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Efcon® Water Service (Dutch only)
Efcon® Water biedt service op maat aan voor bedrijven en
overheden in Nederland en België.
•
•
•
•
•
•

Inbedrijf name & Preventief onderhoud
Waarborging Meet- en Monstername apparatuur
Flowmeter kalibratie / verificatie volgens NEN 6600-1
Monstername apparatuur certificatie volgens NEN 6600-1
Ruime voorraad reserve onderdelen
3 compleet uitgeruste Efcon® servicewagens

In Europa ondersteunen wij gespecialiseerde distributeurs
om de eindgebruiker zo goed mogelijk van dienst te kunnen
zijn. Wereldwijd opererende organisaties, kunnen direct zaken
doen met Efcon® Water.
Meer informatie?
Bel naar +31 347 342 777 of stuur een e-mail naar:
info@avm-efcon.nl
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Inbedrijfname apparatuur
U kunt ervoor kiezen om uw apparatuur door EFCON® te laten onderhouden op locatie. Onze service medewerker zal dit, in goed
overleg, zo efficiënt mogelijk afhandelen. Het is daarbij tevens
mogelijk om een volledige instructie te krijgen voor al het betrokken personeel.

Jaarlijks onderhoud
Indien u wenst om jaarlijks onderhoud te laten plegen aan uw
apparatuur, brengt dat een aantal voordelen met zich mee:
•
•
•
•
•
•

Topconditie van de apparatuur
1 aanspreekpartner voor uw NEN 6600-1 installatie
Planning door Efcon® Water
Optimalisatie van bestaande situaties
Preventief periodiek onderhoud
Service-certificaat met eventueel NEN 6600-1 waarborging

Flowmeter kalibratie / verificatie
Om een optimaal meetproces te blijven garanderen, biedt Efcon®
Water jaarlijkse “natte”verificatie van uw afvalwater flowmeter.
Deze werkzaamheden worden op lokatie uitgevoerd met gecertificeerde meetapparatuur. Efcon® Water verzorgt bij voorkeur
praktijk gerichte “natte” verificaties daar “droge kalibratie” (elektrische check van de meter) ons te weinig betrouwbare informatie
geeft om u met een gerust hart uw jaarlijkse heffing te laten voldoen aan uw waterkwaliteitsbeheerder.
In het jaar dat men een “natte” verificatie uitvoert is een “droge”
kalibratie niet nodig (stukje voorschrift).
Onze praktijk stelling, Doe een jaarlijkse “natte”verificatie voor
hetzelfde geld om veel meer duidelijkheid over de toestand van
uw heffingsinstallatie te verkrijgen wordt bij de meeste van onze
vaste klanten dan ook toegepast.

Ondersteuning en reparatie
Heeft u een vraag of een opmerking? Neem dan gerust contact
met ons op per telefoon. Uiteraard kunt u ons ook mailen of een
bericht achterlaten via een contactformulier op onze website.
•
•

Tel. +31 347 342 777
info@avm-efcon.nl

Is er een reparatie vereist? Dan wordt dit z.s.m. ingepland om oponthoud van het sampling-proces te minimaliseren.

Reserveonderdelen op voorraad
Efcon® Water heeft veel reserveonderdelen op voorraad liggen.
Op deze manier kunnen wij snel schakelen bij zowel de productie
van onze apparatuur als bij het ondersteunen van u als klant.

Efcon® Water b.v. | www.efconomy.com

Nieuweweg 3B | 4126 RN Hei- en Boeicop | The Netherlands | Phone : +31 347 342 777 | info@avm-efcon.nl

