Informatieblad Waterson - mobile solution

1.

Naam:

Waterson - mobile solution

Bedrijf:

Waterson B.V.
Oude campsweg 35F
2678 NN De Lier
06-12933392
www.waterson.nl

2.

Zuiveringsrendement

- ten minste 95%
- ten minste 99,5% zuiveringsrendement voor imidacloprid

3.

Omschrijving zuiveringsinstallatie
en werkingsprincipe

Naam: Waterson - mobile solution
De Waterson mobile solution maakt gebruik van door de BZG
positief beoordeelde zuiveringsinstallaties die op de BZG-lijst
staan.

4.

Voorwaarden voor toepassing

Afhankelijk van het type installatie; zie het informatieblad van
de desbetreffende installatie.

5.

Cruciale parameters voor
onderhoud

Afhankelijk van het type installatie; zie het informatieblad van
de desbetreffende installatie.

6.

Handhavingsgevoelige aspecten











Datum goedkeuring BZG

Installaties zijn extra uitgerust met gecertifieerde
literteller, waarneembaar vanaf de buitenzijde
Installaties zijn uitgevoerd met GPS
Uitgebreide administratie:
o
onderhoudslogboeken
o
registratie aantal draaiuren per installatie
o
elke klant krijgt een my.waterson memberpage
waardoor bij inspectie alle relevante documenten
inzichtelijk zijn:
overeenkomst Waterson en opdrachtgever
factuur
werkbon
onderhoudslogboek installatie
hoeveelheid behandeld water (m3),
wanneer behandeling heeft plaatsgevonden
type gebruikte installatie
lozingswijze: riool, rioolbuffer of mobiele
buffer met telemetrie sturing
Sluitend facturatiesysteem met werkbonnen
Er wordt voorfiltratie toegepast
Richting opdrachtgever wordt de eis gesteld dat het
uitgangswater geen delen bevat >500micron
Het filterspoelwater gaat retour naar de vuilwatersilo
De installatie is zo afgesteld dat als het water wegens
onvoorziene omstandigheden niet volgens receptuur
behandelend kan worden, het water terug naar de vuilwaterbuffer gaat en er een melding naar Waterson wordt
gestuurd
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Disclaimer:
Het zuiveringsrendement zoals onder punt 2 in deze tabel aangegeven is alleen geldig voor de installatie met de
specificaties zoals gebruikt tijdens het onderzoek en installaties die voldoen aan de typebeschrijving onder punt
3. Verder dient de installatie gebruikt te worden onder de randvoorwaarden zoals toegepast tijdens het
onderzoek en beschreven onder punt 4. Bij aanpassingen aan de installatie die mogelijk van invloed zijn op het
zuiveringsrendement van de installatie is het zuiveringsrendement zoals opgenomen in de BZG-lijst voor die
installatie niet langer geldig

