For 4 år i træk inviterer vi kunder og branchefælder til drikkevandsdagen
– en unik dag for dig, der arbejder med drift af anlæg hvor der løber vand.

Drikkevandsdag 2016
Onsdag den 9. november 2016 kl. 9.30-15.00
Strøjer Samlingen – Automobiludstilling
Bogyden 12, Turup, 5610 Assens
Kom og få en underholdende og inspirerende dag i selskab med kolleger i
Drikkevandsindustrien. På dagen præsenterer vi dig for de nyeste og bedste
produkter og udstyr til rensning og desinfektion af alle typer anlæg, hvor der
løber vand, som kan drikkes, bruges til bad, køling, varme og afløb. Du får
inspiration til at løse dine vedligeholdelsesopgaver nemt og billigere.
På dagen deler vi vores fejl, læringer og succeser fra det seneste års opgaver,
så I kan koncentrere jer om at udføre jeres arbejde bedst muligt.
Din investering udgør kr. 895,00 ex moms, som opkræves på faktura eller
Visa/Dankort. Vi har et ”no-show-fee” på kr. 300 ex. moms.

Tilmelding dig her – vi har kun få pladser tilbage:
https://drikkevandsdag2016.nemtilmeld.dk/
Bedste hilsner og på gensyn til en god dag!

Program for Drikkevandsdagen 2016
(med forbehold for ændringer):

09.30 - 10.00

Indskrivning, morgenkaffe og rundstykker

10.00 - 10.10

Velkomst, program og præsentation af gæster og partnere

10.10 - 10.30

15 år med Aquatex
Hør hvordan vi har nedlagt kontor, lager og bogholderi og nu
benytter samarbejdsparteres ekspertise til at løse
serviceopgaver i ind- og udland.
v/ direktør, Bjarne Ravn, Aquatex

10.30 - 11.00

Præsentation af ny renseproduktlinje fra Mösslein GmbH
Hør om forbedret produktsikkerhed, godkendelser, effektivitet
og miljø indenfor procesvand og drikkevand.

11.00 - 11.15

Pause med vand, frugt og networking.

11.15 - 12.00

Økonomisk renovering af rentvandstanke
Kan det betale sig at renovere gamle betontanke i stedet for at
bygge nye?
v) Driftsleder Ole Hansen, Fårevejle St. Vandværk
Projektchef Kim Jessen, Aquatex

12.00 - 13.00

Let frokost og rundvisning i Strøjer Samlingens spændende
biler og en overraskelse.

13.00 - 13.15

Blødgøring af drikkevand (indlæg på engelsk)
Erfaringer fra 20 år med blødgøring af drikkevand i Tyskland v/ Direktør og medejer Günther Mösslein, Mösslein GmbH

Program for Drikkevandsdagen 2016 - eftermiddag
(med forbehold for ændringer):

13.15 - 13.30

LuminUltra Water Test - egenkontrol af vandkvaliteter
Drikkevand, brugsvand, kølevand, procesvand, ballastvand.
Hør hvordan du nemt foretager en egenkontrol af vandet på 10
minutter, der afslører forureninger på rekordtid og forhindrer
bunkring af dårligt vand.
v/ Direktør Bjarne Ravn, Aquatex

13.30 - 13.45

HydroSense- test for legionella på 25 minutter
Effektiv måde til at undgå udvikling af smittefare.
v/ Projektchef Anders Ravn, Aquatex

13.45 - 14.00

Kort pause med vand, frugt og networking

14.00 - 14.15

Desinfektionsanlæg til vandmålere
23% af alle nye vandmålere er i følge stor tysk undersøgelse
forurenede. Se og hør hvordan du effektivt løser problemet.
v/ Projektchef Anders Ravn, Aquatex

14.15 - 14.30

Sikring af vandkvalitet til brugsvand
AnodiX vandbehandlinger er ikke kun effektivt over for
bakterier og Legionella, men giver også mulighed for at sænke
fremløbstemperaturen og spare energi.
v/ Projektchef Kim Jessen, Aquatex

14.30 - 14.50

AquatexCalc - ny gratis app hjælper dig i hverdagen
Vores nye app hjælper dig med at beregne rense- og
desinfektionsopgaver. Du vælger bare hvilken renseopgave du
skal udføre og får så oplyst rette produkt, mængde og pris.
v/ Direkør Bjarne Ravn, Aquatex Afslutning

14.50 - 15.00

Afrunding og tak for i dag.

