Wateranalyse
Als uitbater van een waterbehandelingsinstallatie bent u verplicht om uw materieel regelmatig te laten
keuren en de kwaliteit van uw water en uw technieken te laten onderzoeken. U kunt hiervoor een beroep
doen op Vinçotte die als EDTC over de nodige erkenningen beschikt.
Daarnaast hebben wij de expertise in huis om ook buiten het wettelijke kader controles en ontledingen uit te
voeren, bijvoorbeeld bij de uitbating van stroomgeneratoren. Als onafhankelijk bedrijf dat niet gebonden is
aan leveranciers van producten of toestellen geven wij een objectief advies om het veilig en efficiënt
gebruik van uw installatie te optimaliseren.

Your tailor-made solution

Meer over wateranalyse:
Stoomgeneratoren
Met het oog op hun classificatie in groep 1, 2 of 3 voert Vinçotte de wettelijk verplichte watercontrole uit op
stoomgeneratoren.
Buiten dit wettelijk kader voeren wij op vraag van de uitbater ook periodieke watercontroles uit op stoomketelinstallaties
om de kwaliteit van de voorbehandeling, het voedings- en ketelwater, de stoom en de condensaten te bepalen. Dit geeft
u als uitbater een beeld van de toestand van uw installatie.
U kunt bij Vinçotte terecht voor advies in verband met de conditionering, de aard en frequentie van uitgevoerde
ontledingen en de automatische metingen.
We assisteren u bij het opstellen van lastenboeken voor waterbehandelingsinstallaties, het uitvoeren van
opleveringsproeven, rendementsproeven van installaties zoals omgekeerde osmose, demineralisatieposten, thermische
ontgassers of stoomzuiverheidsmetingen.
Bij schadegevallen kunnen we een audit uitvoeren om de oorzaken te achterhalen en herhaling te voorkomen.

Corrosieproblemen
In samenwerking met de metallografische laboratoria van Vinçotte worden corrosiestudies uitgevoerd. Hierbij
onderzoeken we zowel waterstalen als afzettingen.

Drinkwater, putwater,...
De Vinçotte-laboratoria zijn niet officieel erkend voor de ontleding van drinkwater, zwembadwater of afvalwater. Op
vraag van klanten voert Vinçotte wel bepaalde bemonsteringen uit in geconditioneerde recipiënten volgens de
gestandaardiseerde procedures, maar de ontledingen zelf worden uitbesteed aan erkende laboratoria.
Voor onderzoek naar legionella kunt u wel bij ons terecht.

Your result

Voordelen wateranalyse
Vinçotte beschikt over een multidisciplinair team van experten dat uw installatie vanuit verschillende invalshoeken kan
benaderen. Door u te laten begeleiden door Vinçotte wordt de staat van uw installatie nauwkeurig opgevolgd. Zo houdt u de
vinger aan de pols op het vlak van veiligheid en efficiëntie. Wij detecteren problemen en defecten en adviseren u over
maatregelen om deze te verhelpen of te voorkomen. Zo kunt u herstellingswerken tijdig inplannen en vermijdt u onvoorziene
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downtime wat uw productiviteit uiteraard alleen maar ten goede komt.

Please note

Normen en wetgeving
KB van 18/10/1991
ministerieel besluit van 28/10/1991
besluiten van de regeringen van de verschillende gewesten
NBN I01-003, -004 en -005
NBN EN 12952-12
NBN EN 12953-10
TRD 611

In which situation?

Toepassing wateranalyse
bedrijven die industriële installaties hebben
leveranciers
studiebureaus
...
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