
Ontzorgingsconcept emissiemonitoring:
de oplossing voor totale, integrale aanpak 
van uw emissieproblematiek!

In de afgelopen jaren hebben bedrijven in toenemende mate te maken gekregen
met wet- en regelgeving op het gebied van emissies. U dient op de hoogte zijn van
alle (en de allerlaatste) voorschriften op emissiegebied. Van u wordt verwacht dat 
u weet welke rookgascomponenten deel uitmaken van de bedrijfsemissies, of ze
wel of niet giftig zijn en wat de maximale uitstoot mag zijn. Daarbij zullen aard 
en omvang van de emissies op een of andere wijze moeten worden vastgesteld. 
Ook zou het heel prettig zijn als u kon beschikken over een accurate prognose van
de financiële consequenties die uw invulling van het overheidsbeleid met zich 
meebrengt. 

Al deze zaken rond emissiemonitoring en die voortkomen uit wet- en regelgeving, zoals BEES,

CO2- en NOX-emissiemonitoring (EN 14181), kunt u voor een vast maandbedrag via een 

servicecontract met een looptijd van vijf jaar volledig aan ons uitbesteden. De voordelen

van een dergelijke aanpak zijn talrijk:

• U kunt zich blijven richten op uw core business.

• U beschikt altijd over de juiste meetmethodieken en -systemen (ook als voorschriften en 

eisen wijzigen).

• U krijgt hoogwaardige, specialistische vakkennis in/aan huis.

• U krijgt inzicht in actuele en toekomstige regelgeving.

• U krijgt de beschikking over gegarandeerde, juiste meetwaarden.

• U bent verzekerd van goede servicebeschikbaarheid. 

• U ontvangt vakkundige ondersteuning bij kwaliteitsborging.

• U heeft geen initiële investering.

• U krijgt toegang tot een uniek samenwerkingsverband dat alle ‘tools’ en expertise in huis 

heeft voor het efficiënt realiseren van energiebesparing en emissiereductie.
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Dit concept bevat onder meer de volgende elementen:

• Selectie juiste meetmethoden.

• Engineering emissie-installaties.

• Levering en installeren meetsystemen.

• Onderhoud, service en gebruikerstraining emissiesystemen.

• BEES-metingen.

• CO2- en NOX-emissiemonitoring.

• Opstellen monitoringprotocollen.

• Rookgasanalyse (stof, SO2, NH3, HCL, HF, VOC, dioxine).

• Qal1-, Qal2-, Qal3-, AST-metingen en kentalbepaling (PVE EN 14181). 

Ontzorgingsconcept emissiemonitoring

Wie zijn uw partners die het Ontzorgingsconcept Emissiemonitoring aanbieden?

Het ontzorgingsconcept is een samenwerkingsverband tussen Gasunie Engineering & Technology,

M&C Indumation en Siemens Proces Instrumentatie.

Gasunie
Gasunie Engineering & Technlogy (GET) die deel uitmaakt van de N.V. Nederlandse Gasunie heeft

ruim 30 jaar ervaring in metingen aan en efficiencyverbetering van industriële installaties. GET is

een ISO-17025 geaccrediteerd meetbedrijf met state-of-the-art faciliteiten, een laboratorium voor

gasanalyses en twee mobiele laboratoria. GET heeft onder meer uitgebreide expertise op het

gebied van verbrandingsprocessen, brandertechnologie en warmteoverdracht in huis. 

M&C Indumation
Dit bedrijf heeft zo’n 20 jaar ervaring in het ontwerpen en de productie van 

gasconditioningapparatuur. Zij ontwerpen en bouwen gasanalyse-systemen. 

Daarnaast beschikt het bedrijf over een onderhouds- en servicedienst.

Siemens
Siemens Proces Instrumentatie heeft ruim 40 jaar internationale applicatie- en fabricage-ervaring

van gasanalyseapparatuur. Hierdoor is op dit gebied uitgebreide specialistische kennis en 

expertise vergaard binnen nagenoeg alle takken van de industrie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ing. Leon Leijdsman van 

Gasunie Engineering & Technology, telefoon (050) 521 32 48, fax (050) 521 19 46, 

l.leijdsman@gasunie.nl
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