Basiscursus
proceswaterinstallaties
Leer ketel- en koelwaterinstallaties
kennen, waterrapporten lezen en
afwijkingen signaleren!

“ Ik neem dagelijks de meterstanden op en meet de
geleidbaarheid, maar wat zeggen de afgelezen waarden mij?”
“In het beheersplan van de koeltorens staat dat de indikking
van het water niet meer mag bedragen dan 3x. Wat houdt dat
eigenlijk in?”
De beantwoording van dit soort veelgestelde vragen komt
aan bod in deze cursus. Na afloop van de cursus heb je meer
begrip van de werking van de verschillende onderdelen in
een proceswaterinstallatie. Ook kun je de juiste maatregelen

In het kort

nemen bij afwijkingen.

Waterbehandelingsinstallaties, chemie en microbiologie?
Omgekeerde osmose, calciumcarbonaat, alkaliteit, legionella,
bacteriën van de coligroep: dat kent voor jou na het volgen van de
cursus geen geheimen meer. Dus: wil je ook leren een
proceswaterinstallatie te beheren en onder andere legionella de
baas te blijven? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier op c-

Onderwerpen:
 Een inleiding in chemische en microbiologische



mark.nl.



Legionellapreventie




aspecten;
De globale werking van verschillende
waterbehandelingsinstallaties (ontharder, omgekeerde
osmose installatie);
Uitvoering van de meest belangrijke watercontroles
(pH, geleidingsvermogen, hardheid, alkaliteit,
sulfietgehalte, etc.);
Meest belangrijke aspecten bij ketel- en koelwater
behandeling;
Het lezen van wateranalyserapporten;
Het beheer in het kader van legionellapreventie.

Bij de proceswaterinstallaties “koeltorens” en “luchtbevochtiging”
is legionellapreventie een belangrijk onderwerp. Hierbij wordt

Voor wie?

niet alleen ingegaan op de potentiele risico’s, maar zeker ook de

De cursus is interessant voor installateurs, leveranciers en
natuurlijk voor technische medewerkers van onder andere
ziekenhuizen, industriële bedrijven met watervoerende
installaties en kantoorpanden met verschillende
klimaatsystemen.

beheersmaatregelen worden behandeld.

Duur van de cursus
1 dag; zie cursusagenda voor de exacte datum.

Groepsgrootte
De groepsgrootte is gelimiteerd, waardoor er voldoende
aandacht is voor praktische vragen, behandeld door een
ervaren adviseur van C-mark. Liever incompany? Dat kan
ook, geheel op maat en gericht op jouw specifieke
bedrijfssituatie en wensen.

Prijs

Wanneer & waar?
Bekijk de
cursusagenda op
c-mark.nl.

Interesse? Meld je aan!
Aanmelden kan via
c-mark.nl. Meer weten?
Mail naar info@c-mark.nl.
of bel via 088-8310500.

€ 375,- per persoon (excl. BTW).

Certificaat/diploma
Je ontvangt een certificaat van deelname.

