Mobile Solutions
Snelle en flexibele productie van demi/RO-water
Er zijn momenten dat u tijdelijk behoefte heeft aan extra
demi/RO-water. Bijvoorbeeld bij geplande werkzaamheden,
de opstart van een nieuwe installatie, een calamiteit of een
tijdelijke extra watervraag. Met Mobile Solutions heeft Evides
Industriewater hiervoor een snelle en flexibele oplossing!
Flexibel inzetbaar
Leveringszekerheid en betrouwbaarheid zijn van groot belang
voor uw productieprocessen. Wij begrijpen dit en hebben
daarom een oplossing die voorziet in een tijdelijke behoefte
aan demi/RO-water. Hiervoor hebben wij een aantal mobiele
RO-installaties beschikbaar met capaciteiten van 50 en 100 m3
per uur, die het water zuiveren door middel van omgekeerde
osmose (RO). De installaties bevinden zich in containers

waardoor zij flexibel en snel inzetbaar zijn. Onze installaties
zijn volledig geautomatiseerd en kunnen op afstand worden
bewaakt. Zij voldoen aan de Europese industriële certificaten
en veiligheidsnormen, zoals ISO 9001 en 55001.
Continuïteit gewaarborgd
Met Mobile Solutions bewaakt u de continuïteit van uw
productieproces. Voor noodgevallen zijn wij dag en nacht
bereikbaar. Onze installaties kunnen dan binnen enkele uren
naar uw locatie onderweg zijn. Een operator van Evides stelt
de installatie voor u in bedrijf en kan deze ook bedienen.
Om goed voorbereid te zijn op eventuele calamiteiten in uw
watervoorziening, kunnen wij een plan voor u opstellen,
gebaseerd op uw wensen en de technische mogelijkheden.

Gewenste kwaliteit
Onze mobiele RO-installaties leveren, bij voeding met drinkwater, water met een geleidbaarheid van <15 µS/cm. De
uiteindelijke kwaliteit is afhankelijk van het voedingswater.
Heeft u behoefte aan een hogere kwaliteit, dan kunnen wij
de mobiele RO-installatie uitbreiden met elektro-deïonisatie
(EDI). Het water is dan onder meer geschikt voor direct gebruik
in een hogedrukstoomsysteem. U kunt de mobiele RO’s ook
inzetten voor het polishen van uw demiwater, bijvoorbeeld om
specifieke stoffen, zoals TOC, te verwijderen.

De mobiele installaties zijn tevens voor langere tijd te huren,
maar in dat geval kunt u ook de keuze maken voor een vaste
installatie. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden!
U kunt ons bellen op 010 - 2935172 of mailen naar
sales@evides.nl
In geval van calamiteiten zijn wij dag en nacht bereikbaar
op nummer 06 - 53750480.

Informatie
Wilt u meer weten over onze Mobile Solutions of verwacht
u tijdelijk demi/RO-water nodig te hebben. Dan kunnen wij u
een passende aanbieding doen, op basis van uw wensen.

Evides Industriewater levert deze diensten via 77 assets,
waarvan 13 DBFO-installaties (Design, Build, Finance &
Operate), die Evides Industriewater ontwerpt, bouwt, financiert
en beheert door geheel Noordwest Europa.
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Specialisten
Evides Industriewater beschikt over operators en technologen
met jarenlange ervaring op het gebied van industriële water
voorziening. Zij nemen u de zorg voor uw watervoorziening
graag uit handen en denken met u mee over uw
water(kwaliteits)vragen.

Uw partner voor water management
Evides Industriewater is onderdeel van Evides Waterbedrijf,
de leverancier van het drinkwater in Zuidwest Nederland,
en sinds 1968 een betrouwbare en inventieve partner voor
de industriële sector. Evides Industriewater levert bijna 100
miljoen m3 proceswater per jaar (waarvan een deel via
hergebruikoplossingen) en zuivert eenzelfde hoeveelheid
afvalwater.

www.evidesindustriewater.nl

