
2016
Activiteitenkalender 

Alles over de theorie en de praktijk 
van wateranalysesystemen.

Bezoek onze:

 ➔ Workshops 
 ➔ Roadshows
 ➔ Applicatiedagen

 ➔ Webinars
 ➔ Beurzen



Bezoek aan 
Milieucentrum 
HACH Düsseldorf
Heeft u zich altijd al 

afge vraagd wat HACH 

bedoelt met daad

werkelijke ver wer

king van de gebruikte 

kuvetten? Bezoek dan 

nu ons milieucentrum 

in Düsseldorf en zie 

zelf dat dit de enige 

juiste verwerking is van 

chemisch afval van uw 

gebruikte kuvetten

testen!

Excursie 

max. 8 deel

nemers.

Deelname is gratis.

Workshop Titratie & 
Elektrochemie
Essentiële basistheo

rie en hoogwaardige 

praktijktraining.

In de ochtend gaan 

we in op de theorie 

van het meten van 

pH, geleidbaarheid en 

redox in het labora

torium en het onder

houd van elektroden. In 

de middag bespreken 

we de basistheorie van 

automatische titratie

systemen en gaan we 

in op veel gebruikte 

applicaties zoals chlo

ride, alkaliniteit, Ca & 

Mg Hardheid, TAN, 

TBN. Tijdens de praktijk 

voeren we 

een aantal 

automatische 

titraties uit.

Workshop 
Kuvettentesten
Zelf snel en eenvoudig 

wateranalyses 

uitvoeren.

We gaan uitgebreid in 

op het hele traject van 

een afvalwateranalyse. 

Van monstername tot 

het meetresultaat. Veel 

voorkomende fouten

bronnen zullen in de 

praktijk worden getest! 

De nadruk ligt op de 

uitvoering, u kunt uw 

eigen praktijkmonster 

meenemen en 

analyseren!

Praktijkdag 

op locatie bij 

RWZI Zwolle

Workshop ‘Onderhoud 
& storingen aan on-
line instrumenten’
Wat kun je zelf doen 

om de beschikbaarheid 

van meetresultaten te 

borgen?

Betrouwbaarheid van 

het meetresultaat is 

het belangrijkste in de 

sturing van bedrijfspro

cessen. Tijdens deze 

training wordt uitge

legd welke 

acties geno

men kunnen 

worden.

Analyses voor Utilities
‘Controleren is 

vooruitzien’

In de industrie is het 

belangrijk voor de con

tinuïteit van de produc

tie om de processen 

te monitoren en te 

controleren.

Deze praktijkwork

shop op locatie in de 

Europoort gaat in op 

de inline, online, veld 

en lab analyses in uw 

demi water, koelwater 

en ketelwater installatie.

Op locatie 

bij Enecogen 

Europoort

Onze activiteiten in 2016

14
JUNI

15
MAART

12
APRIL

21
APRIL

16
FEBRUARI

Deelnamekosten voor alle praktijk en applicatiedagen:
€95 incl. lunch



Hoe wordt onze instrumentatie in de praktijk ingezet?
Op locatie laten wij graag met ons trailerconcept toepassingen zien voor 

online, inline meet en regel en laboratoriumapparatuur. 

We laten samen met klanten hun verschillende applicaties en oplossingen 

voor hun productieproces zien. Dit jaar komen wij ook met applicatiedagen 

voor TOC en Real Time Controlling bij u in de buurt.

Kijk voor de actuele data op onze website

Webinars, onze online 
interactieve seminars!
Kent u uw bespa

rings   potentieel en de 

mogelijk heden die RTC 

regelingen kunnen 

bieden?

19 jan fosfaatregelingen

02 feb slibregelingen

Of welke voordelen u 

kunt behalen met on

line TOC metingen? 

26 feb online TOC 

metingen

Kijk voor meer info op 

de website

Applicatiedagen & Roadshows

Watercheck
Elke 3e donderdag 

van de maand!

U krijgt nu de gele

genheid om nieuwe 

applicaties te testen, 

zoals bijvoorbeeld 

de CZV:TOC ratio in 

uw afvalwater. U kunt 

uw eigen watermon

ster analyseren in ons 

demonstratiecentrum 

in Tiel, uiteraard met 

onze support .

Wel graag even reser

veren van te voren.



Aqua Nederland Vakbeurs 2016
Deze vakbeurs heeft zich al sinds jaren bewezen als een 

welkome aanvulling op de beurzenkalender. Dankzij het 

praktische en informele, maar gelijktijdig zeer specifieke 

karakter is het een ideaal ontmoetingsmoment om even 

bij te praten over de ontwikkelingen in de Nederlandse 

watermarkt

15, 16 & 17 maart 2016

Evenementenhal Gorinchem

World of Technology & Science 2016
Werelden van technologie en wetenschap komen bij el

kaar. De World of Technology & Science (voorheen HET 

Instrument) bestaat uit vier beurzen die naadloos op el

kaar aan sluiten. Elke branche heeft een eigen show, met 

een eigen expositieprogramma: World of Automation, 

World of Laboratory, World of Electronics en World of 

Motion & Drives. World of Technology & Science is het 

trefpunt voor de technologiebranche. Dé gelegenheid 

om informeel de kennis te krijgen over de laatste stand 

van analysetechnieken.

4 t/m 7 oktober 2016,

Jaarbeurs Utrecht

 

Meer informatie en 

aanmelden:

0344636286

infonl@hach.com

HACH

Laan van Westroyen 2A

4003 AZ TIEL

www.nl.hach.com

Bezoek ons dit jaar op de volgende beurzen


