Task Industriële Milieutechnieken is gespecialiseerd in de realisatie van industriële
luchtzuiverings-, geurbestrijdings- en waterzuiveringsinstallaties.
Ons bedrijf werkt voor een brede waaier van bedrijven, gaande van KMO over studiebureaus,
gemeenten, dienstverlenende bedrijven zoals Aquafin, etc tot de grote multinationale groepen.
Naargelang de behoeften van de klant bouwen wij een sleutel-op-de-deur installatie of staan wij
hen bij met advies of verzorgen wij het nodige studiewerk. Wij merken bij onze nieuwe klanten
meer en meer dat er een grote behoefte bestaat tot complete renovatie en/of optimalisatie
van bestaande water- en luchtzuiveringsinstallatie. Klanten die in het verleden hadden
geopteerd voor een low-cost installatie moeten na verloop van enkele jaren toch constateren dat
de installatie niet of niet meer naar behoren functioneert. Het gebeurt ook vaak dat de
productiecapaciteit verhoogt en de installatie deze verandering niet meer aankan. Een
optimalisatie en/of renovatie dringt zich dan op. In de mate van het mogelijke worden bestaande
elementen behouden, zodanig dat de kosten zo laag mogelijk worden gehouden om het
beoogde en vereiste resultaat te bekomen.
Task beschikt dan ook over meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van de
afvalwaterzuiveringsproblematiek, 16 jaar op het gebied van de geurbestrijdings- en
luchtzuiveringsproblematiek. Onze jarenlange ervaring in hogervermelde domeinen vertaalt zich
dan ook in tal van succesvolle referenties.
Voor elk project wordt een custom-made oplossing gezocht, teneinde een optimale prijskwaliteitsverhouding te kunnen bieden. Task is niet gebonden aan vaste equipment leveranciers
of behoort niet tot een grotere overkoepelende holding van waaruit bepaalde aankoopeisen
zouden kunnen worden opgelegd. Onze niet-gebondenheid laat ons toe voor elke klant het
meest geschikte en het meest prijsgunstige equipment te selecteren. Voor zeer specifieke
know-how op het gebied van geurbestrijding doen wij, indien noodzakelijk, beroep op diverse
binnen- en buitenlandse experten.
Last but not least leveren wij ook gespecialiseerd equipment, waaronder jet beluchtingen,
flotaties, doseerskids, flocculatie- en coagulatieroerwerken, polymeeraanmaakunits, internals
voor gaswassers, demisters, druppelvangers, diverse types van olieafscheiders etc.
Of het nu gaat over lucht- of waterzuivering, Task streeft er altijd naar de optimale prijs-kwaliteits
verhouding te kunnen aanbieden . Wij beogen duurzame, onderhoudsvriendelijke, correct
gedimensioneerde en feilloos functionerende installaties. Een gedegen opleiding van het
onderhoudspersoneel ter plaatse moet daarenboven kunnen garanderen dat de installatie ook
op langere termijn probleemloos blijft lopen. Indien er zich desondanks toch problemen
voordoen, is een snelle interventie altijd gegarandeerd.
Diverse bedrijven uit zeer uiteenlopende sectoren gaande van afvalverwerking en –verwerving
tot voeding, van automobielindustrie tot textiel, van dierenvoedingproducent tot
pharmaceutische industrie, van metaalverwerkende industrie tot chemie -petrochemie, enz.
doen of deden dan ook reeds beroep op onze expertise voor het bouwen van waterzuiveringsen/of luchtzuiveringsinstallaties. Voor hogervermelde specialisaties kunnen wij één of meerdere
gerealiseerde referenties voorleggen.
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Chemische gaswassers - kruis- en
tegenstroomwassers (H2S-NH3-HCl-SO2 –
RHS-CH2O-fenol-HNO3-NOx…)
NH3 striptorens - absorbers
geurbestrijding (oxidatieve wassers)
tankwassers (voor opslagtanks & laboratoria)
biofilters – biowassers - ozon
biogasontzwaveling
tankoverkappingen (geurhinder)
onderhoud – revisie - optimalisaties
internals voor gaswassers
testinstallaties - metingen
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Biogasontzwaveling

Tankoverkappingen

Meertrapsgaswasinstallatie

fysisch-chemische zuiveringen
membraantechnieken
jet beluchting
optimalisaties - renovaties
onderhoud & exploitatie
trouble shooting
testinstallaties water
waterrecuperatiesystemen
neutralisaties
doseerskids
polymeeraanmaak - roerwerken
olieafscheiders
slibverwerking

Waterrecuperatiesysteem met
omgekeerde osmose

Fysico-chemische waterzuivering met
kamerfilterpers

Jet beluchting
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contracting (turnkey)
projectbegeleiding
opstartbegeleiding
aankopen
metingen
ontwerp
advies
equipment
exploitatie
onderhoud
optimalisaties, renovaties

Membraanfiltratie UF-RO

Biogasontzwaveling

Lucht- en emissiebehandeling
Scrubbers – absorbers - striptorens
Geurbehandeling
Fysisch-chemische waterzuiveringen
Membraantechnologie (UF, RO, ontijzering,
waterhergebruik, vloeistof ontgassing
Jet beluchting (bodembeluchtingstechnieken)
Roto-Sieve roterende zeven voorbehandeling
Läckeby slib/slib en slib/water warmtewisselaars
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Tweetraps tegenstroomwassers

Tweetraps cyclohexanone
scrubber condensor

