanaf september 1994 zal hier
jaarlijks 30.000 ton slib droge stof worden
verwerkt.

Telebesturing en monitoringsystemen bij VonkData BV
Op de beurs presenteert VonkData,
Coevorden, (stand O 442) de onlangs
nieuw op de markt gebrachte grafische
gebruikersinterface, speciaal ingericht
voor snel en eenvoudig gebruik, ten
behoeve van telemetriesystemen. Van het
RegFlex- en TeleFect systeem is een
klantenvoorbeeld in de praktijk zichtbaar,
zodat te zien is hoe eenvoudig het pakket
werkt. Het pakket kenmerkt zich door de
betrouwbare database, toekomstgerichtheid en speciale voorzieningen om de
centraal verzamelde gegevens gecombineerd weer te geven.
In de stand toont VonkData het nieuwe
onderstation OS1 voor het kleine meetwerk op afstand. De kleine telg in de
onderstationfamilie zal zijn toepassing
vinden voor minder complexe meetpunten.
Standaard is dit station voorzien van de
uitgebreide alarmering-, registratie- en
commanderingsfuncties.
Het onderstation, type OS3, is door zijn
compactheid zeer goed inzetbaar voor
daar waar krachtige meet- en besturingsapplicaties zijn. Mede door de CPM20
(32-bit microprocessor) wordt er veel van
het station verwacht. Het OS3 station is
volledig modulair, door een slimme
constructie en uitgekiende vormgeving is
het een telemetriestation dat het gat in de
markt precies opvult.

VOPO Pompen BV introduceert nieuwe schroefpomp
De stand N 560 staat voor VOPO
POMPEN BV, Graft-De Rijp, in het teken
van de introductie van de nieuwe VOPOschroefpomp met een capaciteit van
2.000 mVuur.
Aanleiding voor de ontwikkeling van deze
schroefpomp was de aanhoudende vraag
naar een grotere VOPO-pomp met
behoud van de typische VOPO-kwaliteitcn: duurzaam, onderhoudsvrij, milieuvriendelijk.
Hnkele kenmerkende kwaliteiten van
VOPO-schroefpompen zijn:
- de hoogwaardigheid van de gebruikte
materialen;

VOPO schroefpomp 2.000 ni'/iiiii:

- de directe flexibele aandrijving, waardoor problemen met vastgelopen of
gebroken snaren, riemen of kettingen zijn
uitgesloten, en
- de zelfsmerende lagers, waardoor er
geen olie of vet in het oppervlaktewater
kan terechtkomen.

Nieuwe aanpak van pilotplant onderzoek bij Watec
Watec BV te Groot-Ammers, leverancier
van afvalwaterbehandelingsinstallaties, zal
in de stand O 422 haar aandacht richten
op de uitvoering van pilot-plant onderzoek.
Pilot-plant onderzoek is een cruciaal
onderdeel in de selectie van de meest
geschikte zuiveringstechniek voor de
behandeling van een specifiek afvalwater.
Toch worden door gebrekkige mogelijkheden en te beperkte apparatuur veel
pilot-plant onderzoeken slecht uitgevoerd.
Dit kan uiteindelijk resulteren in de
aanschaf van een waterzuivering met
onvoldoende rendement.
Watec heeft verschillende uitwisselbare
schaalmodellen van veel gebruikte apparatuur, zoals filters, membraanunits, een
striptoren, een flotatie-unit, een
bioreactor, etc. opgesteld in een 20 ft.
container. Hiermee is Watec in staat om
op lokatie snel en representatief diverse
testen uit te voeren op het te behandelen
water.
Tijdens het onderzoek worden de relevante
gegevens vastgelegd. Deze gegevens
vormen de basis voor een betrouwbaar
ontwerp van de benodigde zuiveringsinstallatie.
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Slangenpompen bij
Watson-Marlow Limited
In de stand A 744 toont Watson-Marlow
Limited, Rotterdam, een selectie uit
het programma slangenpompen voor
laboratorium en industrieel gebruik.
Watson-Marlow Limited ontwerpt en
vervaardigt al meer dan 35 jaar op
exclusieve basis slangenpompen van
bijzonder hoge kwaliteit.
Het programma is zeer uitgebreid en
bevat vele typen enkel- en meerkanaals
slangenpompen voor handmatig gebruik
of voor externe besturing met analoge of
digitale signalen.
De flowbereiken lopen uiteen van microliters tot 8.000 liter/uur bij drukken tot
15 bar.
Vooral de nieuwe 900 serie industriële
slangenpompen is uitermate geschikt voor
toepassing bij de waterzuivering. De
pompen zijn geschikt voor agressieve en
abrasieve vloeistoffen met een hoge
viscositeit en kunnen probleemloos
drooglopen.

Van Wijk & Boerma
Pompen BV
Van Wijk & Boerma Pompen BV,
Groningen, zal in de stand A 706 een
groot aantal nieuwe omwikkelingen laten
zien.
Als primeur wordt de Netzsch NM-serie
onder de aandacht gebracht. Netzsch heeft
binnen de zuiveringswereld een goede
naam. De Netzsch Mohnopomp uit de
NE-serie is een begrip. Na 30 jaar wordt
deze serie nu vervangen door de NM-serie.
Dit betreft een moderne serie mohnopompen. Door het uitgekiende bouwkastprincipe is het aantal reservedelen voor de
verschillende pompen belangrijk teruggebracht. Nieuw is ook de NM met voorgeschakelde schroef voor het verpompen
van slib met een droge-stofgehalte tot
40%. Praktijktoepassingen in Nederland
op onder andere de rwzi Katwoude en
Beemster hebben het uiteindelijke concept
van de pomp bepaald.
Dresser Roots
Roots blower met een 'Whispair' systeem.
Door het tegenstroomeffect wordt een
behoorlijke reductie van het geluidsniveau
gerealiseerd. Deze ontwikkeling speelt in
op de behoefte naar blowers met een lager
geluidsniveau.
Dosapro Milton Roy
Nieuw in het programma is een polymeer
aanmaakinstallatie in 'batch' systeem.
Door het tweekamersysteem kan een
besparing tot 25% worden gerealiseerd in
het polymeergebruik.

Eerste rwzi met alternerende beluchting in Nederland in bedrijf
Op 14 juni jl. werd de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) Vlieland officieel
geopend. Hiermee is de eerste rwzi in
Nederland die werkt volgens het principe
van alternerende beluchting een feit.
De rwzi is in beheer bij het Waterschap
Friesland. Het ontwerp werd verzorgd
door het Waterschap, in nauwe samenwerking met Grontmij Advies & Techniek
BV.

wijze kan optimaal worden ingespeeld op
de extreem wisselende belastingen.
De opstart van de rwzi vond eind 1993
plaats. De eerste zuiveringsresultaten zijn
zeer positief. Sinds december 1993
bedragen de gemiddelde effluentconcentraties voor BZV 2,3 mg/l, voor N totaal
6 mg/l en voor Ptotaai 2,6 mg/l. Hierbij
werd nog niet gedefosfateerd, hoewel het
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Bij het principe van alternerende beluchting
bevat de rwzi twee in seriegeschakelde
beluchtingstanks. Deze tanks, hier uitgevoerd als circuits met puntbeluchting,
worden afwisselend en onbelucht
bedreven. Daarnaast wordt de volgorde
van de serieschakeling periodiek omgewisseld. Beide tanks worden afwisselend
als eerste en als tweede tank geschakeld.
Dit wordt zodanig uitgevoerd dat telkens
de onbeluchte tank als eerste is geschakeld.
Op deze wijze wordt het denitrificatieproces optimaal bedreven, terwijl hiervoor
geen grote recirculatiestromen nodig zijn
zoals bij voordenitrificatiesystemen doorgaans het geval is. Het slibwater naar de
nabezinktank wordt vanuit de beluchte
tank afgevoerd.
Gedurende de wintermaanden neemt de
belasting van de rwzi Vlieland drastisch af
in verband met het aflopende toeristenseizoen. De belasting bedraagt dan slechts
16% ten opzichte van de zomersituatie.
In deze periode wordt één van de twee
beluchtingstanks uit bedrijf genomen.
De stikstofverwijdering wordt dan geregeld met intermitterende beluchting.
Gedurende de zomer wordt de tweede
tank weer in bedrijf genomen. Op deze

verwijderingsrendement voor P toch reeds
74% bedroeg. Vanaf het moment dat de
fosfaatverwijdering met ijzersulfaat
operationeel was, daalde de effluentconcentratie van PIotaai tot rond de 1mg/l.
Ook de resultaten met betrekking tot de
bezinkbaarheid van het slib zijn positief.
De gemiddelde slibindex bedraagt
100 ml/g.
Met deze rwzi Vlieland is een nieuwe stap
gezet op weg naar de verwijdering van
nutriënten uit afvalwater. De methode van
alternerende beluchting voldoet ruimschoots aan de verwachtingen en blijkt
een zeer geschikt systeem voor vergaande
stikstofverwijdering.

Cursus over gemeentelijk
rioleringsplan
Geoplan organiseert een driedaagse
cursus 'Het gemeentelijk rioleringsplan
(GRP) en de operationele programma's.
De cursus wordt gehouden op 17, 23 en
24 november 1994 in Utrecht.
Nadere inlichtingen: Geoplan,
Emmastraat 28, 1075 HV Amsterdam,
telefoon 020-671 61 21.

