SYSTEMS
NIQO RETROFIT
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Bestaande tank waar
het nieuwe systeem
ingezet kan worden

NIQO retrofit is dé oplossing voor
optimalisatie van bestaande iba systemen
naar betrouwbare, robuuste en duurzame
installaties. Door de huidige snelle
technologische ontwikkelingen, is een
IBA vaak eerder verouderd dan versleten.
Met NIQO retrofit krijgt de IBA een tweede
leven, met betere prestaties en lagere
onderhoudskosten.

Nieuw systeem:
NIQO retrofit

Nieuwe NIQO retrofit airliftmodule,
gemakkelijk uitneembaar
Moderne gebruikersvriendelijke
besturing met IQ

Schoon water door
hoogwaardige zuivering

Reactor met duurzame beluchter
voor fijne bellenbeluchting

SYSTEMS
HÉT MERK VOOR ROBUUSTE EN INNOVATIEVE
SYSTEMEN VOOR UW AFVALWATERZUIVERING
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MINIMALE SCHADE EN
LANGE LEVENSDUUR

GEGARANDEERDE KWALITEIT
NIQO systems® produceren wij in eigen beheer.
Tijdens het productieproces voeren we regelmatig
kwaliteitscontroles uit op de componenten. Dit is
niet beperkt tot ingangscontrole van grondstoffen
en halffabrikaten, maar gebeurt ook na assemblage
van deelproducten. Het eindproduct wordt
wederom getoetst aan de kwaliteitsstandaard
die wij hebben vastgelegd in onze certificaten.
Deze manier van werken garandeert u de beste
kwaliteit.
NIQO systems is voorzien van CE markering,
het certificaat van overeenkomstigheid is
afgegeven op 7 september 2010. Tijdens de
testprocedure volgens de norm EN 12566-3 zijn
de zuiveringsefficiëntie, de duurzaamheid en de
structurele kenmerken beoordeeld.

DUURZAME
ZUIVERINGSINSTALLATIE
Zuiveringen van NIQO systems® hebben een
langere levensduur en lager energieverbruik dan
andere installaties. Komt een NIQO zuivering
aan het eind van zijn levenscyclus, dan zijn
alle componenten geschikt voor hergebruik.
Met NIQO systems® investeert u in kwaliteit en
duurzaamheid!
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Doordat NIQO retrofit op de maatvoering van
de bestaande iba is afgestemd, wordt montage
snel, eenvoudig en met minimale schade aan
de tuin uitgevoerd. Door de manier waarop
het systeem is opgebouwd komen er geen
kwetsbare componenten in aanraking met
afvalwater, dit verlengt de levensduur en maakt
onderhoud eenvoudig. Dit betekent voor u lagere
exploitatiekosten!
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NIQO retrofit is dé oplossing voor
optimalisatie van septic tanks en iba
systemen van andere fabrikanten.
Bijvoorbeeld:
• Boralit
• Eternit
• Bisam
• Wet & Pure
• Etc.
NIQO retrofit heeft uitgebreide mogelijkheden voor
flexibele aanpassingen aan nieuwe richtlijnen,
regelgeving en gewijzigde woonsituaties.

DE MODERNE COMPUTERBESTURING NIQO CONTROL
DENKT MEE!
•
•
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•

De modernste besturing voor een goede werking
Makkelijk te gebruiken
Met tablet uitlezing
Maakt handmatige bediening mogelijk
Detecteert automatisch de belasting
Kiest afhankelijk van het aanbod de
passende beluchting
• Vermindert de bedrijfstijd bij aanhoudende
onderbelasting tot een minimum
• Activeert automatisch vakantiebedrijf
NIQO control zorgt zo voor een energiebesparende
modus, wat uw exploitatiekosten optimaliseert!

PLUG & PLAY
PRINCIPE
GEEN KWETSBARE
COMPONENTEN IN
HET AFVALWATER
GERING
ENERGIEVERBRUIK
LAGERE
EXPLOITATIEKOSTEN
INTELLIGENTE
BESTURINGSTECHNIEK
MET MODERN
BEDIENINGSGEMAK
ZUIVER WATER!

