
Vuilwater inzamelstation
VO O R  D E  I NN A M E  VA N  O L I E H O U D E ND 
AFVALWATER EN TOILETAFVALWATER

Sinds 2006 ontwikkelt, produceert en levert Dechos Engineering duurzame 
systemen voor afvalwaterbehandeling binnen de scheepvaart.

Naast inzamelstations voor havens, levert Dechos maatwerk voor vuilwater-
oplossingen aan boord. De pleziervaart wordt bediend met een uitgebreid pakket 
aan mogelijkheden via de webwinkel www.saniship.nl. Onder de naam Indicat™ 
produceert Dechos eigen geurfilters (www.indicat.nl). Met onze producten en 
diensten bedienen we installateurs, scheepsbouwers, werven, havens, charter- , 
beroeps- en pleziervaart.

De kernactiviteiten van Dechos bestaan uit:

Opvangen: vuilwatersysteem-bouwpakketten, buffertanks en toebehoren,  
  maatwerk oplossingen.

Pompen: inzamelstations voor vuilwater en oliehoudend afvalwater aan de  
  wal / havens, opvoerinstallaties.

Zuiveren: Indicat™ geurfilters, olie- en vetafscheiders, zuiveringsystemen  
  (in ontwikkeling).

Dechos staat voor slimme oplossingen, flexibiliteit, duidelijk advies en hoge 
kwaliteit voor een eerlijke prijs, of het nu om de levering van een enkel onderdeel 
gaat of de uitvoer van een compleet project. We leveren pasklare oplossingen en 
producten, maar denken en werken ook graag mee om de klant zelf de systemen 
te laten installeren of aan te passen.

Stuur ons een mail of neem telefonisch contact op voor meer informatie, 
referenties, een demonstratie en/of een vrijblijvende afspraak.

 Plug & Play afgeleverd voor 230/400 V (3-fase)
 RVS 304 behuizing (90 x 72 x 125 cm)
 Drukknopbediening met led ‘in bedrijf’
 Duidelijke gebruiksaanwijzing in 3 talen
 Naar keuze instelbare timer
 Urenteller
 2,2 kW slangenpomp, 60l/min
 RVS 316 3-punts veiligheidsslot
 15 meter aanzuigslang + koppelingen
 Inclusief slangenwisselschema en DVD

 Combi uitvoering (extra bilge- en/of 
 vuilwaterunit, uitstorttafel chemische toiletten)

 Super compacte uitvoering (40 x 65 x 80 cm)
 RVS 316 behuizing (zeewater bestendig)
 Leverbaar in RAL kleur naar keuze
 Sleutelbediening
 Muntautomaat
 Bediening vanuit havenkantoor (op afstand aan/uit)
 Pulsatiedemper (bij zeer grote afstanden/hoge tegendruk afvoerleiding)
 Aanpassing voor 230 Volt
 Olie- en vetafscheider
 Servicecontract
 Specifieke wens van de klant

OVER DECHOSSTANDAARD LEVERINGSOMVANG

OPTIONEEL LEVERINGSPROGRAMMA

SYSTEMEN VOOR INZAMELING & ZUIVERING VAN AFVALWATER

Steenwijkerstraatweg 100
7942 HR  MEPPEL

t | +31 (0) 522 795 016
m |  info@dechos.nl



Voor de inname van ‘moeilijk’ afvalwater zoals bilge- en vuilwater moet je in een 
haven gegarandeerd zijn van een optimale bedrijfszekerheid. Naast het feit dat 
het verhelpen van een verstopping aan een inzamelstation een vervelend klusje is, 
kunnen storingen tot vervuiling en mogelijk gezondheidsrisico’s leiden. 

Dechos heeft een inzamelstation ontwikkeld waarbij de kans op storingen tot een 
minimum beperkt is. Het inzamelstation onderscheidt zich dan ook op een aantal 
essentiële punten van alle andere systemen. Het hart van Dechos’ inzamelstation 
is een slangenpomp; een kwalitatief bijzonder hoogwaardige pomp die optimale 
bedrijfszekerheid garandeert. 

Deze 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.

INZAMELSTATION MET GEGARANDEERDE 
BEDRIJFSZEKERHEID

DE VOORDELEN VAN ONS SYSTEEM OPGELEVERDE INZAMELSTATIONS
PROVINCIE FRIESLAND 

Dechos’ inzamelstations 
zijn te vinden in de grotere 
marina’s, verenigings- 
en gemeentehavens, bij 
sluizen en op het terrein 
van Rijkswaterstaat.

Met behoud van capaciteit kan de pomp tot wel 9,7 meter hoogte aanzuigen 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 daardoor 
in elke situatie toepasbaar. 

Het standaard systeem huist in een fraai vormgegeven RVS kast met roestvrijstalen 
hang- en sluitwerk. De kast is voorzien van, op grote afstand (en internationaal), 
herkenbare pictogrammen en een gebruiksaanwijzing in drie talen. Het systeem 
draait op een robuuste en gebruiksvriendelijke besturing. Al met al een uniek 
systeem dat ook in prijs/kwaliteit verhouding niet te evenaren is. 

Het inzamelstation is een echt Nederlands product. Zowel de pomp, 
de behuizing en de besturing zijn geheel van Nederlands fabricaat.  
Het systeem wordt in Nederland geassembleerd en biedt u en de 
eindgebruiker de volgende voordelen:

 Gebruiksvriendelijk
 Storing- en verstoppingsvrij
 Systeem is direct geschikt voor afvoer over grote afstanden
 Pomp kan probleemloos drooglopen
 Hoge en altijd constante pompcapaciteit,

 waardoor lange wachttijden voorkomen worden
 Onderhoudsarm, waardoor zeer lage exploitatiekosten
 Fraaie robuuste vormgeving

West Terschelling, Werkhaven 1 

Makkum, Turfmarkt 65

Bolsward, Gleibakkerij 1

Jachthaven Wommels, Terp 14

Sneek, Ylsterkade / de Kolk 

Stavoren, Johan Friso Sluis 

Binnenhaven Stavoren, Breefenne 17

Buitenhaven Stavoren, pier

Easterlittens, Passantenhaven it 
kruswetter, Skrinserdyk 10 

Type: RVS 316, Vuilwater, Bilgewater
Opdrachtgever: Stichting Passantenhaven Terschelling
Oplevering: 2009

Type: Poedercoated RAL 7009, Vuilwater
Opdrachtgever: Gebr. Sikma
Oplevering: 2014

Type: RVS 304,Vuilwater
Opdrachtgever: Gemeente Súdwest-Fryslân 
Oplevering: 2019

Type: RVS 304, Vuilwater,
Opdrachtgever: Gemeente Littenseradiel
Oplevering: 2016

Type: RVS 304, gemodificeerd/ 
 compact Vuilwater
Opdrachtgever: Gemeente Súdwest-Fryslân 
Oplevering: 2019

Type: RVS 304, Vuilwater (2 x)
Opdrachtgever: Croon Elektrotechniek B.V. 
Oplevering: 2014

Type: RVS 304,Vuilwater
Opdrachtgever: Gemeente Súdwest-Fryslân 
Oplevering: 2019

Type: RVS 304,Vuilwater & uitstort  
 chemische toiletten
Opdrachtgever: Gemeente Súdwest-Fryslân 
Oplevering: 2019

Type: RVS 304, Vuilwater, Bilgewater,
 Drinkwater
Opdrachtgever: Gemeente Littenseradiel
Oplevering: 2015

Workum, Sud (achter 37)
Type: RVS 304,Vuilwater
Opdrachtgever: Gemeente Súdwest-Fryslân 
Oplevering: 2019


