We treden op als schakel tussen wetgever, exploitant en luchtwasser-installateur.
Best een belangrijke opdracht. Bij MIRCON helpen we u om de opgelegde
ammoniakemissie te realiseren en geurhinder binnen de normen te houden.
Wij zorgen ervoor dat uw luchtwasser blijvend zijn werk kan doen.

Wij zijn gedreven dames die van de volledige
zorg voor een luchtwasser hun vakkennis hebben
gemaakt. Sinds 2013 lichten we alle facetten door
om te komen tot de nodige acties en adviezen
op technisch en administratief vlak. Wij zijn alvast
uitgegroeid tot een sterke, onafhankelijke specialist
op vlak van het optimaliseren van luchtwassers.

Mircon
R. Desmedtstraat 2
8840 Staden
U W L U C H T WA S S E R I N P E R F E C T E
051 12 32 02
www.mircon.be

S TA AT

Laat uw luchtwasser
zijn werk doen.

Annemie neemt communicatie en administratie
voor overheid en luchtwasser-installateur op zich.
Daarnaast staat zij ook in voor het commerciële luik.

EXPLOITANT

Delphine staat nauw in contact met de exploitant.
Zij verzorgt de plaatsbezoeken en verwerkt de
opgedane info om zo het op maat geknipte advies
te kunnen verlenen voor een goede werking van de
luchtwasser.

WETGEVER

INSTALLATEUR
LUCHTWASSER
MIRCON zoekt versterking. Iets voor jou?
Neem contact op met Annemie via annemie@mircon.be.

U W L U C H T WA S S E R I N P E R F E C T E S TA AT

Wij komen ter plaatse om de toestand en werking
van uw luchtwasser in kaart te brengen en om te zien
of het resultaat aan de gestelde normen voldoet.
Dit is vooral een technisch verhaal.

Wetgeving en ecologie vergen continu aandacht
en inspanningen. Wij nemen deze taak graag
op ons, zodat u zich kan concentreren op wat
echt telt o.a. de gezondheid van uw dieren en
de opbrengst van uw stal. Dankzij onze tussenkomst worden uw investeringen gevrijwaard
voor de toekomst en draagt u tevens uw
steentje bij aan een leefbaar milieu.

Daarnaast verzorgen we de nodige waterstalen
(was- en spuiwater) en luchtmetingen om die te
toetsen aan de wettelijke normen. Al onze metingen,
staalnames en analyses zijn gericht op een goede
en langdurige werking van uw luchtwasser.

Hiermee beschermen we uw investering op lange
termijn en helpen we u om uw bedrijf bewust,
duurzaam en respectvol verder uit te bouwen.

metingen, staalnames en
analyses op vlak van
water- en luchtkwaliteit

technische inspectie van
luchtwassers met verslag en
aanbevelingen

van éénmalig
plaatsbezoek na inspectie
over halfjaarlijkse controle
tot langetermijnsamenwerking

bevestiging van
conformiteit aan
Europese wetgeving

onafhankelijk,
geen bindingen met
luchtwasser-installateurs

