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Endress+Hauser als partner 

Een compleet portfolio instrumentatie om uw waterzuivering en effluent optimaal te meten en controleren!

Digitale technologie die u helpt bij het bewaken en optimaliseren van de metingen!

Diagnostics
Permanente proces- en 
instrument diagnose, 
melding volgens 
NAMUR NE107

Verification
Verifieer uw meting en 
ontvang een detail-pdf-
rapport!

• Open kanaal
• Leiding

Liquistation
CSF48

Liquiport
CSP44

Micropilot
FMR20

Promag
W 300

CA72TOC  CA80COD/TN/TP Liquiline
controller

Memosens
sensoren

Liquiline Mobile
CML18

Liquiline System
CA80AM & CA80PH

Liquiline System
CAT820

Netilion Value

Monitoring
Optimaliseer uw proces 
en onderhouds-strategie!

• Orto-fosfaat
• Ammonium

• Monstername

pH, redox, turbiditeit,
zuurstof, geleidbaarheid

• Status instrumentatie
• Up-to-date documentatie
• Automatische foutmelding
• Remote ondersteuning
• Remote Acces Unit
 volledige controle vanop afstand
• Toegang via geïntegreerde 
 webbrowser

Snel en eenvoudig uw proces-
meting controleren dmv een 
vergelijkende meting.

Traceerbaar, datalogging, 
kalibraties,…

MEMOSENS 
PROOF

Staalname - Samplers Debietsmetingen Fotometrische analyzers TOC - COD - TN - TP Analyse-parameters Draagbare meter

Netilion cloud based platform

Extern van uw bestaande PLC = eenvoudig
en toch integreerbaar !

Netilion

Met Endress+Hauser heeft u slechts één aanspreekpartner voor levering, opstart en onderhoud van uw metingen in uw waterzuivering en effluent. 
Aangevuld met services (en uitgebreide documentatie) heeft u de nodige precisie en kwaliteit om te voldoen aan de wettelijke vereisten.



Kost-optimalisatie“Peace of Mind”

Strengere emissienormen?  
Blijven voldoen is een uitdaging!

Onze service past deze toe en levert de 
nodige documenten.

Ingebouwde intelligentie en Heartbeat 
Technology® functionaliteit geeft u de 
actuele instrument-status! 

Beluchting is de voornaamste kost! 
Dankzij zuurstof- en ammoniummetingen 
kan u optimaliseren.

Fosfaateliminatie en pH-correctie sturen 
dmv in-situ metingen optimaliseert het 
chemicalienverbruik! 

Voldoen aan emissienormen en beperk 
slib-hoeveelheid.

Overbodig onderhoud? Heartbeat Technology® 
helpt u het onderhoudsinterval te optimali-
seren en uiteindelijk ook te voorspellen.

Optimalisatie van het onderhoud 
= 

optimalisatie van de kosten!

Actuele status volgens NAMUR NE107, 
connectie via IP-adres helpen de fysieke 
interventies te beperken. 

Respecteren emissienormen

Kalibratie volgens "Code
van Goede Praktijk"

Rapportering status
instrumentatie

Energieverbruik

Chemicaliënverbruik

Predictief onderhoud

Beperkt onderhoud

"Remote" access/services

Correcte taxatie van uw effluent vereist 
een "fit for the job" debietmeter! 
We bepalen met u de beste keuze!

Code van Goede Praktijk

Welke uitdagingen heeft u?

Volledig beheer van uw afvalwater

Onderhoud

Wet- &
Regelgeving

Meten is
weten ! 

Optimalisatie

In-situ
metingen

Consistent tussen
labo en proces

Kwaliteitsanalyses!

"In the field" metingen zijn direct en 
continue. Meten = weten!

Proces-metingen en labo-metingen 
volgens hetzelfde meetprincipe! 
Dan pas kan u vergelijken.

Auto-verificatie & -kalibratie en
digitale technologie garanderen u de 
vereiste kwaliteit!
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