ONLINE CURSUS

KOEL- EN
VERWARMINGSWATER KOELWATER
ONLINE

CURSUS

Aquraat heeft de online cursus “Koel- en
Verwarmingswater” gelanceerd. Deze cursus is
de derde in een reeks zeer goed gewaardeerde
online cursussen over uiteenlopende
watertoepassingen.
Kosten
€ 262,- (per cursus, excl. BTW)
In eerste plaats interessant voor iedereen die verantwoordelijk is voor een koeltoren of
verwarmingsinstallatie. Voor met name de grotere (industriële) installaties is het van groot
belang om de grip te houden op vervuilingsprocessen in deze installaties. Deze cursus biedt
waardevolle informatie voor:
• KAM coördinatoren / QHSE specialisten
• Gebouwbeheerders
• Koeltorenbeheerders
• CV-installateurs
Onderwerpen als corrosie, afzettingen, bio-fouling, legionellabeheersing, wateranalyses en
-conditionering komen aan bod. Aquraat heeft deze kennis in 10 modulen van circa vijftien
minuten verwerkt. Na het volgen van deze cursus (+/- 2 dagdelen) heeft u nieuwe handvatten
voor het beheersen van vervuilingsprocessen en het verlengen van de levensduur van uw
installaties.

Meer informatie over onze cursus, of inschrijven?
Neem contact met ons op via www.aquraat.nl, de telefoon: 0174-404180
of via de mail: administratie@aquraat.nl

ONLINE CURSUS
MELD JE NU AAN!
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AQURAAT is gespecialiseerd in waterkwaliteit. Water zit vol met opgeloste en niet
opgeloste bestandsdelen. Deze bestandsdelen bepalen samen met de omstandigheden
of het water de juiste kwaliteit heeft voor uw toepassing. Wij kunnen u helpen met het
bepalen of uw water geschikt is voor uw toepassingen of hoe de benodigde kwaliteit
bereikt kan worden.

Aquraat kan u geheel ontzorgen, van het opstellen van een beheersplan tot het uitvoeren van
temperatuurmetingen.
Legionella beheersing voor overal waar water verneveld wordt
Wij maken Legionella beheersplannen voor drinkwaterinstallaties en proceswaterinstallaties
zoals bijvoorbeeld koeltorens. Hiervoor wordt altijd een risico-inventarisatie uitgevoerd. Bij
drinkwaterinstallaties kan – naast een uitgebreide risico-inventarisatie – ook gekozen worden
voor een beperkte variant. Dit is met name interessant bij installaties, waaraan niet veel
vernevelende tappunten zijn aangesloten.
Onderscheidend vermogen
Wij hebben geheel eigen producten ontwikkeld, die zich kenmerken door gebruikersgemak.
Met deze producten en de specialistische kennis van de adviseurs is Aquraat in staat
voor alle vernevelende watertoepassingen Legionella advisering te verzorgen. Dit betreft
dus ook koeltorens en zwembaden. Als één van de weinige bureaus zijn we in staat om
leidinginstallaties in kaart te brengen met isometrische tekeningen.
Gewaarborgde kwaliteit
Aquraat is gecertificeerd volgens BRL6010. Dit is een kwaliteitsgarantie op Legionella
advisering welke gecontroleerd wordt door KIWA. Voor Aquraat is het uitgangspunt dat
de activiteiten naar tevredenheid van alle partijen worden uitgevoerd. Wij zijn een
praktisch bedrijf welke binnen de kaders van de regelgeving streeft naar de meest
efficiënte oplossingen. Voor verdere informatie over onze diensten verwijzen wij naar
onze website www.aquraat.nl.
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