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WELKOM BIJ
ODS METERING
SYSTEMS
Wat na de tweede wereldoorlog tijdens

mechanische flowmeters voor het (ver)laden,

de wederopbouw van Rotterdam begon

lossen en verwerken van een grote diversiteit

als buizenleverancier groeide al snel in

aan gasvormige en vloeibare producten.

de jaren daarna uit tot leveringen van
flowmeters, afsluiters en pompen voor

Over ons

waterleidingbedrijven.

Metingen, monstername en analyse-

ODS is door de jaren heen als organisatie
ontwikkeld van leverancier in losse
componenten tot aan systeembouwer van
complete meetoplossingen en van lokale,
Rotterdamse speler tot een internationale
firma. De klant voorop en meten en
bemonsteren is de rode draad van onze
organisatie.
Met de toenemende regelgeving in de jaren
zeventig heeft ODS samen met beleidmakers
en toezichthouders bijgedragen aan de
huidige technologie die gebruikt wordt om
aan bemonstering- en meetverplichtingen te
voldoen.

systemen, daar weten we alles van. Of
het nu om olie, gas of water gaat. Dat
heeft onze focus en interesse. Door de
technische vooruitgang en ontwikkeling van
verschillende meetprincipes blijven we ons
ontwikkelen als specialist in totale meet-,
bemonstering- en analyse-oplossingen.
Vanuit dit perspectief geven we graag (on)
gevraagd advies om het gewenste resultaat
te bereiken. Wat de beste oplossing is?
Dat ligt eraan wat uw bedrijfsactiviteit is en
met welke regelgeving en milieurisico’s u te
maken heeft. Doordat we een objectieve,
technische en oplossingsgerichte aanpak
hebben, zijn we in staat om samen de beste

Naast het analyseren, meten en

keuzes te maken voor al uw uitdagingen in

bemonsteren van proces- en afvalwater

analyses en monsternames.

is ODS één van de eerste leveranciers van
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WIJ ZIJN
ODS
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ONZE
OPLOSSINGEN
Steeds meer bedrijven (h)erkennen de nut en de noodzaak van het meten,
bemonsteren en analyseren van (afval)water en biogasstromen.

100% focus op uw analyse, meting en monstername

Van ontwikkeladvies tot aan in bedrijfstelling

Naast de wettelijke regels heeft de

ODS biedt onder andere oplossingen voor:

vervuilingswaarde van (afval)water en

arrow-circle-right Afvalwater

biogas invloed op de voortgang van uw

arrow-circle-right Proceswater

productieproces. Om productverlies en een

arrow-circle-right Ketelvoedingswater & stoomcondensaat

hogere vervuiling onder controle te houden, is

arrow-circle-right Biovergistingsinstallaties

een analyzer essentieel.

arrow-circle-right Oppervlaktewater

Systeembouw in eigen huis

Kennis van lokale regelgeving

Maatwerk naar uw specifieke wensen
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ANALYSE EN
MONSTERNAME
VAN AFVALWATER
Afvalwater bestaat uit een mengsel van duizenden stoffen
waardoor geavanceerde apparatuur nodig is om de mate van
vervuiling te kunnen meten.
Sinds de invoering van de wet- en regelgeving

Monstername-apparatuur

voor het bemonsteren van afvalwater,

Deze apparatuur wordt ingezet voor het

hebben wij bijgedragen aan de ontwikkeling

verzamelen van afvalwatermonsters.

van monstername-apparatuur. Daarna

Het verzamelde monster kan worden

hebben wij ons ook toegelegd op de

geanalyseerd op diverse parameters om

mogelijkheden van TOC-analysers. Voor de

bijvoorbeeld de vervuilingswaarde te

juiste analyseresultaten van afvalwater biedt

bepalen. Deze monstername kan zowel

ODS online TOC-analysers en monstername-

volume- en tijdproportioneel of batchgewijs

apparatuur.

worden bestuurd. De verzamelde
monsters worden opgeslagen in de

TOC analyser

geconditioneerde ruimte. Een geavanceerde

Met het online bewaken van het TOC-gehalte

temperatuurregeling garandeert een

van afvalwater krijgt u een beter inzicht

correcte conservering van het monster bij

van de vuilvracht waarmee u de zuivering

een ruimtetemperatuur tussen 1°C en 5°C.

gaat belasten. Hierdoor bent u instaat het
zuivingsproces beter te beheersen en bij

Toepassingen van monsternames:

te sturen indien nodig. Ook heeft u met de

arrow-circle-right Influent en effluent lozingspunten

analyse van het afvalwater direct controle op

arrow-circle-right Oppervlaktewater monstername

Wist u dat?

Monstername-apparatuur

een mogelijke lekkage in uw productieproces.

voldoet aan de normen:

Een plotselinge stijging van het TOC-

• NEN 6600-1:2018

gehalte en/of totaal stikstof (TNb) in uw
afvalwaterstroom wijst veelal op een fout in
uw procesvoering.

• NEN EN 16479:2018
• NEN EN ISO 5667-3:2018
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Wist u dat?

• Een TOC-meting u van belangrijke
procesinformatie voorziet.
• U schade aan de boiler of
warmtewisselaar kunt voorkomen door
goede procesbeheersing.
• ODS u de ondersteuning, opleiding
en service biedt om uw TOC analyser
optimaal te laten presteren.
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ONLINE
ANALYSE VAN
PROCESWATER
Met meer dan 10 biljoen liter proceswater dat
jaarlijks wordt gebruikt in de Nederlandse
industrie is het van belang om de kwaliteit van
water te borgen en vervuiling tegen te gaan.
ODS biedt een Total Organic Carbon (TOC) analyser aangezien
TOC één van de belangrijkste parameters is om de mate van
vervuiling te meten. Zoals de naam al zegt, meet een TOC
analyser, zowel voor proceswater als retourcondensaat, het
totaal gehalte organische koolstofverbindingen. Ook andere
parameters zoals totaal koolstof (TC), totale anorganische
koolstofverbindingen (TIC) en totaal stikstof (TNb) kunnen
geanalyseerd worden.
De online TOC analyser is een accurate meetmethode om
proceswater tijdens uw productieprocessen te monitoren
en te beheersen. De controle van het proceswater en/of
retourcondensaat wordt gerealiseerd door middel van een hoge
temperatuur oxidatie (1200 °C) waarbij het monster volledig
wordt omgezet in onder andere CO2 en water. Het gevormde CO2
wordt na behandeling gemeten in een NDIR-detector.
Controle op de kwaliteit van Purified Water (PW) en Water For
Injection (WFI) behoren ook tot de mogelijkheden.

10

11

OLIE-OP-WATER
DETECTIE
De gevolgen van een olielekkage op het water kunnen serieuze
gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk om olielekkages tijdig
op te sporen en te verhelpen.
Met een detector ontvangt u een alarmering

ROW Olie op water detector

zodra er een olielaag op water ontstaat.

Een unieke optische oliedetector is de

Wij bieden twee meetprincipes voor het

Remote Optical Watcher (ROW). De installatie

detecteren van olie op water; drijvend of

is uiterst eenvoudig. De ROW wordt boven

contactloos.

het oppervlak gemonteerd. Een pulserende
UV-lamp beschijnt het oppervlak (water of

Leakwise Olie op water detector

vaste ondergrond). Zodra er een oliefilm

Deze drijvende sensor is een ideaal

ontstaat, zal de olie gaan fluoresceren.

instrument om lekkage van olie in het water

Dit zichtbare licht wordt door de detector

snel te detecteren. De meting berust op

opgevangen en vertaalt in een olie-alarm.

een hoge frequentie elektromagnetische
absortietechniek. Het water- of

Toepassingen van beide detectoren:

vloeistofoppervlak vormt het diëlektricum

arrow-circle-right Raffinaderijen

tussen de twee condensatorpolen. Het

arrow-circle-right Energiecentrales

grote voordeel van deze techniek is dat

arrow-circle-right Hoogspanning schakelstations

er geen valse alarmen ontstaan en het

arrow-circle-right Zware industrie

onderhoud nihil is. In de volgende branches

arrow-circle-right Productiebedrijven en de metaalsector

wordt deze detector veelvuldig gebruikt:

arrow-circle-right Windmolens

olie, petrochemie, stroomopwekking en

arrow-circle-right Op- en overslagbedrijven en

distributie, transport, on- en offshore.

verladingspieren

Wist u dat?

Wij ook sensoren bieden die de
laagdikte kunnen meten.
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Wist u dat?

Groen gas/biogas een
substantiële bijdrage levert aan
de duurzame energieproductie.
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BIOGAS
ANALYSER
De transitie naar duurzame, hernieuwbare
energie is in volle gang en biogas is daar een goed
voorbeeld van. ODS biedt voor deze markt een
geavanceerde biogas analyser.
Biogas is een gas dat ontstaat als gevolg van vergisting van
organisch materiaal, zoals mest, rioolslib of gestort huisvuil. Het
biogas bestaat hoofdzakelijk uit methaan (CH4) en koolstofdioxide
(CO2), maar ook componenten, zoals zuurstof (O2), waterstofgas (H2)
en waterstofsulfide (H2S).
In het verwerkingsproces van biomassa naar biogas is het essentieel
om gasmengsel te analyseren om gevaarlijke stoffen, explosie- en
brandgevaar op tijd te signaleren. Met een biogas analyser heeft u
inzicht in de samenstelling van het gas. In biogas zijn de volgende
componenten te meten:
arrow-circle-right 0-100 vol% CH4
arrow-circle-right 0-100 vol% CO2
arrow-circle-right 0-25 vol% O2
arrow-circle-right 0-5000 ppm H2S
arrow-circle-right 0-2000 ppm H2
De biogas analysers worden onder andere toegepast bij:
arrow-circle-right Industriële en agrarische vergistingsinstallaties
arrow-circle-right Afvalverwerkingsbedrijven
arrow-circle-right Afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI)
arrow-circle-right Ontzwavelingsinstallaties
arrow-circle-right Warmtekrachtinstallaties (WKK)
arrow-circle-right Biogasopwaardering naar aardgaskwaliteit
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UW PARTNER IN
SYSTEEMINTEGRATIE
Elk project heeft z’n eigen specifieke kenmerken. Dat vereist een
luisterend oor voor u wensen, een scherpe blik op de technische
en bouwkundige mogelijkheden en een neus voor de beste prijskwaliteitverhouding. U kunt op ons rekenen!
Persoonlijk advies

In de eindfase van projecten worden indien

Voor het juiste advies komen wij graag

gewenst bij ODS een Factory Acceptance

persoonlijk met u kennismaken om uw

Test (FAT) en eventueel op locatie een

wensen te bespreken op het gebied van

Site Acceptance Test (SAT) uitgevoerd.

analyse, metingen en/of monstername voor

Vakmanschap, precisie en gevoel voor de

uw biogas, proces- en afvalwaterstromen.

juiste oplossing is waar ODS bekend om
staat.

Systeemintegratie
Voor al uw analyse, meet en/of monstername

Veilig en vertrouwd

systemen – of het nu om nieuwe systemen of

Veilig en gezond werken is een voorwaarde

renovatie gaat – bieden wij de juiste oplossing

voor het leveren van kwaliteit. Met een

op maat. Het realiseren van meetsystemen,

betrouwbaar team van specialisten

analyses en monsternames voor de

gaan wij - volgens alle internationale

meest uiteenlopende projecten, compleet

standaarden- voor u aan het werk. Als één

ingebouwd in een bestaande ruimte of in

van de eerste bedrijven van Nederland is

een nieuw analysehuisje. Hierbij kunnen wij

ODS VCA-gecertificeerd, en zal voor dat ze

uiteenlopende fabricaten integreren. Onze

werkzaamheden gaat uitvoeren wel of niet

ingenieurs ontwerpen 3D-tekeningen en

verplicht altijd een LMRA invullen om zo veilig

verzorgen de volledige documentatie met

mogelijk te werken voor een ieder. ODS is uw

alle voorgeschreven technische tekeningen,

partner voor projecten.

aansluitschema’s en certificaten van de
projecten.
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SERVICE EN
KALIBRATIE
Om de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van uw
metingen en analyses te waarborgen, bieden wij u de
volgende services aan.
Inbedrijfname apparatuur

Storingen

Monstername-apparatuur en analysers kunt

Mocht er toch onverwachts een probleem

u door ons laten installeren en inregelen.

voordoen dan staat onze servicedienst voor

Wij geven u een volledige instructie van

u klaar.

de apparatuur, zodat u de nodige kennis
heeft tijdens het dagelijkse gebruik. Voor

Reserveonderdelen

specifieke praktijkervaring kunnen wij een

Voor alle apparatuur hebben wij een groot

trainingsprogramma op maat verzorgen.

aantal onderdelen op voorraad. Ook hebben
wij direct contact met diverse leveranciers

Preventief onderhoud

voor reserveonderdelen. Zo bent u altijd

Technisch onderhoud is belangrijk voor

verzekerd van de continuïteit van uw

de beschikbaarheid en levensduur van

apparatuur en uw processen.

uw apparaten. Wij kunnen u ontzorgen
door middel van een servicecontract,

Flowmeter kalibratie

denk bijvoorbeeld aan een jaarlijks

Om een optimaal meetproces te garanderen,

onderhoudscontract. Dit levert u veel

hebben wij een kalibratielaboratorium in

voordelen op:

Barendrecht. Hier kunnen wij uw flowmeter

arrow-circle-right Verzekerd van service wanneer u het

op nauwkeurigheid controleren en zo

nodig heeft
Wist u dat?

• Wij uw kalibratie ook onder ISO/
IEC 17025 kunnen uitvoeren.
• Wij alle merken debietmeters
kalibreren op volume en massa.

arrow-circle-right Uw apparatuur in topconditie
arrow-circle-right Onderhoudsinterval geoptimaliseerd op
basis van uw gebruik
arrow-circle-right Één aanspreekpartner voor uw installatie

nodig justeren. Hiervoor gebruiken wij
gecertificeerde kalibratiebanken.
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KOM IN CONTACT
MET ONS

Wij staan altijd open voor uitdagingen in
meetoplossingen. Wilt u overleggen met één van onze
specialisten? Neem dan contact met ons op:
Onze bezoekadressen
ODS METERING SYSTEMS

ODS BELGIUM

Donk 6

Peepolderlaan 21

2991 LE Barendrecht

2910 Essen

Nederland

België

+31 180 640 879

+32 491 612 435

instrumentatie@kloeckner.com

instrumentatie@kloeckner.com

www.ods-metering-systems.nl

www.ods-metering-systems.be

VOLG ONS OP LINKEDIN!
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www.ods-metering-systems.nl

