
mienis water

YOUR WATER QUALITY
IS OUR PRIORITY

OMGEKEERDE OSMOSE

Mienis Water
Mienis Waterzuivering is al meer dan 150 jaar een innovatief familiebedrijf dat staat voor hoge kwaliteit in 

waterbehandeling. De leiding van het bedrijf is in handen van de vierde generatie. Onze klanten maken 

dankbaar gebruik van onze kennis en opgebouwde ervaring: we zijn wereldwijd een van de oudste 

specialisten in omgekeerde osmose, we introduceerden als eerste in Nederland met succes ultrafiltratie in 

de tuinbouw. Onze innovatieve, duurzame en robuuste producten worden door uiteenlopende bedrijven 

gebruikt.

WWW.MIENIS-WATER.NL INFO@MIENIS-WATER.NL +31 172 538 275

24/7 Service
Goede service staat bij ons centraal.

Eerlijke prijs
Ook bij het gebruik van uitsluitend A-merken blijven onze prijzen 

marktconform. Onze klanten geven aan dat de return on investment bij 

investering in onze systemen twee jaar of korter is.

Klant is koning
Het hebben van een goede klantrelatie is zeer belangrijk voor ons.

Producten van topkwaliteit
Wij maken alleen gebruik van de allerbeste merken.

Een partner door dik en dun
We helpen u altijd, ook als het probleem niet door ons is veroorzaakt. 

Samen lossen we het op.

Wat is omgekeerde osmose en 
waar wordt het toegepast?
Wereldwijd is omgekeerde osmose de meest gebruikte manier om alle 

opgeloste zouten zoals natrium uit het water te filteren, samen met 

bijvoorbeeld zware metalen en organische vervuiling zoals bacteriën en 

virussen. Het voordeel van omgekeerde osmose is dat je van elke watersoort 

naar elke gewenste waterkwaliteit kan filteren. Zo functioneren de meeste 

omgekeerde osmosesystemen op bronwater of zeewater, maar met de juiste 

voorzuivering, zoals ultrafiltratie, kan het systeem ook oppervlaktewater 

innemen. Het proces heeft ook een nadeel: er blijft altijd afvalwater of ‘brijn’ 

over. De uitdaging is om deze waterstroom zo klein mogelijk te maken om 

zuinig met water en elektriciteit om te gaan. Afhankelijk van de waterkwaliteit 

is met omgekeerde osmose een recovery van 95% haalbaar!

Met een omgekeerde osmosesysteem is er altijd voldoende gietwater met 

een lage EC en weinig natrium beschikbaar, waardoor een kweker optimaal 

voedingsstoffen kan toevoegen. Het lage natriumgehalte maakt daarnaast 

waterrecycling zonder verdere behandeling goed mogelijk, met als doel water 

en meststoffen te behouden.

Mocht natriumopbouw toch een probleem vormen tijdens een gesloten 

waterhuishouding, hebben we ook daar een oplossing voor. In combinatie 

met andere technieken weet Mienis het natriumniveau te verlagen, terwijl 

nagenoeg alle voedingsstoffen behouden blijven.
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Wat maakt omgekeerde osmose van 
Mienis uniek?

Wij maken alleen maar gebruik van A-merken. 

Al onze pompen zijn uitgerust met High Performance Grundfos frequentieregelaars, 

waardoor het energieverbruik relatief laag is.

Afhankelijk van het inkomende water is een recovery tot 95% procent haalbaar, 

waardoor u zuinig met water omgaat.

Onze systemen zijn aangesloten op de Mienis Cloud, waar alle gelogde data kan 

worden uitgelezen, alarmen worden doorgezet naar mobiele apparaten en remote kan 

worden ingelogd op het scherm van de unit.

Vanuit de Mienis Cloud is een hoogwaardig serviceniveau verzekerd. Ook is alle data via 

een API uit te lezen voor een optimale integratie met de klimaatcomputer.

Mienis gebruikt nagenoeg altijd compacte disc filters als voorfiltratie. Deze zijn 

goedkoper in aanschaf en verbruiken veel minder spoelwater.

Het systeem is heel onderhoudsvrij door de automatische, geïntegreerde CIP-module.

Door middel van automatische conservering blijven de membranen langer goed.

Het vervangen van membranen is eenvoudig met onze side-entry membraanhuizen.

We go above and 
beyond to help 
you with 
everything water 
related!

mienis water

mienis-water.nl

50 m3/h omgekeerde osmose en 36 m3/h ultrafiltratie in Saudi-Arabië

Explore the world of water with us!

Innovaties van Mienis Water
Veel van onze innovaties zijn in de loop der jaren overgenomen door de markt. Jan Mienis, 

de oprichter van ons bedrijf, heeft ruim 50 jaar geleden ontdekt hoe omgekeerde osmose 

stabiel kan worden toegepast op bronwater. Tegenwoordig wordt dit procedé wereldwijd 

ingezet. Maar nog altijd maakt de omgekeerde osmose van Mienis het verschil!

Door de jaren heen hebben we veel ervaring met verschillende soorten vervuiling 

opgedaan. Deze kennis zetten we optimaal in bij een advies over nieuwe membranen, de 

juiste voorzuivering en de juiste chemicaliën zoals Anti-scalant. Toch is vervuiling op de 

membranen niet altijd te voorkomen. Daarom hebben we een omgekeerde osmose 

ontwikkeld die zichzelf kan onderhouden door middel van CIP, Cleaning in Place.

Schoonmaakmodules zoals CIP bestaan al langer, maar Mienis is de enige leverancier die 

het proces volledig heeft geautomatiseerd. Door middel van sensoren bepaalt het systeem 

zelf wanneer een CIP moet worden gestart en voert het schoonmaakproces zelfstandig uit. 

Onze systemen die naar Afrika en het Midden-Oosten gaan zijn er standaard mee 

uitgerust.   

Nog beter is het om de CIP zo lang mogelijk uit te stellen. De meeste vervuiling ontstaat 

tijdens de stilstand van het systeem. Daar hebben we meer dan 50 jaar geleden al een 

oplossing voor ontwikkeld. Onze systemen kunnen een half jaar tot een jaar uitstaan om 

vervolgens probleemloos weer op te starten. Systemen van concurrenten moeten 

daarentegen iedere dag even produceren om de vervuiling tegen te gaan, met onnodig 

energieverbruik als gevolg. 

Een voorbeeld: het water in de Rift Valley in Kenia en Ethiopië zit vol bicarbonaten en 

silica, beide problematisch voor omgekeerde osmosemembranen. In tegenstelling tot 

andere leveranciers lukt het ons zelfs hier om een hoge recovery te behalen.

“Mienis is de enige leverancier die het 
proces volledig heeft geautomatiseerd.”
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