BRONAANPAK
AFVALWATER

In veel productieprocessen gaan
kostbare grondstoffen via het afvalwater
verloren. Zonde, vinden wij bij IMD. Door
afvalwater slim te monitoren bespaar je
niet alleen op de kosten voor grondstof
verlies, maar ook op lozingskosten.
Samen optimaliseren we de productieen werkprocessen. We zorgen ervoor dat
grondstoffen ingezet worden zoals ze
bedoeld zijn: om waardevolle producten
te creëren!
Grondstoffen besparen via afvalwater is
een samenspel van meetdata, processen
en mensen. Bij IMD noemen we dit
bronaanpak afvalwater waarmee we
aantoonbare besparingen realiseren.

DE AANPAK OMVAT:
Inzet van geavanceerde
meetsystemen
Koppeling live meetgegevens
afvalwater aan productie en
reinigingsprocessen
Inzet van ervaren levensmiddelen- en
procestechnologen
Een multidisciplinair team, duidelijke
scheiding van projectmanagement en
specialisten
Training en coaching van gebruikers,
zodat zij autonoom reductie van
grondstofverlies kunnen realiseren

KIES OOK VOOR DE
BRONAANPAK AFVALWATER

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

DRAAGVLAK ESSENTIEEL
Draagvlak binnen de hele organisatie is
van groot belang voor het slagen van een
traject als bronaanpak afvalwater.
Afvalwater is een integraal
bedrijfsonderdeel waarbij afdelingen
als productie, kwaliteit, technische
dienst en technologie een grote rol
spelen.

VOORDELEN
Reduceren grondstofverliezen
Verlagen van lozingskosten
Live koppeling van productie- en
afvalwatergegevens
Lager risico op overschrijdingen van
de lozingsnormen
Gedragen verbeteringen door het
betrekken van de medewerkers

SENSIGHT
Door inzet van de webapplicatie
Sensight zorgt IMD voor een veilige en
betrouwbare live koppeling van
afvalwater meetgegevens aan
productiegegevens. De informatie is
voor iedere stakeholder beschikbaar,
zodat alle betrokkenen over dezelfde
gegevens beschikken.
Door onze aanpak reduceren bedrijven
grondstof verliezen en verlagen de
lozingskosten. Niet eenmalig, want
door verankering van de werkwijze in
bedrijfsprocessen wordt een duurzame
verandering gerealiseerd.

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

