Leveringsprogramma van AQA HydraSep
WATERBEHEERSING
(schuif)afsluiters

afvoer- en niveauregeling

scheiding van stelsels

waterberging en infiltratie

LAMELLENAFSCHEIDERS
afscheiders voor run-off
regenwater

terreinwater behandeling
industriële afscheiders

schuifafsluiters voor riolen en kanalen
BEFU maatwerk afsluiters met vele
bedienopties
AQA HKS hydraulisch aangedreven
afsluiter
schotbalken en regelbare schottenstuw
AQA - Saint Dizier mechanische afvoeren toevoerregeling
AQA flow control debietregeling met
gestuurde schuiven
BEFU overstortschuif en kantelstuw
AQA ADKC automatisch deblokkerende
knijpconstructie
AQA TSK control energievrije scheiding
van DWA en RWA
BEFU RVS terugslagkleppen
AQA TOV-R® totaaloplossingen voor
regenwaterberging
HIDROBOX modulair krattensysteem

RVS schuifafsluiters Ø100 mm tot 5000x3000 mm,
standaard en maatwerk, in verschillende uitvoeringen
met speciale profielen, opbouw en inbouw

AQA Hydrocompact® RoWa® Select
lamellenafscheiders met FLEX systeem
AQA ROMA-VARIO®
watermanput® afvoerregeling
AQA TMS
Saint Dizier Hydrocompact®

afscheiders met in praktijk bewezen hoge rendementen
voor zwevende delen, zware metalen, CZV, ultra HR
olieafscheiding

olie/benzine en hybride afscheiders

AQA Service - afscheiders
AQA Hydrocompact® Upgrade

inspectie en onderhoud
afscheider upgrades

RIOOLTECHNIEK EN ACCESSOIRES

CSO PAS overstortzeef

overstortsanering en
randvoorzieningen

(vloedgolf) spoelsystemen

verbeterde overstortput

onderdelen voor gemalen
en randvoorzieningen
luiken en betreding

CSO STATIC WAVE SCREEN
AQA FLEX lamellensysteem
AQA REM rendementsverbetering
AQA HKS klepspoelsysteem
AQA Vacuflush vacuümkamerspoeling
AQA RIOFLUSH energievrije spoeling
AQA Kantelflush kantelbakspoeling
AQA HGS compacte overstortdrempel
AQA OV-FLEX automatisch variërende

overstortdrempel
overstortmes, drijflaagschot, stankslab,
ontluchtingsbuis, stankbestrijding
AQA XS AL-OB aluminium opbouwluiken
AQA XS RVS opbouw- en inbouwluiken
veiligheidsladders en trappen
AQA PICK-UP! tilwerktuig voor deksels

AQA Service - riolering

inspectie en onderhoud
media voor
waterzuivering
slibbehandeling

dragerpakketten voor biologische
zuivering; lamellen voor beter bezinking
hydrodynamische slibdesintegratie

MONITORING, ONDERZOEK EN ADVIES
onderzoek, advies &
ontwerp
waterkwaliteit monitoring

AQA/PROPLUVIA
AQA QC /PROPLUVIA

met opties voor debiet- en overstortregulering
SD FLOREG - SD REGUL'O - SD SURFREG
AQA ROWA-DB
met geïntegreerde debiet- of niveaumeting

energie- en knelpuntvrije benutting van berging in riolen
optimalisering van het VGS, voorkomt wateroverlast
rond en rechthoekig, licht openend en regelbaar
waterberging, gespreide afvoer naar het stelsel na de
bui, afscheiding van vuil
zwaarverkeer belastbare berging direct onder maaiveld

afscheidersysteem in de rioolbuis
put voor begrensde afvoer en surplus bypass
watermanagement en behandelingssysteem
coalescentie- en lamellenafscheiders filters,
adsorberende media, chemisch fysische behandeling
periodieke inspectie, reiniging en/of monstername
maatwerk ombouwprojecten tot HR lamellenafscheiders

automatisch, contactvrij gereinigde zeef voor drastische
vermindering van vuilemissie
overstortzeef
voor verbeterde bezinking in randvoorzieningen
ontwerpmethodiek voor het hoogst mogelijke rendement
spoelsystemen voor bassins, riolen en ‘dode ruimtes’,
met kleppen, vacuümkamer, schuiven, kantelbakken,
energievrij spoelen van riolen met regenwater
voor lange (brede) drempels in compacte putten
past automatisch hoogte aan om oppervlaktewater
tegen te houden en wateroverlast te vermijden
maatwerk onderdelen in vele uitvoeringen
superlichte bediening, verkeersklasse tot zwaarverkeer
in elke gewenste maat
probleemloze opening en verplaatsing van zware
verkeersdeksels met PICK-UP!
functioneel onderzoek, onderhoud en/of aanpassingen
van AWZI tot drinkwater inclusief maatwerk ontwerp en
ondersteuning
hoger rendement gasproductie bij vergisting

functioneel onderzoek, advies en ontwerp voor riolering
management ondersteuning
monitoringprojecten, dataverzameling- en analyse

Neem contact op voor onze maatwerk oplossingen!
AQA HydraSep BV - Vossenkoog 6 1822 BG Alkmaar
tel. +31(0)72 562 8486 - fax +31(0)72 562 8498 - e-mail info@aqa.nl - www.aqa.nl

