Drinkwater in uw agrarisch bedrijf

Ook voor uw organisatie is de levering van kwalitatief goed drinkwater op alle tappunten belangrijk. Een storing in de installatie kan
echter de kwaliteit van uw drinkwater nadelig beïnvloeden. Door
correct beheer en een goed aangelegde drinkwaterinstallatie kunt
u dit voorkomen. In deze folder leggen wij uit, aan de hand van
tekeningen, foto’s en omschrijvingen, waar voor u de mogelijke
risico’s schuilen.
In opdracht van Inspectie Leefomgeving en Transport controleert
Evides uw drinkwaterinstallatie. Dit is een technische beoordeling.
Bij gebreken stellen wij u daarvan op de hoogte.
De technische controle wordt beoordeeld aan de hand van de
NEN 1006 en de Vewin-werkbladen.
Kijk voor meer informatie hierover op www.infodwi.nl.

Eigen voorraadvoorziening (silo’s, waterbassins e.d.)
Het water is na de onderbreking uitsluitend bestemd als proceswater. Evides controleert of de uitvoering van de breektank voldoet
aan onderstaand schema.
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Zuiver en betrouwbaar drinkwater is essentieel voor elk bedrijf.
Evides Waterbedrijf levert dit aan 2,5 miljoen klanten in Zeeland,
het zuidwestelijk deel van Zuid-Holland en de Brabantse Wal.
Daarnaast voert Evides controles uit.
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Het is van belang om uw bedrijfswaterleidingen te
merken d.m.v. codering; zie afbeelding.

Contact
Heeft u vragen? Wij zijn via verschillende
kanalen te bereiken. Kijk hiervoor op
evides.nl/contact.

Leidingen				Tappunten

Terugstroombeveiliging met
verschildrukzone (type BA)
Voor o.a. substraten voor menginstallaties. Beschermt tegen
chemische vloeistoffen uit klasse 4.

Terugstroombeveiliging
(type EA)
Voor o.a. brandslanghaspels,
mengkraan met spuitpistool
en reinigingstoestel. Beschermt
tegen terugstroming.

Beluchter (type DA)
Toepassing in combinatie
met keerklep, voor o.a.
melkreinigingsinstallaties.
Beschermt tegen chemische vloeistoffen
uit klasse 3.

Tapkraan met slangaansluiting
(type EB/DA)

> 0,3 M

Keerklep (EA)

Evides is een veelzijdig en vooruitstrevend
waterbedrijf, dat diverse watersoorten
levert uit een verscheidenheid aan bronnen. Dagelijks levert Evides vers water uit
de kraan, voor onze 2,5 miljoen klanten.
Evides is bovendien een belangrijke speler
op de internationale markt voor industriewater en voor de zuivering van industrieel
en huishoudelijk afvalwater.
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Voor slangaansluitingen worden
beluchte tapkranen gebruikt met
eventueel een geïntegreerde keerklep.

Beluchter (DA)

www.evides.nl

