Uw partner in waterzuivering
en waterhergebruik

Consulting Engineers

EPAS INTERNATIONAL – Sinds 1992 expertise in water
solutions
EPAS INTERNATIONAL is gespecialiseerd in adviesverlening betreffende de volledige watercyclus: van
proceswater tot hergebruik van afvalwater. Als onafhankelijk consultancy- en engineeringbureau
ondersteunt EPAS haar klanten uit de industrie bij de opvolging, beheer en optimalisatie van de
waterzuiveringsinstallaties, ondersteund door eigen labo-onderzoek.

CONSULTING

DESIGN

LABO

OPLEIDING

Advies en assistentie
nodig bij uw
waterzuivering?

Een waterzuivering
bouwen, verbouwen,
optimaliseren?

Ondersteuning nodig
bij de analyse van uw
afval- en proceswater?

Op zoek naar hands-on
kennis voor uw
medewerkers?

EPAS is uw
waterpartner:

EPAS is uw technisch
adviseur:

EPAS begeleidt u naar
een oplossing:

EPAS is uw
opleidingsverstrekker:

• Opvolging, beheer en
optimalisatie
waterzuiveringsinstallaties

• Conceptonwikkeling
van WZI’s

• Inhouse labo- en
pilootonderzoek

• Proces en technische
opleidingen

• Technisch en
procesbegeleiding bij
het (ver)bouwen van
WZI’s

• Standaard analyses

• Hands-on kennis voor
uw medewerkers

• On-site assistentie
• Oplossingen van
technische problemen
• BBT-studies
• Audits & Water
Management Plan
• Kostenbesparingen

• Microscopische slib
karakterisering

• Evaluatie en trade-off
van technologieën

• Ecotoxiciteitstesten
(Belac volgens
ISO17025)

• Data Management
System (D-MISS) &
modellering

• Research &
Development

• Milieu-impactstudies

• Online meeting van
endocriene
verstoringen
(Frogbox®)

• Algemeen of 100%
maatwerk

• Combinatie van
theoretische inzichten
en technieken uit de
praktijk
• Nederlands, Frans of
Engels

Assistentie en advies
bij de volledige watercyclus
EPAS INTERNATIONAL ondersteunt u op volgende vlakken:
• Advies en assistentie bij uw waterzuivering:
o Dagelijkse procesopvolging van de installaties
o Labo-onderzoek zoals toxiciteitsmetingen, activiteitstesten …
o Microscopische analyses van actief slib
o Chemische analyse van stalen
o Remediëring van operationele problemen
o Procesoptimalisatie (reduceren van waterverbruik, energie en chemische
producten …)
o Audits van uw waterzuivering en proceswater-installaties (koeltorens,
stoomboilers, gesloten koude- en warmtesystemen …)
• Audits van de watercyclus in de productie
• Haalbaarheidsstudies
• Technische studies ter ondersteuning van milieu-vergunningsaanvragen
• Opleidingen (algemeen of op maat)

Waarom voor EPAS kiezen?
✓ Sinds 1992 ervaring in
milieuproblematiek
✓ Opvolging, beheer en
optimalisatie van
waterzuiveringsinstallaties
✓ On-site assistentie &
onafhankelijk advies voor de
industrie
✓ Opleidingen met aandacht
voor de praktijk
✓ In-house labo &
pilootonderzoek
✓ Ecotoxiciteitstesten (BELAC
volgens ISO17025)
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