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Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.

AFSCHEIDERSYSTEMEN    POMPTECHNIEK    PREFAB LEIDINGSYSTEMEN    RIOLERINGSONDERDELEN

TOEBEHOREN

BIO-SEPTIC

• Een activator voor septische putten.
• Een combinatie van een vloeibaarmaker 

en bacteriën in  gedroogde toestand.
• Maakt vloeibaar en ontgeurt.
• Maakt ruimen overbodig.
• Verhoogd het rendement van de 

 septische put.

BIO-STOP

• Een ecologische bio-ontstopper.
• De tegenhanger van de chemische 

 producten met dezelfde werking.
• Lost vuil op en verteerd op natuurlijke 

wijze alle organische afval.
• Geen reukhinder meer.
• Onderhoudt de afvoerleidingen en de 

vetafscheider.

LUCHTPOMP / COMPRESSOR

Voor een actief bacteriën bed in een 
IBA-systeem:

type motor max. 
druk

max. lucht 
opbrengst

gewicht IP
klasse

LA-60B 64W-230V
-50Hz

150 
mbar.

60 l/min. 5,0 kg. 54

LA-80B 86W-230V
-50Hz

150 
mbar.

80 l/min. 5,3 kg. 54

LA-100A 100W-230V
-50Hz

180 
mbar.

100 l/min. 9,4 kg. 55

LA-120A 130W-230V
-50Hz

180 
mbar.

120 l/min. 9,4 kg. 55

SCHAKELKAST t.b.v. LUCHTPOMP / COMPRESSOR

Een tijd gestuurde schakelkast om de luchtpomp 
op gezette tijden te activeren. De schakelkast is 
instelbaar tot maximaal 5 tijds programma's. 
 Tevens geeft de schakelkast melding bij een 
luchtpomp storing & stroomuitval.

IBA SYSTEEM ACTIVATOR

Bio-additief voor huishoudelijke 
 waterzuiveringsinstallaties, een hoog  effi ciënte 
concentratie (poedervormig) van zuiver 
 natuurlijke stoffen. Het bestaat uit een mix 
van natuurlijke bacteriën en enzymen die 
 organische stoffen afbreken (ook papier). In 
deze  samenstelling wordt het reeds  jarenlang 
toegepast en werd het ontwikkeld voor de 
 verbetering van de reinigingswaarden in 
 huishoudelijke waterzuiveringsinstallaties. 

Daarbij wordt de werking duidelijk verbeterd bij inbedrijfstelling en in 
geval van langere onderbrekingen van de functie. Bovendien worden in 
de opstartfase sneller betere reinigingswaarden behaald.

Voor een snelle start van een IBA systeem, bestaande uit:
• Start kit 0,5 kg. (dient binnen één week na ingebruikname te 

 worden toegevoegd in de voorzuivering).
• Basis kit 0,5 kg. (dient na ca. 3 weken na ingebruikname te worden 

toegevoegd in het beluchtingscompartiment.
• Extension kit 0,5 kg. (dient na ca. 8-10 weken na ingebruikname te 

worden toegevoegd in het nazuiveringscompartiment).

Deze extensionkit verhinderd de vorming van een afzetting op de bodem, 
welke geurhinder kan veroorzaken.


