
Hellebrekers organiseert de Masterclass Zwemwaterfiltratie. Tijdens 

deze Masterclass krijgt u theoretische achtergronden en wordt 

dit getoetst aan de praktijk door het filtratie- en spoelproces  in 

werkelijkheid te laten zien. Tijdens de eendaagse training informeert 

Maarten Keuten u volledig over de laatste stand van zaken met 

betrekking tot zwemwaterfiltratie. Met de opkomst van de nieuwe 

zwemwaterregelgeving, is deze Masterclass een onmisbare tool 

voor u. Er ontstaan namelijk vrijheden betreft circulatie, spoelen en 

verversing.

MASTERCLASS - ZWEMWATERFILTRATIE TC1

Inhoud van de training
(Duur: hele dag)
•    De noodzaak van het filtratieproces
•    Wat gebeurt er in een filter
•    Verschillende filtratietechnieken en hun werking
•    Het signaleren en oplossen van problemen met filtratie
•    Het besparen op uw water- en energieverbruik
•    Nieuwe filtratietechnieken zoals trommelfiltratie en glas
•    Mogelijkheden nieuwe zwemwaterregelgeving
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Leerdoel

Na afloop van de Masterclass Zwemwaterfiltratie
weet u welke filtratietechnieken beschikbaar zijn en
bent u in staat om te beoordelen of uw spoelproces
correct is verlopen. U kunt met de opgedane kennis
zelf beoordelen wat de optimalisatiemogelijkheden
van de filtratie zijn om tot een optimaal rendement
van uw systeem te komen.

Zwemwaterfiltratie

In de training wordt uitgelegd hoe het filtratieproces in zijn werk gaat. 
Naast de theorie achter het dimensioneren van het filter alsmede de 
verschillende zandfracties, wordt de werking van filtratie uitgelegd.
Naast de theorie achter het filtreren en spoelen, wordt in het 
praktijkgedeelte aan de hand van transparante filterkolommen 
de theorie visueel gemaakt. Hierbij worden veel voorkomende 
problemen besproken. Uiteraard is er in de training volop ruimte om 
uw eigen praktijkcase onder de aandacht te brengen.

Cursusleider: 
Kosten: 

Doelgroep:
Erkenning: 

Eén van onze Hellebrekers opleiders
€ 425,00 p.p. excl. btw, inclusief lunch en hand-out van de training
Zwembadmedewerkers verantwoordelijk voor filterspoelingen
Hellebrekers is een erkend opleidingsinstituut bij de 
Nationale Raad Zwemveiligheid voor de beroepsopleiding Zwembadtechniek

GELD BESPAREN DOE JE MET EEN GOED FILTRATIEPROCES
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