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Metingen in Water

UW PARTNER VOOR EEN LANGDURIG GEBRUIK VAN UW MEETTOESTELLEN

Met meer dan 30 jaar ervaring is Elscolab in de Benelux actief op het vlak van 
installatie, reparatie en preventief onderhoud van diverse online en labo meet-
toestellen.

Of het nu gaat over metingen in afvalwater, oppervlaktewater of drinkwater; 
wij adviseren u graag bij uw milieuprojecten zoals vb. debietmeting, 
automatische monstername of het monitoren van waterkwaliteitsparameters.

In een persoonlijk overleg wordt uw problematiek geanalyseerd en 
vervolgens een concrete oplossing voorgesteld op basis van de best 
beschikbare technologie op de markt. Tijdens het integreren van de oplossing 
staat u er niet alleen voor. Wij begeleiden u stap voor stap tot een succesvol 
project met het nodige advies bij de opstart, tijdens de installatie, tijdens het 
(preventief ) onderhoud en zelfs bij het interpreteren van de resultaten.  

Onze service afdeling met gediplomeerde techniekers garanderen dan ook 
een professionele serviceverlening. Om u beter te kunnen bijstaan, genieten 
onze techniekers van een continue bijscholing op gebied van de nieuwste 
technologieën. 

Op deze manier proberen wij u nog beter bij te staan en als “Trusted Adviser” 
ervoor te zorgen dat uw applicaties steeds optimaal blijven renderen. Wij zijn 
uw lange termijn partner voor uw milieuprojecten.

WAT EN WAAROM EEN PREVENTIEF ONDERHOUD?
Aangezien uw meetapparatuur instaat voor heel precieze 
metingen, is het belangrijk op regelmatige basis een preventief onderhoud 
uit te voeren. Zo garanderen we de optimale werking van het toestel en 
verlengen we de levensduur.

Na een algemeen nazicht van het toestel worden slijtage gevoelige 
onderdelen vervangen in samenspraak met u. Op deze manier bent u zeker 
van een probleemloze werking en vermijdt u pannes en dure 
noodinterventies.
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IN-HOUSE & ON-SITE

In ons labo hebben wij altijd de juiste materialen voor handen om een perfecte 
dienstverlening te garanderen. Om ervoor te zorgen dat een herstelling zo snel 
mogelijk wordt uitgevoerd, voorzien wij ook een voorraad van de meest 
voorkomende reserveonderdelen.

Wij proberen het toestel binnen de 
vijf werkdagen na aankomst bij 
Elscolab terug bij u te bezorgen. 
U krijgt dan ook de mogelijkheid om 
tijdens deze periode een 
vervangtoestel te huren.

Is het voor u niet mogelijk of prak-
tisch om uw toestellen naar ons op te 
sturen? Dan komen onze techniekers 
ter plaatse om onderhoud of herstel-
lingen uit te voeren.
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HUURFORMULE

In veel meetgevallen is er een bepaalde � exibiliteit 
nodig. Zo vb. bij het tijdelijk monitoren van bepaalde 
events of om de oorzaak te vinden van een bepaald 
milieu vraagstuk. 

Om tegemoet te komen aan deze vragen, biedt 
Elscolab een huurformule aan voor diverse applicaties. 
Zo kan u zelf onderzoek voeren en bepaalde inzichten 
krijgen inzake de interactie tussen proces en milieu.

TRAINING

Elscolab biedt de gebuikers van de instrumenten een 
uitvoerige praktische training bij de opstart van het 
toestel.

De basics uit de handleiding in combinatie met veel 
praktische tips & tricks zorgen dat u leert wat u moet 
weten over uw nieuwe meetopstelling. 
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Neem een kijkje op onze nieuwe website voor een overzicht van 
alle oplossingen, services, blogartikelen, trainingen & evenementen.

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en neem contact met ons op via:

OPPERVLAKTEWATER AFVALWATER OCEAAN METEO & GRONDWATER
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