Zuiver drinkwater in uw bedrijf
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.
Ook voor uw organisatie is de levering van kwalitatief goed drinkwater
op alle tappunten belangrijk.
In deze folder kunt u zien hoe u, door middel van een beveiliging, uw
drinkwaterinstallatie eenvoudig kunt beschermen tegen ongewenste
terugstroming/terugheveling van het water. In de NEN 1006 en de
Vewin-werkbladen vindt u meer informatie over deze beveiligingen.
(zie www.infodwi.nl)
Evides controleert of er tussen de waterleiding en de aangesloten
toestellen (conform genoemde richtlijn) de juiste beveiliging is aangebracht. Bij de inspectie kijken wij ook of er in de waterinstallatie
leidingen aanwezig zijn waar wel druk op staat, maar waar geen
afname plaatsvindt (ook wel dode leidingen genoemd). De niet meestromende leidingen vergroten namelijk de kans op ongewenste groei
van bacteriën of legionella.

Tapkraan met slangaansluiting
(type EB/DA)
Voor slangaansluitingen worden beluchte
tapkranen gebruikt met eventueel een
geïntegreerde keerklep. Beschermt tegen
terugstroming/terugheveling.

Niet controleerbare keerklep
(Type EB)
Mogelijk te plaatsen voor de tapkraan
met beluchter zodat deze ook tegen
terugstroming is beschermd.

Terugstroombeveiliging
(Type EA)
Voor o.a. brandslanghaspels,CV-vulkranen
(CV < 45 kW), koffieautomaten en bierspoelleidingen. Beschermt tegen terugstroming.
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Terugstroombeveiliging met
verschildrukzone (Type CA)
Voor o.a. ontharders voor vaat-wasmachines en
CV-vulkranen (CV > 45 kW). Beschermt tegen
terugstroming van water met o.a. een chemische
toevoeging.

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

Warmwatersystemen
(beveiligingen)
Voor o.a. inlaatcombinaties bij warmwaterbereiders (zie foto), mengventielen met keerkleppen en warmtewisselaars met dubbele
scheiding. Voorkomt terugstroming van warm
water in de koudwaterleiding.

Verwijderen van niet
meestromende leidingen
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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.

www.evides.nl

