
Drinkwater- en afvalwatersystemen voor evenementen

safe, healthy and pure water
Your water, our care

Engineering op maat | Installatie, onderhoud en service
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“Het is onze missie om veilig, gezond en puur

water te leveren aan de wereld.”

Product solutions

EW Booster units

EW Breaktanks 

EW Buffer tanks 

Couplings, piping and hoses

Potable water

EW M-500 Export

EW Potable Water Machine

Wastewater treatment

EW Wastewater Treatment Units

EW Wastewater Treatment Container

EW Afmitech Rotating Bubble Aerator

Potable water quality monitoring

EW Real-time Water Monitoring Unit

Picture: Potable water machine 6m3/day
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‘’Het is onze missie om veilig, gezond en puur water te leveren aan 
de wereld’’, zegt Jochem van Engelenhoven, president en CEO van 
Engeldot-Water. Jochem van Engelenhoven heeft meer dan 25 jaar 
ervaring in de drinkwater en afvalwater industrie in Europa, Azië 
en Noord Amerika. 

Systemen
EW voorziet in op maat gemaakte veilige water behandelings-
systemen voor alle soorten toepassingen; van huishoudelijk  
apparatuur tot industriële bedrijven of internationale missies en 
evenementen.  Dit betekent dat EW permanente oplossingen 
biedt maar ook tijdelijke oplossingen, van de hoogste kwaliteit 
met lage onderhoudskosten. 

Het productassortiment van Engeldot-Water bevat drinkwater sys-
temen voor mensen, drinkwater systemen voor vee, industrie- en 
proces watersystemen, drinkwater real-time kwaliteitsmonitoring 
systemen en afvalwater zuiveringssystemen. 

Full-service pakket
Uw water is onze zorg. Engeldot-Water voorziet haar klanten van 
een full-service pakket; van op maat gemaakte ontwikkeling en 
installatie tot onderhoud en service op locatie. 
Daarnaast biedt EW de mogelijkheid om EW drinkwater systemen 
en afvalwater systemen te huren. 

Introductie

“Het is onze missie om veilig, gezond en puur

water te leveren aan de wereld.”

Engeldot-Water (EW) is een professioneel ontwikkelings-bedrijf van drinkwater systemen 

en afvalwater systemen. 

Veilig, gezond en puur water

Safe: EW drinkwater systemen voldoen aan de eisen van de WHO richtlijnen

Healthy:  Voorzien van gezond drinkwater voor zowel mens als vee

Pure: Behandeling van water naar drinkwater of schoon uitvloeiend water

“Het is onze missie om veilig, gezond en puur

water te leveren aan de wereld.”
Jochem van Engelenhoven - President /CEO



Evenementen

Perfecte oplossing voor verschillende branches, 

zoals industrie, vee, offshore en evenementen.

Naast drinkwater is er grote behoefte aan water voor tijdelijke sa-
nitaire voorzieningen, spoelwater en douchewater. Om grootscha-
lige verspilling van kostbaar drinkwater tegen te gaan biedt Engel-
dot-Water diverse oplossingen voor het gebruik van oppervlakte 
water en bronwater voor de productie van B water. 

Engeldot-Water biedt een brede range aan producten en compo-
nenten aan om gehele waterleiding netwerken aan te leggen of uit 
te breiden voor tijdelijke watervoorzieningen. Dit varieert van los-
se koppelingen en slangen tot hulpstukken en complete verdeel-
systemen met of zonder water keurmerk. Alle verdeelsystemen 
kunnen volledig klant specifiek worden ontworpen en gebouwd, 
waardoor optimale functionaliteit kan worden behaald. 

Daarnaast biedt Engeldot-Water diverse pompsystemen aan voor 
het verpompen van verschillende waterstomen, variërend van 
drinkwater en grijs water tot afvalwater. Deze pompsystemen zijn 
geschikt voor vele verschillende toepassingen waaronder evene-
menten, buitenbeurzen, humanitaire voorzieningen, recreatie, 
zwembaden, bouwplaatsen en industriële voorzieningen. Ieder 
systeem kan specifiek worden ontworpen naar gelang de wensen 
van onze klant. 

Perfecte oplossing voor verschillende branches, 

zoals industrie, vee, offshore en evenementen.

Evenementen en tijdelijke (humanitaire) voorzieningen verbruiken in korte tijd grote  

hoeveelheden water. 



Verdelers
Engeldot-Water heeft een ruim assortiment met verdelers welke 
u voor diverse toepassingen kunt gebruiken. Bijvoorbeeld voor 
het gemakkelijk en snel opstellen van een leidingnetwerk zon-
der het bestaande systeem aan te passen. Daarnaast biedt het de 
mogelijkheid tot het gemakkelijk drukloos maken van delen van 
uw leidingnetwerk en het invoegen van desinfectiepunten in het 
bestaande leidingnetwerk zonder het aan te tasten. Alle verde-
lers kunnen worden voorzien van een terugstroom beveiliging en 
schroefdraadafdichting met hoge eind sterkten. Alle elementen 
zijn verkrijgbaar met diverse drinkwaterkeurmerken waaronder 
KIWA en WRAS, beschikbaar in koper, messing, RVS en kunststof. 
Om drinkwaterleidingen en afvalwater leidingen te onderschei-
den kunnen de verdelers worden geleverd met zwarte en blauwe 
koppelingen in de afmetingen 25-90 mm.  Engeldot-Water ont-
werpt en fabriceert de verdelers zelf waardoor diverse opties en 
uitvoeringen mogelijk zijn met of zonder frame. 



Drinkingwater booster pump units 
Functie: Energiezuinige frequentie gereguleerd of conventionele pomp voor 
het transporteren van drink- of proceswater.

Toepassing: Evenementen, beurzen, humanitaire voorzieningen  
(tijdelijke voorzieningen), industrie, offshore etc. 

• Eigen design, productie onder private label met eigen keurmerk mogelijk
• Uitvoerbaar met 1, 2 of 3 pompen
• Max. capaciteit 0,5 tot 300 m3 per uur, max. opvoerhoogte 160 Mwk
• Motorvermogens van 0,5 tot 45 kW, 110, 230, 400 of 690 Volt, 50 of 60 Hz
•  Compleet bedrijf gereed met aanzuig en persleiding, terugslagklep,  

afsluiter etc. in diverse diameters  

Pompsystemen met andere specifi-

caties/uitvoeringen op aanvraag 

Wastewater booster pump units 
Functie: Verpompen van grijze en zwarte afvalwaterstromen welke niet 
onder vrij verval op het rioolstelsel geloosd kunnen worden.

Toepassing: Evenementen, beurzen, humanitaire voorzieningen  
(tijdelijke voorzieningen), industrie, offshore etc.

• Eigen design, productie onder private label mogelijk 
• Standaard met 1 of 2 snijdwerkpompen 
• Max. capaciteit 18 m3 per uur, max. opvoerhoogte 23,5 Mwk
• Motor vermogen 1 of 2x 1,8 kW, 400 Volt, 50 of 60 Hz
•  Voorzien van slagvast kunststof reservoir, bruto inhoud 46 liter,  

met aansluitpomp diam. 75 en 110 mm
• Compleet bedrijf gereed met persleiding set 2” – PE 50 mm
•  Duurzame besturing, elektronisch of pneumatisch gestuurd,  

met draairichting controle, omschakelrichting (l-r), akoestisch alarm  
en toerbeurtschakeling per pomp

• Stapelbare vol bad verzinkte metalen frames met vorklift geleding



Kitchenbox mini N600
Functie: Voor het verpompen van grijs en troebel afvalwater stromen 
zonder vezels uit o.a. keukenblokken, wasmachines, wastafels etc. 

Toepassing: Evenementen, beurzen, humanitaire voorzieningen  
(tijdelijke voorzieningen), recreatie, horeca en catering 

• Eigen design, productie onder private label mogelijk
• Gemonteerd in stootvaste lichtgewicht ALMG5 bakken 
• Stapelbaar en afsluitbare behuizing met handgrepen
• Afmetingen 33 x 28 x 50 cm (l x b x h)
• Meervoudige invoer aansluitingen
• 1x 1 ¼ “ of 40 mm aansluiting
• Opvoerpomp met storingvrije vlotterarm
• Max. capaciteit 15 m3 per uur, max. opvoerhoogte 9,7 Mwk
• Motor 110 of 230 V, 50 of 60 Hz., 0,55 kW, IP68
• Aansluitkabel L= 10 meter 
• Max. vloeistof temperatuur 35 ºC

Kitchenbox maxi
Functie: Voor het verpompen van grijs en troebel afvalwater stromen met 
vezels uit o.a. keukenblokken, grootkeukens, wasmachines, wastafels etc. 
met vuildelen tot 38 mm.

Toepassing: Evenementen, beurzen, humanitaire voorzieningen  
(tijdelijke voorzieningen), recreatie, horeca en catering 

• Eigen design, productie onder private label mogelijk
• Gemonteerd in stootvaste lichtgewicht ALMG5 bakken 
• Stapelbaar en afsluitbare behuizing met handgrepen
• Afmetingen 33 x 28 x 50 cm (l x b x h)
• Meervoudige invoer aansluitingen
• 1x 1 ¼ “ of 40 mm aansluiting
• Opvoerpomp met storingvrije vlotterarm
• Max. capaciteit 18 m3 per uur, max. opvoerhoogte 11 Mwk
• Motor 110 of 230 V, 50 of 60 Hz., 0,75 kW, IP68
• Aansluitkabel L= 10 meter 
• Max. vloeistof temperatuur 35 ºC



Buizen en hulpstukken 
• PVC en PP
• Manchet of lijm verbinding
• SN2, SN4 of SN8
• Met of zonder KOMO of KIWA keurmerk
• Drukbuis in 16-110 mm, PN6-PN16
• Riolering in 32-500 mm
• Lengtes van 4-6 meter

Polyethyleen (PE)
• Polyethyleen (PE)
• 16-90 mm doorsnede
• Verkrijgbaar met of zonder KOMO/KIWA keurmerk
• Blauw/bruine streep of zonder
• PE40 of PE100
• SDR9, SDR11 of SDR17
• PN6-PN16
• Leverbaar op lengte of rollen van 25, 50 of 100 m
• Geïsoleerd of met tracing optioneel

PP klemkoppelingen
• 16-110 mm
• Blauwe of zwarte wartels
•  Leverbaar met diverse drinkwater keurmerken 

(KIWA, DVGW, WRAS etc.)
• Leverbaar in alle uitvoeringen 



Storz koppelingen
• Nokafstand 31-160
• Binnendraads – buitendraads, 1”-6” 
• Aluminium
• Ook leverbaar met slangtule ¾”- 6”

Gekah koppelingen
• Messing
• Met slangtule
• Binnendraad – buitendraad, ½”- 1 ½”

Camlock koppelingen 
• RVS, aluminium of PP
• ½”-4”
• V-deel, M-deel en eindkappen
•  Leverbaar in binnendraad – buitendraad  

en met slangtule



Waterbehandeling

Door het produceren van B water kan men significant besparen 
op kostbaar drinkwater inkoop waardoor een van de grootste kos-
tenposten kan worden herzien. De EW installaties zijn geschikt om 
van oppervlakte en grond water B water te produceren wat ge-
schikt is als douchewater, toiletwater of als spoelwater. Met name 
tijdens evenementen waar in korte tijd veel mensen gebruik ma-
ken van sanitaire voorzieningen of douches kan dit van toepassing 
zijn. Daarnaast biedt EW haar klanten de mogelijkheid om grijs-
water, afkomstig van douches te behandelen tot toilet spoelwater. 
Hiermee kunnen grote hoeveelheden water worden hergebruikt 
die normaliter verloren gaat. Deze installaties zijn speciaal door 
Engeldot-Water ontwikkeld voor gebruik bij grote evenementen 

zoals meerdaagse muziekfestivals, sportevenementen en buiten-
beurzen. Daarnaast zijn ze eveneens toepasbaar voor bouwplaat-
sen, recreatie en zwembaden. 

Afvalwater behandeling
EW afvalwater systemen behandelen afvalwater tot effluent wa-
ter, wat kan worden teruggevoerd in het milieu op een veilige en 
milieu vriendelijke manier, of het water kan worden ingedekt en 
hergebruikt voor andere doelen. Geen van Engeldot-Water haar 
afvalwater behandelingssystemen maakt gebruik van chemicaliën 
tijdens dit zuiveringsproces.

Engeldot-Water ontwikkeld, bouwt en beheert drinkwater productie systemen en afvalwater be-

handelingssystemen speciaal voor evenementen en tijdelijke voorzieningen waar het drinkwater 

leidingnetwerk of riolering niet direct aanwezig is of waar men kiest voor duurzame alternatieven. 
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WPU
Functie: Waterzuiveringsunit geschikt voor drinkwater productie uit  
bronwater en oppervlaktewater. 

Toepassing: Evenementen, recreatie, campings, tijdelijke voorzieningen

• 12-14 m3 per uur
• 1x 230 V, 50 Hz
• Energieverbruik <1,0 kW
• 8, 10 of 20 ft. container, geïsoleerd en verwarmd 
• Volledig automatisch
• Waterbehandeling bestaande uit: 
- Fijne filtratie - Ultra filtratie - Ionenwisseling - Desinfectie
- Remineralisatie - UV sterilisatie - Adsorptie
- Optioneel desinfectie doseersysteem

WFP 
Functie: het zuiveren van oppervlakte water (rivier, meer, kanaal), bron, pro-
ces en zeewater tot veilig en gezond drinkwater conform WHO normen. 

Toepassing: woon en werkgebied (ruraal en urbaan), industrie, evene-
menten, offshore, humanitaire voorzieningen (tijdelijke voorzieningen), 
evenementen etc. 

• Eigen design, productie onder private label mogelijk
• Plug & Play installaties 
• Productie capaciteit van 500-1.500.000 liter per dag
• Aansluitvermogens van 110 tot 690 V, 50 en 60 Hz
• Geleverd in containers van 5, 8, 10, 20 en 40 ft. 
• Waterbehandeling bestaande uit:
- Fijne filtratie - Ontijzering - Adsorptie - Ionenwisseling
- Reverse Osmosis (RO) - Remineralisatie - UV sterilisatie
- Optioneel desinfectie doseersysteem



Grijs water filtratie systemen
Functie: Engeldot-Water heeft een grijs water filtratie installatie ontwikkeld 
ter voorkoming van bulk verspilling van kostbaar drinkwater. De installatie 
is gemaakt voor het filteren van grijs water stromen welke vrijkomen uit 
douches, wastafels en wasmachines. Het gefiltreerde water kan worden her-
gebruikt als toilet spoelwater of irrigatie water.

Toepassing: Evenementen, buitenbeurzen, humanitaire voorzieningen 
(tijdelijke voorzieningen), recreatie, hotels, industrie etc. 

• Eigen design, productie onder private label mogelijk
• Geleverd in 8, 10, 20, 40 ft. zeecontainers 
• Nominale capaciteit 2,5 tot 60 m3 per uur
• Plug & Play inzetbaar
• Automatische backwash van het filtratie systeem
•  Optioneel: 

Real time online water kwaliteitsmonitoring 
Na behandeling tot douche, was, zwem of drinkwater

Grijs water hergebruiken als toilet 

spoelwater of irrigatie water 

Grijs water hergebruiken als toilet 

spoelwater of irrigatie water 
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EW Afvalwater behandelingssystemen
Capaciteit: 15 tot 70 m3 per dag 

Kenmerken: Door het combineren van verschillende sedimentatie en pu-
rificatie technieken wordt huishoudelijk afvalwater gezuiverd tot schoon 
water wat voldoet aan lokale veiligheids-en lozingseisen. Dit betekent dat 
het direct in de natuur teruggebracht mag worden. 
Engeldot-Water ontwerpt de installaties aan de hand van klantspeci-
ficaties waardoor een op maat gemaakt systeem wordt geproduceerd 
wat naadloos aansluit op de eisen van onze klant. Doordat de systemen 
worden gebouwd in standaard container formaten zijn ze gemakkelijk 
te transporteren en kunnen ze voor verschillende doeleinden worden 
gebruikt zoals humanitaire voorzieningen (tijdelijke voorzieningen), meer-
daagse evenementen of op locaties waar geen riolering aanwezig is. 



Waterverbeteringsunits 
Functie: Het verbeteren van de drinkwaterkwaliteit in situaties waar de norm 
voor coliformen en zwevende deeltjes wordt overschreden.

Toepassing: Evenementen, beurzen, humanitaire voorzieningen  
(tijdelijke voorzieningen), recreatie, horeca en catering 

• Eigen design, design onder private label mogelijk
• Gemonteerd in een afsluitbare, stapelbare aluminium ALMG3 behuizing 
• Europallet formaat, afmetingen 120 x 80 x 70 cm (l x b x h)
• Nominale capaciteit 18m3 per uur bij PN 4,0
• Manueel bedienbare grove pre-filtratie
• Carbon adsorptie
• Drukverschil meting 
• Desinfectie vloeistof opslag tank inhoud 200 liter
• Volume gestuurde desinfectie doseerpomp
• 230 V, 50-60 Hz., 0,35 kW
• Verzonken aansluitkoppelingen diameter 40 of 50 mm
• Geen uitstekende delen, voorzien van handgrepen

EW Greenline Health & Taste
Capaciteit 5,000 l/u 

Functie: Ter voorkoming van verspilling van duurzaam drinkwater tijdens bijvoor-
beeld grote evenementen heeft Engeldot-Water een water zuiveringssysteem 
ontwikkeld wat uit oppervlakte water of bronwater B water produceert. Het B water 
is toepasbaar voor toiletten, douches en zwemwater. De systemen worden Plug & 
Play geleverd op vol bad verzinkt stalen frames. 

Toepassing: evenementen, buitenbeurzen, humanitaire voorzieningen (tijdelijke 
voorzieningen), recreatie, zwembaden, industriële voorzieningen, bouwplaatsen 
etc.

• Eigen design, productie onder private label mogelijk
• Capaciteit 5,0 en 10,0 m3 per uur bij PN 4,0 
• Met of zonder feed water pomp, 230V, 50-60 Hz, 1x of 2x 1,85kW
• Met of zonder water distributie pomp, 230V, 50-60 Hz, 1x of 2x 1,85kW
• Voorzien van drukverschil bewaking
• Automatische backwash in de voor filtratie
• Behandeling bestaat uit:
 - Fijne filtratie
 - Ontijzering
 - Carbon filtratie
 - UV sterilisatie

Toevoeging van Omgekeerde Osmose (RO) of een compressor is optioneel.



EW Breaktanks
Functie: voor het opslaan, bufferen of onderbreken van drinkwater of 
afvalwater. 

Toepassing: Evenementen, buitenbeurzen (tijdelijke voorzieningen), 
recreatie, industrie, bouwplaatsen etc.

Eigen design, productie onder private label mogelijk
Inhoud 500-10.000 liter
Met of zonder stapelbaar transport frame
Met doorvoeren, afsluiters en keerkleppen
Optioneel:
-  Meerdere types slangkoppelingen - Tanks en/of aansluitgarnituren met 

land specifieke keurmerken/certificatie - Niveau bewaking
- Vulinrichting - Verwarming -  Isolatie - Temperatuur meting
- Aanvullende desinfectie 

Drinkwater kwaliteit monotoring,

real time, all time up-to-date

Mobiele monitoring unit
Meet tot wel 15 parameters

• Lichtgewicht geïsoleerde kar met wielen en lepelgaten
•  Parrallel te plaatsen aan bestaandeleidingwerk met  

2” Camlock aansluitingen
• Eigen generator
• Voorzien van laptop en internet 
• Parameters:
 - pH 
 - Temperatuur
 - Nitraat
 - Geleidbaarheid
 - Opgelost zuurstof 
 - Vrij chloor
 - Troebelheid 
 - Redox potentiaal



Service en Onderhoud

Engeldot-Water heeft haar eigen service afdeling welke bestaat uit 
hoog opgeleid, en vakkundig technisch personeel met uitgebrei-
de ervaren in het onderhoud van pompen, pompsystemen, com-
plete water productie en waterzuiveringsinstallaties. Onze mede-
werkers kunnen jaarlijks onderhoud uitvoeren voor uw systemen 
ter voorkoming van reparatie en vervangingskosten en voor het 
waarborgen van de continuïteit van uw apparatuur. 
Onze service kent geen grenzen. Wij bieden wereldwijde service, 
voor zowel onshore als offshore. Onze medewerkers zijn in het 
bezit van een geldig BOSIET (Basic Offshore Safety Induction and 
Emergency Training) certificaat. Dit stelt hen in staat om te werken 
op offshore vaartuigen en platforms. 

Reserve onderdelen beheer
Voor de voorziening van vervangende of reserve onderdelen tij-
dens het jaarlijkse onderhoud en de vervanging van verbruiksarti-
kelen zoals filter materialen, cartridges of UV lampen, heeft Engel-
dot-Water haar eigen magazijnopslag. Op deze manier zijn wij in 
staat om uw verbruiksartikelen op een snelle en makkelijke manier 
te leveren. Een groot aantal verbruiksartikelen zijn standaard voor-
raadsproducten. Onze medewerkers helpen u graag met het vin-
den van de juiste reserve onderdelen en juiste verbruiksartikelen 
voor uw systemen. 

Juist onderhoud is essentieel voor de levensduur en functionaliteit van alle apparatuur.



Engeldot-Water
Buitenvaart 1015 

7905 SB Hoogeveen

Telefoon: 0528 - 820 380 • E-mail: info@engeldot-water.com

Correspondentieadres
Postbus16 

7920 AA Zuidwolde

Contact Nederland
Jochem van Engelenhoven - President /CEO

Telefoon: 06 - 4663 5347
E-mail: jochem.vanengelenhoven@engeldot-water.com

Skype: Jochemvanengelenhoven

Contact in het buitenland
Engeldot-Water heeft vertegenwoordigers in Indonesië, China, India, Australië, het Midden Oosten en Zuid Afrika. 

Contacteer ons om het juiste contactpersoon te vinden voor uw speciale aanvragen. 

www.engeldot-water.com


