Uw industriële waterzuivering goed geregeld
Seminar op een unieke locatie

6 en 8 februari 2018

Wij geven de

voorzet
www.afvalwaterseminar.eventbrite.nl

Samenwerkende organisaties:

Uw industriële waterzuivering goed geregeld
Kom naar dit unieke seminar op een unieke locatie!

Wij nodigen u uit voor een tactische bespreking op 6 februari in het Philips PSV Stadion
of 8 februari in de Johan Cruijff Arena. En nee, het gaat niet over voetbal maar wel over
iets wat u aan het hart gaat: kostenbesparing in uw afvalwaterzuivering.
Danfoss, Endress+Hauser en KSB zijn drie spelers die graag de voorzet geven naar een
efficiënte waterzuivering.

Wilt u weten hoe u niet buitenspel komt te staan als het
gaat om energie- en kostenbesparing in uw afvalwaterzuivering? Kom dan naar ons gezamenlijk event.

Programma

12.00 – 12.45 uur Ontvangst met lunch
12.45 uur Welkomstwoord en gastpresentatie
13.15 uur Energieneutrale water- en afvalwaterinstallaties
		 Hoe krijgen we de afvalwaterinstallaties zo efficiënt mogelijk?
		 Aan de hand van sprekende referenties uit de communale
		 afvalwaterbehandeling en insites wordt het proces in grote
		 lijnen beschreven. Waar en hoe kan energieoptimalisatie en
		 procesoptimalisatie zorgen voor een minimaal energieverbruik
		 en een maximale energieproductie. Frequentieomvormers spelen
		 hierbij een belangrijke rol en zijn aanwezig op nagenoeg alle
		 aandrijvingen. Voor verdere systeemoptimalisatie d.m.v. DrivePro
		 Services kan proactief een hogere productiviteit, prestatie en
		 up-time gerealiseerd worden.
		
Ruud Versluis, Sales Engineer Water - Danfoss Drives
13.45 uur
		
		
		
		
		
		
		
		
		
14.15 uur

Welke analysemetingen leveren geld op in een AZWI?
De AWZI is nog wel eens de sluitpost van een fabriek. Dan is het
vaak lastig om daar geld in te investeren, er wordt namelijk geen
productie gedraaid. Maar er kan wel degelijk geld verdiend
worden! Bijvoorbeeld door analysemeters op juiste plekken te
plaatsen in bijvoorbeeld het influent, actiefslibbassin, effluent of
in een indikker. Bijvoorbeeld TOC, opgelost zuurstof of een
slibspiegelmeting. Welke meter waar en waarom geld verdient,
wordt tijdens deze presentatie toegelicht.
Bart Küpers, Industriemanager Water – Endress+Hauser
Pauze

14.45 uur
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Energieoptimalisatie van pompsystemen
Energie-efficiëntie staat in alle delen van de samenleving volop in
de belangstelling. En terecht, want producten en systemen die
energie-efficiënt werken, zorgen niet alleen voor forse besparingen,
maar dragen ook bij aan een verbeterde doelmatigheid én een
gezonder milieu. KSB speelt daarop in met een compleet energieefficiëntieconcept: FluidFuture. Met vijf op elkaar afgestemde
bouwstenen wordt het rendement van pompen, afsluiters en
systemen geoptimaliseerd en besparingsmogelijkheden
geïdentificeerd en benut. Het resultaat? Een installatie die
gunstiger, efficiënter en langer in bedrijf is! Besparingen van meer
dan 40% op het energieverbruik van pompen zijn in de praktijk
geen uitzonderingen.
Bert den Hollander, Groepsleider Engineering - KSB Nederland BV

15.15 uur
		

Verdeeld over drie zalen laten de afzonderlijke bedrijven hun
expertise zien op het gebied van besparingen in afvalwaterzuivering.

		
• Aandrijvingen in afvalwater en DrivePro Services.
		
• Jaarlijkse controle van uw effluentmeter.
		
• Kunnen sensoren bijdragen aan efficiëntieverbetering
			 van pompinstallaties?
16.45 uur
17.45 uur

Borrel + rondleiding stadion
Afsluiting met dinerbuffet

U wilt dit toch niet missen?

Graag verwijzen wij u naar de website waar u zich in kan schrijven.
Doe dit snel, want voor u het weet is de tribune vol!
www.afvalwaterseminar.eventbrite.nl
Deelname aan dit event is kosteloos.
U ontvangt een bevestiging en routebeschrijving na aanmelding.

Locatiegegevens 6 februari:
Philips Stadion
Frederiklaan 10A
5616 NH Eindhoven

Locatiegegevens 8 februari:
Johan Cruijff Arena
Arena Boulevard 1
1101 DL Amsterdam

