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Schoon en 
veilig water 
voor iedereen

the dutch water expert
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We zijn de 
toonaangevende 
Nederlandse 
leverancier van 
koper/zilver- 
ionisati- 
systemen Wij geloven dat veilig drinkwater overal en voor iedereen 

beschikbaar moet zijn. Water dat 100% legionellaveilig is. Waar 
ook ter wereld, we hebben een passende oplossing om schadelijke 
bacteriën te bestrijden. Een oplossing die u het absolute vertrouwen 
geeft in uw eigen drinkwatervoorziening.

Waar we in geloven

Wij geloven 
in veilig 
en schoon 
water voor 
iedereen
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We zijn niet alleen marktleider in waterionisatiesystemen in 
Nederland, we lopen ook voorop in de wereld. ATECA Is de enige 
Nederlandse ECHA artikel 95 lijst (toegelaten) leverancier voor 
koper en zilver. Een belangrijke reden hiervoor is dat het koper/
zilver-ionisatieproces van ATECA verzekert dat drinkwater  
100% legionellaveilig en zonder schadelijke bacteriën is. Ja, 100%. 
Als gevolg daarvan is ATECA actief in meer dan 15 landen met  
een krachtig distributie- en kennisnetwerk in Europa en het 
Midden-Oosten.

Wie we zijn 

We zijn 
wereldwijd 
marktleider 
op ons 
vakgebied 
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‘Binnen een maand was 
de legionella compleet 

verdwenen. Nu kunnen  
we genieten van een veilig 
glas water en een veilige 
douche nemen, wanneer  

we maar willen.’

‘We hebben een enorme 
hoeveelheid energie,  

water en uren bespaard.’

‘Tegenwoordig drink ik  
water direct uit de kraan.’

We zijn er trots op dat we legionellavrije omgevingen 
en veilig drinkwater hebben gecreëerd voor miljoenen 
mensen. Onze technieken zijn niet alleen volkomen 
veilig en betaalbaar, ze zijn ook onschadelijk voor het 
milieu. Zodat iedereen elke dag kan genieten van een 
glas veilig en schoon water of een douche. Zonder dat 
het ten koste gaat van het milieu of uw portemonnee.

Wat we doen

We creëren 
omgevingen 
die 100% 
legionella 
veilig zijn
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‘In de afgelopen 15 jaar hebben we ongeveer  
35 miljoen mensen over de hele wereld verzekerd van  

een legionella veilige omgeving en veilig drinkwater’
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Ons systeem 

Ons innovatieve 
zuiveringssysteem 

Ons systeem 

Onze innovatieve 
techniek om het 
water te zuiveren 

Ons ICA ionisatiesysteem om water te behandelen 
verwijdert succesvol legionellabacteriën uit het 
water. Het is een proces met maximale precisie, 
gebaseerd op koper/zilver-ionisatie. Dit is een state 
of the art techniek, gebaseerd op een methode die al 
honderden jaren bekend is om schadelijke bacteriën 
uit ons drinkwater te verwijderen. We zijn de enige 
Nederlandse leverancier van ionisatiesystemen die 
is opgenomen in de Artikel 95-lijst van ECHA, de lijst 
van geautoriseerde leveranciers van koper en zilver.

De afgelopen 15 jaar heeft het systeem op meer 
dan 400 locaties wereldwijd laten zien dat het 
omgevingen langdurig legionellaveilig kan maken. 
Uniek aan het ICA-systeem is de ICA-ServiceLink, 
die continu de vitale processen in het iCA-
systeem monitort. Dit geeft zowel ATECA als de 
gebruiker maximaal inzicht in de werking van het 
systeem op elk moment. En moet er iets worden 
gerepareerd of vervangen of heeft u een vraag, dan 
staan onze experts klaar om u te helpen.
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1 Flowmeter
Exact water flow 
measurement

Controle unit
State of the Art 
ionisation control unit, 
LCD touchscreen and 
monitoring

Electrode chamber
Special design Copper and 
silver electrode pairs

Chamber connection
3-part coupling for easy 
chamber release

Kamer kop 
eenvoudige 
toegang elektrodes

Elektrode kamer 
met koper en zilver 
elektrodes

Debietmeter  
voor exacte  
meting 
waterverbruik

Knel koppeling 
voor drinkwater 
aansluiting 

Control unit, 
State of the 
art ionisatie 
controle en online 
monitoring

Speciale 3-weg  
klep voor de  
by-passs
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Eenmaal in het water bestrijden koper- en zilverionen krachtig 
alle bacteriën en biofilm – een broedplaats voor bacteriën. Het 
ionisatieproces zelf is heel precies/gaat heel precies in zijn werk 
en moet nauwkeurig worden gemonitord – iets wat ons systeem 
met de grootst mogelijke nauwkeurigheid doet. Het ICA-systeem 
staat bekend om zijn veiligheid en betrouwbaarheid. We zijn 
internationaal koploper in het stimuleren van onderzoek, innovatie 
en certificering. Als gevolg daarvan is ons unieke ICA-systeem 
ongeëvenaard. ATECA levert iets dat vitaal is: vertrouwen in water 
om te drinken en om te douchen. Vertrouwen dat elke druppel veilig 
is van schadelijke bacteriën.

Hoe werkt het?

 De techniek 
van koper/
zilver-
ionisatie
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Toepassingen

U vindt onze 
innovatieve 
systemen in:

• Ziekenhuizen
• Hotels
• Luxe jachten
• Offshorelocaties
• Verzorgingshuizen
• Begeleid-wonenprojecten
• Villa’s
• Jachthavens
• Medische centra
• Winkelcentra
• Appartementengebouwen
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Het is niet alleen de effectiviteit die het ICA-systeem zo uniek 
maakt. Het bespaart onze klanten ook kostbare tijd en frustratie 
omdat besmettingsgevaar, overbodig spoelen, thermische en 
chemische methoden verleden tijd zijn.

We gaan nog verder. We bieden zelfs een ICA-ServiceLink, die onze 
klanten 24/7 inzicht in de werking van hun ICA-systeem geeft. 
Dat maakt het tot een systeem met meerdere voordelen, inclusief 
een besparing van water en energie en uiteindelijk met financiële 
voordelen. Het is een win-win-situatie.

•  Gegarandeerd 100%  
legionellaveilig

•  Gegarandeerd 100%  
veilig drinkwater 

•  100% niet-goed-geld-terug  
garantie

•   Besparing van energie,  
water en geld 

•    ICA ServiceLink:  
24/7 inzicht in de werking 
van het systeem

•  Onze specialisten staan  
altijd voor u klaar

Waarom met ons werken?

Het ICA systeem 
heeft zoveel 
voordelen

Meer informatie  
over onze producten

ateca.nl


