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Workshop Kuvettentesten voor de industrie

Zelf snel en eenvoudigwateranalyses uitvoeren.

We gaan uitgebreid in op het hele traject van afvalwateranalyse. 
Bijvoorbeeld CZV, Ntot, TOC, maar ook nutriënten komen aan bod. 

Veel voorkomende foutenbronnen zullen in de praktijk worden 
getest! U kunt uw eigen praktijkmonster meenemen en analyseren!

Workshop Kuvettentesten voor de communale 
waterzuiveringen

Zelf snel en eenvoudig wateranalyses uitvoeren.

We gaan uitgebreid in op het hele traject van  
afvalwateranalyses; zoals NH

4
, NO

3
 en PO

4
. Veel 

voorkomende foutenbronnen zullen in de praktijk  
worden getest! U kunt uw eigen praktijkmonster  
meenemen en analyseren!

Vraag naar de mogelijkheden op uw locatie! 
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Workshop ‘Onderhoud & storingen aan on-line instrumenten’

Wat kun je zelf doen om de beschikbaarheid van meetresultaten  
te borgen?

Betrouwbaarheid van het meetresultaat is het belangrijkste in de  
sturing van bedrijfsprocessen. Tijdens deze training wordt uitgelegd  
welke acties genomen kunnen worden.

Bezoek aan Milieucentrum HACH Düsseldorf

Heeft u zich altijd al afgevraagd wat HACH bedoelt met 
daadwerkelijke verwerking van de gebruikte kuvetten? 
Bezoek dan nu ons milieucentrum in Düsseldorf en zie 
zelf dat dit de enige juiste verwerking is van chemisch afval 
van uw gebruikte kuvettentesten!

Aansluitend een lezing over kwaliteit en veiligheid.

Excursie max. 8 deelnemers. Deelname is gratis.

Onze activiteiten in 2018

Deelnamekosten voor alle praktijk- en applicatiedagen: 140 € incl. lunch



NOV

7

Workshop pH, geleidbaarheid 
en O

2

Praktijktraining laboratorium en 
veldmetingen.

De basis principes van 
elektrochemie wordt toegelicht 
met een directe vertaling naar de 
praktijk! 

Tijdens het practicum krijgt u 
meer inzicht in onderhoud, opslag 
en kalibratie van elektroden, maar 
ook in de verschillende invloeden 
op de elektroden!

Webinars, onze online 
interactieve seminars!

Webinars zijn korte online 
trainingen, die u gewoon achter 
uw eigen bureau kunt volgen.

9 oktober 
Titraties in de 
voedingsmiddelenindustrie

23 oktober 
Kleurmetingen                   

Andere onderwerpen? Kijk 
eens op onze website onder 
evenementen.

Watercheck: elke 3e 
donderdag van de maand!

U krijgt nu de gelegenheid om 
nieuwe applicaties te testen, 
zoals bijvoorbeeld de CZV:TOC 
ratio in uw afvalwater. U kunt 
uw eigen watermonster in ons 
demonstratiecentrum komen 
analyseren. Wel graag even 
reserveren van te voren.

Roadshows en lunch&learns

Hoe wordt onze instrumentatie in de 
praktijk ingezet?

 
Wij komen graag met ons trailerconcept 
met online, inline meet en regel- en 
laboratoriumapparatuur op locatie. Samen 
met onze klanten laten wij de verschillende 
applicaties en oplossingen voor hun 
productieproces zien. 

Zodra de data van de roadshows bekend 
zijn, staan deze op onze website onder 
evenementen.

Lunch & learns zijn korte bijeenkomsten 
die wij samen met u kunnen organiseren.  
Bijvoorbeeld over een onderwerp dat u 
interesseert! Zoals TOC, troebelheid, Real 
Time Controlling, Prognosys of Mobile 
Sensor Management. 

Neem contact met ons op wanneer dit voor 
u interessant is. 



Aqua Nederland Vakbeurs 2018
Deze vakbeurs heeft zich al sinds jaren bewezen als een welkome 
aanvulling op de beurzenkalender. Dankzij het praktische en 
informele, maar gelijktijdig zeer specifieke karakter is het een ideaal 
ontmoetingsmoment om even bij te praten over de ontwikkelingen 
in de Nederlandse watermarkt.

13, 14 & 15 maart 2018, Evenementenhal Gorinchem

World of Technology & Science 2018
De Wereld van technologie en wetenschap komen bij elkaar.  
De World of Technology & Science (WOTS) bestaat uit vijf beurzen 
die naadloos op elkaar aan sluiten. Elke branche heeft een eigen 
show, met een eigen expositieprogramma: World of Automation, 
World of Laboratory, World of Motion & Drives, World of Electronics 
en Industrial Processing. De WOTS is het trefpunt voor de 
technologiebranche. Dé gelegenheid om informeel de kennis te 
krijgen over de laatste stand van analysetechnieken.

2 t/m 5 oktober 2018, Jaarbeurs Utrecht

Bezoek ons dit jaar op de volgende beurzen

Meer informatie en aanmelden:  0344-636286  |  info-nl@hach.com

www.nl.hach.com


