BEHEER
AFVALWATERZUIVERING
OPTIMAAL MET IMD

Beschikt jouw bedrijf over een eigen
afvalwaterzuivering en ervaar je soms
dat deze onvoldoende aandacht krijgt?
Het zuiveren van afvalwater is geen
kernactiviteit. Maar wanneer de
zuivering niet goed werkt, stijgen de
lozingskosten.
IMD kan er samen met jouw eigen
medewerkers voor zorgen dat de
afvalwaterzuivering voldoende aandacht
krijgt. Hiervoor gebruiken wij de webtool
Sensight die het mogelijk maakt het
proces op afstand te volgen. Deze tool is
ook beschikbaar voor de medewerkers
die het onderhoud en beheer van de
zuivering uitvoeren.

IMD OPTIMALISEERT HET BEHEER
VAN DE AFVALWATERZUIVERING
DOOR:
Inventarisatie van de beschikbare
gegevens
Uitwerken van de meetstrategie
Inzichtelijk maken essentiële
meetdata via Sensight
Regulier beoordelen van de data
Coaching en opleiding van de
technische medewerkers
Technologische advisering

WIL JIJ DE AFVALWATERZUIVERING OPTIMALISEREN?
WE LEGGEN JE GRAAG DE MOGELIJKHEDEN UIT!

www.imd-ma.nl | info@imd-ma.nl | 055 - 368 1414

PRAGMATISCHE OPLOSSINGEN
IMD is specialist in het meten van
afvalwater, het ontsluiten van data en
het vertalen van de meetdata naar
pragmatische oplossingen. Dit doen we
al 50 jaar lang. Onze mensen zijn in staat
om in korte tijd de werking van een
afvalwaterzuivering in kaart te brengen.
We werken intensief samen met onze
klanten zodat verbeteringen blijven zijn.
Bovendien zorgen wij op basis van de
meetresultaten voor een doorvertaling
naar procesverbeteringen in de
productie.
Risico's worden gereduceerd en
bedrijven besparen op lozingskosten.
Ook voorkomen we overschrijdingen van
de lozingsnormen.

VOORDELEN
Vermindering van de risico's op
overschrijding lozingsnormen
Verlaging van de kosten voor het
zuiveren en lozen van afvalwater
Direct resultaat door pragmatische
aanpak
Gedragen verbeteringen door het
betrekken van medewerkers
Overzichtelijke (management)
informatie over de werking van de
zuivering

MEER INFORMATIE?
Neem contact op via +31 (0)55 - 368 1414
of stuur een e-mail naar info@imd-ma.nl

OVER IMD
IMD is specialist in het optimaliseren van
processen door monitoring van
afvalwater. Al 50 jaar lang! Wij zijn ervan
overtuigd dat nieuwe technologie tot
revolutionaire veranderingen leidt, maar
dat uiteindelijk mensen het echte
verschil maken.
www.imd-ma.nl

VERSPILLING TEGENGAAN
DOE JE SAMEN

