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U heeft een verslag in handen dat geschreven is als 

afsluitende opdracht voor de Bachelor van Industrieel 

Ontwerpen aan de Universiteit Twente. Deze 

opdracht is gedaan bij een bedrijf in waterzuivering 

en aardwarmte: Remon B.V. in Marum. Dit was een 

ontzettend leerzame plek voor mij. Remon is een 

relatief klein bedrijf, waardoor ik al snel in aanraking 

kwam met de vele verschillende functies binnen 

dit bedrijf; administratief medewerkers, monteurs, 

installateurs, ingenieurs, marketeers, directie, 

etcetera. Daarnaast kreeg ik de mogelijkheid om met 

één van de contacten van Remon te spreken, een 

expert op het gebied van kunststof verwerkingen en 

met een monteur mee te gaan om te kijken bij een 

onderhoudsbeurt.

Voor deze leerzame ervaring en ook de gezellige 

tijd die ik gehad heb, wil ik bovenal Geert, mijn 

begeleider binnen Remon, bedanken. Hij heeft me 

een hoop kennis bijgebracht op veel verschillende 

gebieden. Daarbij gaf hij mij vaak meer dan alleen de 

informatie die ik nodig had. Hij heeft hier ook altijd 

de nodige tijd voor genomen, waar ik hem voor wil 

bedanken. Daarnaast wil ik natuurlijk ook alle andere 

medewerkers binnen Remon bedanken die het voor 

mij tot een geslaagde tijd hebben gemaakt.

Ik hoop dat het verslag helder en begrijpbaar is en dat 

u het met veel plezier zult lezen!

Tineke Titsing

VOORWOORD
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Remon B.V. heeft de opdracht gegeven om een 

behuizing te ontwerpen voor hun omgekeerde osmose 

waterzuiveringsinstallatie; de RO COSMOS. Dit is een 

installatie die door gebruik van membranen bronwater 

reinigt tot, onder andere, drinkwater voor dieren in de 

agrarische sector. De agrarische sector is de grootste 

afnemer van Remon, het ontwerp van de behuizing 

is daarom gebaseerd op het gebruik door deze 

doelgroep. Aan de hand van de eisen en wensen van 

de stakeholders is een programma van eisen voor het 

ontwerp opgesteld. Dit heeft geleidt tot een modulaire 

versie van de RO COSMOS.

Remon B.V. asked for the design of a casing for their 

reversed osmosis water cleaning installation; the RO 

COSMOS. This installation purifies source water with 

the use of membranes to make it, among others, 

drinkable for animals in the agricultural industry. The 

major sales of Remon are in this industry, therefore 

the design of the case is based on this target group. 

By collecting the requirements and wishes of the 

stakeholders concerning the RO COSMOS, a program 

of demands is developed for the design. This has led to 

a modular version of the RO COSMOS.

SAMENVATTING
Summary



6



7

04  Voorwoord
05  Samenvatting - Summary
07  Inhoud
08  Inleiding - Opdracht

11   ANALYSE    
12  Het bedrijf - Remon B.V.
18  Het product - RO COSMOS
22  Stakeholders - Belanghebbenden
26  Programma van eisen - En wensen

29  ONTWERP
30  Ideeën - Schetsen
32  Concepten - Uitwerking
34  Uitwerking - Modulaire opbouw
38  Uitwerking - Productie
40  Uitwerking - Detaillering
42  Vormgeving - Inspiratie
46  Vormgeving - Toepassing
48  Eindontwerp - Modulaire RO COSMOS

53  BIJLAGES
54  Bijlage 1 - Actoranalyse
55  Bijlage 2 - Planning
56  Bijlage 3 - Vraagstelling
57  Bijlage 4 - Ontijzeringsinstallaties
58  Bijlage 5 - Enquete
60  Bijlage 6 - Programma van eisen
64  Bijlage 7 - Details & inspiratie
66  Bijlage 8 - Modulaire producten
67  Bijlage 9 - Openen/sluiten
69  Bijlage 10 - Schetsen

INHOUD



8

Remon
Deze bacheloropdracht is uitgevoerd bij Remon, 

een bedrijf dat gespecialiseerd is in bronboringen, 

waterbehandelingssystemen en bronsystemen voor 

aardwarmte en heeft een eigen servicedienst. De 

producten en diensten die zij leveren zijn vooral gericht 

op de agrarische sector. Het bedrijf heeft locaties in 

Marum, Ospel en Dalfsen en is sinds enige tijd ook 

in Duitsland actief. In totaal werken er zo’n negentig 

werknemers bij Remon.

De waterbehandelingsinstallaties die Remon verkoopt 

worden in eigen beheer ontworpen, ontwikkeld en 

gemonteerd. Het bedrijf bezit daarvoor over een eigen 

assemblage afdeling en heeft meerdere werknemers 

die zich hiermee bezig houden. Onderdelen worden 

door externe bedrijven aangeleverd of in opdracht van 

Remon bij externe bedrijven geproduceerd.

Remon heeft enige tijd geleden een nieuwe 

waterbehandelingsinstallatie, de RO COSMOS, 

ontwikkelt en op de markt gebracht. Dit product 

zit kwalitatief op een hoger niveau dan de 

waterbehandelingsinstallaties die zij al op de markt 

hadden. De RO COSMOS maakt gebruik van een 

zuiveringstechniek die ‘omgekeerde osmose’ of 

‘reverse osmose’ (RO) wordt genoemd. Met deze 

techniek wordt ongeveer 95% van alle in het water 

aanwezige zouten en andere stoffen verwijderd. 

Hiermee kan vies, zout grondwater tot schoon, helder 

drinkwater gemaakt worden. De ‘omgekeerde osmose’ 

techniek is al lange tijd een bekende techniek, maar de 

toepassing hiervan was tot nu toe nog onbetaalbaar. 

Met de RO COSMOS heeft Remon een omgekeerde 

osmose installatie op de markt gebracht die wel 

betaalbaar is.

De RO COSMOS is betaalbaar gemaakt, maar de 

kostprijs ervan ligt nog altijd bijna vier keer zo hoog als 

de kostprijs van de andere waterzuiveringsinstallaties 

die Remon aanbiedt. Dit komt onder andere omdat de 

RO COSMOS van veel meer techniek gebruik maakt 

en een hogere kwaliteit water levert. Remon is zich 

bewust van deze prijs- en kwaliteitverschillen en vindt 

het daarom belangrijk om een omgekeerde osmose 

installatie aan te bieden die deze prijs en kwaliteit 

uitstraalt. Het bestaande product voldoet hier niet 

aan, volgens Remon. Zij zien de huidige RO COSMOS 

als een wasmachine die alleen uit een trommel en 

electronica bestaat, maar waarvan de behuizing nog 

mist. Zij hebben daarom de opdracht gegeven om een 

behuizing voor hun omgekeerde osmose installatie te 

ontwerpen die past bij hun visie. Zie bijlage 1 voor de 
actoranalyse van Remon.

Doel van de opdracht
Het doel van deze ontwerpopdracht is een ontwerp-

voorstel voor de behuizing van de omgekeerde osmose 

installatie van Remon, de RO COSMOS. Dit doel zal 

bereikt worden door een analyse van het product, het 

bedrijf en de stakeholders, een conceptgeneratie en 

voorstel voor een eindontwerp, waarbij advies wordt 

gegeven over productie, materialen en vormgeving 

door middel van tekst, foto’s, illustraties en tekeningen.

Dit verslag bevat de uitwerking van de bacheloropdracht die bij Remon BV is uitgevoerd. Het proces 

dat  hierbij doorlopen is komt grotendeels in chronologische volgorde in het verslag terug. Het verslag is 

opgedeeld in twee delen, het eerste deel bevat informatie over het bedrijf Remon, het product dat heront-

worpen wordt en de stakeholders die hierbij betrokken zijn. In het tweede deel worden concepten voor het 

herontwerp besproken, een eindconcept gekozen en uitgewerkt. Achterin het verslag vindt u de bijlages. 

Opdracht
INLEIDING
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Het ontwerpvoorstel voor de behuizing zal aansluiten 

bij de waarde van het product, de stakeholders, 

omgeving waarbinnen het product gebruikt wordt en 

het bedrijf Remon. Dit zal gedaan worden door een 

analyse uit te voeren van waar, door wie, hoeveel en 

wanneer het product gebruikt wordt, wat belangrijke 

eisen zijn waar het product aan moet voldoen en welke 

eisen vanuit Remon gesteld worden. De resultaten 

hiervan zullen gebruikt worden om het voorstel te 

onderbouwen. Dit alles zal gedaan worden binnen 

een tijdsbestek van drie maanden. Zie bijlage 2 voor de 
planning.

 

Vraagstelling
Deze ontwerpopdracht is opgedeeld in een analyse- en 

ontwerpdeel. Het analyse deel behandelt de opgedane 

kennis over het bedrijf, het product en de stakeholders. 

Aan de hand hiervan zal een programma van eisen 

opgesteld worden dat in het ontwerpdeel als kader zal 

fungeren. Het ontwerpdeel bespreekt de ontwikkelde 

concepten en het gekozen eindconcept.

De vraagstelling is gericht op het verzamelen van 

de juiste informatie voor deze ontwerpopdracht, 

informatie waaraan het ontwerp getoetst kan worden: 

het programma van eisen en wensen. De hoofdvraag 

is gericht op het bepalen van deze eisen en wensen:

1. Wat zijn de eisen en wensen die aan het ontwerp van 
de behuizing voor de RO COSMOS gesteld worden?

Deze vraag is opgedeeld in drie delen, namelijk:
1a. Wat zijn de eisen en wensen die Remon aan de 
behuizing voor de RO COSMOS stelt?

1b. Wat zijn de eisen en wensen die de stakeholders aan 
de behuizing voor de RO COSMOS stellen?

1c. Wat zijn eisen en wensen die de installatie aan de 
behuizing voor de RO COSMOS stelt?

Zie bijlage 3 voor de uitgebreide vraagstelling en 
geplande aanpak. 

In de volgende hoofdstukken worden mogelijke 

antwoorden op deze vragen besproken en zal het 

product, waar de behuizing voor ontworpen wordt, 

gedetailleerder omschreven worden.
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Zoals in de inleiding genoemd is, is dit verslag opgedeeld in twee delen: het analysedeel 
en het ontwerpdeel. Er is voor deze opbouw gekozen om een overzichtelijk geheel te 
creëren. Eerst wordt er een basis gelegd met informatie over het bedrijf, het product 
en de stakeholders. Daarna komen de ideeën, concepten en het eindontwerp van de 
behuizing. Dit deel is beter te begrijpen wanneer men het eerste deel gelezen heeft.

In de praktijk was er niet zo’n harde scheiding tussen de analyse en het ontwerp. Er is 
met de analyse begonnen, maar al snel kwamen er hierdoor ideeën naar voren en zijn er 
oplossingen voor problemen bedacht. Het analysedeel zal daarom misschien bepaalde 
informatie bevatten die nutteloos lijkt, maar in het ontwerpdeel zal duidelijk worden 
waarom deze dingen hier toch aangehaald worden.

Dit is het eerste deel van het verslag, waarin alle benodigde informatie voor het ontwerp 
verzameld en geanalyseerd is. De producten, visie en huisstijl van Remon, de werking en 
opbouw van de RO COSMOS, de belangen van de stakeholders en de doelgroep voor 
het ontwerp worden besproken. Met onder andere deze informatie is een programma 
van eisen opgesteld die gebruikt wordt om het ontwerp aan te toetsen.

ANALYSE
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Remon is een bedrijf dat producten en diensten levert met betrekking tot water en aardwarmte. Een groot 

deel van het bedrijf is gericht op zuivering van bronwater. Hiervoor hebben ze waterzuiveringsinstallaties 

ontwikkeld. Voor bedrijven die meer dan 1000m3   water per jaar verbruiken is bronwater veel goedkoper 

dan leidingwater. Hiervoor moet een bron geboord worden en is een installatie nodig om het water te 

zuiveren. Remon is hierin gespecialiseerd.

Remon B.V.
HET BEDRIJF 

Producten
Producten die Remon levert zijn waterbehandelings-

installaties, waterontharders en warmtepompsystemen. 

De waterbehandelingsinstallaties zijn op te 

delen in ‘ontijzerings-’ en ‘omgekeerde osmose’ 

installaties. Het verschill tussen deze installaties is 

dat ontijzeringsinstallaties door middel van marmer 

granulaat het water ontdoen van ijzerverbindingen 

en mangaan. Een omgekeerde osmose installatie 

maakt gebruik van membranen waar het bronwater 

met hoge druk door gespoten wordt en het water op 

die manier niet alleen ontdoet van ijzerverbindingen 

en mangaan, maar ook van bacteriën en virussen. 

Daarnaast kan deze installatie zout water zoeter maken. 

In het hoofdstuk ‘HET PRODUCT’ zal deze installatie 

uitgebreider besproken worden.

Ontijzeringsinstallaties
De ontijzeringsinstallaties die Remon levert zijn de 

R500, R700, Remotector 2000 en Remotector 2000XL. 

Deze installlaties zijn nodig om het teveel aan ijzer en 

mangaan uit het opgepompte bronwater te filteren. 

De verschillen tussen deze ontijzeringsinstallaties 

zitten vooral in de prijs, kwaliteit en de technische 

ontwikkeling van het product. Zo is de Remotector 

2000 geavanceerder dan de R710, omdat deze 

voorzien is van een extra feature, een meetapparaat 

die aan kan geven wanneer het filter schoongespoeld 

moet worden. Een korte omschrijving van de 

ontijzeringsinstallaties is in bijlage 4 te vinden. 

Of men een ontijzeringsinstallatie of omgekeerde 

osmose voor de waterzuivering nodig heeft wordt 

bepaald door de kwalititeit van de grond waar het 

water vandaan gehaald wordt, bepaalde gebieden 

eisen een grondiger reiniging voor hetzelfde resultaat, 

en de eisen van de gebruiker.

Waterontharders
Naast de waterbehandelingsinstallaties verkoopt 

Remon ook waterontharders. Deze zijn geschikt voor 

huishoudelijk gebruik en voor toepassingen in kleine, 

middelgrote en grote bedrijven. De waterontharders 

zijn niet in eigen beheer ontworpen of ontwikkeld, 

maar worden alleen door Remon verkocht. Op die 

manier kan Remon zijn klanten een compleet pakket 

leveren; De ontijzeringsinstallaties hebben geen invloed 

op de hardheid van het bronwater, als dit na zuivering 

nog teveel kalk bevat kan men een ontkalker plaatsen 

om de hardheid te verlagen.

Bij gebruik van een RO COSMOS is theoretisch gezien 

nooit een ontkalker nodig, de RO COSMOS verlaagt 

de hardheid van het water namelijk tot (bijna) nul. 

In sommige gevallen is het zelfs nodig dat er na de 

zuivering extra mineralen toegevoegd dienen  te 

worden.

Warmtepompsystemen
Remon heeft een afdeling die zich richt op 

aardwarmte. Aardwarmte wordt onder andere gebruikt 

om ruimtes in de zomer af te koelen en in de winter 

op te warmen. Dit is in dit project niet van belang en 

wordt daarom verder niet besproken.
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Afbeelding 3. Deze producten samen vormen een 

serie,  ze hebben hetzelfde doel en reinigen het 

grondwater op een soortgelijke manier

Afbeelding 1. In dit schema is weergegeven 

welke producten Remon levert. Het ontwerp van 

de behuizing is voor een omgekeerde osmose 

installatie. Dit is een product dat hoort bij de 

categorie ‘waterbehandelingsinstallaties’.

Waterbehandelingsinstallaties Waterontharders Warmtepompsystemen

omgekeerde osmose ontijzering

PRODUCTEN REMON

zuivering dmv 
membranen op druk

zuivering dmv 
marmer granulaat (zand)

OVERIGE SECTOREN
10%

AGRARISCHE SECTOR
90%

DOELGROEP

GEBRUIKER

agrarische
sector

Directie
Remon

Vertegen-
woordigers

Installa-
teurs

Monteurs

Doelgroep

Producent

STAKEHOLDERS

Afbeelding 2. Dit schema geeft de klantenkring 

van Remon weer. Het grootste deel van de klant-

en van Remon komen uit de agrarische sector. 

Dit zijn onder andere  rundveehouders, varkens-

fokkers, kalvermesters, viskwekers, tuinbouw- en 

pluimveebedrijven. Een klein precentage van de 

klanten komt uit overige sectoren, namelijk de 

industrie- en recreatiesector.
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Klanten
Remon is als bedrijf voornamelijk gericht op de 

agrarische sector. De klantenkring van Remon bestaat 

voor ongeveer 90% uit klanten uit deze sector. De 

overige 10% van de klanten komen uit de industrie- en 

recreatiesector.

Visie
Omdat de RO COSMOS gebruik maakt van een totaal 

andere techniek, in een andere prijsklasse zit en een 

ander markt segment bedient, ziet Remon dit product 

niet als een volgende stap in de serie R500, R700, 

Remotector 2000 en Remotector 2000XL. Zij willen 

met de RO COSMOS een nieuwe serie starten waarin 

‘technologie’, ‘duurzaamheid’ en ‘kwaliteit’ belangrijke 

kernwoorden zijn. In een collage op pagina 15 zijn 

deze woorden gevisualiseerd. Duurzaamheid staat 

hierbij voor een product dat relatief lang mee kan gaan.

Huisstijl
Remon heeft een huisstijl waarin bepaalde kleuren 

blauw (C100, M45, Y0, K0 en C100, M66, Y0, K6) en 

rood (C5, M100, Y100, K0) de hoofdkleuren zijn, op 

de folders wordt gebruik gemaakt van een rode lijn en 

een afbeelding van bubbels (zie afbeelding 4). De rode 

en blauwe kleur zijn ook terug te vinden in de eigen 

ontwikkelde producten, zoals in afbeelding 3 te zien is. 

Remon wil dat deze typerende aspecten terugkomen 

in de behuizing zodat het merk ‘Remon’ herkenbaar 

wordt. 

Logo
Het logo van Remon is recent herontworpen. 

Voorheen waren de letters smal en hoog en stond de 

‘o’ van ‘Remon’ in een rode druppel, tegenwoordig 

zijn de letters breed en laag en is de ‘o’ blauw met 

een druppel erin. In afbeelding 6 zijn beide logo´s 

weergegeven.

De meeste producten van Remon bevatten geen logo. 

Om  marketingtechnische redenen is hier bij een nieuw 

ontwerp voor de Remotector 2000(XL) verandering 

in gebracht. Deze wordt voortaan geproduceerd met 

‘Remon’ in omgekeerde reliëf op de voorzijde. Voor 

de bestaande producten (zonder logo) heeft Remon 

bordjes en stickers met het logo ontwikkeld die op 

deze producten geplakt kunnen worden. Remon wil 

dat hun logo (zichtbaar) op de te ontwerpen behuizing 

komt.

Soortgelijke producten
Naast Remon zijn er nog een heel aantal bedrijven 

die zich bezighouden met bronboringen en/of 

waterzuivering. Om een beeld te krijgen van hoe 

soortgelijke producten er bij andere bedrijven uit zien 

zijn er een aantal omgekeerde osmose installaties, 

die door andere bedrijven ontwikkelt zijn, naast 

elkaar gezet. De installaties zijn gezocht via internet 

of zijn installaties die medewerkers van Remon 

zijn tegengekomen op bedrijvenbeurzen en zijn in 

afbeelding 7 weergegeven. De omgekeerde osmose 

installaties zijn er in verschillende formaten en met 

verschillende kwaliteiten. De installaties binnen het 

IMMER GUTES WASSER.

Tiere lieben 

REMON WASSER.
Brunnenwasser mit Tränkequalität

REMON R 500

IMMER GUTES WASSER.

Wasseraufbereitung 
für Klein- und Hobbybetriebe

Bewährte Einstiegstechnik mit geringem Investitionsbedarf

Keine Chemikalien •REMON Wasserqualität •Einfache Installation •

REMOTECTOR 
2000 / 2000 XL

The latest up-to-date water treatment  
with patented backwash control system

High quality water at low cost

50 % energy savings •
New microprocessor control •

Quick installation •
Minimal space requirements •

QUALITY WATER, ALWAYS.

Afbeelding 4. Folders in corporate design van Re-

mon. Blauw is de overheersende kleur, daarnaast 

wordt rood gebruikt voor de details. Ook wordt 

gebruik gemaakt van een afbeelding met bubbels.
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kader, vallen in dezelfde categorie qua formaat en 

kwaliteit als de RO COSMOS van Remon.

Het valt op dat de meeste installaties open zijn en 

naast een bedieningskast/-paneel geen behuizing 

bevatten. De installatie van Kärcher is hierop een 

uitzondering, zij verkopen een omgekeerde osmose 

installatie waar een behuizing om het systeem zit. De 

vergelijkbare installatie van Grünbeck heeft een vrij 

groot bedieningspaneel, dit kan in zekere zin ook een 

behuizing genoemd worden (zie afbeelding 5).

Een opvallend verschil is dat de membranen in de 

ene installatie horizontaal en in de andere installatie 

verticaal geplaatst zijn. Remon heeft bij de eerste 

omgekeerde osmose installaties de membranen 

horizontaal geplaatst, dit is om technische redenen 

echter aangepast. De nieuwe RO COSMOS, waar 

de behuizing voor ontworpen wordt, heeft daarom 

membranen die verticaal geplaatst zijn.

Omdat de installatie van Kärcher pas gebruikt kan 

worden nadat het water gezuiverd is door een 

ontijzeringsinstallatie en een relatief lage capaciteit 

water per uur kan zuiveren, is de markt voor deze 

installatie totaal verschillend van de omgekeerde 

osmose installatie van Remon. Doordat Remon zijn 

installatie met behuizing aan wil bieden, plaatsen zij 

zich onder andere op een unieke plaats in deze markt.

Conclusies
Voor Remon is het belangrijk dat zij een product op 

de markt zetten dat past bij hun bedrijf -door een 

zichtbaar logo- en waarmee zij een unieke positie 

op de markt van omgekeerde osmose installaties 

verwerven. Daarnaast zijn ‘technologie’, ‘kwaliteit’ 

en ‘duurzaamheid’ belangrijke kernwoorden voor het 

herontwerp.

 

 

 

 

Afbeelding 6. Het oude (boven) en nieuwe 

logo van Remon. Het oude logo werd, vooral 

in Duitsland, vaak geassocieerd met een 

verwarmingsbedrijf.

Afbeelding 5. Waterzuiveringsinstallaties die 

gebruik maken van de omgekeerde osmose 

techniek waar een behuizing omheen zit.
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Afbeelding 7. Verschillende omgekeerde osmose 

installaties. Onderaan zijn kleine omgekeerde os-

mose systemen, voor onder andere huishoudelijk 

gebruik, te zien. De installaties bovenaan zijn voor 

het reinigen van grote hoeveelheden water per 

minuut. De installaties in het kader zijn van het-

zelfde formaat en gericht op dezelfde gebruiker 

als de RO COSMOS van Remon.
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TECHNOLOGIE

KWALITEIT

DUURZAAMHEID

Afbeelding 8. Belangrijke kenwoorden die Remon 

met de RO COSMOS associeert. In het ontwerp 

moeten deze waarden terugkomen.
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Wat voor product is de RO COSMOS, hoe werkt het en waarvoor wordt het gebruikt? Dit zijn vragen die in dit hoofd-

stuk beantwoordt worden. Voor het ontwerp van de behuizing is het van belang dat deze zaken onderzocht worden. 

De behuizing moet bij het product passen en de werking van het product moet hier bijvoorbeeld niet door belemmert 

worden.

de RO COSMOS
HET PRODUCT

Totale waterzuiveringsproces
Het grondwater dat uit de bron naar boven komt 

staat onder druk door een onderwaterpomp die in 

de bron zit. Deze zorgt ervoor dat het water door de 

installatie geperst wordt. Het water dat door de RO 

COSMOS is gezuiverd is in principe helemaal schoon, 

het is puur water. In de scheikunde wordt dit ook wel 

‘demiwater’ genoemd. Omdat het water continue door 

de installatie loopt, maar de klant vaak niet continue 

water afneemt, wordt er gebruikt gemaakt van een 

waterbassin. Dit is een groot kunststof opslagvat. 

Remon levert deze bassins bij de installaties, maar 

het kan ook zijn dat een klant al beschikt over een 

waterbassin. De bassins zijn er in verschillende maten, 

afhankelijk van het waterverbruik van de klant.

Het totale waterzuiveringsproces ziet er dan zo uit:

Bron > RO COSMOS > Waterbassin > Verbruik

Dit proces moet echter enigszins aangepast worden 

voor een optimale werking: Als het door de RO 

COSMOS gezuiverde water rechtstreeks in het bassin 

komt, om daarin opgeslagen te worden, is de kans 

groot dat er bij de rand van het water een glibberige 

laag ontstaat. Dit komt doordat het water tot dat 

moment nog niet aan lucht is blootgesteld, het is 

immers onder druk uit de bron gekomen en door de 

installatie gepompt. Hierdoor hebben bepaalde gassen, 

zoals methaangas, nog niet kunnen ontsnappen. Zodra 

het water in het bassin in contact komt met lucht, 

ontstaat de glibberige afzetting aan de rand.

Om dit te voorkomen loopt het water na zuivering 

eerst door een filter, wat binnen Remon het ‘multifilter’ 

wordt genoemd. Dit filter lijkt op een simpele 

ontijzeringsinstallatie. Als filtermateriaal wordt vaak 

calciumcarbonaat gebruikt zodat het water, naast 

ontgassing, tot de gewenste hardheid wordt gebracht. 

In afbeelding 9 is dit totale waterzuiveringsproces 

schematisch weergegeven.

Opbouw van het product
De huidige opbouw van de RO COSMOS is het 

resultaat van continue verbetering van het originele 

idee. Hierdoor is de indeling in zekere zin erg efficiënt. 

De onderdelen zijn  goed bereikbaar voor monteurs 

en het product is compact. Volgens de engineer 

is de opbouw van de onderdelen echter geheel 

aan te passen naar het ontwerp van de behuizing. 

Dit geeft de ontwerper veel vrijheid. De huidige 

afmetingen van de onderdelen zijn vastgelegd, hier 

moet bij het ontwerp wel rekening mee gehouden 

worden. Het is mogelijk dat er in de toekomst door 

technologische ontwikkeling kleinere of andere 

oplossingen voor bepaalde onderdelen mogelijk zijn, 

maar op dit moment is dat niet het geval. Alleen voor 

de flowmeters kunnen eventueel andere modellen 

gebruikt worden. Daarnaast bevatten de nieuwste 

modellen een touchscreen op de bedieningskast. Deze 

moet in alle gevallen zichtbaar zijn.

Onderdelen
De hoofdonderdelen en hoofdafmetingen van de RO 

COSMOS zijn in afbeelding 10 weergegeven. Een 

schematische weergave van deze onderdelen en hun 

functies is in afbeelding 11 te zien. In dit schema is ook 

de doorstroom van het grondwater weergegeven.

Het grondwater komt als eerste binnen bij de potfilters. 

Deze filteren grove deeltjes, zoals zand, uit het water. 

Voor en na de potfilters zitten drukmeters die de druk 

op het water weergeven, door deze te vergelijken 
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FILTER

RO COSMOSBRON VERBRUIK

kan men bepalen of de potfilters niet verstopt zitten 

of dat er iets anders mis is in dit onderdeel. Na de 

potfilters wordt het water door de eerste membraan 

geperst. Het gereinigde water komt er in het midden 

bovenaan weer uit. Het residu (gescheiden vuile 

water) wordt naar de tweede membraan geperst, deze 

haalt hier nog meer schoon water uit. Dit werkt bij 

alledrie membranen hetzelfde. Het aantal benodigde 

membranen is afhankelijk van de kwaliteit van het 

grondwater: is het water vrij schoon, dan kan één 

membraan hier genoeg gereinigd water uit halen. Is 

het water van mindere kwaliteit, dan zijn hiervoor twee 

of zelfs drie membranen nodig. Drie membranen is op 

dit moment het maximum voor dit systeem.

Gebruik
De RO COSMOS en de ontijzeringsinstallaties 

zijn geschikt voor de agrarische-, industrie- en 

recreatiesector, maar worden vooral binnen 

de agrarische sector aangeschaft. Dat beide 

waterzuiveringsproducten binnen dezelfde sector 

afgenomen worden betekent niet dat zij met 

elkaar moeten concurreren. De RO COSMOS 

bedient voornamelijk de klanten voor wie een 

ontijzeringsinstallatie van Remon niet geschikt is. 

Ontijzeringsinstallaties zijn geschikt voor een beperkt 

gebied in Nederland. Voor gebieden waar veel zout in 

het grondwater zit, zoals Zeeland, de kust van Zuid- en 

Noord-Holland, Friesland en Groningen en de polder 

zijn de ontijzeringsinstallaties vaak ongeschikt voor het 

reinigen van het grondwater.

Als het opgepompte water gebruikt wordt voor 

bijvoorbeeld rundveehouders of kassen zijn daar 

bepaalde eisen aan gesteld door de gezondheidsdienst 

(GD). Een ontijzeringsinstallatie ontdoet water niet 

van het aanwezige zout. Dit water zal daarom voor 

gebruik in gebieden met een hoog zoutgehalte in 

het grondwater door de GD als ongeschikt verklaard 

worden. Daarnaast haalt een ontijzeringsinstallatie 

geen virussen of bacteriën uit het water, maar een RO 

COSMOS wel. Wanneer er dus hoge eisen aan het 

water gesteld worden, door de GD of de klant zelf, 

zal de RO COSMOS gebruikt moeten worden voor de 

waterzuivering.

Conclusies
De installatie bestaat voornamelijk uit een 

besturingskast, twee potfilters en (maximaal) drie 

membranen die met elkaar verbonden zijn door middel 

van leidingen. De opbouw van deze onderdelen is tot 

op zekere hoogte vrij te bepalen, hierbij moeten ze 

echter wel verticaal geplaatst worden. De afmetingen 

van de onderdelen bepalen dat de behuizing een 

minimale breedte, diepte en hoogte moet hebben.

Afbeelding 9. Schematische weergave van het 

totale waterzuiveringsproces van bron tot verbruik 

bij gebruik van een RO COSMOS. Een multifilter 

is hierbij altijd nodig.
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Afbeelding 10. Linkerpagina: foto van de huidige 

RO COSMOS met de hoofdonderdelen en afmet-

ingen. De pomp hoeft niet binnen de behuizing te 

passen, omdat deze in de meeste gevallen in de 

bron zelf geplaatst is.

GRONDWATER
ongereinigd

GRONDWATER
residu

GRONDWATER
gereinigd

Filteren zand en 
andere grove deeltjes 

uit het grondwater

Filteren ijzer,
mangaan, kalk,

virussen etc.
uit het grondwater

Geven aan hoeveel
gereinigd grondwater

of residu er per uur door
 het membraan loopt

MEMBRANEN

POTFILTERS

FLOWMETERS

Afbeelding 11. Een schematische weergave 

van de werking van de RO COSMOS. De rode 

lijnen geven het ongereinigde water (of 

residu ervan) weer. De gele lijnen geven 

het gereinigde water weer.
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Gebruiker
De gebruiker is binnen dit project de klant die een RO 

COSMOS aangeschaft heeft of zou willen aanschaffen. 

Gebruikers van de RO COSMOS gebruiken jaarlijks 

gemiddeld meer dan 1000 m3 water. Zij schaffen 

een RO COSMOS aan omdat dit voordeliger is dan 

leidingwater, omdat leidingwater niet genoeg capaciteit 

geeft of omdat leidingwater niet aan de eisen van de 

gebruiker voldoet.

Bedrijven die gebruik maken van een RO COSMOS 

zijn binnen de agrarische sector rundveehouders, 

varkensfokkers, kalvermesters, viskwekers, tuinbouw- 

en pluimveebedrijven. Binnen de industrie wordt deze 

waterzuiveringsinstallatie gebruikt door betoncentrales 

en de diervoeder- en voedingsindustrie. Binnen 

de recreatiesector wordt de RO COSMOS onder 

andere door campings, bungalowparken, sauna’s, 

zwembaden, schaatsbanen en maneges of stoeterijen 

aangeschaft.

Doelgroep ontwerp
De doelgroep is een bepaalde groep mensen die als 

uitgangspunt voor het ontwerp gebruikt worden. 

Vormgeving voor een specifieke doelgroep zorgt 

ervoor dat een product beter aansluit bij de voorkeuren 

van deze doelgroep. Een doelgroep heeft een bepaalde 

lifestyle, heeft bepaalde eigenschappen, beperkingen, 

gebruiken, maakt gebruik van bepaalde producten, 

houdt van bepaalde muziek, stijlen, vormen en 

dergelijke.

De klantenkring van Remon bestaat uit afnemers uit 

drie verschillende sectoren: de industrie, recreatie 

en agrarische sector. Als de klant of gebruiker de 

doelgroep is, betekent dit dat het ontwerp van de 

behuizing moet aansluiten bij de voorkeuren uit deze 

drie sectoren. Er zal daarbij naar een middenweg 

gezocht moeten worden. Een gevolg hiervan kan 

zijn dat de behuizing geen van de sectoren echt 

aanspreekt. Daarnaast kan het zijn dat de sectoren 

tegenstrijdige eisen stellen aan het ontwerp. Zo zou 

een zwembadbeheerder misschien voorkeur hebben 

voor een RO COSMOS met witte behuizing omdat wit 

een schone en frisse uitstraling geeft en dit aansluit 

bij de omgeving van het product. De behuizing van 

een RO COSMOS die bij een boer in de stal staat kan, 

praktisch gezien, misschien beter donkere kleuren 

hebben, omdat het product hier in een stoffige 

omgeving staat.

Als gekozen wordt voor verschillende behuizingen 
voor de verschillende sectoren, is het belangrijk om 
te kijken wat de mogelijkheden van Remon zijn op 
dat gebied. De verschillende behuizingen hebben 
namelijk als gevolg dat er meer opslagruimte nodig 
is om genoeg van deze behuizingen op voorraad te 
hebben. Daarnaast zal een klant misschien denken 
dat het ene product kwalitatief beter of juist slechter 
is dan de ander, terwijl slechts de behuizing verschilt. 
Het kan zijn dat Remon in de toekomst onderscheid 
wil maken tussen modellen van de RO COSMOS voor 
verschillende sectoren omdat de kwaliteitseisen ook 
per sector verschillen: in de agrarische sector liggen 

In dit hoofdstuk wordt omschreven welke personen of organistaties met de RO COSMOS in aanraking komen. 

Dit is belangrijke informatie, omdat de verschillende personen verschillende belangen bij het product hebben. 

Hieruit komen veel eisen en wensen naar voren met betrekking tot het ontwerp van de behuizing. Stakeholders 

in dit project zijn: directie van Remon, vertegenwoordiger, producent, monteur, transporteur, installateur en de 

gebruiker. Voor een realistisch ontwerp van de behuizing zal er een juiste afweging gemaakt moeten worden 

tussen de verschillende eisen van deze stakeholders.

STAKEHOLDERS
Belanghebbenden

Afbeelding 12. Een klant van Remon uit de 

agrarische sector die tevreden is met zijn water-

zuiveringsinstallatie.
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de eisen voor het gezuiverde water over het algemeen 
lager dan in de recreatie- en industriesector.

Een mogelijkheid, om de behuizingen per sector van 
elkaar te laten verschillen, is om de vormgeving en 
materialen van de behuizing voor de drie sectoren 
gelijk te houden, maar alleen de kleur per sector te 
verschillen. Op die manier is er niet veel aanpassing 
nodig om de installatie aantrekkelijk te maken voor alle 
drie de sectoren.

Aangezien Remon als bedrijf grotendeels op 
de agrarische sector gericht is, is het voor 
hen noodzakelijk om een markt-, product- en 
concurrentenanalyse te doen van de andere sectoren, 
wanneer zij zich hier meer op willen richten. Dit zijn 
namelijk andere markten waarbij andere kennis nodig 
is, onder andere in verkoopgesprekken. Omdat dit veel 
extra werk en tijd kost, is er in een gesprek met de 
opdrachtgever besloten om de agrarische sector als 
doelgroep te nemen. 

De gekozen doelgroep zal bepaalde eisen en wensen 
hebben die meegenomen moeten worden in het 
ontwerp. Om achter deze eisen en wensen te komen 
zijn er telefonisch enquetes afgenomen bij tien klanten 
van Remon uit de agrarische sector. De gebruikte 
enquete is in bijlage 5 te vinden. Daarnaast is er een 
bezoek geweest aan twee klanten van Remon, een 
veehouder en een schaatsbaan. Het doel hiervan 
was om een monteur aan het werk te zien met een 
RO COSMOS. Er is een gesprek met de monteur en 
een klant geweest over hun eisen en wensen en er is 
gekeken naar de omgeving waarin de RO COSMOS 
gebruikt wordt. Na deze bezoeken en gesprekken 
werd duidelijk dat er naast de RO COSMOS altijd een 

multifilter nodig is.

Directie Remon
De directie heeft besloten om een behuizing te laten 

ontwerp voor de RO COSMOS. Hiervoor hebben 

ze geen kostprijs vastgesteld. Wel heeft de directie 

aangegeven dat de  verkoopprijs van de installatie 

inclusief behuizing gelijk moet blijven aan de 

verkoopprijs van de installatie exclusief behuizing. 

Dit geeft al aan dat de kostprijs van de behuizing in 

principe zo laag mogelijk gehouden dient te worden of 

het moet mogelijk zijn om op andere gebieden kosten 

te besparen.

Een gebied waar kosten bespaard kunnen worden is 

volgens de directie door de arbeidsuren, die nodig 

zijn voor de installatie van het product bij de klant, te 

verminderen. Dit kost op dit moment twee installateurs 

minstens twee dagen. Het is daarbij geen probleem 

wanneer de tijd die voor de productie nodig is langer 

wordt. De arbeidsuren op de productieafdeling zijn 

in principe goedkoper voor Remon, onder andere 

doordat alle gereedschappen hier aanwezig zijn 

en het voornamelijk uit repeterende handelingen 

bestaat waardoor het productieproces een kortere 

doorlooptijd heeft. Het kan ook zijn dat het ontwerp 

van de behuizing de installatie meerwaarde geeft. De 

klant zal hier misschien een hogere verkoopprijs voor 

willen betalen. In dit geval kan de verkoopprijs van de 

installatie inclusief behuizing wel omhoog.

Producent
De behuizing moet met bestaande productietechnieken 

geproduceerd kunnen worden. Het is namelijk de 

bedoeling dat het product binnen afzienbare tijd op de 

markt wordt gebracht. Hiervoor zal het product aan 

bepaalde eisen moeten voldoen; er moet onder andere 

rekening worden gehouden met de productieaantallen 

en de vormvrijheid die bepaalde materialen en produc-

tietechnieken bieden.  Daarnaast moeten de produc-

tiekosten zo laag mogelijk gehouden worden.

De behuizing zal waarschijnlijk grotendeels van 

kunststof gemaakt worden. Van de RO COSMOS 

worden er niet meer dan 200 per jaar verkocht. 

Spuitgieten is dan geen optie: de mallen voor het 
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spuitgieten bevatten veel techniek en met zo’n kleine 

afname worden de kosten per stuk te hoog. Daarnaast 

is het maar bij een beperkt aantal producenten (in 

Nederland) mogelijk om een product van zo’n groot 

formaat te spuitgieten. Andere mogelijkheden zijn 

vacuümvormen en rotatiegieten. Beide technieken zijn 

interessant voor het produceren van de behuizing. In 

het hoofdstuk ‘Uitwerking Productie’ wordt hier dieper 

op in gegaan.

Monteurs
De eisen van de monteurs zijn belangrijk bij dit 

ontwerp. Naast de gebruiker komen zij het meest in 

contact met de installatie. Daarbij moeten de monteurs 

ook bij onderdelen komen waar de gebruikers niet 

komen. Monteurs moeten de onderdelen van de 

RO COSMOS op de behuizing kunnen monteren (of 

de behuizing op de onderdelen, afhankelijk van het 

ontwerp). Daarnaast zullen zij de behuizing moeten 

openen tijdens een onderhoudsbeurt of het uitvoeren 

van reparaties. Er moet rekening gehouden worden 

met de handelingen die monteurs uitvoeren tijdens de 

montage en de onderhoudsbeurten of reparaties. Alle 

onderdelen moet daarom bereikbaar zijn. Het ontwerp 

mag niet voor onoverkoombare problemen zorgen bij 

het uitvoeren van onderhoud of reparaties. Wanneer 

de onderhoudsmonteur extra tools nodig heeft zullen 

deze aangeschaft moeten worden en zal hij deze mee 

moeten nemen naar de klant.

Transporteur
De RO COSMOS wordt over het algemeen, samen 

met de andere producten voor de installatie, op een 

aanhanger naar de klant gebracht. Dit is in afbeelding 

14 te zien. Omdat het product tijdens vervoer met 

allerlei weersomstandigheden in contact kan komen 

moet het product hier tegen bestand zijn of hiertegen 

beschermd worden, bijvoorbeeld door middel van een 

plastic verpakking.

Installateur 
De transporteur is hier ook de installateur, samen met 

een collega installateur gaat hij naar de klant. Bij de 

klant wordt een deel van de RO COSMOS uit elkaar 

gehaald, zodat deze met twee personen naar de 

installatieplaats getild kan worden. Daar wordt de RO 

COSMOS weer in elkaar gezet en worden alle andere 

producten ook geïnstalleerd. Dit kost twee installateurs 

in totaal twee dagen. Op afbeelding 15 is te zien hoe 

het er bij een klant uit kan zien voor en na de installatie 

van een RO COSMOS.

Vertegenwoordiger
De werknemers binnen Remon die de RO COSMOS 

verkopen, hebben er belang bij dat er een behuizing 

voor de RO COSMOS ontworpen wordt. Dit zorgt voor 

zichtbare toegevoegde waarde aan het product. Het 

creëert zowel functionele als esthetische meerwaarde. 

De behuizing is voor de vertegenwoordigers van 

Remon te gebruiken als ‘unique selling point’, 

aangezien concurrenten omgekeerde osmose 

installaties zonder behuizing aanbieden. Het 

ontwerp van de behuizing moet verkoopbaar zijn, 

dus zal het aan moeten sluiten bij de klant en zal de 

vertegenwoordiger deze meerwaarde duidelijk moeten 

kunnen communiceren.

Conclusies
De eisen en wensen van stakeholders komen uit 

verschillende invalshoeken. De monteurs en doelgroep 

zijn hierbij belangrijke stakeholders. De doelgroep vindt 

het onder andere belangrijk dat zij de werking van de 

installatie goed in de gaten kunnen houden. Voor de 

monteurs is het belangrijk dat alle onderdelen goed 

bereikbaar zijn voor onderhoud of vervanging.



25

OVERIGE SECTOREN
10%

AGRARISCHE SECTOR
90%

DOELGROEP

GEBRUIKER

agrarische
sector

Directie
Remon

Vertegen-
woordigers

Installa-
teurs

Monteurs

Doelgroep

Producent

STAKEHOLDERS

Afbeelding 13. Een overzicht van de belangrijkste 

stakeholders. Het is goed om te weten welke 

personen er in aanraking komen met het product, 

zodat het ontwerp gebaseerd kan worden op de 

eisen en wensen van deze personen. 

Afbeelding 14. Bovenste afbeelding: een busje 

van Remon met daarachter een aanhanger met 

van links naar rechts een bassin, filtermateriaal, 

een multifilter (ontgassing) en de RO COSMOS.

Afbeelding 15. Onderste afbeeldingen: de instal-

latieplaats bij een klant van Remon voor en na 

de installatie van een RO COSMOS. De bassins 

staan hier op een zolder.
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Controle
Het pve in tabel 1 bevat alle eisen en wensen die aan 

de hand van de drie deelvragen bepaald zijn. Bij het 

programma van eisen en wensen is het van belang 

dat ze gecontroleerd kunnen worden. Bij de meeste 

eisen en wensen is dit mogelijk, maar een aantal zijn 

niet goed te meten. Bijvoorbeeld de eis ‘heeft een 

technische uitstraling’. In afbeelding 8 op pagina 15 

is daarom met een aantal afbeeldingen deze waarden 

weergegeven. In onderstaande afbeeldingen zijn deze 

waarden weergegeven door middel van de verschillen 

tussen wasmachines wat betreft vormgeving van 

de behuizing. De linker wasmachines hebben een 

dure, technische en duurzame uitstraling. Terwijl de 

(standaard) wasmachines in het kader een simpele, 

goedkopere en minder duurzame uitstraling hebben. 

Een duurzame uitstraling houdt hierbij in dat het 

product uitstraalt dat het zonder problemen een aantal 

jaren mee gaat.

PROGRAMMA VAN EISEN
En wensen

Het programma van eisen (pve) is opgesteld aan de hand van de voorgaande analyse. Hiermee is ook het antwoord 

gegeven op de hoofdvraag: ‘Wat zijn de eisen en wensen die aan het ontwerp van de behuizing voor de RO COSMOS 

gesteld worden?’. Deze eisen en wensen worden in het ontwerpdeel gebruikt als kader. Door het project heen zijn er 

verschillende pve’s gemaakt. Bepaalde eisen zijn toegevoegd, weggehaald of aangepast. Het pve veranderd ook tijdens het 

ontwerpproces nog, bijvoorbeeld wanneer er bepaalde ontwerpkeuzes gemaakt moeten worden. Voorgaande pve’s zijn in 

bijlage 6 te vinden. Het uiteindelijke pve staat in tabel 1.
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Tabel 1: Programma van eisen en wensen

EISEN         

Lijkt niet op ontijzeringsinstallaties      

Heeft een technische uitstraling       

Heeft een dure uitstraling vergeleken met de ontijzeringsinstallatie   

Is gericht op de agrarische sector       

Past bij corporate design van Remon      

Bevat logo Remon        

Communiceert de hoge prijs en kwaliteit van het product    

Bevat multifilter (180cm hoog en diameter 80cm)     

Flowmeters zijn zichtbaar voor de klant      

Drukmeters zijn zichtbaar voor de klant      

Onderdelen zijn bereikbaar voor monteur 

Werking is eenvoudig in de gaten te houden door klant   

Biedt ruimte voor minimaal vier flowmeters     

Biedt ruimte voor minimaal twee drukmeters     

Biedt ruimte voor twee potfilters (55cm hoog en diameter 8cm)   

Biedt ruimte voor essentièle onderdelen (buizenwerk ed)    

Bevat een besturingskast (35x18x50cm)      

Past door een standaard loopdeur (80cm breed en 201,5cm hoog)   

Heeft een maximale hoogte van 210cm      

Het multifilter is van boven te openen      

Is onderscheidend ten op zicht van producten van concurrent   

Is met bestaande productietechnieken te produceren    

Is serieel te produceren        

Is  bestand tegen ammoniakdampen      

Is bestand tegen vuil        

Is bestand tegen vocht 

Is aanpasbaar aan situatie van de klant

WENSEN        

Is na kleine aanpassing ook gericht op andere sectoren    

Bevat kraantje voor testen schone water      

Biedt ruimte voor een pomp       

Biedt ruimte voor meer dan drie membranen     

Is isolerend         

Bevat productnaam ‘RO COSMOS’      
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Hier begint het tweede deel van het verslag, het ontwerpproces, waarin de concepten en 
ontwerpen weergegeven en uitgelegd worden. Dit ontwerpproces is tijdens de analyse 
al gestart en heeft uiteindelijk tot een ontwerpvoorstel voor de behuizing van de RO 
COSMOS geleid.

De ideeën zijn in eerste instantie gericht op het ontwerp van een behuizing voor de 
RO COSMOS. Tijdens de analyse werd duidelijk dat deze altijd in combinatie met een 
multifilter gebruikt moet worden. Omdat dit product deel uitmaakt van de totale installatie, 
maar geen technologie, duurzaamheid of kwaliteit uitstraalt, werd al snel gekeken naar 
mogelijke oplossingen om deze twee te combineren in één behuizing. Dit bleek goed 
te kunnen en zou beter passen bij de ontwerpvraag van Remon. De opdracht is daarbij 
enigszins aangepast, aangezien de behuizing nu niet alleen voor de RO COSMOS 
installatie ontworpen wordt, maar voor de totale installatie.

ONTWERP
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Combinatie
Wanneer er een behuizing voor de RO COSMOS 

ontworpen wordt om de duurzaamheid, kwaliteit en 

techniek van dit product te communiceren, is het niet 

gewenst dat er naast deze behuizing nog een product 

van Remon geplaatst wordt die deze waarden te-

genspreekt. Daarnaast biedt je een relatief duur water-

zuiveringsproduct aan waar, voor een goed resultaat, 

nog een extra installatie nodig is. Er moeten dus twee 

producten, in plaats van één, verkocht worden.

Tijdens het genereren van ideeën is er besloten om 

te kijken naar de mogelijkheden om het multifilter bij 

de RO COSMOS in één behuizing te plaatsen. Het 

multifilter bevat een frame waar de pomp en eventueel 

andere onderdelen op te monteren zijn. Één van de 

ideeën was daarom om deze versteviging te gebrui-

ken als ophanging voor de membranen. In een aantal 

schetsen op de rechterpagina is dit idee op verschil-

lende manier uitgewerkt.

Dit hoofdstuk bespreekt de eerste ideeën die bedacht zijn aan de hand van de analyse van de RO COS-

MOS. De eerste ideeën zijn gebaseerd op de behuizing van de RO COSMOS. Er is gekeken naar een 

functionele indeling van de onderdelen en de vormgeving die hierbij past. Het is duidelijk dat de huidige 

indeling van de onderdelen vrij ver geoptimaliseerd is. Schetsen hiervan staan op de rechterpagina. Nadat 

bekend was dat het multifilter ook een deel is van de totale installatie zijn er ideeën bedacht die oplossin-

gen bieden voor het combineren van de RO COSMOS met het multifilter.

Schetsen
IDEEËN

Afbeelding 16. Dit is een versie van het XL 

multifilter, deze is iets langer dan het standaard 

multifilter. Er is hier echter goed te zien waar alle 

aansluitpunten zitten en welke onderdelen er in 

de module naast het multifilter moeten komen. 

Het frame voor de ophanging van de  pomp , 

besturingskast of andere onderlen is aangegeven 

met een rood kader.
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Schetsen van ideeën uit het begin van het project. Toen 

was nog niet duidelijk dat er naast de RO COSMOS altijd 

een multifilter (ontgassing) nodig is. De schetsen zijn 

gericht op de vormgeving, indeling en details die bij het 

ontwerp van een behuizing voor de RO COSMOS interes-

sant kunnen zijn.

Schetsen van ideeën om te kijken of het multifilter en de 

RO COSMOS in één behuizing kunnen. In de schetsen 

zijn verschillende mogelijkheden weergegeven om dit op 

te lossen.



32

De ideeën op pagina 29 zijn grofweg op te delen in drie verschillende concepten: ‘enkel’, ‘twee delen’ en 

‘modulair’. In afbeelding 17 zijn grove uitwerkingen van deze drie concepten weergegeven. Zij geven hierbij 

alleen aan in welke richting het probleem, het ontwerp van de behuizing, opgelost kan worden. Hoe dit er dan 

precies uit zal zien wordt verder uitgewerkt nadat er een richting gekozen is. In dit hoofdstuk zullen de drie con-

cepten besproken worden en zal ook aangegeven worden voor welke oplossing, in overleg met de opdracht-

gever, gekozen wordt. De RO COSMOS met behuizing, dus zonder multifilter, wordt voortaan aangeduid als 

‘het waterzuiveringsproduct’.

Concept 1 ‘Enkel’
Dit concept is gebaseerd op het ontwerp van de 

ontijzeringsinstallatie, waarbij het multifilter een 

centrale rol speelt. Het multifilter wordt namelijk 

gebruikt als bevestigingsunit van de membranen. 

Door het gewicht van het multifilter, wanneer deze 

gevuld is met zand, is deze sterk genoeg om de drie 

membranen te dragen. Op de ontijzeringsinstallatie 

is een vierkant stalen buisprofiel bevestigd voor het 

dragen van de pomp en enkele andere onderdelen. Dit 

principe kan overgenomen worden voor het dragen 

van de membranen.

In de bovenste afbeelding (concept 1.1) is het 

multifilter in de behuizing opgenomen. De behuizing 

is hierdoor vrij groot; het heeft een doorsnee van meer 

dan één meter. De membranen zijn bereikbaar door 

middel van een schuifdeur. 

Bij concept 1.2 is geprobeerd om het product een 

meer technische uitstraling te geven. In afbeelding 

8 is hierbij als voorbeeld een stofzuiger van Dyson 

te zien. Dit product heeft een technische uitstraling 

doordat de technische details zichtbaar zijn gemaakt 

en de totale vormgeving daarop gebaseerd is. Ook uit 

gesprekken met klanten van Remon kwam een aantal 

keer naar voren dat het mooi zou zijn als het systeem, 

de membranen, zichtbaar zou blijven.

Concept 2 ‘Twee delen’
In concept 2 is de belangrijkste eigenschap dat het 

multifilter los van het waterzuiveringsproduct geplaatst 

kan worden. Ze zijn daarnaast zo ontworpen dat ze 

samen één product vormen wanneer ze naast elkaar 

geplaatst worden. Bij het naast elkaar plaatsen van het 

multifilter en het waterzuiveringsproduct zullen ook de 

leidingen zo op elkaar aansluiten dat dit minder werk 

kost bij de installatie en de totale installatie minder 

ruimte in beslag neemt.

Concept 3 ‘Modulair’
Het principe van een modulaire opbouw van het 

waterzuiveringsproduct houdt in dat er meerdere 

behuizingen zijn met in iedere behuizing enkele 

onderdelen van de RO COSMOS. Deze behuizingen 

zijn op een bepaalde manier aan elkaar te plaatsen 

waardoor het product minder ruimte inneemt en de 

losse delen beter draagbaar zijn voor de installateurs. 

Het totale product kan eventueel kleiner zijn wanneer 

een klant minder membranen nodig heeft.

Conclusies
De verschillende concepten zijn aan de opdrachtgever 

en een technicus van Remon gepresenteerd. De 

voor- en nadelen van de concepten zijn hierbij 

besproken. Voor concept 1 geldt dat deze te groot 

is om door een standaard deur te passen. Wanneer 

de behuizing alleen om de membranen geplaatst 

zou worden, zal het totale product veel lijken op de 

ontijzeringsinstallatie. Het gebruik van een schuifdeur 

is praktisch, omdat de deur ‘weg’ is wanneer deze 

geopend is, maar zal moeilijk te verwezenlijken 

zijn wanneer gekeken wordt naar de plaatsing van 

leidingen en elektronica. Concept 2 heeft als voordeel 

dat het multifilter en het waterzuiveringsproduct zowel 

naast als los van elkaar geplaatst kunnen worden. 

Hierdoor is het aan te passen aan de beschikbare 

ruimte van de klant. Concept 3 is praktisch en op vele 

aspecten interessant. Zo kan het verkocht worden 

als een ‘tailor made’ product en is de installatietijd 

te verkorten door kant-en-klare modules door de 

productieafdeling van Remon te laten monteren. In 

overleg met de opdrachtgever is er voor dit laatste 

concept gekozen.

Uitwerking
CONCEPTEN
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Afbeelding 17. Een drietal concepten in 

een 3D programma uitgewerkt voor een 

realistische weergave.

CONCEPT 1.1

CONCEPT 3

CONCEPT 2

CONCEPT 1.2
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Volgende stap

In overleg met de opdrachtgever en een technicus van 

Remon is gekozen voor het uitwerken van de behuizing 

voor een modulaire opbouw van de RO COSMOS in 

combinatie met het multifilter. Het concept voldoet aan 

een de eisen die in het analysedeel gesteld zijn, zoals 

de aanpasbaarheid van de installatie aan de situatie van 

de klant. Voor de directie van Remon is het een groot 

voordeel wanneer de installatietijd bij de klant verkort kan 

worden. Het bedrijf zal minder installatiekosten kwijt zijn, 

waardoor het realiseren van dit project aantrekkelijker 

wordt.

In afbeelding 18 zijn afbebeldingen te zien waarin gekeken 

wordt naar de de verbinding tussen de verschillende 

modules. Welke vormen kunnen hierbij gebruikt worden? 

En voldoet dit dan nog aan de eis dat de RO COSMOS 

zowel aan de rechter- als linkerkant van de behuizing 

geplaatst kan worden, dus aanpasbaar is aan de eisen 

van de klant? De beste oplossing hiervoor lijkt om de 

verbindende delen vlak te houden. In de eerste uitwerking 

van het modulaire concept, afbeelding 19, is hier nog geen 

rekening mee gehouden.

Voor het verder uitwerken van dit concept is voor inspiratie 

gekeken naar verschillende producten met een modulaire 

opbouw. Deze zijn in bijlage 8 in een collage gezet. Bij het 

ontwerp van de broodroosters en prullenbak is ook te zien 

dat de verbindende delen vlak zijn gehouden.

Indeling 

In afbeelding 18  is ook een afbeelding van de 

mogelijke indeling van de modules te zien. Hierbij kan 

het multifilter zowel rechts als links geplaatst worden. 

Naast het multifilter komt een besturingscel voor het 

multifilter, waarnaast één, twee of drie membraancellen 

geplaatst worden en vervolgens een besturingscel voor 

de RO COSMOS, met onder andere de potfilters en 

besturingskast.

Drie realistische opties voor de indeling van de modules 

is door middel van schematische weergave onder elkaar 

gezet. Deze zijn te zien op pagina 34. Bij optie drie is het 

niet mogelijk om het multifilter apart van de RO COSMOS 

te plaatsen. Omdat dit een belangrijke eis is, valt deze optie 

af als mogelijke indeling. Wanneer ook gekeken wordt naar 

de productie, is optie 1 goedkoper dan optie 2. Hier zijn 

namelijk minder mallen nodig voor de modules.

Conclusie

Er is uiteindelijk gekozen voor optie 1. Een groot nadeel 

van optie 2 is dat het modulaire concept hierbij  geen extra 

voordelen heeft ten opzichte van het concept waarbij de 

totale installate (multifilter en RO COSMOS) uit twee delen 

bestaat. De cel met één membraan, de besturingkast en 

potfilters is namelijk al niet meer alleen te tillen door het 

gewicht en de afmetingen. Optie 2 voldoet niet aan het 

programma van eisen.

Modulaire opbouw van producten zijn populair. Het verschilt echter per product hoe deze opbouw gerealiseerd kan worden. 

Bij het ontwerp van de modules voor de RO COSMOS moet er rekening worden gehouden met het programma van eisen 

uit het analysedeel. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de modules geopend kunnen worden, zodat de onderdelen bereikbaar 

zijn voor de monteur. Hoe kan dit opgelost worden? Ook moet er rekening gehouden worden met de minimale afmetingen 

van deze onderdelen, zoals de membranen, potfilters en de besturingskast. Er zijn een aantal manieren mogelijk om de RO 

COSMOS modulair te maken, de indeling van de onderdelen in de verschillende modules wordt daarom in dit hoofdstuk 

besproken door voor- en nadelen onder elkaar te zetten.

Modulaire opbouw
UITWERKING



35

BESTURINGSCEL MULTIFILTER

BESTURINGSCEL RO COSMOS

MEMBRAANCELLEN

MULTIFILTER

UITWERKING ‘MODULAIR’ 

Afbeelding 19. Eerste uitwerking van concept 3: De behuizing voor een modulaire RO COSMOS. Deze uitwerking moet niet 

verward worden met concept 2 (‘twee delen’), die is namelijk niet modulair opgebouwd, maar bestaat uit twee delen die samen 

een geheel kunnen vormen.

Afbeelding 18. Schematische afbeelding van 

mogelijke verbindingen tussen de modules, 

de afstand van de modules tot de muur en 

een overzicht van de modulaire opbouw van 

de RO COSMOS. De donkergrijze modules 

zijn de membraancellen.

VOORAANZICHT

BOVENAANZICHT

1 MEMBRAAN

2 MEMBRANEN

3 MEMBRANEN

MF EN RO
GESCHEIDEN

LINKS OF RECHTS
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OPTIE 1

OPTIE 2

OPTIE 3

Voordelen:
Het waterzuiveringsproduct en het multifilter 

kunnen los van elkaar geplaats worden 

wanneer dit nodig is.

Bij deze optie zijn twee verschillende modules 
nodig. Hiervoor zijn maar twee mallen nodig.

De onderdelen staan in de volgorde waarop 
het bronwater er ook doorheen loopt.

Nadelen:
Neemt veel ruimte in beslag.

Er zijn minimaal drie modules nodig, dus 
moeten ook minstens drie modules aan elkaar 
verbonden worden bij de installatie.

Voordelen:
Neemt minder ruimte in beslag dan optie 1.

Het waterzuiveringsproduct en het multifilter 

kunnen los van elkaar geplaats worden 

wanneer dit nodig is.

Éën membraan is al verbonden met het 
potfilter, dit scheelt de installateur tijd.

De onderdelen staan in de volgorde waarop 
het bronwater er ook doorheen loopt.

Nadelen:
Bij deze optie zijn drie verschillende modules 
nodig. Hiervoor zijn minstens drie mallen 
nodig.

Er is bij deze optie één grote en zware 
module. Dit willen we juist voorkomen zodat 
de installateurs de onderdelen niet hoeven te 
ontkoppelen voor het installeren.

Voordelen:
Neemt minder ruimte in beslag dan optie 1.

Bij deze optie zijn twee verschillende modules 
nodig. Hiervoor zijn minsten twee mallen 
nodig.

Nadelen:
De potfilters staan tussen het multifilter en de 
membranen, hierdoor krijg je veel leidingwerk 
omdat het inkomende water naar de potfilters 
moet en daarna naar het eerste membraan.

Het waterzuiveringsproduct en het multifilter 
zijn niet los van elkaar te plaatsen.
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Afbeelding 20. Uitwerking van optie 1 in 

SolidWorks. In de afbeeldingen zijn ook de 

leidingen tussen modules weergegeven, 

waardoor de modules eenvoudig  te kop-

pelen zijn.
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Materiaal

In de interviews met klanten werd vaak roestvrijstaal (RVS) 

genoemd als passend materiaal voor de behuizing. Ze 

noemden daarbij andere producten die zij kennen en ook 

van RVS zijn, zoals melkmachines en -tanken. RVS, werd 

gezegd, is robuust, maar ook goed schoon te houden.

In gesprek met de opdrachtgever werd al snel duidelijk 

dat de behuizing goedkoop moest kunnen worden 

geproduceerd. RVS is een relatief duur materiaal en 

daarnaast ook niet in elke vorm te verwerken. Remon 

heeft connecties met een spuitgiet- en rotatiegietbedrijf en 

kan via deze connecties eventueel in contact komen met 

andere bedrijven die kunststof verwerken.

Om bovenstaande redenen, het feit dat het geheel bestand 

moet zijn tegen vuil en vocht en relatief licht moet zijn, 

is de keuze gemaakt om een kunststof behuizing te 

ontwikkelen.

Eventueel zullen bepaalde details van RVS of een ander 

materiaal gemaakt  kunnen worden, dit is afhankelijk van 

het uiteindelijk ontwerp.

Productietechniek

Voor de keuze van een productiemethode is er overleg met 

een expert op het gebied van spuitgieten geweest. Er zijn 

drie productietechnieken besproken, namelijk spuitgieten, 

rotatiegieten en vacuümvormen.

Spuitgieten

Voor dit productieproces geldt: “massa is kassa”. Hoe 

meer producten er geproduceerd worden met die ene 

mal, hoe goedkoper de producten per stuk worden. Niet 

het materiaal maar de mallen zijn duur. Dit komt door 

de hoogstaande techniek die in deze mallen verwerkt 

moet worden. Bij spuitgieten bestaat de mal uit de totale 

tegenvorm van een product.

Producten die gemaakt worden door middel van 

spuitgieten zijn relatief klein. Een behuizing, zoals voor de 

RO COSMOS, is relatief groot. Hier zijn enorme mallen 

voor nodig en er zijn weinig bedrijven in Nederland die hier 

de mogelijkheden voor hebben.

Een aantal kleine kunststof onderdelen voor het multifilter 

en de ontijzeringsinstallaties laat Remon door middel van 

spuitgieten produceren.

Rotatiegieten

Het multifilter en de ontijzeringsinstallaties van Remon 

zijn door middel van rotatiegieten geproduceerd. Bij 

deze methode wordt ook gebruik gemaakt van een mal, 

maar hiervoor is alleen een buitenste mal nodig. Door het 

roteren van de mal smelten de kunststofkorrels hier in een 

gelijke laag op, waardoor er uiteindelijke een hol product 

uit de mal komt. Veel grote producten worden door middel 

van rotatiegieten geproduceerd. Een nadeel is vaak dat de 

binnenkant niet helemaal egaal is.

Dit hoofdstuk omschrijft de keuze voor het materiaal en de productiemethode. Voor een realistisch ontwerp is het belangrijk 

om met deze aspecten rekening te houden. De keuze van het materiaal en de productietechniek kunnen het ontwerp 

beperken.

Productie
UITWERKING
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Vacuümvormen

Bij deze productievorm wordt een visceus gemaakte 

kunststof plaat op een mal gelegd, door de lucht tussen 

deze plaat en de mal weg te zuigen wordt het kunststof 

in vorm van de mal gevormd. Een voordeel hiervan is 

dat er maar één mal nodig is en daarnaast zijn kleine 

oneffenheden van de mal niet zichtbaar aan de buitenkant 

van het product. Dit geeft het product een luxe uitstraling. 

Een nadeel van deze productiemethode kan zijn dat het 

product vaak nog, door middel van CNC frezen, nabewerkt 

moet worden omdat de kunststof plaat groter is dan de 

mal. Dit is nodig om de plaat in te kunnen klemmen bij het 

vacuümvormen.

Conclusie

Voor de productie van de behuizing lijkt vacuümvormen 

de beste methode. Spuitgieten valt af door de hoge kosten 

en rotatiegieten geeft een minder luxe uitstraling dan 

vacuümvormen. Dat er bij vacuümvormen nabewerking 

nodig is, is in dit geval positief; de behuizing moet 

sowieso voorzien worden van een opening voor de flow- 

en drukmeters en het touchscreen. Dit kan dan gelijk 

meegenomen worden.

Afbeelding 21. Melktank en melkmachine, 

producten die door de agrarische sector 

gebruikt worden, beide van roestvrijstaal.
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Tot nu toe is er een globaal beeld van de nieuwe behuizing geschetst. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de uitwerking van 

de details: de opbouw van de modules en het openen en sluiten ervan. De eisen die hiebij vooral van belang zijn hebben 

te maken met de productie en gebruik. Het product moet met zo min mogelijk mallen te produceren zijn, de onderdelen 

moeten bereikbbaar zijn voor de monteur om onderhoud te verrichten en de klant moet de werking in de gaten kunnen 

houden. Dit laatste betekent onder andere dat de klant zelf de installatie moet kunnen openen; hiervoor moet geen speciaal 

gereedschap nodig zijn.

Detaillering
UITWERKING

Opbouw modules
De modules zelf hoeven niet uit één geheel te 

bestaan. Het is belangrijk dat de productiekosten zo 

laag mogelijk gehouden worden. Voor de opbouw 

van de modules is daarom onder andere gedacht 

aan een frame met platen die erop te monteren zijn, 

een voorbeeld hiervan is in afbeelding 22 te zien. 

Op deze manier kunnen alle platen uit dezelfde mal 

gemaakt worden. Het nadeel hiervan is dat er weinig 

vormvrijheid overblijft voor het aanzicht van de 

module: deze moet namelijk gelijk zijn aan de zijplaten, 

terwijl de zijplaten bij voorkeur helemaal vlak zijn.

Een andere opbouw van de modules zou kunnen 

bestaan uit een kast, waarin alle onderdelen geplaatst 

worden, met daarvoor een deur die de onderdelen 

afschermt. Dit was één van de eerste ideeën en hier 

zijn de meeste oplossingen in principe op gebaseerd. 

In afbeelding 23 is dit principe in verschillende 

schetsen weergegeven.

Een derde oplossing voor de opbouw van de modules 

is een voor- en achterzijde die gelijk zijn. Op deze 

manier kan voor beide delen dezelfde mal gebruikt 

worden. Een andere voordeel van dit principe is dat 

de onderdelen eenvoudiger te bereiken zijn voor de 

monteur. Een nadeel hiervan kan zijn dat de voorkant 

vrij groot is. Wanneer deze weggehaald moet worden 

door de gebruiker of een monteur, kan dit zwaar en 

onhandig zijn. Een schematische weergave van deze 

oplossing is in afbeelding 24 op de volgende pagina 

weergegeven.

Openen en sluiten
Er zijn veel verschillende manieren om een behuizing 

te sluiten of te openen. Bijvoorbeeld door middel van 

het losschroeven van een beschermingsplaat, het 

openklappen van een deur, of meerdere deuren, het 

kantelen ervan, uitschuiven van de gehele installatie 

en opzij schuiven van een schuifdeur. In bijlage 9 zijn 

verschillende van deze oplossingen in een overzicht 

weergegeven.

Afbeelding 22. Opbouw van module door middel van losse 

platen uit dezelfde mal.

Afbeelding 23. Opbouw van module door middel van een 

kast met een deur ervoor.
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Voor het kiezen van de beste methode is het goed 

om te weten dat de meeste installaties in relatief 

kleine ruimtes staan. Er is dus weinig ruimte voor 

oplossingen als openklappende, kantelende of weg te 

schuiven deuren. Daarnaast zal de klant zelf ook af en 

toe bij de installatie willen kijken en is het voor zowel 

hem als de monteur veel en onhandig werk om een 

beschermingsplaat los te moeten schroeven. Hiervoor 

zijn minstens acht schroeven nodig gezien de grootte 

van het product.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een systeem 

voor het wegschuiven van de deur, zoals bij een 

archiefkast, zal bepaald moeten worden of dit de 

installatie niet een zakelijke, in plaats van technische, 

uitstraling geeft. Een voordeel hiervan is wel dat de 

deur ‘verdwijnt’ en op deze manier geen extra ruimte 

inneemt.

Conclusie
Voor de opbouw van de module is gekozen voor 

de laatstgenoemde oplossing: een gelijke voor- en 

achterzijde. Deze oplossing heeft meer voordelen 

ten opzichte van de andere oplossingen; er is één 

mal nodig, de onderdelen zijn voor de monteur goed 

bereikbaar en het syteem is bij Remon al voor een 

groot deel in elkaar te plaatsen. Het plaatsen van de 

leidingen tussen de modules is op deze manier ook 

eenvoudiger.

Aan de onderkant van de modules is een lekbak nodig 

die condens opvangt. Deze zal de onderkant van de 

modules op hun plaats houden. Aan de bovenkant zal 

gebruik worden gemaakt van magneten. De voorkant 

is hier met een bepaalde hoeveelheid kracht los 

van te maken. Door het geheel dan iets op te tillen 

zal de onderkant ook loskomen en kan de voorkant 

weggehaald worden. Meer schetsen van deze ideeën 

zijn in bijlage 10 te vinden.

Afbeelding 25. Links: Twee modules naast elkaar 

met gelijke voor- en achterzijde. Rechts: Een helft 

van de module met daaronder een lekbak waarin 

deze geplaatst kan worden.

Afbeelding 24. Opbouw van module door 

middel van een gelijke voor- en achterzijde
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Doelgroep

Om de behuizing aan te laten sluiten bij de vormgeving 

die bekend is bij de doelgroep, is onder andere gekeken 

naar tractoren. Een aantal hiervan is te zien op pagina 

42, op pagina 43 zijn van meerdere tractoren details te 

zien, waarin de stijl van de tractoren goed naar voren 

komt. Uit deze details is te concluderen dat onder 

andere veel gebruik wordt gemaakt van vloeiende lijnen, 

verschil in diepte en afrondingen. Daarnaast zijn ook de 

ventilatieopeningen interessant, over het algemeen lopen 

deze met omliggende vormen mee.

NewHolland

Binnen de agrarische sector is het merk NewHolland 

een mooie inspiratiebron wat betreft vormgeving. 

Onderstaande afbeelding is een extreem voorbeeld van 

een tractor met nieuwe technologie (rijden op waterstof), 

die dit ook uitstraalt door middel van zijn vormgeving.

Omgeving

Op de rechterpagina staan foto’s van verschillende 

omgevingen waarin de RO COSMOS in de meeste 

gevallen staat.

Dit hoofdstuk gaat over de vorrmgeving van de behuizing wat betreft uitstraling en aantrekkelijkheid voor de doelgroep. 

De vormgeving wordt voor een groot deel bepaald door de gekozen productietechniek, de opbouw van het product en 

het programma van eisen. Ter inspiratie voor een product dat ‘technolgie’, ‘kwaliteit’ en ‘duurzaamheid’ moet uitstralen, is 

gekeken naar de producten in afbeelding 8 op pagina 15. Daarnaast is gekeken naar de vormgeving van producten die de 

doelgroep gebruikt, zoals melkmachines en landbouwmachines. De omgeving waarin de installatie te staan komt heeft ook 

meegespeeld bij het uiteindelijke ontwerp.

Inspiratie
VORMGEVING
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Afbeelding 26. Foto’s van omgekeerde osmose installaties van 

Remon en de omgeving waarin zij geïnstalleerd staan. Vaak zijn 

dit stoffige en vochtige plaatsen. Ze staan bijvoorbeeld in dezelfde 

ruimte als waar de koeien staan.
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Afbeelding 27. Ter inspiratie voor 

de vormgeving van de behuizing is 

gekeken naar de stijlkenmerken van 

producten die door de doelgroep 

worden gebruikt. Deze afbeelding laat 

details van tractoren zien. Afgeronde 

vormen en vloeiende lijnen komen 

veel terug in de moderne tractoren.
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Toepassing
VORMGEVING

De stijlkenmerken van producten uit de agrarische 

sector zijn vertaald naar ontwerpen voor de modules. 

Ontwerpschetsen hiervan zijn terug te vinden in bijlage 10. 

Een zestal ontwerpen zijn verder uitgewerkt en naast elkaar 

gezet. Het ontwerp dat gebruikt is voor het eindontwerp 

is gekozen door de ontwerpen te beoordelen op 

verschillende factoren. De zes uitgewerkte ontwerpen en 

de beoordeling op een aantal factoren is in een overzicht 

op de rechterpagina weergegeven. De beoordeling van 

deze factoren is gedaan op eigen inzicht. Het ontwerp 

binnen het rode kader past het beste bij de genoemde 

factoren en is daarom gebruikt voor het eindontwerp. Hier 

zijn een aantal aanpassingen aan gedaan om het tot een 

kloppend model te maken. Er zijn onder andere handvaten 

bij gekomen zoals in afbeelding 28 te zien is. Deze zijn 

er om de voorkant te kunnen openen. Dit deel met de 

handvaten (frontje) zal daarom ook alleen op de voorkant 

bevestigd hoeven worden. Hierin komen de vensters voor 

de flowmeters, drukmeters en het touchscreen.

FRONTJE

VENTILATIE

FLOWMETER

HANDVATEN

DRUKMETERS

NOODSTOP

TOUCHSCREEN

Membraan module Besturing module

Afbeelding 28. De verschillende frontjes inclusief 

handvaten en openingen voor flowmeter, touch-

screen, noodstop en drukmeters.



ROBUUST

KWALITEIT

EENVOUD

DUURZAAMHEID

TECHNOLOGIE

Straalt dit niet uit

Straalt dit wel uit

Afbeelding 29. Verschillende ontwerpen voor de 

modules beoordeelt op de genoemde factoren. 

Het ontwerp die het beste bij deze waarden past 

is door middel van een rood kader aangegeven.
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Vanuit Remon kwam de vraag om een behuizing te 

ontwerpen voor de RO COSMOS.  Dit heeft uiteindelijk 

geresulteerd in een nieuwe, modulaire, opbouw van 

deze installatie en de behuizing hiervan. De RO COSMOS 

bestaat, in dit ontwerp, uit meedere modules. De inhoud 

van deze modules zijn in het analysedeel besproken, deze 

is nog eens in afbeelding 30 weergegeven. De standaard 

opbouw van deze modules bestaat uit een lekbak, frame, 

H-profielen en behuizing. Deze onderdelen zijn in de 

exploded view op pagina 48 weergegeven.

Toetsing programma van eisen

Het antwoord op de hoofdvraag ‘Wat zijn de eisen en 

wensen die aan de behuizing voor de RO COSMOS 

gesteld worden?’ is uitgewerkt door middel van een 

programma van eisen dat op pagina 25 staat. Het 

eindontwerp voldoet aan deze eisen; qua vormgeving lijkt 

de behuizing niet op de ontijzeringsinstallaties. Door de 

grovere vormen in de behuizing van de RO COSMOS lijkt 

deze technischer en robuuster. De glanzende frontjes met 

flowmeters, touchscreen en drukmeters werken hier ook 

aan mee en zorgen daarnaast voor een luxe uitstraling. 

De agrarische sector is gebruikt als inspiratie voor de 

vormgeving, dit komt onder andere terug in de handvaten 

van de frontjes. Het logo van Remon komt als reliëf in de 

behuizing terug. Het beeldmerk van Remon komt in de 

corporate kleur op de frontjes. Alle onderdelen passen 

in deze modulaire RO COSMOS. De onderdelen zijn zo 

geplaatst dat de monteur deze eenvoudig kan bereiken 

voor onderhoud of controle. Dit wordt ook vergemakkelijkt 

doordat de te openen voorkant vrij diep is en voor veel 

bewegingsvrijheid voor de monteur zorgt wanneer deze 

er voor weggehaald wordt. Het product is serieel te 

produceren met bestaande technieken, namelijk door 

middel van vacuümvormen. Door gebruikt te maken van 

kunststof zal het geheel bestand zijn tegen vuil en vocht.

Op afbeelding 31 is het uiteindelijke ontwerp van de 

modulaire opbouw van de RO COSMOS met behuizing te 

zien. Hierop zijn ook de buitenmaten van de losse modules 

en het geheel weergegeven. De vormgeving van de 

behuizingen is getoetst aan de waarden die voor Remon 

en de doelgroep belangrijk zijn, deze zijn in het voorgaande 

Modulaire RO COSMOS
EINDONTWERP

multifilter (ontgassing)
besturingsmodule

multifilter
membraan

module
besturingsmodule

RO COSMOS

Afbeelding 30. Inhoud van de modules. Links het multifilter, 

module met besturing van het multifilter, twee membraan 

modules en helemaal rechts module met besturing  van de RO 

COSMOS.

Afbeelding 31. Vooraanzicht van het uiteindelijke 

ontwerp van de modulaire opbouw van de RO 

COSMOS met behuizing. De voorzijdes lijken gelijk, 

maar binnenin zitten verschillende onderdelen van 

de RO COSMOS.



multifilter (ontgassing)

80 cm

40 cm 40 cm 40 cm

190 cm

20
0 

cm

besturingsmodule 
multifilter

membraanmodule
besturingsmodule 
RO COSMOS



EXPLODED VIEW

Afbeelding 32. Exploded view 

waarin alle onderdelen van de RO 

COSMOS weergegeven zijn.



51

hoofdstuk besproken.

De kleuren van de behuizing zijn niet vastgelegd. De 

samenstelling van de kleuren in afbeelding 31 is enkel een 

voorstel voor Remon. Het multifilter zal in eerste instantie 

blauw blijven, de grijze modules met zwarte frontjes en 

lekbak geven het geheel een luxe uitstraling. Wanneer de 

kleuren rood en blauw in overdaad gebruikt worden, zorgt 

dit voor een goedkope uitstraling, een aantal voorbeelden 

hiervan zijn in bijlage 10H weergegeven. Daarnaast zal een 

kleur in de veelal donkere en stoffige omgeving, waarin 

de installatie zal komen te staan, niet opvallen. Wanneer 

het product vies wordt zal dit wel duidelijk zijn door het 

contrast met de kleur. Met een grijze behuizing zal vuil en 

stof minder opvallen.

Aanbevelingen
Het resultaat is gebaseerd op de analyse van het 

bedrijf, Remon, de stakeholders en doelgroep. De 

meeste resultaten hiervan komen in het analysedeel 

terug, daarnaast zijn er veel gesprekken geweest over 

details. Deze komen niet allemaal terug in het verslag, 

maar zijn voor zover mogelijk wel meegenomen in het 

eindontwerp. Een voorbeeld hiervan is het gebruik 

van een frame en de bevestiging van de onderdelen 

hierop. Dit is niet uitgewerkt, maar daar is wel over 

gesproken. Het was duidelijk dat een frame nodig was, 

hoe dit precies in de details zit, zal door Remon verder 

uitgewerkt moeten worden.

Ook de bevestiging tussen het multifilter en de 

modules is niet verder uitgewerkt. Er zijn een aantal 

ideeën over geweest, maar dit is op de achtergrond 

gebleven omdat er nog weinig tijd voor was. Daarnaast 

is in overleg besloten dat het voor deze opdracht 

belangrijker was dat er een ontwerp kwam van de 

voor- en achterkant van de modules.

Wanneer Remon dit ontwerp wil gebruiken zal eerst 

naar de technische uitwerking gekeken moeten 

worden. Een proefopstelling van de onderdelen 

zoals deze in afbeelding 30 weergegeven zijn zal 

duidelijkheid geven over de mogelijkheden van een 

dergelijke opstelling en ook over de benodigde ruimte 

en leidingen. Hierbij kan ook de plaatsing van de 

flowmeters en drukmeters vastgesteld worden en 

getest worden of de leidingen tussen de modules op 

de weergegeven wijze geplaatst kunnen worden.

Door middel van een enquete onder de doelgroep kan 

nagegaan worden of het uiteindelijke voorstel voor de 

vormgeving van de behuizing aansluit bij de voorkeuren 

van de doelgroep. Hierbij kunnen ook de andere vijf 

ontwerpen gebruikt worden.

Door middel van marketingonderzoek kan daarnaast 

bepaald worden hoeveel waarde de klant aan de 

ontworpen behuizing hecht. Het is voor Remon interessant 

om te kijken of de doelgroep meer, minder of evenveel zou 

willen betallen voor een RO COSMOS met of zonder de 

ontworpen behuizing.

Afbeelding 33. Schetsen van de 

losse onderdelen. Links een lekbak, 

daarnaast  de behuizing en rechts 

een frontje.





BIJLAGES
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Remon is specialist op het gebied van bronboringen, 

waterbehandelsystemen en bronsystemen voor 

aardwarmte. Locaties: Marum, Dalfsen en Duitsland. 

Remon heeft een waterzuiveringsinstallatie (de RO 

COSMOS) op de markt gebracht die op dit moment 

vooral in de agragrische wereld wordt toegepast. 

Het product is echter geschikt voor een veel bredere 

doelgroep. Het bedrijf vermoedt dat het product ook 

aan andere doelgroepen te verkopen is als het een 

behuizing krijgt. Deze behuizing zal de prijs en kwaliteit 

van het product moeten uitstralen.

Daarnaast is de feedback van het apparaat niet duidelijk 

en wordt door de gebruiker al snel naar de service 

afdeling van Remon gebeld om het probleem op te 

lossen, terwijl de gebruiker dit vaak zelf kan oplossen 

door het uitvoeren van een simpele handeling.

Remon wil een behuizing laten ontwerpen die de 

waarde van het product uitstraalt, aantrekkelijk is voor 

de doelgroep en presentabel voor op bedrijvenbeurzen 

en dergelijke. Voor de bediening van de RO COSMOS 

zien zij ook graag een oplossing.

Actoranalyse
BIJLAGE 1
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Plan van aanpak schrijven    11-04-2011 tot 15-04-2011  5d

Kennismaking bedrijf    18-04-2011 tot 19-04-2011  2d

Vraag 1a beantwoorden    18-04-2011 tot 20-04-2011  3d 

Vraag 1b beantwoorden    21-04-2011 tot 29-04-2011  5d (Goede vrijdag & 2e paasdag)

Vraag 1c beantwoorden    02-05-2011 tot 09-05-2011  4d (Feest 4/5 & bevrijdingsdag)

Conclusies vastleggen    10-05-2011 tot 11-05-2011  2d 

Programma van eisen & wensen opstellen  12-05-2011 tot 16-05-2011  3d 

Conceptgeneratie     17-05-2011 tot 26-05-2011  8d

Uitwerking concepten en conceptkeuze  27-05-2011 tot 31-05-2011  3d

Ontwikkeling eindconcept    01-06-2011 tot 08-06-2011  5d (Hemelvaartsdag)

Uitloop      09-06-2011 tot 10-06-2011  2d

Vraag 2 beantwoorden    13-06-2011 tot 17-06-2011  5d 

Conclusies vastleggen    20-06-2011 tot 21-06-2011  2d

Advies uitschrijven    22-06-2011 tot 24-06-2011  3d

Schrijven conceptverslag    27-06-2011 tot 01-07-2011  5d

Schrijven eindverslag    04-07-2011 tot 08-07-2011  5d

Uitloop      11-07-2011 tot 15-07-2011  5d

      

Planning
BIJLAGE 2

APRIL MEI JUNI JULI
Plan van aanpak schrijven

Kennismaking bedrijf

Vraag 1a beantwoorden

Vraag 1b beantwoorden

Vraag 1c beantwoorden

Conclusies vastleggen

Programma van eisen & wensen opstellen

Conceptgeneratie

Uitwerking concepten en conceptkeuze

Ontwikkeling eindconcept

Uitloop

Vraag 2 beantwoorden

Conclusies vastleggen

Advies uitschrijven

Schrijven conceptverslag

Schrijven eindverslag

Uitloop
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Hoofdvraag:

Wat zijn de eisen en wensen die aan de behuizing voor de RO COSMOS gesteld worden?

A. Wat zijn eisen en wensen van Remon?

 AA. Welke diensten levert Remon m.b.t. de RO COSMOS?

 AB. Wat zijn bestaande toeleveranciers van Remon voor de behuizingen?

 AC. Wat is de positie van RO COSMOS t.o.v. andere producten van Remon?

 AD. Wat wil Remon met de behuizing uitstralen?

 AE. Hoe zien soortgelijke producten er bij de concurrent uit?

B. Wat zijn eisen en wensen van de doelgroep?

 BA. Wie wordt verstaan onder de doelgroep van de RO COSMOS?

 BB. In welke omgeving wordt het product gebruikt?

 BC. Wat verwacht de doelgroep van het product?

 BD. Hoe vaak gebruikt de doelgroep het product?  

 BE. Waarvoor gebruikt de doelgroep het product?

 BF. Wanneer gebruikt de doelgroep het product?

 BG. Wat zijn eisen en wensen van de doelgroep aan het product?

 BH. Wat zijn eisen en wensen van de doelgroep aan de behuizing?

  

C. Wat zijn eisen en wensen vanuit het product?

 CA. Wat zijn eisen en wensen m.b.t. de productie van de behuizing?

 CB. Wat zijn eisen en wensen m.b.t. de montage van de behuizing en het product?

 CC. Welke materialen zijn geschikt voor de behuizing?

 CD. Wat zijn eisen en wensen m.b.t. het vervoer van de RO COSMOS?

 CE. Wat zijn eisen en wensen m.b.t. het onderhoud van de RO COSMOS?

 CF. Wat is de ideale indeling/formaat van het product?

Geplande aanpak:

VRAAG:  STRATEGIE:  MATERIAAL/BRONNEN:

A.  Interview   Personen (deskundigen binnen bedrijf)

  Bureauonderzoek  Internet (website Remon), documenten (informatie Remon)

B   Bureauonderzoek  Internet, documenten (klantenbestand Remon Marum)

      Interview/observatie Personen ((eventuele) klanten Remon)

C   Bureauonderzoek  Internet, boeken (bibliotheek, eigen boeken)

      Observatie  Product (RO COSMOS)

BIJLAGE 3
Vraagstelling & geplande aanpak
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R500
Dit is de goedkoopste ontijzeringssinstallatie die Remon 

kan leveren. Het product wordt nauwelijks meer 

verkocht, maar is om marketingtechnische redenen nog 

wel in het assortiment te vinden.

R700
Dit is een simpele ontijzeringsinstallatie die qua techniek 

lijkt op de R500. De R700 is echter een vernieuwde en 

kwalitatief betere versie en heeft daarom een hogere 

vraagprijs dan de R500.

Remotector 2000 en Remotector 2000XL
De Remotector 2000 is een ontzijzeringsinstallatie die 

gebruikt maakt van een nieuwe besturingstechniek. 

Deze installatie is voorzien van een behuizing en een 

opvangbak, waardoor deze droog en hygienisch is.

De Remotector 2000XL heeft een grotere inhoud 

dan de Remotector 2000, waardoor er meer ijzer en 

mangaan uit het water wordt verwijderd. In sommige 

gevallen waren meerdere installaties van de Remotector 

2000 noodzakelijk voor een acceptabele waterzuivering, 

nu volstaat één installatie van de Remotector 2000XL in 

deze gevallen. 

BIJLAGE 4
Ontijzeringsinstallaties

R500 R700 REMOTECTOR 2000 REMOTECTOR 2000XL
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BIJLAGE 5
Enquete

Vragenlijst RO COSMOS:
Naam bedrijf:

Waarom heeft u daarvoor de RO COSMOS aangeschaft?

Waar gebruikt u het gezuiverde bronwater voor?

Een ontijzeringsinstallatie kost rond de 5.000 euro, een RO rond de 15.000 tot 20.000 euro.
Toen u de RO ging aanschaffen, hoe dacht u toen over dit verschil in prijs?

Had u het idee dat u kwaliteit voor uw geld kreeg? Waarom?

Hoe denkt u daar nu over?

Waar staat uw RO COSMOS? Geef een korte omschrijving van de omgeving:

De RO COSMOS staat in een speciale ruimte hiervoor: MEE EENS MEE ONEENS

Installaties die ik gebruik zijn: RO COSMOS MULTIFILTER BASSIN

OMGEVING:

De RO COSMOS staat in een vochtige omgeving: MEE EENS MEE ONEENS

De RO COSMOS staat in een stoffige omgeving: MEE EENS MEE ONEENS

Deze installaties staan in dezelfde ruimte: MEE EENS MEE ONEENS

Ik heb genoeg ruimte voor de installatie: MEE EENS MEE ONEENS

Het is voor mij onbelangrijk dat de installatie schoon is: MEE EENS MEE ONEENS

Het is voor mij onbelangrijk hoe de RO COSMOS er uit ziet: MEE EENS MEE ONEENS
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Als ik kon kiezen, koos ik voor een RO COSMOS met behuizing: MEE EENS MEE ONEENS

Als we spreken over een behuizing voor de RO COSMOS, hebben we het over een kast die om de 
installatie gebouwd wordt.

BEHUIZING:

Ik denk dat het beter voor het systeem is als er een behuizing 
omheen zit:

MEE EENS MEE ONEENS

Ik  denk dat het handig is als er een behuizing om het systeem zit: MEE EENS MEE ONEENS

Ik wil graag het systeem kunnen zien: MEE EENS MEE ONEENS

De bediening van de RO COSMOS vind ik:

Ik ben bereid om meer te betalen voor een RO COSMOS met 
behuizing:

MEE EENS MEE ONEENS

Als we spreken over de bediening van de RO COSMOS, hebben we het over het bedienigskastje op
de installatie en het gebruik hiervan.

BEDIENING:

Ik kijk regelmatig of de RO COSMOS nog werkt: MEE EENS MEE ONEENS

MAKKELIJK MOEILIJK

HANDIG ONHANDIG

De knoppen van de bediening vind ik:

TE KLEIN TE GROOT

Ik weet wanneer de RO COSMOS werkt: MEE EENS MEE ONEENS

Ik weet wanneer er iets fout is: MEE EENS MEE ONEENS

Ik heb geen moeite met het aflezen van de foutmelding: MEE EENS MEE ONEENS

Ik kan foutmeldingen zelf oplossen: MEE EENS MEE ONEENS

Ik wil problemen van de RO COSMOS zelf oplossen: MEE EENS MEE ONEENS

Ik bel direct naar Remon als er iets mis is: MEE EENS MEE ONEENS
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PvE 1 18-04-2011
EISEN:

- Ziet er anders uit dan de ontijzering

- Heeft een technische uitstraling

- Heeft een duurdere uitstraling vergeleken met de 

ontijzering

- Is universeel: gericht op de drie sectoren ‘industrie’, 

‘recreatie’ en ‘agrarische sector’

PvE 2 29-04-2011
EISEN:

- Ziet er anders uit dan de ontijzering

- Heeft een technische uitstraling

- Heeft een duurdere uitstraling vergeleken met de 

ontijzering

- Is gericht op de agrarische sector

- Past bij corporate design van Remon

- Bevat duidelijk logo van Remon

- Communiceert de prijs en kwaliteit van het product

- Bevat de onderdelen van de RO COSMOS

WENSEN:

- Mogelijkheid om  door middel van kleine aanpassing 

ook te kunnen richten op de andere sectoren

Keuze agrarische sector nav een gesprek met Geert. 

Remon bedient voor 90% de agrarische sector. Remon 

heeft daarom te weinig (vak)kennis van de andere 

sectoren ‘industrie’  en ‘recreatie’. Als ze zich ook 

op deze sectoren willen richten zijn er eerst markt-, 

product- en concurrentieanalyses nodig.  De folders, 

service en dergelijke zijn ook gericht op de agrarische 

sector. 

Keuze behuizing alleen voor RO COSMOS onderdelen 

omdat bassin erg groot is in vergelijking met de RO, 

qua inhoud per klant verschillend is, sommige klanten 

hun eigen bassin hebben en niet altijd in dezelfde 

ruimte komt als  de rest van de installatie.

Het multifilter is niet standaard bij de RO, staat niet 

altijd in dezelfde ruimte als de rest van de installatie en 

wordt daarom niet geïntegreerd  met de RO COSMOS.

PvE 3 06-05-2011
EISEN:

- Ziet er anders uit dan de ontijzering

- Heeft een technische uitstraling

- Heeft een duurdere uitstraling vergeleken met de 

ontijzering

- Is gericht op de agrarische sector

- Past bij corporate design van Remon

- Bevat duidelijk logo van Remon

- Communiceert de prijs en kwaliteit van het product

- Bevat de onderdelen van de RO COSMOS

- Bevat multifilter

- Flowmeters zijn zichtbaar voor de klant

- Drukmeters zijn zichtbaar voor de klant

- Onderdelen zijn bereikbaar voor monteur

WENSEN:

- Mogelijkheid om  door middel van kleine aanpassing 

ook te kunnen richten op de andere sectoren

- Bevat kraantje voor het testen van het schone water

- Is aanpasbaar aan de situatie van de klant

BIJLAGE 6
Programma van eisen

Deze bijlage bevat de verschillende programma’s van eisen die vanaf het begin van de opdracht zijn opgesteld en omschrijft 

daarnaast waarom bepaalde eisen aangepast zijn of weggelaten.
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Keuze integratie van multifilter en RO COSMOS 

naar aanleiding van een bezoek aan klanten met een 

monteur van Remon, gesprekken met de monteur en 

een heel aantal foto’s die door verschillende monteurs 

zijn gemaakt van de hele waterzuiveringsinstallatie, 

inclusief RO, bij klanten. Hieruit is te concluderen 

dat een RO altijd samen met een multifilter bij de 

klant wordt geplaatst. De integratie van deze twee 

producten heeft als voordeel dat het waarschijnlijk de 

tijd die de installateur nodig heeft om dit bij de klant te 

installeren zal verkorten. Daarnaast zal de integratie er 

waarschijnlijk ook voor zorgen dat de totale ruimte die 

voor de installatie nodig is zal verkleinen. De klant ziet 

in dit geval maar één product voor de zuivering van zijn 

grondwater en zal dit waarschijnlijk beter begrijpen. Bij 

de verkoop zal dit ook een voordeel kunnen zijn.

PvE 4 09-05-2011
EISEN:

- Ziet er anders uit dan de ontijzering

- Heeft een technische uitstraling

- Heeft een duurdere uitstraling vergeleken met de 

ontijzering

- Is gericht op de agrarische sector

- Past bij corporate design van Remon

- Bevat duidelijk logo van Remon

- Communiceert de prijs en kwaliteit van het product

- Bevat de onderdelen van de RO COSMOS

- Bevat multifilter

- Flowmeters zijn zichtbaar voor de klant

- Drukmeters zijn zichtbaar voor de klant

- Onderdelen zijn bereikbaar voor monteur

- Biedt ruimte voor minimaal drie membranen

- Biedt ruimte voor een pomp

WENSEN:

- Mogelijkheid om  door middel van kleine aanpassing 

ook te kunnen richten op de andere sectoren

- Bevat kraantje voor het testen van het schone water

- Is aanpasbaar aan de situatie van de klant

PvE 5 16-05-2011
EISEN:

- Ziet er anders uit dan de ontijzering

- Heeft een technische uitstraling

- Heeft een duurdere uitstraling vergeleken met de 

ontijzering

- Is gericht op de agrarische sector

- Past bij corporate design van Remon

- Bevat duidelijk logo van Remon

- Communiceert de prijs en kwaliteit van het product

- Bevat de onderdelen van de RO COSMOS

- Bevat multifilter

- Flowmeters zijn zichtbaar voor de klant

- Drukmeters zijn zichtbaar voor de klant

- Onderdelen zijn bereikbaar voor monteur

- Biedt ruimte voor minimaal drie membranen

- Membranen kunnen door een monteur vervangen 

worden

- Biedt ruimte voor minimaal vier flowmeters bevatten

- Biedt ruimte voor minimaal twee drukmeters

- Biedt ruimte voor twee potfilters

- Past door een standaard loopdeur van 80cm breed

- Heeft een maximale hoogte van 210cm
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- Het multifilter is van boven te openen voor controle 

van een monteur

- Het multifilter is van boven te openen voor bijvullen 

van het zandfilter door klant of monteur

WENSEN:

- Mogelijkheid om  door middel van kleine aanpassing 

ook te kunnen richten op de andere sectoren

- Bevat kraantje voor het testen van het schone water

- Is aanpasbaar aan de situatie van de klant

- Biedt ruimte voor een pomp

- Biedt ruimte voor meer dan drie membranen

Naar aanleiding van een gesprek met Gerard werd 

duidelijk dat het vaak voorkomt dat de installatie in een 

ruimte wordt geplaatst die alleen bereikbaar is via een 

standaard loopdeur, dit is bevestigd door een monteur. 

Het is belangrijk dat de installatie hier door heen past, 

zodat dat niet een opstakel wordt voor de keuze van de 

klant.

De nieuwste agrarische bedrijvenpanden hebben 

ruimtes met een hoogte van 290cm, bij oudere 

bedrijvenpanden is dit 210cm. Om de installatie niet uit 

te sluiten voor de doelgroep die een oud bedrijvenpand 

gebruikt, is het belangrijk dat de behuizing niet hoger 

wordt dan 210cm. Bij het multifilter is het belangrijk 

dat de monteur de inhoud van het zandfilter kan 

controleren en dat de klant zelf deze van boven kan 

bijvullen met calciumcarbonaat oid. De multifilters zijn 

op dit moment 180cm hoog om dit mogelijk te maken.

Naar aanleiding van een aantal gesprekken met 

medewerkers van Remon werd duidelijk dat de 

pomp alleen op foto’s in de folder binnen het frame 

is gezet. Deze pomp wordt weinig gebruikt bij de 

installatie, omdat de RO COSMOS gebruik maakt van 

een onderwaterpomp. In de gevallen dat er wel een 

extra pomp nodig is, wordt deze op een plek geplaatst 

afhankelijk van de situatie van de klant.

PvE 6 27-05-2011
EISEN:

- Ziet er anders uit dan de ontijzering

- Heeft een technische uitstraling

- Heeft een duurdere uitstraling vergeleken met de 

ont-ijzering

- Is gericht op de agrarische sector

- Past bij corporate design van Remon

- Bevat duidelijk logo van Remon

- Communiceert de prijs en kwaliteit van het product

- Bevat de onderdelen van de RO COSMOS

- Bevat multifilter

- Flowmeters zijn zichtbaar voor de klant

- Drukmeters zijn zichtbaar voor de klant

- Onderdelen zijn bereikbaar voor monteur

- Biedt ruimte voor minimaal drie membranen

- Membranen kunnen door een monteur vervangen 

worden

- Biedt ruimte voor minimaal vier flowmeters bevatten

- Biedt ruimte voor minimaal twee drukmeters

- Biedt ruimte voor twee potfilters

- Past door een standaard loopdeur van 80cm breed

- Heeft een maximale hoogte van 210cm

- Het multifilter is van boven te openen voor controle 

van een monteur

- Het multifilter is van boven te openen voor bijvullen 

van het zandfilter door klant of monteur

- De consumentenprijs voor het product met behuizing 

blijft gelijk met de consumentenprijs voor het product 

zonder behuizing (er zijn geen afspraken gemaakt over 

de kostprijs)
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- Is onderscheidend ten opzichte van producten van de 

concurrent

- Is serieel te produceren

WENSEN:

- Mogelijkheid om  door middel van kleine aanpassing 

ook te kunnen richten op de andere sectoren

- Bevat kraantje voor het testen van het schone water

- Is aanpasbaar aan de situatie van de klant

- Biedt ruimte voor een pomp

- Biedt ruimte voor meer dan drie membranen

- Heeft een bedieningskast die praktisch is

- Heeft een bedieningskast die gebruiksvriendelijk is

PvE 7 30-05-2011 UITGEBREID
EISEN:

- Lijkt niet op de ontijzeringsinstallaties

- Heeft een technische uitstraling

- Heeft een duurdere uitstraling vergeleken met de 

ont-ijzering

- Is gericht op de agrarische sector

- Past bij corporate design van Remon

- Bevat duidelijk logo van Remon

- Communiceert hoge prijs en kwaliteit van het product

- Bevat multifilter van 180cm hoog en met een 

diameter van 80cm

- Flowmeters zijn zichtbaar voor de klant

- Drukmeters zijn zichtbaar voor de klant

- Onderdelen zijn bereikbaar voor monteur

- Biedt ruimte voor minimaal drie membranen van 

117cm hoog en met een diameter van 20cm

- Membranen kunnen door een monteur vervangen 

worden

- Biedt ruimte voor minimaal vier flowmeters van 20cm 

hoog en met een diameter van 8cm

- Biedt ruimte voor minimaal twee drukmeters

- Biedt ruimte voor twee potfilters van 55cm hoog en 

met een diameter van 8,5cm

- Biedt ruimte voor essentiële onderdelen

- Bevat een besturingskast van 35cm x 18cm x 50cm 

(l x b x h)

- Past door een standaard loopdeur van 80cm breed

- Heeft een maximale hoogte van 210cm

- Het multifilter is van boven te openen voor controle 

van een monteur

- Het multifilter is van boven te openen voor bijvullen 

van het zandfilter door klant of monteur

- De consumentenprijs voor het product met behuizing 

blijft gelijk met de consumentenprijs voor het product 

zonder behuizing (er zijn geen afspraken gemaakt over 

de kostprijs)

- Is onderscheidend ten opzichte van producten van de 

concurrent

- Is serieel te produceren

- Is bestand tegen ammoniakdampen

- Is bestand tegen vuil

- Is bestand tegen vocht

WENSEN:

- Mogelijkheid om  door middel van kleine aanpassing 

ook te kunnen richten op de andere sectoren

- Bevat een kraantje voor het testen van het schone 

water

- Is aanpasbaar aan de situatie van de klant

- Biedt ruimte voor een pomp

- Biedt ruimte voor meer dan drie membranen

- Heeft een bedieningskast die praktisch is

- Heeft een bedieningskast die gebruiksvriendelijk is

- Is isolerend

- Bevat de productnaam ‘RO COSMOS’
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BIJLAGE 7
Details & inspiratie

Foto’s van details van de RO COSMOS. De 

foto’s zijn gemaakt om een beeld te krijgen 

van welke onderdelen er in de modules 

geplaatst moeten worden.
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Grote installaties die in corporate 

design zijn vormgegeven.
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Modulaire producten
BIJLAGE 8

Een aantal voorbeelden van modulaire producten.

MODULAIR



67

Sluiten/openen
BIJLAGE 9A
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Sluiten/openen
BIJLAGE 9B
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Schetsen
BIJLAGE 10A

ZIJ-AANZICHTEN

CORPORATE DESIGN
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Schetsen
BIJLAGE 10B

ZIJ-AANZICHTEN
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Schetsen
BIJLAGE 10C

GELIJKE VOOR- EN ACHTERZIJDE
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Schetsen
BIJLAGE 10D

UITWERKEN DETAILS
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Schetsen
BIJLAGE 10E

Het H-profiel is iets afgerond waardoor 

de behuizing hier eenvoudiger in valt. 

Door het H-profiel vast te maken aan 

aan het frame en de achterkant van de 

behuizing hieraan vast te schroeven, zal 

het geheel stevig aanvoelen.

H-PROFIEL



74

Schetsen
BIJLAGE 10F

VORMGEVING
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Schetsen
BIJLAGE 10G

VORMGEVING
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Schetsen
BIJLAGE 10H

VORMGEVING

ZES GEKOZEN ONTWERPEN
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INVLOED VAN KLEUR


