Kwakernaak B.V. en Kennis van Pompen B.V. nodigen u uit voor:

RELATIEDAGEN

WOENSDAG 4 NOVEMBER - DONDERDAG 5 NOVEMBER 2015
SEMINAR ‘EEN IDEAAL GEMAAL’

Inclusief
certificaat
!

Kies u w c ur su s !

Cu rsu s A

Elke cursus wordt 2 keer per dag gegeven, één keer in de ochtend en één keer in de middag. U kunt zelf bepalen of u zich voor
4 of 5 november inschrijft. U bepaalt uw eigen dagprogramma
door uzelf in te schrijven voor 1 of 2 cursussen. Heeft uw collega
geen uitnodiging ontvangen? Ook hij of zij kan zich inschrijven!

Ef fec t i ef om g aan met fo utieve
aan s l u i t i n g en i n d e rio lering

Advies
Twijfelt u of een cursus geschikt is voor u? Wilt meer weten over
de inhoud van de cursus? Neem dan contact met ons op.

Dagp rog ra m m a
09.30 uur
10.00 uur
12:00 uur
13:00 uur
15.30 uur

Ontvangst en registratie
Start eerste cursus
Lunch
Start tweede cursus
Borrel, netwerken

I nsch r i j ve n
Meld u snel aan, het aantal cursusplaatsen is namelijk beperkt.
We behandelen de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst.
U kunt zich aanmelden tot en met 15 oktober 2015. Na uw inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging, adresinformatie en routebeschrijving. Bij voldoende aanmeldingen worden er
nieuwe cursusdagen ingepland. U kunt zich inschrijven op
www.kwakernaak.nl.

Koste n

Cornelis de Haan, Partners4UrbanWater en Richard Alblas, Kwakernaak B.V.
10:00 uur en 13:00 uur
EEN IDEAAL GEMAAL in een gescheiden rioolsysteem is
een gemaal waarbij er geen schoon water naar de rwzi
wordt verpompt en dat er geen rioolwater in de sloot
terecht komt. Foutieve aansluitingen kunnen roet in het
eten gooien!
In deze cursus wordt ingegaan op hoe je als beheerder
met foutieve aansluitingen om kunt gaan.

• Waarom grip op foutieve aansluitingen belangrijk is
en wat je buiten zoal tegenkomt en kunt leren.
Voor- en nadelen van verschillende opsporingstechnieken, inclusief een demonstratie. Enerzijds een
overzicht van inspectietechnieken maar er zullen ook
voorbeelden worden getoond van wat op basis van
bestaande metingen in gemalen / met eenvoudige
middelen buiten kan worden geconstateerd.
• Wat kun je bereiken tegen welke kostprijs? Gemiddeld zijn er ca 3-6% foutaansluitingen, tegen welke
kosten kan je dit reduceren tot minder dan 1% en
wat levert dit potentieel op bij een zuivering, oppervlaktewater. Welke foutaansluitingen verdienen de
aandacht?
• Hoe organiseer je een project en hoe kan je in de dagelijkse praktijk omgaan met foutieve aansluitingen.
Aan de hand van (meegebrachte) voorbeelden of afgeronde projecten de juiste aanpak bepalen.
• Nieuwste ontwikkelingen.
• Er is ruimte om door uzelf aangedragen concrete
vraagstukken te bespreken.

1 cursus: € 95,00 per persoon, exclusief BTW.
2 cursussen: € 150,00 per persoon, exclusief BTW.
Lunch is inbegrepen. Certificaat wordt verstrekt.

Loc ati e
Zowel op 4 als op 5 november vinden de cursussen plaats bij
Kwakernaak B.V. te Groot-Ammers.
Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

Z i e vo l g e n d e p a g i n a vo o r c u r s u s B, C e n D

Curs u s B

Cu r s u s D

Ke n n i s d e l en k an
ve r ke e rde p omp sch elen !

E r va rin ge n m e t
E M VI/ UAV GC d o o r
o pd ra chtgeve r e n
o pd ra chtn e m e r

Hans Teunissen, Kennis van Pompen
10:00 uur en 13:00 uur
In deze cursus wordt u uitgelegd waar een goede pompkeuze aan voldoet en op gebaseerd is.
• Hoe bepaal ik het debiet van een pomp; wat willen we
weten?
• Een juiste pompkeuze; wat zijn de selectie criteria voor het
selecteren van de juiste pomp? Hoe herken ik cavitatie en
hoe kan ik dit voorkomen, verhelpen? Wat is NPSH?
• Welke werkpunten kan ik beter vermijden en waarom?
• Hoe bepaal ik hoe groot mijn gemaal moet worden bij
welke toepassing?
• Wat doet een pomp met een (deels) versleten waaier; meten in de praktijk wat het verschil is tussen een juist afgestelde pomp en een versleten, niet juist afgestelde pomp.
Genoemde en andere aspecten worden in deze cursus behandeld. Er wordt een pomp met de deelnemers getest om
de verschillen zelf te leren herkennen in een professioneel,
gecertificeerde testfaciliteit.

Cu rsu s C

Intelligente
po mpregelingen
met frequent ieomvorm e rs
Kwakernaak B.V.
10:00 uur en 13:00 uur
Wilt u weten hoe u energiebesparende gemalen moet bouwen? Dan is dit een interessante cursus voor u. Er is tegenwoordig technisch heel veel mogelijk. Maar wat is nu werkelijk
relevant en nuttig? In deze cursus leert u hoe u uw pompen
intelligent kunt inregelen met frequentieomvormers. Uiteindelijk zult u ervaren dat de techniek zelfs energie bespaart!
Deze cursus richt zich zowel op de theorie als de praktijk van
het inregelen van pompen met frequentieomvormers.
• Er zal gestart worden met de theorie over een FO regeling.
Er is een nieuwe intelligente FO ontwikkeld, deze zal ook
toegelicht worden.
• Na de theoretische uitleg zal er een live testopstelling
zichtbaar gemaakt worden met pompen in enkel en parallelbedrijf met de intelligente, unieke frequentieomvormers.
Op een groot beeldscherm zullen de uitkomsten zichtbaar
zijn. Zo ziet u wat de frequentieomvormers doen met de
pompen. U ziet de Q-H kromme en de efficiency. Kortom u
leert hoe u de pompen en de frequentieomvormers goed
moet instellen om het perfecte werkpunt te behalen.
• De frequentieomvormers verzorgen zelf de energiebesparing, zoeken het werkpunt (B.E.P.) op in enkelpomps of
dubbelpomps bedrijf, zonder speciaal gebouwde software
in PLC programma’s. U ziet op schermen de energiebesparing live tot stand komen en dat de werkpunten worden
opgezocht door de FO’s.

Kwakernaak B.V.
10:00 uur en 13:00 uur
Diverse sprekers vanuit visie opdrachtgever
en aannemer.
Juridische benadering:
Mr. Arjan van de Watering, Advocaat Bouw,
Vastgoed en Aanbesteding (Ten Holder Noordam
advocaten)
EMVI/UAV GC is al sinds een aantal jaren actueel. Wat zijn de ervaringen met EMVI/UAV GC
op dit moment en dan wel specifiek gericht op
de ‘waterketen’. Het is vooral een interactieve
sessie waarin voldoende ruimte is voor uw eigen ervaringen met EMVI/UAV GC.
• Wat zijn de voordelen en de nadelen van
EMVI/UAV GC? Wat zijn de belemmeringen?
• Is er een terechte angst voor deze vorm van
werken? Of kan het gewoon goed functioneren?
• Wat kan beter, wat kan duidelijker?
• De ervaringen met EMVI/UAV GC komen
uitgebreid aan bod. Deze worden belicht
vanuit diverse invalshoeken, namelijk de
ervaringen vanuit de opdrachtgever, de leverancier en de advocaat.

w w w. k waker n aak . n l

