Oplossingen op maat
Dechos is een jong en groeiend bedrijf dat
duurzame systemen voor afvalwaterbehandeling
binnen de scheepvaart ontwikkelt en levert.
Dechos biedt haar klanten altijd een oplossing op
maat. Met overzichtelijke oplossingen, een
duidelijke feedback en een pakket aan kwalitatief
hoogwaardige onderdelen stellen wij de klant in
staat zelfstandig hun eigen systemen te bouwen.
Door deze aanpak blijft het voor de schippers,
woonbooteigenaren en havens financieel
aantrekkelijk om een vuilwatersysteem,
afvalwaterstation, riool-opvoerinstallatie of
zuivering aan boord of op de kade te realiseren.

Projecten
Dechos neemt ook projecten aan. Met een team
van (erkende) installateurs en ingenieurs kan
Dechos een project in elke fase opleveren.

Meer informatie
Stuur ons een mail of neem telefonisch contact
op voor meer informatie, referenties, een
demonstratie en/of een vrijblijvende afspraak in
uw haven.
Uw contactpersoon is ir. Marc van Leeuwen.

Dechos Engineering
Mansholtlaan 4
6708PA Wageningen
Knoppersweg 18
6668AT Randwijk

t 0488 491 668
m 06 13 283 537
f 0448 491 668
www.dechos.nl
info@dechos.nl

Dechos Engineering heeft een inzamelstation
ontwikkeld voor de inname van oliehoudend
afvalwater en toiletafvalwater in (jacht)havens.

Standaard leveringsomvang:
 Plug & Play afgeleverd voor 220/380 V elektraaansluiting
 RVS 304 behuizing (90 x 72 x 125 cm)
 Drukknopbediening met led 'in bedrijf'
 Naar keuze instelbare timer
 2,2 kW slangenpomp, 65l/min
 RVS 316 3-punts veiligheidsslot
 20 meter aanzuigslang + koppelingen
 Inclusief onderhoudsschema en DVD

Dit inzamelstation onderscheidt zich van alle
andere systemen door de keuze van de pomp.
Onze kwalitatief zeer hoogwaardige slangenpomp
garandeert optimale bedrijfszekerheid.
De pomp heeft geen afdichtingen, kleppen,
membranen, zuigers, statoren of in de vloeistof
draaiende rotoren met kans op verslijten, lekken,
en corroderen. Storingen en verstoppingen zijn
daardoor vrijwel uitgesloten.
De pomp kan aanzuigen tot wel 9,7 meter hoogte
en is daarnaast direct geschikt als toevoerpomp
voor aansluiting op (pers)riool, septic- of opslagtank.
Met een persdruk tot 16 bar kunnen grote
afstanden en opvoerhoogtes probleemloos
overbrugd worden.
Het inzamelstation is een 100% Nederlands
product. Zowel de pomp, de behuizing en de
besturing zijn geheel van Nederlands fabrikaat.
Het systeem wordt in Nederland geassembleerd.
Dechos' inzamelstations zijn te vinden in de grotere
marina's, verschillende verenigingshavens en op het
terrein van Rijkswaterstaat.

Uw voordelen en die van de gebruiker op een rij:
✔ Lage aanschafkosten
✔ Gebruiksvriendelijk
✔ Systeem verpompt moeiteloos afvalwater met
vaste delen zoals bilge- en vuilwater
✔ Systeem is direct geschikt als toevoerpomp voor
drukleiding (persriool)
✔ Pomp kan probleemloos drooglopen
✔ Hoge pompcapaciteit, waardoor lange wachttijden
voorkomen worden
✔ Onderhoudsarm, waardoor zeer lage
exploitatiekosten
✔ Eenvoudig onderhoud met standaard gereedschap
✔ Industriële technische componenten
✔ Fraaie robuuste vormgeving
✔ Vandalismebestendig
✔ Enkelvoudige uitvoeringen kunnen in toekomst
eenvoudig uitgebreid worden met extra vuilen/of bilgewaterunit.

Optioneel uit te breiden met:
 Dubbele uitvoering
(extra bilge- en/of vuilwaterunit)
 RVS 316 behuizing (zeewater bestendig)
 Slangen + bediening geïntegreerd en afsluitbaar
in kast (voor plaatsing in openbare ruimte)
 Sleutelbediening
 Muntautomaat
 Sep-key bediening
 Bediening vanuit havenkantoor
(op afstand aan/uit)
 Aanpassing voor 220 Volt
 Omkeerbare draairichting
 Extra lange aanzuigslang (tot 40 m)
 Servicecontract

