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Drainwater- 
ontsmetters
ECOSTER

Verhitten: de zekerheid van volledige ontsmetting

De ECOSTER-drainwaterontsmetter onderscheidt zich door een gegaran-
deerde ontsmetting met lage exploitatiekosten. 

Water van goede kwaliteit is één van de schaarste  grondstoffen van onze 
planeet. Op een moderne en duurzaam geëxploiteerde kwekerij is een geslo-
ten waterkringloop een must. Immers, het lozen van overtollig drainwater is 
zowel maatschappelijk als voor het milieu onverantwoord. Bovendien is het  
verspilling van water en meststoffen.
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Drainwaterontsmetters
ECOSTER

Verschillende typen

Om verspreiding van plantenziekten en infecties over het bedrijf te voorkomen, is in een geslo-
ten teeltsysteem ontsmetting van het drainwater noodzakelijk. Van Dijk heating heeft hiervoor 
sinds 1990 de ECOSTER-drainwaterontsmetter, dat volgens het principe van verhitting werkt. 
Verhitting geeft een 99,9 % gegarandeerde doding van alle bacteriën, virussen en schimmels.

Verblijftijd en temperatuur

Het ontsmetten door middel van het verhittingsproces moet aan twee voorwaarden voldoen: het 
water moet een bepaalde tijd op een bepaalde temperatuur worden gehouden. Door weten-
schappelijk onderzoek zijn twee criteria vastgesteld:

Verhitten op 95°C gedurende een verblijftijd van 30 seconden.

Verhitten op 85°C gedurende een verblijftijd van 180 seconden.

Deze behandelingen (A of B) passen we toe in onze systemen.

Het drainwater wordt in de ECOSTER-drainwaterontsmetter gedurende een continu proces 
verwarmd tot de gewenste temperatuur en in een zogenoemde warmhouder gedurende een 
bepaalde tijd op deze temperatuur gehouden. Na dit proces geeft het ontsmette drainwater de 
warmte via een warmtewisselaar af aan het inkomende koude drainwater. In een continu proces 
wordt op deze wijze een energiezuinige ontsmetting gerealiseerd.

A)
B)

Van Dijk heating heeft ECOSTER-drainwaterontsmetters in capaciteiten van 1,5 tot en met 50 m3/
uur. Verder zijn ze in vele modellen leverbaar en uit te voeren met alle voorkomende verwarmings-
systemen:

Type ECOSTER met gasbrander voor aardgas, propaan of LPG 

Type ECOSTER E met elektrische verwarmingselementen

Type ECOSTER K met als warmtebron het aanwezige CV-systeem van ketel, WKK of buffertank. 
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Europese goedkeuring

De ECOSTER-drainwater-
ontsmetters van Van Dijk 
heating voldoen aan de ISSO 

publicatie 87 Kwaliteitseisen voor watertech-
nische installaties in tuinbouwkassen. Het 
CE-keurmerk is door KIWA toegekend op de 
apparatuur en het proces. 

Speciaal voor de Russische markt heeft het 
Russische Ministerie van Gezondheid en 
Sociale Ontwikkeling voor alle ECOSTER-
modellen een zogenoemde ‘Letter of Refuse’ 
afgegeven. Samen met het door ons behaalde 
GOST-R certificaat zijn ECOSTER-drainwater-
ontsmetters zonder problemen in Rusland in 
te voeren.

99,9% ontsmetting van uw drainwater

Alle zuurstof en meststoffen blijven behouden

De transmissiewaarde van het water is niet van belang

Lange levensduur met lage onderhoudskosten

Eenvoudig en controleerbaar proces

Energiezuinig

Verhitten is een onomstreden ontsmettingsproces; 

Louis Pasteur deed het al in 1862

Wereldwijd toepasbaar

Voordelen ECOSTER-drainwaterontsmetter

Van Dijk Heating Drainwaterontsmetter ”Ecoster” K
Vanuit de aanwezige kennis en jarenlange ervaring met verwarming in de
glastuinbouw heeft Van Dijk Heating de drainwaterontsmetter ”ECOSTER” K
ontwikkeld op basis van verhitting, met als criteria:
• hoge mate van betrouwbaarheid;
• 100% ontsmetting van het drainwater dat de Ecoster verlaat;
• minimaal onderhoud, ondermeer te bereiken door de kans op vervuiling tot een

minimum te beperken.

Kenmerken Drainwaterontsmetter ”Ecoster” K
• absolute regeling en controle op minimum temperatuur 85 0C en minimum

warmhoudtijd 180 seconden; 
• geen terugstort van onvoldoende behandeld water;
• het water wordt indirect verhit met ketelwater van minimaal 95 °C;
• besturing en beveiliging volledig geïntegreerd in geavanceerde microprocessor;
• drukloze pH-meting;
• gebruik van hoogwaardige materialen RVS en kunststof.

Voor het installeren van de
Ecoster K zijn de volgende
aansluitingen/voorzieningen
noodzakelijk:

• elektra 220/380 V (of anders
vermeld bij export);

• vlotters in onbehandeld- en
behandeld watersilo, totaal
2 stuks);

• aansluiting op alarm indien
gewenst;

• aanvoer PVC-leiding van
onbehandeld watersilo;

• afvoer PVC-leiding naar
behandeld watersilo;

• pH retourleiding naar
onbehandeld watersilo
(i.v.m. drukloos meetsysteem);

• retourleiding van behandeld
watersilo naar onbehandeld
watersilo of naar riool met
afsluiters i.v.m. onderhoud;

• vaatje van minimaal 25 liter
salpeterzuur 38%.

MILIEU EN 
DRAINWATERONTSMETTING

De zorg voor het milieu vraagt binnen de
tuinbouw grote omschakelingen. Doordat
het lozen van drainwater verder moet
worden teruggedrongen, kiezen kwekers
steeds vaker voor een gesloten
teeltsysteem. Recirculatie van drainwater
zonder risico van ziekteverspreiding is
alleen mogelijk als dit wordt ontsmet.

Een aantal gezaghebbende
onderzoeksinstellingen hebben
aangetoond dat, wanneer op de juiste
wijze het te ontsmetten water door
verhitting wordt behandeld, dit een zeer
betrouwbare methode is.

De eisen die aan de behandeling door
verhitting gesteld worden zijn:
• het water verwarmen tot tenminste op

85 °C;
• het water minimaal 180 seconden op

85 °C houden.

Onder deze omstandigheden worden alle
ziektekiemen die ecologische problemen
geven in voldoende mate gedood.

Naleving van en controle op de
aangegeven twee eisen zijn hierbij van
groot belang om zekerheid te hebben
over een goede ontsmetting.

In de achterliggende periode heeft Van
Dijk Heating aangetoond absolute
zekerheid te kunnen geven dat het
drainwater uitstekend wordt ontsmet door
gebruik te maken van hoogwaardige
materialen en een uitgekiend ontwerp.

De investering wordt op verzoek samen
met u doorgerekend wat betreft
exploitatiekosten, hergebruik van water en
meststoffen. Deze uitkomst, samen met
de geboden teeltzekerheid zijn bepalend
wat betreft de keus van de kweker voor
een bepaald systeem.

Het te ontsmetten water wordt door
Pomp (B) aangezogen uit de
onbehandelde watersilo A. 
Na een filter ( C ) wordt een gedeelte
toegevoerd aan de verhitter. 
Aan de rest wordt zoveel zuur
toegevoerd dat de zuurgraad in silo A
op pH 4,3 gebracht wordt om
kalkaanslag te voorkomen.
Filter ( C ) voorkomt vervuiling van het
apparaat door grof vuil (> 300 mu)
Het water wordt met pomp E door de
verhitter geperst.
In warmte wisselaar (D) wordt tot ca.
80°C verhit door het behandelde water
af te koelen.
Hierna komt het water in de tweede
warmte wisselaar (F) waarin verhit
wordt tot minimaal 85°C.
Na deze warmte wisselaar stroomt het

water meer dan 180 seconden door een
geïsoleerde warmhouder.
De bewaking van het proces (tenminste
85°C gedurende 180 seconden) wordt
gegarandeerd door nauwkeurige
temperatuuropnemers/regelaars. ( R )
en ( T ).
Het water verlaat het systeem alleen
wanneer aan deze eisen voldaan is.
Na de behandeling komt het water in de
warmte wisselaar (D) waar het vrijwel
alle warmte afstaat aan het water dat
nog behandeld moet worden. Via een
driewegklep (I) die gestuurd wordt door
de temperatuur opnemer ( R ) en ( T )
komt het behandelde water in de
behandelde watersilo ( J ) of recirculeert
in de verhitter.
Door middel van afsluiter ( U ) kan een
reinigingsmiddel aangezogen worden

om de organische verontreiniging in de
verhitter elementen te verwijderen.
De warmte voor de installatie wordt
geleverd door de verwarmingsketel (G).
Met pomp (H) (ketelshuntpomp, of een
extra pomp) wordt warm ketelwater
(95°C) door de warmte wisselaar F
gepompt.
Hierin koelt het ketelwater af en wordt
het drainwater op de vereiste minimum
temperatuur (85°C) gebracht.

Principe van de Ecoster K

De Ecoster K drainwaterontsmetters worden geleverd in capaciteiten
vanaf 1,5 m3/uur
Voor landen waar een andere spanning geldt kunnen wij ook voorzien in andere
spanningen en eisen die in dat land gelden. Graag informeren wij u hierover.
Samen met de kweker wordt door Van Dijk Heating de juiste capaciteit bepaald aan
de hand van bedrijfsgegevens,kennis en ervaring.

In bedrijfstelling en onderhoud
De installatie wordt door uw installateur uitgevoerd.
De in bedrijfstelling van de Ecoster K wordt bij levering binnen Nederland  door
Van Dijk Heating verzorgd.
Er wordt een contract aangeboden voor het preventief onderhoud van de installatie
waardoor storingen zoveel mogelijk voorkomen worden.
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Schema ECOSTER K

Ecoster K, ...de zekerheid van volledig ontsmet drainwater
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