
www.bwt.be

Brochure BWT: Industrie

BWT Watertechnologie
voor meer zekerheid, hygiëne en comfort in uw dagelijks contact met Water 



Water op maat van uw bedrijf

BWT observeert en analyseert al 

enkele decennia de noden van 

de industrie op het gebied van 

waterbehandeling. Dankzij deze 

uitgebreide ervaring kunnen we 

optimaal aan elke behoefte beant-

woorden, wat ook de aard van het 

gestelde probleem mag zijn.

BWT staat in voor de behandeling 

van oppervlaktewater, grondwater, 

brak water, zeewater, afval- 

en processwater, enz. Met als  

objectief het verkrijgen van licht 

gezuiverd water (dienstwater) 

of ultrazuiver water voor alle 

toepassingen met zeer strenge  

vereisten (processwater, puur- en 

ultrapuur water).

Een gecontroleerde kwaliteit

BWT creëert en installeert  

waterbehandelingsinstallaties 

naar gebruikspunten. Onze jaren-

lange ervaring bezorgde ons een  

onschatbare knowhow die  

noodzakelijk was om installa-

ties te ontwerpen met een steeds  

hogere capaciteit.

Onze wereldwijde erkenning  

kregen we dankzij onze exper-

tise om de snelle industriële  

evolutie en technische vooruit- 

gang te anticiperen. Zo kunnen 

we onze klanten een uitzonderlijke  

dienstverlening en producten van 

hoge kwaliteit waarborgen.

De technische bekwaamheid van 

onze ploegen is gekoppeld aan 

een uitgebreide kennis van de  

geldende normen in elke sector. 

We beschikken over een uitgebrei-

de documentatie, die regelmatig 

wordt geüpdatet. Dankzij dit hulp-

middel kunnen onze ingenieurs 

zich volledig wijden aan de kwa-

lificatie van de industriële instal-

laties. Op deze manier biedt BWT 

installaties aan die voorzien zijn van 

alle noodzakelijke documentatie,  

certificaten en grondige referenties. 

De ISO-normen, de Farmacopee 

en de CE- en medische CE-certi-

ficaten worden geïntegreerd vanaf 

de aanvang van de projecten.

Beroep doen op BWT, is  
profiteren van vele jaren  
ervaring en van een ongeziene 
marktkennis. 
Neem gerust contact op met 
ons voor meer informatie:

Jean-Pierre Courtoy
Directeur Industrie
Tel: 02 758 03 32
jeanpierre.courtoy@bwt.be

Eric Willaert
Sales Engineer
Tel: 0476 22 64 43
eric.willaert@bwt.be
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OpleidingTechnische opvolging

Audit oplossingen Commerciële opvolging

 Training room
 Opleiding in-situ

 Contracten
 Duurzaamheid
 Evolutie van de installatie

 Expertise
 Diagnose
 Bekwaamheid
 Mobiliteit

 Bedrijfsklare realisaties
 Nakomen van termijnen
 Financiering

BWT en waterbehandeling: 

een verbintenis

De kracht van BWT berust zowel 

op een voortreffelijke uitvoering 

als op een allround en homogene 

aanwezigheid van haar teams. 

Door beroep te doen op BWT, kan 

u gegarandeerd rekenen op een 

gepersonaliseerde dienstverlening 

op maat van uw bedrijf.

Een constante zoektocht naar 

innoverende technologieën

In onze zoektocht naar nieuwe  

technologieën baseren we ons 

op onze uitgebreide ‘on the field’ 

ervaring. Het behandelen van 

water aan het gebruikspunt vergt 

een perfecte beheersing van alle 

processen. Enkel zo wordt een 

installatie optimaal geïntegreerd in 

de productieketen.

Een multi-sectorale  

aanwezigheid

Elke industrie die gebruik maakt 

van dienst- of processwater heeft 

behoefte aan een waterbehande-

lingsinstallatie aan het  

gebruikspunt. 

BWT is momenteel aanwezig in 

alle industriële sectoren, zelfs in de 

meest veeleisende. 
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ONZE OPLOSSINGEN …
BWT maakt gebruik van de belangrijkste 
technologieën in waterbehandeling 
Hoewel het op het eerste gezicht niet zo lijkt, is water uiterst ‘variabel’. Niet enkel qua samenstelling, maar ook in 
gebruik. Om zowel in kwaliteit als kwantiteit te beantwoorden aan de strenge criteria van de industrie, combineert 
BWT ervaring met consistentie en flexibiliteit. Daarom ontwikkelden we materialen en standaardoplossingen in een 
soepele structuur. Zo zijn we in staat onze installaties aan te passen aan de meest uiteenlopende behoeften van 
industriële gebruikers. Onze dienstverlening “op maat” is daarom gegarandeerd vernieuwend en economisch.

Agro-voedingsindustrie Medisch Farma / Biotechnologieën Micro-electronica

FILTRATIE

ULTRAPUUR 
WATERDIALYSE

IONENWISSELAARS

MEMBRAANTECHNIEK

VERWIJDERING VAN 
OPGELOSTE GASSEN

CLEAN PROCESS

CONDITIONERING

ONTSMETTING
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FILTRATIE
Ontijzering | Demanganisatie | Actief kool

Met filtratietechnieken bedoelen we behandelingen die water fysisch scheiden van zwevende stoffen - op natuurlijke 
of artificiële wijze. BWT ontwerpt materialen en scheidingstechnieken voor elk debiet, d.m.v. de integratie van de 
meest performante installaties.

Deze technieken hebben veelvuldige toepassingen op industrieel vlak (grondwater, industrieel water, koeling- 
systemen, ontslibbing, recyclage, affinering, enz…). De filtratietechnieken die door onze teams worden aangeboden, 
beantwoorden aan een brede waaier van industriële behoeften.

Lokale overheid: ontijzering

Agro-voedingsindustrie: verwijderen ijzer/mangaan

Agro-voedingsindustrie: filtratie

Bio brandstof: filtratie/omgekeerde osmose

Ontijzering & Demanganisatie
Deze welbepaalde toepassing van filtratie bewerkstelligt een  
voorafgaande chemische of biologische oxydatie van het opgeloste 
ijzer en mangaan in het water. Deze toepassing is voornamelijk  
bestemd voor de voorbehandeling van grondwater.

Filtratieladingen
Actief kool, quartz-zand, magno, neutraliet en hydro-antraciet.

Principe van filtratie

Tijdens het filtratieproces loopt het te behandelen water doorheen 
een poreuze omgeving, “medium of filter” genoemd. Dit houdt de 
deeltjes tegen die groter zijn dan de poriën. Naarmate de harde 
deeltjes zich ophopen in de filter, verminderen de beschikbare  
openingen waardoor het water kan stromen. Dit verhoogt het 
drukverlies – afdichting - van de filter. Wanneer het maximum 
drukverlies bereikt is, dient de filter gezuiverd te worden.

Neutralisatie is een andere vorm van filtratie. Hierbij worden de  
minerale elementen (carbonaten en bicarbonaten) tijdens de  
doorgang door de filter uit het water opgelost om een evenwichtig 
pH te bereiken.

Een derde vorm van filtratie is “dechloratie” of “adsorptie op actief 
kool”. Deze techniek verwijdert chloor (onder elke vorm) uit water en 
bestrijdt organische stoffen (bv. organische stoffen met een sterk  
moleculegewicht, bestrijdingsmiddelen, sporen van zware metalen, …).

Quartz-zand
De meest gebruikte vulling. De 
filtermassa is samengesteld uit 
een opeenstapeling van één 
of meerdere korrellagen (naar 
grootte gesorteerd).

Actief kool
In korrel- of poedervorm. Actief 
kool wordt verkregen door 
een speciale behandeling van 
natuurlijk kool (antraciet, turf) of 
artificieel kool (kokosnoothout).
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Ontijzering | Demanganisatie | Actief kool
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MEMBRAANTECHNIEKEN
Ultrafiltratie | Nanofiltratie | Omgekeerde osmose

BWT was één van de pioniers in het gebruik van scheidingstechnieken op membranen in waterbehandelings- 
installaties. Op dit moment worden deze technieken steeds meer gebruikt. Het staat dan ook vast dat membraan-
technieken in de toekomst een primordiale rol zullen spelen in de meeste waterbehandelingsprocessen, aangezien 
ze volledig beantwoorden aan de wetgeving en normen op ultrapuur water, drinkwater en lozing.

Membraantechnieken vormen een uiterst betrouwbare barrière tegen verontreinigende stoffen, ongeacht hun 
concentratie in het water. De betrouwbaarheid van de materialen, het verminderd gebruik van chemische producten 
en de overbodigheid van bijproducten (exploitatie), maken van deze techniek een zeer gewaardeerde oplossing voor 
de industrie.

M
EM

BR
A

A
N

TE
C

H
N

IE
K

EN



9

MEMBRAANTECHNIEKEN
Ultrafiltratie | Nanofiltratie | Omgekeerde osmose

Ultrafiltratie
“Fysische” filtratie onder druk, doorheen een poreus gekalibreerd membraan.
Deze techniek wordt regelmatig gebruikt als voor- of nabehandelingsfase, voor 
het verwijderen van de micro-organismen, pyrogene bestanddelen op ultrapuur 
water of het conform maken van lozingen.

Nanofiltratie
Technologie afgeleid van de omgekeerde osmose op membraan.
Deze techniek wordt gebruikt voor de productie van drinkbaar water,  
ontharding, verwijderen van zwavel, organisch verontreinigde stoffen, e.a. …

Omgekeerde osmose
Moleculescheiding doorheen een semi-doordringbaar membraan. Omgekeer-
de osmose laat een scherpe zuivering toe op fysisch, chemisch, organisch en 
bacteriologisch vlak. Het wordt gebruikt voor de productie van ultrapuur water 
voor industrieel processwater, micro-electronica, farmacie, cosmetica, medische 
toepassingen, nitraatverwijdering, het ontzouten van brak- en zeewater, …

Principe van de omgekeerde osmose

Osmose is een natuurlijk fenomeen. Indien men twee vloeistoffen 
met een verschillende concentratie scheidt door een semi-door-
dringbaar membraan, zal het zuiver water stromen doorheen het 
membraan van de minst geconcentreerde naar de meest  
geconcentreerde vloeistof. Zo worden de “osmotische” drukgehalten 
van de twee oplossingen in evenwicht gebracht.

Indien men op de meest geconcentreerde oplossing een mechanische druk  
toepast die hoger is dan de osmotische druk, zal het verdelingsfenomeen van 
het zuiver water doorheen het membraan zich omkeren. Op die manier  
produceert men zuiver water.

Agro-voedingsindustrie: ultrafiltratie Papierindustrie: omgekeerde osmose Agro-voedingsind.: omgekeerde osmose/ozon

Omgekeerde osmose
membraan

Lozingsdichting

AfwateringPermeaat

Voeding 

Voeding 

Permeaatbuis
Permeaatproductie

Concentraat of lozing
Ingelast rooster

Omgekeerde osmosemembraan
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Ontharding 

Deze techniek wordt dikwijls gebruikt in de industrie en verwijdert  
calcium en magnesium (kalk) uit water. Ontharding wordt vooral 
toegepast in de behandeling van koelingsystemen, processwater, 
spoelwater, de bescherming van waternetwerken tegen  
kalkaanslag, enz…

Demineralisatie

Demineralisatie zorgt voor de totale verwijdering van ionen uit water. 
Daarom is deze techniek uitzonderlijk geschikt voor de behandeling 
van water voor stoomketels en turbines, processwater, ultrapuur 
water, enz…

Decarbonatatie 

Decarbonatatie is een gedeeltelijke demineralisatie van water  
(calcium, magnesium gelinkt aan bicarbonaten). Deze procedure 
wordt toegepast bij de behandeling van water voor stoomketels,  
koelingsystemen, processwater, enz…

Denitratatie

Gelijkaardig aan onthardingstechnieken, verwijdert denitratatie  
nitraten die zich in grondwater bevinden. Deze techniek wordt 
gebruikt voor de productie van drinkwater in gemeentes, openbare 
instanties en de agro-voedingsindustrie.

IONENWISSELAARS
Ontharding | Demineralisatie | Decarbonatatie | Denitratie

Ionenwissel wordt vaak gebruikt om welbepaalde ongewenste elementen uit water te verwijderen. De ionen- 
wisselaars die “harsen” genoemd worden, bestaan in de vorm van synthetische korreltjes, gel of macro-poreus. 
Dankzij kation- en anionharsen (en de technologie van de materialen die deze bevat) zijn behandelingen mogelijk 
die aangepast zijn aan de waterkwaliteit voor industriële toepassingen: ontharding, gedeeltelijke demineralisatie,  
totale demineralisatie. Afhankelijk van het gekozen systeem wordt water geproduceerd met een zeer lage geleidbaarheid.

Papierindustrie: decarbonatie/ontharding

Chemie: demineralisatie

Farmaceutica: demineralisatie

 

Afbeelding van hars 
(vergroot)

Chemie: demineralisatie met tegenstroom
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ELIMINATIE OPGELOSTE GASSEN
Atmosferische ontgasser | Thermische ontgasser | Membraanontgasser 

Voor het verwijderen van opgeloste gassen wordt vaak gebruik gemaakt van het wisselfenomeen gas/vloeistoffen. 
Voorbeelden hiervan zijn: kooldioxide in het water tijdens een demineralisatie, zuurstof van ultrapuur water of van 
ketelwater, enz…

Chemie: atmosferische ontgasser in
demineralisatieketen

Energie: thermische ontgasser

Farma: atmosferische ontgasser

Atmosferische ontgasser
Een atmosferische ontgasser laat het contact toe van water met de 
lucht die zorgt voor de verwijdering van de opgeloste CO2. Dit is  
beter, het water is fijn verdeeld en de lucht wordt snel vernieuwd. 
Deze techniek wordt vaak gebruikt als aanvulling van een  
gedeeltelijke of totale demineralisatie.

Thermische ontgasser
De verstuiving van water in een tegenstroom van stoom aan een  
temperatuur van bijna 105°C, zorgt voor de quasi totale verwijdering 
van de opgeloste gassen die zich in water bevinden. Doordat er 
eveneens een opwarming van het water plaatsvindt, is de thermische 
ontgasser bijzonder geschikt als voeding voor stoomketels.

Membraanontgasser 
Membraanontgassers zorgen voor nieuwe oplossingen in  
industriële processen. Deze techniek maakt gebruik van  
technologieën gebaseerd op de ‘vloeistof/gas’-wisselingen doorheen 
een membraan. Het wordt vooral gebruikt als voorbehandeling van 
dubbele osmose of van electro-deionisatie.

Vacuüm ontgassing
Vacuüm ontgassing wordt gebruikt bij temperaturen onder het  
atmosferisch kookpunt. Het water wordt verdeeld in fijne druppeltjes, 
die het doorlopen van de opgeloste gassen vergemakkelijken. De 
uitgelaten gassen worden verwijderd door het vacuüm.

Principe van de verwijdering 
van de opgeloste gassen

De verwijdering van opgeloste 
gassen kan via fysische of chemische 
weg gebeuren, via atmosferische of 
thermische ontgassing, met ontgas-
sende membranen of via de injectie 
van geformuleerde producten.

Schema met doorsnede van 
een ontgassingmembraan
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ULTRAPUUR WATER
Electro-deionisatie
In heel wat industriële ondernemingen is het werken met puur en ultrapuur water een vereiste om optimale  
resultaten te verkrijgen. Voorbeelden hiervan zijn de optiek-, uurwerk-, metaal-, elektronische en farmaceutische 
industrie. Maar ook oppervlaktetechnieken, galvanotechnieken en technische energie zijn tijdens hun werkproces 
afhankelijk van een onberispelijke waterkwaliteit. Gebruikt als spoel- en processwater, zal dit water geen mineralen, 
noch organische onzuiverheden bevatten.

SEPTRON® Line 
Dé professionele oplossing voor ultrapuur water
De weg die kraantjeswater moet afleggen tot gezuiverd water is erg 
lang. Met SEPTRON®Line kiest u voor de snelste en de meest zekere 
weg. ‘Snel’, omdat het systeem al sinds vele jaren operationeel is. 
‘Zeker’, omdat het in deze periode zijn optimale werking bewees. 
SEPTRON®Line bestaat uit standaardapparaten die speciaal  
ontwikkeld werden vanuit onze jarenlange knowhow. Deze toestellen 
voldoen gegarandeerd aan alle hoge eisen qua kwaliteit en comfort.

Maximum gebruikscomfort
De SEPTRON®Line-modellen produceren volledig geautomatiseerd, 
gezuiverd water. Een programmeerbare SPS-sturing controleert en 
houdt toezicht op alle functies. De werkingsparameters en statuten 
zijn duidelijk zichtbaar op het touchscreen. De nauwkeurige  
aanduiding en de eenvoudige navigatie door het menu maken het 
systeem uiterst gebruiksvriendelijk en ergonomisch. 

Operationele gegevens met nog meer zekerheid
De nieuwe software garandeert nog meer veiligheid, dankzij de vier 
toegangsniveaus die beschermd zijn door een paswoord. Een  
geïntegreerde printer (optioneel) zorgt voor een volledige  
traceerbaarheid van de resultaten en interventies.

Deionisatie tot op 10 MΩ.cm
Productie van gezuiverd water in bulk, conform 
aan de ‘USP 24’-norm en aan de Europese  
Farmacopee.
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Electro-deionisatie
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ONTSMETTING
Chloratie | Chloordioxide | Ultra-Violet | Ozon | Thermisch

Door de vermindering of verwijdering van micro-organismen in water kan men biofouling in leidingen of  
installaties vermijden en beantwoordt men aan de geldende normen.

Water dat gebruikt wordt in een industrieel of para-industrieel milieu moet meestal ontsmet zijn. Ontsmettings- 
technieken zoals ‘ultra-violet’ en ‘ozon’ behoren tot de meest performante. 
BWT zorgt steeds voor oplossingen op maat van haar klanten. Daarom bieden we deze technieken aan in hun  
totaliteit of als bijkomend onderdeel van een bestaand waterbehandelingsproces.

Chloratie

Het ontsmettingsvermogen van chloor zorgt voor de vernietiging van 

de eiwitstoffen die aanwezig zijn in bacteriën en virussen. Deze  

techniek wordt regelmatig gebruikt in de behandeling van leidingen.

Chloordioxide

Verwant met chloorproducten, bevat chloordioxide een breed  

gebruiksspectrum met zeer zwakke dosissen en een lage contacttijd. 

Gevoelloos aan pH-schommelingen (van 6 tot 10) werkt  

chloordioxide doeltreffend en langdurig op biofilms.

Ultra-violet

De behandeling door UV-straling valt onder de categorie fysische 

ontsmettingswerkwijzen, door de vernietiging van de  

micro-organismen.

Ozon

De behandeling met ozon is een ontsmettingswerkwijze door  

oxydatie. Het is ongetwijfeld de sterkste ontsmetting- en oxydatie-

methode, aangezien het snel en krachtig werkt tegen micro-organis-

men en organische stoffen. De reactiviteit van ozon is zo groot dat de 

levensduur erg beperkt is. Indien men water ontsmet door ozon, blijft 

het water niet permanent ontsmet. Daarom moet men het  

ontsmettingsproces afwerken d.m.v. het toevoegen van een blijvend  

ontsmettingsmiddel zoals chloor.

Thermisch

De ontsmetting d.m.v. temperatuurstijging voorkomt biobesmetting in 

installaties en leidingen. Deze techniek maakt gebruik van  

materiaal dat speciaal ontworpen werd om temperaturen van  

> 85°C te weerstaan.

Farmaceutica: UV ozon vernietiging

Farmaceutica: elektronische ozoninstallatie

Farmaceutica: thermische ontsmetting

Ozonbehandeling
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CLEAN PROCESS
Distillator-PSG | Opslagtanks – Ringleidingen – Wisselaars | Elektrolytische Ozon

BWT ontwerpt en realiseert gekoppelde ‘koud & warm’ en ‘ozon’ verdelingsnetwerken, waardoor het mogelijk is om 
de fysico-chemische en bacteriologische kwaliteit te waarborgen tot aan het gebruikspunt. 

Farmaceutica: distillator Farmaceutica: ozon + UV + stockage en terugname
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CLEAN PROCESS
Kenmerkend aan deze verdelingsnetwerken is dat ze instaan voor de ontwikkeling en het in werking stellen van alle 
middelen die noodzakelijk zijn voor het leveren van water (conform op fysico-chemisch en micro-biologisch vlak) 
aan de gebruikspunten: tanks, pompen, UV, PSG, distillatoren, …

Distillator - PSG (pure steam generator)
BWT biedt zuivere stoomgeneratoren aan voor 
de productie van steriele en apyrogene stoom, 
alsook distillatoren met multi-effecten voor de 
productie van water voor injecteerbare  
bereidingen.

Opslagtanks
Ringleidingen
Wisselaars
BWT ontwikkelde competenties waarmee ze 
verdelingsnetwerken kon ontwerpen. 
De keuze van de kwaliteit en het materiaal 
waaruit onze tanks en leidingen vervaardigd 
zijn, is nauw verbonden met de gebruikte  
exploitatietechnologieën.

Ozon elektrolyt
De sterke reactiviteit van ozon vernietigt micro-
organismen op doeltreffende wijze en zorgt 
voor een onderbroken of ononderbroken  
ontsmetting van opslagtanks en  
verdelingsnetwerken.

Farmaceutica: ozon + UV + stockage en terugname Farmaceutica: ozon + UV + stockage en terugname

19
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DIALYSE
Een keten van competenties voor een gegarandeerde waterkwaliteit 

Het hele team van een hemodialyse- of autodialysecentrum heeft als primaire opdracht: de veiligheid van de patiënt. 
Als deskundige in waterbehandeling heeft BWT een tweeledig objectief. Enerzijds waarborgen we de kwaliteit van het 
gezuiverd water, dat conform moet zijn aan de normen voor hemodialyse. Anderzijds gaan we een partnership aan 
met de verschillende leden van het team die met dit water moeten werken. De kwaliteit van het water dat gebruikt 
wordt in de dialysemonitoren, optimaliseert de levensduur van de toestellen en minimaliseert de kiemkweek in het water.

Voorbehandelingseenheid

Controle- en regeleenheid Permodial

1. De voorbehandeling van het water
Het gezuiverde water wordt geproduceerd op basis van water  
bestemd voor menselijke consumptie. Er is een zo groot mogelijke 
kennis nodig van de fysico-chemische en microbiologische  
parameters van het ruw water, rekening houdend met de seizoen-
schommelingen, voor het ontwerpen van de juiste voorbehandeling.

De keuze en de dimensionering van de componenten en van de  
exploitatievoorwaarden van de voorbehandeling zullen op deze  
kennis gebaseerd zijn. Het doel van de voorbehandeling is op de 
eerste plaats een conditionering voor de eindzuivering (conform aan 
bv. de Europese Farmacopee) d.m.v. technieken zoals omgekeerde 
osmose. Bovendien moet de voorbehandeling een zo lang mogelijke 
bescherming bieden in alle veiligheid en voor een gematigde kost.

De ontharding ontworpen door BWT biedt de gebruiker enkele 
doorslaggevende voordelen, zoals: 

Twee ontharders in parallel en met spoelprogramma’s om  •	
stagnatie te minimaliseren.
Ontsmetting bij elke regeneratie door het BWT chloratie- •	
systeem (door electrolyse van de regeneratiepekel)

2. De eindzuivering: het Permodial-gamma
Het Permodial-gamma bestaat uit toestellen die gezuiverd water  
kunnen produceren aan een debiet van 250 tot 2000 liter per uur. 
Dit komt overeen met het gebruik van een dialysecentra van  
ongeveer 5 tot 40 posten.

Deze toestellen zijn CE goedgekeurd als medisch hulpmiddel en zijn 
samengesteld uit twee trappen omgekeerde osmose in serie. Boven-
dien heeft men de mogelijkheid om ‘in nood’ met een enkelvoudige 
osmose verder te werken. Dit garandeert een ononderbroken toevoer 
van zuiver water (twee zuiveringstrappen in serie) wat ook de wer-
kingsvoorwaarden zijn (kwaliteits- en temperatuurschommelingen).

3. De beheersing van biofouling
BWT biedt verschillende technieken die kiemkweek onder controle 
houden en die het veiligheidsniveau verhogen. Met als doelstelling 
een optimale duurzaamheid van de prestaties van de installatie: van 
het preventie-ontwerp (rechtstreekse waterverdeling, ononderbroken 
circulatie, gestandaardiseerde voorbehandeling, homogeniteit van de 
componenten) tot de globale ontsmetting van de installatie.
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DIALYSE

Kringloop in roestrvrij staal, 
‘farma’ kwaliteit

Vertrek en terugkeer  
kringloop in PVDF

4. Verdeelnet voor het gezuiverde water
Deze keuze bepaalt de traceerbaarheid (kwalificatiedossier):

 van het materiaal met materiaalcertificaat en gelijkvormigheidsattest

 van de realisatie, met kwalificatie van de operators, met 

reproduceerbaarheid en registratie van de lasparameters

 van de berekeningsnota’s, isometrische plannen en tagging van  

de componenten

Voorgestelde materialen:

 roestvrij staal 316 L (voor de farma-industrie)

 PVDF (Polyvinylidene Fluoride)

5 . Nieuwe technologieën 
Onze Europese R&D-diensten ontwikkelen ononderbroken en in partnership 

met universiteiten en gebruikers, technologieën om aan de behoeften van de 

toekomst te voldoen:

 Kwaliteit van ultrapuur water

 Ultrapure materialen (PVDF, roestvrij staal geëlectropolijst)

 Electrodialyse met Septron technologie

 Distillatoren voor de productie van WFI (water voor injecties) 

 Ontsmettingstechnieken: UV-sterilisatoren en ozon (Steritron)

 Ultrafiltratie in voorbehandeling of in endotoxine verwijdering

 Toezicht of interfacing met de monitoring software van de dialyse

 Procedures, kwalificatie- en validatiedossiers

 Aanpassing aan de toekomstige dialysenormen

Het        certificaat voor medische hulpmiddelen heeft betrekking op alle elementen 
gebruikt door de mens voor: diagnostiek, controle, behandeling, enz…
Het waterbehandelingssysteem voor dialyse moet in zijn totaliteit (verdeling- 
en zuiveringssysteem)       VOOR MEDISCH HULPMIDDEL goedgekeurd zijn.

Het is niet nodig dat elk element afzonderlijk dit kenmerk draagt. Er moet  
gegarandeerd voldaan worden aan de norm bij het ontwerp, de fabricatie en 
de eindinspectie. Hieronder vindt u de verschillende stappen van de realisatie:

 Ontwerp (berekeningsnota’s, risicoanalyse) en de realisatie van de  
installatiekwalificatie: IQ

 Testen van de operationele kwalificatie: OQ
 De prestatievalidatie: PQ
 De scholing van de gebruikers voor: waterbehandeling, het gebruik van 

de installatie, de exploitatie, het onderhoud en actiepunten ter optimalisatie
 Het op punt stellen van ontsmettingsprotocols en nauwkeurige opvolging
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WATERCONDITIONERING
Industriële waterbehandeling op basis van geformuleerde producten 

Een aangepaste chemische conditionering van het water verhoogt het rendement, de levensduur en de 
bedrijfszekerheid van installaties die instaan voor koeling, verwarming of stoom. Ze is gebaseerd op het gebruik van 
middelen die corrosie, kalksteenvorming en bacteriologische vervuiling op efficiënte wijze voorkomen.

Benchem, een bedrijf van de BWT-groep, ontwikkelt, fabriceert en verdeelt chemicaliën voor de behandeling van 
voornamelijk koeltorens, stoomketels en gesloten circuits. Hiervoor gebruikt het uitsluitend de beste grondstoffen.
De levering van Benchem producten is onlosmakelijk verbonden met regelmatige analyses, nauwgezette controles 
en concrete aanbevelingen, ter plaatse verstrekt door haar vakspecialisten.
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WATERCONDITIONERING WATERCONDITIONERING
Industriële waterbehandeling op basis van geformuleerde producten 

Veiligheid en rendement staan centraal
Het beschermen van de installaties en het verhogen van hun levensduur is zondermeer het eerste doel van 
een chemische waterbehandeling, echter niet het enige.
 
Een correcte dosering van zorgvuldig gekozen producten laat toe om het rendement van de installaties aanzienlijk te 
verhogen – met respect voor alle geldende normen. De besparingen op het gebied van water-, energie-, en  
productverbruik die eruit voortvloeien, kunnen de prijs van de behandeling ettelijke malen overstijgen. 
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Oplossingen op maat 
Voor nagenoeg alle met water gevoede systemen en toepassingen 
bestaat er een aangepaste Benchem productlijn:

Toepassing Productlijn

 Productie van al dan niet voedingsgeschikte stoom BENSTEAM

 Bescherming van koeltorens en condensors BENCOOL

 Chemische bestrijding van algen en bacteriën BENCIDE

 Ultrasone bestrijding van algen en bacteriën BENSONIC

 Bescherming van gesloten circuits BENCLOSE

 Bescherming van drinkwaterleidingen BENSANIT

 Doseerapparatuur  BENDOSE  

Geen waterbehandeling zonder regelmatige analyses!
Een behandeling met Benchem producten, van welk systeem dan ook, is  
onlosmakelijk verbonden met regelmatige analyses, ter plaatse uitgevoerd 
door onze service engineers. Zij staan u bij met concrete aanbevelingen en 
sturen daar waar nodig bij.

Vraag een kosteloze analyse aan  
Twee weten nu eenmaal meer dan één. Onderwerp uw installaties daarom 
kosteloos en geheel vrijblijvend aan een volledige analyse. Een eenvoudig 
telefoontje aan één van onze medewerkers volstaat hiertoe.

Waterbehandeling van stoomketels Waterbehandeling van koeltorens 
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BWT-DIENSTVERLENING
Voor | Tijdens | Na

Een optimale service voor een gegarandeerd  
doeltreffend resultaat, een betrouwbaar process en 
een duurzame installatie.

Een kwestie van vertrouwen

Van een eenvoudig administratief vraagje tot een 
volledige audit van uw installaties: de technische 
gesprekspartners en commercieel afgevaardigden van 
BWT garanderen u een permanent contact met een 
grote toegevoegde waarde.

Onze techniekers begeleiden u bij de keuze, exploitatie en onderhoud van uw waterbehandelingsinstallatie, totdat u 
deze perfect beheerst. De voldoening van onze klanten is het eerste doel van onze gecertificeerde ISO-organisatie.

Steeds voldoen aan uw verwachtingen 

 Prioritaire tussenkomsten 

 Steeds tot uw dienst: via onze servicelijn staan techniekers tot uw dienst om een oplossing voor uw problemen  
te zoeken

 Levering van verbruiksartikelen en wisselstukken (patronen, chemische producten).

 Gepersonaliseerde contracten vanuit een evaluatie van uw behoeften.
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Voor | Tijdens | Na In studie- en ontwerpfase

Wij ontwerpen uw installatie van de toekomst
Twee studiebureaus en een laboratorium staan ter beschikking 
van onze klanten om:

 een nauwkeurige, relevante oplossing te zoeken, aangepast 
aan de specifieke behoeften van elke klant met de beste 
ratio kwaliteit/doeltreffendheid/prijzen.

 een evaluatie te maken van de mogelijke ontwikkelings-
vooruitzichten (toekomstige behoeften), door dit perspectief 
reeds van bij de start te integreren.

Een opvolging op maat.

Opleiding verzekerd
Ons opleidingsorganisme staat ter beschikking van onze  
klanten, om hen te helpen hun installatie te leren kennen en er 
een perfecte controle over te hebben. De opleiding vindt naar 
wens plaats bij BWT of rechtstreeks bij de klant.

Uw installatie onder de loep voor een aangepast  
onderhoud
Dankzij een nationale overkoepeling, moderne communicatie-
middelen en de mobiliteit van de BWT-ploegen kunnen we steeds 
bij u aanwezig zijn binnen een termijn aangepast aan uw be-
hoefte. Onze uitgebreide stock verzekert u een snelle  
beschikbaarheid van wisselstukken en verbruiksartikelen.

Ons engagement bij uw vraag:

 Noteren van de aanvraag

 Nauwkeurige kwalificatie van de aanvragen

 Onmiddellijk overmaken aan de juiste medewerker

 Opvolging van uw aanvraag door een hiervoor aangewezen 
commerciële en technische ploeg.

De inbedrijfstelling en de kwalificatie

Steeds tot uw dienst
Het werk van onze ingenieurs en van onze techniekers beperkt 
zich niet tot technische tussenkomsten. De duurzame relatie met 
onze klanten verzekert u een voortdurende optimalisering van 
uw installatie.

Onovertroffen in anticiperen
Onze waterbehandelingsinstallaties zijn steeds “op maat”  
ontworpen en beantwoorden aan de behoeften van de gebruiker. 
Wij ontwikkelen gepersonaliseerde installaties en kwalificeren deze 
op maat van onze klanten (farmaceutische, medische/gezond-
heids- nucleaire industrie). Als enige onderhandelingspartner, 
staat BWT garant voor de waterkwaliteit aan het gebruikerspunt.

VOOR
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Nestle – Coca Cola – Lufthansa - Dorint 

Hotels – Ponds Forge International Sports 

– Centre, Sheffiled – Aldaris, Karisberg –

Audi – Marineland – Messe Frankfurt – 

Aqua Golden – Mississippi – Hoechst – 

Volkswagen – Bundesleistungszentrum

Heidelberg – University of Science and 

Technoloqu, Hongkong – Kylemore  

Abbey – Markree Castle Hotel – Liebherr

Container Cranes – St. Bridges Hospi-

tal – Recess National School – Hospital Esch 

– Stadtteilzentrum Kirchberg – Al-Sane Et

Partners Soft Drinks – Bayer – Zoo  

Berlin – Goodyear – BMW – Sig Combi-

bloc – Blannenheem Mersch – Qinghua

University, Beijing – Cipa Redange –  

Industrial Cerveccera – Buderus – Aqua 

Park Magnitogorsk – Steigenberger Hotels –

Jenoptik – Air Liquide – Hereaus – DLR 

– Opel – Club Monnet – Recreation  

Palace, Beijing – BASF – Tropon – Max Planck

Institut – International Guest House,  

Beijing – Neckermann – Sheraton Hotels –  

Alcatel – Cargo Lifter – VDE – Wimpex Vodka

– Universitätsklinikum Jena – Ley-

bold – EuroTower – Apenta Brunnen -  

Flughafen München – Caloric – Cactus

Supermarche – Tin Shui Way Swimming 

Pool – Forschungszentrum Jülich – Spring-

brun Leisure Centre Glasgow – Tropon –

Karstadt – Australian Air Force – Wool-

worth – Philip Morris – Viessmann – Gold-

bell Center – Shimkentpivo – Alfa Laval –

Axxion Module – Tsuruokacity Pool – Hyn-

dai – Cairomatic – ADES – Gudang Ga-

ram – Health Water Bottiling – Sinar Sosro –

Holiday Inn – Naba Mineral Water – Kem-

pinski – Jewish Community Centre – YMCA 

Hotels – City University Hongkong –

L.G. Department Store – Shalin Hockey 

Club – Danone – Coles Supermarkets Group 

– Samsung – Procter Gamble – Infinion –

Bosch – Haagen Dazs – Cognac Remy 

Martin – Cointreau – Glaxo Welcome – 

Aventis – Sandoz – Pfizer – Merck – Ciba

Geigy – Shell – Elf Total – Yves Rocher – 

L´Oreal – Dunilop – Disney Land Paris – 

Rhone Poulenc – Schlumberger – Castrol

– Mobil Oil – Air France – Michelin – Peugeot – 

Citroen – Renault – Iveco – Blaupunkt – Canon 

- General Motors - Moët et Chandon - Hutchin-

son - Massey Ferguson - Bristl Meyers - Philips 

- Schikedanz - Hitachi - Pepsi Cola - Heineken 

- Boehringer - Perrier - Vittel - Intel - Dupont - 

BP Chemicals - Mitsubishi - Astra Zeneca - Ro-

che - Texas Instruments - Epcos - Glaxo Smith 

Kline - Milipore - Baxter - F. Hoffmann La Roche 

- Gösser - Steyr - Clariant - Kodak - Osram - Ikea

BWT Worldwide References
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Een internationale dimensie...
BWT verenigt op dit moment maar liefst 2300 medewerkers in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië. 
Onze geografische uitbreiding, namelijk op de markt van Oost-Europa en van Azië behoort tot de 
doelstellingen van de BWT-groep.

Alle bedrijven die deel uitmaken van de BWT-groep hebben een activiteit met betrekking tot  
waterbehandeling, elk met haar eigen specialiteit.

De vermelde productinformatie is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen alsook druk- en zetfouten.



BWT Catalogus 2009     Waterdistributiesystemen Meer informatie over BWT-watertechnologieën:

De Best Water Technology-groep, in  zijn  
huidige vorm, ontstond in 1990 en is op dit  
moment in Europa toonaangevend op gebied 
van watertechnologie. 

Onze 2390 medewerkers in 74 dochter- en 
deelondernemingen hebben één gemeen-
schappelijk doel: particuliere huishoudens, 
gemeenten en industrie met innovatieve  
technologieën bijstaan in hun dagelijks contact 
met water. Hierbij staat een maximum aan  
veiligheid, hygiëne en gezondheid centraal.

Onze sterke punten zijn het ontwikkelen,  
produceren en exploiteren van zuiverings- 
technologieën. We garanderen hierbij steeds 
een economische en milieubewuste oplossing.  
Op wereldvlak hebben we nog heel wat  
uitbreidingsmogelijkheden die wij op de meest 
dynamische manier willen benutten. 

De BWT-groep is op dit moment in heel 
Europa vertegenwoordigd met tienduizenden  
erkende installateurs en experts op het  
gebied van waterbehandeling. Maar ook  
buiten Europa beschikken we over een  
uitgebreid dealernetwerk. 

Waterbesparende en ecologische technologieën 
ontwikkelen en een integraal duurzaamheids-
management hanteren, brengt een grote  
verantwoordelijkheid met zich mee. Een  
verantwoordelijkheid tegenover onze klanten, 
onze medewerkers en investeerders, maar ook 
tegenover het milieu en de maatschappij. 

De groeiende wereldbevolking en de hogere 
eisen aan veiligheid, hygiëne en gezondheid,  
bieden ons  een uitdaging die we met  
enthousiasme aangaan. Met een sterke  
Europese marktpositie als basis werkt BWT 
consequent aan de realisatie van de visie:

BWT - de internationaal toonaangevende watertechnologiegroep.

BWT - Best Water Technology

BWT Belgium NV/SA
Leuvensesteenweg 633
B - 1930 Zaventem

Tel. centrale  +32 2 758 03 10
Fax   +32 2 758 03 33
E-mail  bwt@bwt.be


