
Duurzame waterbehandeling
is de toekomst 
Zoals bij veel bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie is water van essentieel belang in het productieproces. Maar 
zonder dat bedrijven het beseffen, is water ook de veroorzaker van veel problemen. Gewoon leidingwater is hard en 
corrosief en zorgt dat kleppen dicht gaan zitten, meet- en regeltechniek ontregeld raakt, lekkages in warmtewisselaars 
en leidingen ontstaan en energiekosten stijgen. Met waterbehandeling kunnen dit soort problemen vrij eenvoudig 
worden getackeld.

ADVERTORIAL

De vraag naar duurzame oplossingen neemt in Nederland sterk  
toe. Daarnaast wordt steeds meer gekeken naar oplossingen voor 
duurzame waterbehandeling. Een bedrijf dat zich in Nederland daar-
mee bezig houdt met duurzame waterbehandeling is Grünbeck, een 
internationale speler op het gebied van waterbehandeling. “Grünbeck 
is al ruim 65 jaar toonaangevend en hecht veel waarde aan duurza-
me oplossingen. De jarenlange ervaring en expertise resulteert 
steeds weer in vernieuwende innovatieve oplossingen waar de  
Nederlandse industrie nog veel van kan gaan profiteren”, aldus  
Nick Liebrand, directeur van Grünbeck Nederland.

Besparen op energie 
Familiebedrijf Gebroeders Fuite produceert vanuit Genemuiden al 
meer dan 100 jaar veevoer voor de Nederlandse markt. Door duur-
zame waterbehandeling toe te passen heeft het bedrijf in korte tijd 
een energiebesparing weten te realiseren. Een bijkomend voordeel 
van de duurzame waterbehandeling is een stabiele procesvoering  
en minder afvalwater. ‘Kan het energieverbruik met een eenvoudige 

ingreep worden teruggebracht?’, was de vraag die aanleiding was 
voor het bezoek van Grünbeck aan de Gebroeders Fuite en hun be-
staande water behandelaar Sequestrol. Fuite produceert stoom voor 
zijn productieproces, een proces dat veel energie kost. Voor een juis-
te besparing is ge keken naar de capaciteit van de ketel, gemiddeld 
verbruik en energetische waardes. Uiteindelijk werd door de plaat-
sing van een Reversed Osmosis Installatie (GENO®-OSMO-HXL) 
een energiebesparing gerealiseerd. “Wij zijn erg tevreden over de 
RO-installatie van Grünbeck”, aldus Jaap Fuite, directeur van de  
Gebroeders Fuite B.V. “Dankzij duurzame waterbehandeling hebben 
we een lager energieverbruik, een lager afvalwatervolume en een 
stabiele procesvoering.”

Besparen op onderhoud 
Bakkerij de Paauw is in 1973 in Hoornaar (ZH) gestart als dorps-
bakkerij. Innovatiedrang, lef en een goede neus voor zaken deden 
het bedrijf in rap tempo groeien. In 1991 verhuisde de bakkerij  
naar Hardinxveld-Giessendam, naar een locatie die ruimte bood  
aan moderniseringen, een groeiend assortiment en uitbreiding van  
het personeels- en klantenbestand. De bakkerij leverde zowel aan 
eigen winkels als aan een groeiend aantal afnemers in het hele 
land. Tegenwoordig is brood- en banketbakkerij De Paauw een van 
de toonaangevendste bakkerijen in Nederland. 
De bakkerij koelt het brood dat uit de oven komt met een koel-
carrousel die koeling ontleent aan de lucht. Bij een te hoge buiten-
temperatuur wordt als aanvulling adiabatische koeling ingezet.  
Daarbij wordt water in de lucht verneveld waardoor de temperatuur 
van de lucht snel daalt. Echter hard en corrosief water veroorzaakt 
schade aan installaties en onbehandeld water verhoogt de kans op 
bacteriële besmetting.  De oplossing: waterbehandeling door middel 
van een RO-installatie! Bij de nieuwbouw van de grootbroodlijn koos 
Bakkerij De Paauw en bestaande waterbehandelaar Rintra B.V. voor 
een RO-installatie (GENO®-OSMO-X) van Grünbeck. De kwaliteit 
en de service die Grünbeck biedt, was doorslaggevend.

Ketelwaterbehandeling
Water bestemd voor een stoomketel wordt in de meeste situaties  
alleen onthard. Hierdoor concentreren zouten in de ketel en moeten 

De installatie bij Fuite zorgt voor een lager energieverbruik, een lager afvalwater-

volume en een stabiele procesvoering.
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deze (om corrosie te voorkomen ) regelmatig worden gespuid. Dit 
spuien is relatief duur, omdat veel (warmte)energie verloren gaat. 
Dat kan worden voorkomen door het water dat naar de ketel gaat  
te ontzouten. De voordelen van ketelwaterbehandeling zijn:
1. Minder spuien.
2. Beperking van schade aan de stoomketel.
3. Verlenging van de levenscyclus van de stoomketel.
4.  Besparing van kosten op energie en onderhoud.
5. Minder verbruik van chemicaliën.

Koelwaterbehandeling 
Van het totale waterverbruik in Nederland wordt 85% gebruikt voor 
koeling. Optimale warmteoverdracht en het voorkomen van proble-
men in warmtewisselaars is hierbij essentieel. De behandeling van 
koelwater kan bestaan uit:

1. Het ontharden en/of ontzouten van het water.
2. Het toepassen van deelstroomfiltratie.
3. Een juiste dosering van chemicaliën.
4. Juiste hoeveelheid spuien.
Een juiste behandeling van koelwater ver zekert een optimale  
werking van de koel installatie, bespaart op onderhoud en verlengt 
uiteindelijk ook de levensduur van de installatie.

Milieuvriendelijk ontzouten 
De Reversed Osmosis (RO)-installaties van Grünbeck hebben een 
hoge betrouwbaarheid en een lager energieverbruik door slimme 
technologie. De demi-waterinstal laties werken zelfregulerend en 
passen zich bijvoorbeeld aan op de watertemperatuur. Daarnaast 
wordt er tot 30% energie bespaard, doordat de installaties gebruik  
maken van energiezuinige membranen en frequentie gestuurde 
pompen. 

De voordelen op een rij:
• Energiebesparing tot 30%.
• Compact formaat.
• Koppeling aan BUS-systemen mogelijk.
• Automatisch zelfregelende installatie.
• Online-werking mogelijk.
• Bedingen middels touchpanel.
• Geïntegreerde datalogger.

Meer informatie over de duurzame oplossingen van  
Grünbeck vindt u op www.gruenbeck.nl of neem contact 
op met Grünbeck via 054-1820903 of info@gruenbeck.nl. 

Grünbeck staat voor duurzaamheid
Grünbeck is in Europa al vele jaren dé specialist op het gebied 
van duurzame waterbehandeling. Met een jaarlijkse groepsomzet 
van 130 miljoen euro is Grünbeck een succesvolle en gerenom-
meerde onderneming die over optimale deskundigheid beschikt. 
Grünbeck heeft zijn eigen innovatiecentrum met laboratorium en 
technische teams die gespecialiseerd zijn in het ontwerpen en 
berekenen van installaties voor waterbehandeling voor grote  
hoeveelheden en hoge prestaties. Grünbeck hecht veel waarde 
aan duurzaamheid en kijkt verder dan alleen het leveren van  
optimale waterkwaliteit.

Het hoofdkantoor van Grünbeck in Höchstädt an der Donau met onderzoeks-, opleidingscentrum en productiefaciliteit. 


