SYSTEMS
Probleemloos schoon
afvalwater
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Zuiveringsinstallaties van NIQO systems®
blinken uit door een hoge operationele
betrouwbaarheid en duurzaamheid. Zij
bieden het hoogste aanpassingsvermogen
door de bijzondere instelmogelijkheden.
Vele installaties, onder verschillende
omstandigheden, bewijzen al jarenlang:
zuiveringsinstallaties van NIQO systems®
functioneren; jaar in jaar uit, zonder mitsen
en maren. Zuiveringsinstallaties van NIQO
systems® zijn alleskunners.
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Robuuste kunststof tank met lage
inbouwdiepte zonder opdrijfrisico
Gemakkelijk uitneembare airliftmodule
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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NIQO iba
NIQO iba is bedrijfsklaar voorgemonteerd.
De compacte tank, gemaakt van gecertificeerd
hoogwaardig polyetheen, garandeert de
hoogste duurzaamheid en stabiliteit. NIQO iba
is onderworpen aan de zwaarste beproevingen.
Bij verschillende keuringen komt de kunststoftank
als één van de beste naar voren. De robuuste vorm
en wanddikte van NIQO iba geeft betrouwbaarheid
voor decennia.
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Minimale schade en lange levensduur
Door de compacte afmetingen wordt de lage tank
snel, eenvoudig en met minimale schade aan
de tuin geplaatst. 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!
De moderne computerbesturing
NIQO control denkt mee!
• De modernste besturing voor een goede werking.
• Makkelijk in gebruik.
• Digitaal logboek.
• 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!
De computerbesturing van NIQO systems® is ook
geschikt voor systemen van andere fabrikanten.

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!
Highlights uit de onderzoeksrapporten:
“De in de installatie gebouwde en tot
de installatie behorende componenten
zijn zeer robuust.”
“De NIQO iba functioneerde tijdens de
onderzoeksperiode zonder storingen.”
“De NIQO iba installatie reageerde goed
op wisselende omstandigheden.”
Het eindoordeel in de onderzoeksrapporten luidt:
“De NIQO iba is voor de inzet als
compactinstallatie met stikstofeliminatie zeer
geschikt”
en
“Voldoet aan de eisen voor een IBA-klasse IIIA.”
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geen opdrijfrisico
bij grondwater
slechts één
afdekking
plug & play
principe
besturingskast
met hoge
beschermingsklasse
zuiver water!

