Inschrijving
Via email naar info@interscience.be tot 15 april 2015,
met vermelding
•
“INSCHRIJVING USERSCLUB SPE 22 april”
•
Uw gegevens: firma, afdeling, naam, telefoon en e-mail

Routebeschrijving
•
•

Persoonlijke Uitnodiging
Usersclub SPE
SPE via cartridge of disk

Interscience B.V., Tinstraat 16, 4823 AA Breda, Nederland
routebeschrijving

Woensdag 22 april 2015
Interscience B.V., Tinstraat 16, 4823 AA Breda, Nederland

Tijdens deze usersclub informeren we u over de laatste ontwikkelingen en toepassingen op
gebied van SPE, zowel via cartridge als via disks.

9u30

Ontvangst met koffie

10u00

Welkom en inleiding

SPE via Disk wordt voornamelijk toegepast voor het extraheren van grote volumes (tot
enkele liters) en voor monsters met zwevende substantie die de cartridge verstoppen. Volgens de nieuwste ISO-normen voor extractie van oppervlaktewaters is dit de aangewezen
techniek. We zijn dan ook zeer trots dat de laboratoria, betrokken bij het schrijven van
deze nieuwe normen, hun inzichten met u delen.

10u10

Kort overzicht SPE-Instrumenten
- SPE-DEX - SPE via disks
- SmartPrep - SPE via cartridge
- XcelVap - Opconcentratie van uw extracten

10u30

Trace level determination of priority substances according to Water Framework

De toepassing van SPE via cartridge is zeer uitgebreid.  De SmartPrep van Horizon is een
gebruiksvriendelijk, veelzijdig en flexibel toestel voor geautomatiseerde SPE, met mogelijkheid
tot fractiecollectie. We zullen u een overzicht geven van de recent ontwikkelde applicaties.

Directive requirements - new CEN standards:
- CEN TS-16692 (TBT)
- EN-16691 (PAH)
- EN-16693 (OCP)
- EN-16694 (PBDE)
ir. Agnieszka Pacholska, Vlaamse MilieuMaatachappij
			
ir. Els Monteyne, KBIN/RBINS – OD Natuur/DO Nature

Tijdens de usersclub worden de systemen gedemonstreerd en bieden we u de mogelijkheid
tot netwerking met de fabricant en met andere gebruikers.
We hopen dan ook van harte u die dag te mogen verwelkomen.
Het Interscience team

11u00

Overzicht applicaties voeding en milieu - SPE via cartridge

11u30

Demonstratie en netwerking

12u30

Einde met broodjeslunch

