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HydroTechnic bv

Den Isomo 10
B-2990 Wuustwezel
Tel: +32(0)3 666 55 03
onderhoud@hydrotechnic.be
www.hydrotechnic.be

ONZE KLANTEN

"Hydrotechnic staat in voor het onderhoud 

van de eigen technieken maar ook die van 

andere leveranciers" (TMVW - Farys)

"We rekenen op snelle interventies en er is 

een goede communicatie" (Shell Nederland)

"We krijgen een mooie, duidelijke 

rapportage met hun bevindingen en 

aanbevelingen" (PSA – MPET – ATS)

"Kort op de bal spelen... 

daar kunnen we alleen maar tevreden 

over zijn" (Marco Van Der Horst, particuliere klant)

WATERZUIVERING

HEMELWATERGEBRUIK

INFILTRATIE - DIEPTEBORING

POMPTECHNIEKEN

AFSCHEIDING

BUFFERPUTTEN - BEKKENS

SEPTISCHE PUTTEN

Hydrotechnic is een betrouwbare partner 

voor service & onderhoud van alle

waterbehandelingsinstallaties:

• waterzuiveringsinstallaties : IBA’s & KWZI’s

• pompinstallaties

• afscheiders

• mobiele installaties

• …

Rioolbeheerders, industrie, kmo’s en particulieren 

doen beroep op onze service en expertise.

service & ONDERHOUD
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WATERZUIVERINGSINSTALLATIES
Hydrotechnic zorgt voor alle service 

en onderhoud van verschillende 

waterzuiveringsinstallaties. Werkt u met een 

mechanische waterzuiveringsinstallatie 

(SAF, SBR, MBR, Active Slib, fysicochemie,…) 

of met een natuurlijke waterzuivering (rietveld, 

BelleAqua Axylit, kokosbiobed,…)

Hydrotechnic zoekt steeds mee naar een 

totaaloplossing voor uw permanente of 

mobiele waterzuiveringsinstallatie.

U KAN STEEDS BEROEP DOEN OP ONZE 
VAKMENSEN VOOR:

• technische controle van uw waterzuiveringsinstallatie
• periodiek onderhoud van elektrische en mechanische 

onderdelen (mixers, mengers, oppervlaktebeluchters,…)
• preventieve controle van uw installatie, Hydrotechnic 

contacteert u hiervoor!
• vervangen van mechanische onderdelen of sturing bij defect
• nemen van effluentstaal met analyse door erkend 

laboratorium, inclusief rapportering effluentwaarden
• administratie, registratie onderhoud of interventie
• onderhoud en technische controle van pompinstallatie
• nazicht en aanvulling van kokos of xylitvezel
• controle folies (bijvoorbeeld EPDM)
• maaien van rietveld
• snelle interventie bij storing
• mogelijkheid om een omniumcontract af te sluiten

U KAN STEEDS BEROEP DOEN OP ONZE 
VAKMENSEN VOOR:

• technische controle van uw pompinstallatie
• periodiek onderhoud of preventieve controle van 

elektrische en mechanische onderdelen
• elektrische uitmeting, beveiliging, isolatieweerstand
• nazicht van pompwaaier, versnijder, dichtingen van 

kabels, vlotters, niveausondes, …
• vervangen van pomp(en), onderdelen of sturing 
• administratie, registratie van onderhoud of interventie
• snelle interventie bij storing
• mogelijkheid om een omniumcontract af te sluiten

Hydrotechnic zorgt voor alle service en 

onderhoud van verschillende pompinstallaties. 

Werkt u met een dompelbare pomp (voor 

afvalwater, regenwater, proceswater of 

grondwater) of met een droog opgestelde 

pomp? 

POMPINSTALLATIES
Welke afscheiders zitten er in uw 

rioleringsstelsel? Scheidt u olie en vetten af, 

of heeft u een KWS-systeem (koolwaterstof) 

met een coalescentiefilter? Hydrotechnic 

verzorgt ook de service en onderhoud 

voor zetmeelafscheiders, slibindikkers of 

slibvangers.

AFSCHEIDERS OLIE & VET
U KAN STEEDS BEROEP DOEN OP ONZE 
VAKMENSEN VOOR:

• periodiek onderhoud of preventieve controle
• visuele inspectie putlichaam, meting drijflaag, 

alarmcontrole, reinigen sensor, …
• ledigen van slibvangruimte voordat maximale 

vullingsgraad is bereikt of via sensor aangegeven
• reinigen coalescentiefilter bij 

koolwaterstofafscheider
• nemen effluentstaal met analyse door 

erkend laboratorium, inclusief rapportering 
effluentwaarden

• snelle interventie bij storing

Met ons uniek online opvolgsysteem ALERT 

zoeken onze ervaren medewerkers dagelijks 

naar de beste totaaloplossing voor uw zuiver 

waterbeheer. 

DOE OOK BEROEP OP DE EXPERTISE VAN 
HYDROTECHNIC VOOR: 

• Camera-inspectie: (ondergrondse) verstoppingen, lekken, 
leidingbreuken of leidingtracé in beeld brengen

• Geurdetectie: met rookapparatuur oorzaken van 
geurhinder opsporen

• Rioleringsinspectie: d.m.v. rookapparatuur waterstromen 
in kaart brengen

• Debietmeting: dimensioneren van uw installatie  
• Meetcampagne: meermaals per dag kwaliteit van (afval)

water analyseren
• Eigen bordenbouw: op maat gemaakte stuur- en 

beheerssystemen

ONZE OPLOSSINGEN
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