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Stoomketels,
meer controle, meer winst?
Het controleren en bijsturen van chemicaliën in ketelwater gebeurt nog vaak manueel
en periodiek. Een project wil aantonen dat er een alternatief is door online en continu te
meten. De dosering van chemicaliën verloopt dan optimaal. Dat heeft voordelen, zoals
minder verbruik aan water, gas en chemicaliën. Maar ook een langere levensduur van
de ketel en zelfs minder productiestilstanden zijn mogelijk. Diepvriesgroenteproducent
Homifreez heeft de primeur.

“We stellen vast dat we nu minder chemicaliën
en water, en daardoor ook minder gas verbruiken.”
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Coolsaet (AppliTek), Jannes Soutaer (Enerso Holding), Koen
Hoflack (Homifreez).

AppliTek ontwikkelde de eigenlijke analyser,
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lossing is gericht op kleine tot middelgrote

