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Elektrokybernetisch systeem 

tegen 

capillair vocht 



ECODRY 

Aanpak  capillair vocht zonder hak- of breekwerk 

Garantie voor droge muren 

Compleet advies inclusief flankerende maatregelen 

Advies en uitvoering in één hand 

  

Ons specialisme 



ECODRY 

Gebruiker 

Bouwfouten 

Natuurgeweld 

Object zwakheden 

Vochtproblemen - oorzaken 

Regen, 

luchtvochtigheid 

Vocht door 

organismen, zuren, 

zouten,  drukkend – 

en spanningswater 

condensvocht 

Ondergrond en bouwstof beïnvloeden het 

vochtproces  

Verdamping met uitkristalliseren van 

bouwschadelijke zouten 

Capillai r optrekkend vocht 

(zouten) 

Verdamping  met uitkristalliseren 

van bouwschadelijke zouten 

Onafhankelijk van de 

grondwaterspiegel dringt 

vocht in de constructie 



ECODRY 

en de gevolgen 

Zoutschaden 

Het water is niet de boosdoener, maar de zouten ! 

Energieverkwisting 

Bij een vochtpercentage van 10 %  heeft de muur nog 

maar een isolerend vermogen van 23 %! 
Verkwisting ca 10 Ltr./qm/jaar  per buitenmuur 

Verlies aan waarde  
Uw huis is uw vermogen. Vochtige muren 

verminderen de waarde van uw huis met 1 

% per jaar. 

Vochtige muren 



ECODRY 

en de gevolgen 

Vochtige muren 

Gezondheidsrisico 

Vochtige muren zijn broedplaatsen 

voor schimmels  en slecht voor de 

gezondheid 

Stijging onderhoudskosten 

Vochtschade zorgt voor een steeds verder toenemende 

onderhoudsinspanning, zolang vocht niet duurzaam wordt 

bestreden. 

Aangenaam binnenklimaat 

Vochtige muren voelen koud en onaangenaam aan. 



ECODRY Hoe functioneert dit ? 

Water      =      H2O 

Afbeelding van http://de.wikipedia.org 

Uitstapje in de bouwfysica: 



ECODRY 

Volgens de Schaal van Pauling  

heeft zuurstof 

een elektro-negativiteit van 3,5 

en waterstof  

een elektro-negativiteit van 2,1 

De hoek en de verschillende lading van de 

atomen geven bij zuurstof een negatieve en bij 

waterstofatomen een positieve polariteit.  

Bipolariteit 

- 

+ 

Afbeelding van http://de.wikipedia.org 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Watermolecule.png


ECODRY Clustervorming 

Aan ieder molecuul kunnen tot vier 

andere moleculen aanhaken 

Er ontstaat 

clustervorming 

Aan ieder molecuul kunnen tot 4 watermoleculen aandokken. 

Zo vormen zich clusters in diverse afmetingen. 

Tussenmoluculaire aantrekkingskrachten(waterstofbrug) vormen deze ketens,althans zeer 

breekbare ketens . 

Deze ketens vallen uit elkaar en vormen zich weer. Dit duurt maar fracties van seconden.. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Wasserstoffbr%C3%BCckenbindungen_des_Wasser.png


ECODRY 
 
Wat gebeurt in de capillairen? 

 

 

• De capillaire kracht werkt de zwaartekracht tegen 

• Er bestaan elektrische wisselwerkingen 

• Er ontstaan osmotische effecten 
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De stijghoogte van water in een capillair 

hangt direct samen met de doorsnede. Hoe 

kleiner de doorsnede, hoe groter de 

stijghoogte. 

Capillairkracht versus zwaartekracht 



ECODRY Invloed op die capillairkracht 



ECODRY 

Adhesie is groter 

dan de cohesie en 

zo ontstaat de 

capillaire kracht die 

tegen de 

zwaartekracht 

ingaat. 

watermolekulen 

Capillaire wand 

Cohesie 
Water : Water 

Cohesie en adhesie –  

Basisvereisten voor de capillaire kracht 

Adhesie 
Water : capillaire wand 



ECODRY 

Volgens Dr. Balak 

Wateropname in capillairen 



ECODRY Elektrische wisselwerking 

Opgeloste zouten maken het water geleidbaar (sulfaten,nitraten, 

chloriden). 

Bij het oplossen van zouten ontstaan anionen (negatieve lading) en kationen 

(positieve lading) 

Watermolekulen zijn bi-polair en gaan een verbinding aan met de ionen, 

afhankelijk van lading, plus naar minus, en minus naar plus 

Bouwstoffen hebben 

verschillende zouten en 

zoutconcentraties. 

Zo ontstaat een wisselwerking 

van de elektrische potentiale in 

het muurwerk.  



ECODRY 
Osmotische effekten 

Zodra water verdampt, blijven de zouten achter. 

Op die manier ontstaat een hoge zoutconcentratie, die als een 

magneet werkt op watermolekulen uit  de fundatie. 

Zodra zouten zich op één plaats in de muur concentreren, trekken die 

watermolekulen aan. 

De vochtbelasting en de zoutschaden  nemen in de tijd toe, met een 

toenemende schade tot gevolg! 



ECODRY Ingreep van de ECODRY-impulsen 

De impulsen van de ECODRY veroorzaken bij watermolekulen een  

reactie. 

van 104,35 ° naar 109,5°! 

Die cluster-vorming 

verloopt volledig anders! 

Het gevolg 

 

meer onrust 

kleinere clusters 

meer„vrije moleculen“ 



ECODRY 

De impulsen van ECODRY grijpen direct in, in de molekuulstructuur 

van het water in de capillairen. 

De permanente en steeds terugkerende 

hoekverandering van de watermolekulen 

verstoort de normale opbouw van het 

watermolekuul-cluster in de capillairen. 

 

> kleinere clusters, meer vrije molekulen 

De ordening van watermolekulen aan 

de capillaire wand wordt veranderd. 



ECODRY 

Daarnaast wordt de reactie tussen watermolekulen 

en zout-ionen verstoord.  

Op die manier werken we de kracht tegen, die het water laten 

stijgen.  De zwaartekracht wordt daarmee de maatgevende kracht 

en trekt het watermolekuul weer richting aarde en daarmee ook 

een deel van de nog opgeloste zouten. 

Dichtheid en oppervlaktespanning 

worden dynamisch veranderd.  



ECODRY Werking van ons impuls 

 

 

 

Het gevolg: 

1. De capillaire kracht verliest zijn rangorde en 

 werking. 

 

2. Meer „vrije moleculen“ 

 Meer „vrije moleculen“ kunnen uit het systeem.  

 De verdamping neemt in een veelvoud toe! 

Wetenschappelijk aangetoond (o.a. Bundeswehr Universität München)  
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De veranderde 

clustervorming is 

al merkbaar bij de 

eerste fase en 

krijgt zijn vervolg 

bij de andere 

fasen. 

Ontvochtiging van capillairen 



ECODRY Wetenschappelijk bewijs 

Er bestaan momenteel vijf wetenschappelijke bewijzen!  

Hier de proefopstelling van Prof. Dr. Lothar Siebel, FH Aachen, Lehrstuhl Hausphysik 



ECODRY Technische systeem-varianten 

Het systeem met bimodale zendtechniek op zwakstroombasis, een 

Zeta kan tot 4 workstations aansturen. 

ECODRY zeta 

Technologie 

ECODRY kapa 

Het systeem met bimodale zendtechniek; voor grote objecten met kleine 

woningen of indien de satellietentechniek niet toepasbaar is. 

ECODRY zeta III 

Het modernste systeem met duale en bimodale zendtechniek; voor grote objecten.  

Beschikt over 32 voorgeprogrammeerde programma‘s. Tot 20 sensoren kunnen gekoppeld 

worden. 
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• Signaalonderbrekingen verhogen de efficiëntcy van het  

elektrokybernetisch systeem. 
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aktief 2 

passief 2 

 

 

  



ECODRY 

• Het is belangrijk om de aktieve en passieve fasen onafhankelijk 

van elkaar te kunnen instellen!  

alle fasen gelijk 

passieve fasen korter 

aktieve fasen korter 



ECODRY 

Baksteen 

Zandsteen grof 

• Iedere bouwstof heeft zijn optimale combinatie tussen actieve en 

passieve fasen en tussen de verschillende impulsvormen. 

Zandsteen fijn 



ECODRY 

Baksteen Zandsteen grof fijn 

Ieder object heeft twee of meer verschillende bouwstoffen.  

De werking van Ecodry neemt fors toe zodra iedere bouwstof 

afzonderlijk benaderd wordt.  

Voegmortel 

leem 

cyclus 

Cyclus Cyclus Cyclus 

Cyclus serie 

In ZETA III zijn 32 

programma‘s 

voorgeprogrammeerd!  
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Controlemeting aan 

het einde van onze 

resultaatsverplichting 
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Neerslaggegevens van 

het KNMI 



ECODRY Ecodry Zeta III en Biodom-control 

ECODRY Datalogger 

BIODOM CONTROL 
offline 

BIODOM CONTROL 
online 

Tot 80 sensoren 

dmv data stick of 

Laptop uitleesbaar 

BIODOM CONTROL 
remote 
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Tot 80 sensoren 

via UMTS of SMS 

uitwisselbaar 
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Tot 20 sensoren 

bidirektionaal met 

sturing 



ECODRY Wereldprimeur 

ECODRY zeta sun  - wereldwijd 1e apparaat voor muurontvochtiging  

op basis van zonne-energie 



ECODRY Installatievoorbeelden 

SOS Kinderdorf Wien 
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ECODRY zeta 

Friedhofskapelle in 

Sauerlach 



ECODRY 



ECODRY Installatie voorbeelden 



ECODRY Installatievoorbeelden 
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ECODRY zeta III – WTCB Antwerpen 

Friedhofskapelle in 

Sauerlach 



ECODRY Installatievoorbeelden 

Molen De Arend - 

Zuidland 



ECODRY Installatievoorbeelden 

 

 

 

 

 
  Fort Nieuwersluis Natuurmonumenten 

 

 



ECODRY Installatie voorstel 

Kasteel Reijmersbeek Nuth 



ECODRY ECODRY Garantie 

De ECODRY Technologie is reeds duizendmaal beproefd: 

• Volledig onschadelijk voor mens en dier (de waardes liggen ver 

beneden de normen van bouwbiologen!) 

• Geen graaf- of breekwerk, geen overlast voor bewoners 

• Geen ingrepen in de constructie, geen verandering in het 

bouwmateriaal : volledig reversibel     

• Energieverbruik < € 10,- jaar 

• Ontvochtigen met intelligentie, zonder schade en met garantie   



ECODRY Frequentiebereik 



ECODRY ECODRY Garantie 

Die ECODRY IR-Technologie, getest,gecertificeerd en 

jaarlijks gecontroleerd, is volledig onschadelijk voor mens 

en dier 



ECODRY 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1 Analyse / Diagnose 

2 
Installatie en 1e meting (basismeting) 

3 
Vochtafbouw  -   Procesbegin 

4 
Consolideringsfase 

5 
garantiewaarborging 

Onze aanpak 

in 5 stappen naar droge muren! 
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 1 Analyse Diagnose Therapie 

De aanpak stap 1 - 3 

Wij bekijken de objecttoestand, bepalen de soort vochtbelasting en vormen ons een beeld van de 

schade van het object. Wij stellen een saneringsplan samen, zoeken daarbij de juiste 

systeemmogelijkheden  en definieren de bewakingsfactoren.. 

 2 Installatie en Basismeting 
Wij installeren de systeemcomponenten van ECODRY en voeren de basismeting uit. Vervolgens 

wordt het systeem gestart.  Hiermee start ook het drogingsproces. 

 3 Systeemstart - Vochtafbouw 
In de eerste fase registreren wij de ontwikkeling van de vochtafname. Tevens kan er gestart 

worden met het vervangen van b.v. de aangetaste pleister door een saneerpleistersysteem, 

zouten dienen te worden verwijderd of chemisch te worden omgezet. 
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 4 Controlemeting   

De aanpak stap 4 + 5 

Wij bekijken of het systeem nageregeld moet 

worden. In het geval van een premium-versie 

wordt op dit tijdstip het dubbel geplaatste 

apparaat weer verwijderd. Tot op dit moment is 

het bouwschadelijke vocht reeds met meer dan 

50% afgenomen!  

5 Garantiewaarborging 

1e Controlemeting Basismeting 

Nadat wij onze garantie verplichting met een 2e 

controlemeting hebben aangetoond,  blijft ECODRY 

verder in werking, waarmee u voor de toekomst 

gevrijwaard bent  tegen optrekkend vocht! 

2e Controlemeting 



ECODRY 
Meetrapport 
Voor Safe-M-Systemen 

Technisch adviseur(s):  Dhr. Storms Object Nr. 2.007.330 

Woonadres/Object 

Naam Firma:  Kasteel Reijmersbeek Nuth 

Naam:  Dhr. Gerrickens   

Straat:  Lemmensstraat 43   

Postcode:  6273 NB   

Plaats:  Ingber-Gulpen   

Telefoon:  043-450 44 29   

                

Resultaat van de meting; Meetmethode  

 

DIGITS..................

.......    n DARR = Gewichts % …………… 

Hoogte in cm Bouwstof/Materiaal 

Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Datum Datum  Datum  

Meetplaats 1 Kapel circa 20cm boven vloerpeil 7-6-2005 14-5-2008 26-1-2009 
boven in cm 

Mergel 

24,42 0,31 0,29 

H ____180_____  D ____25_____ 

midden in cm 

Mergel 

24,72 5,21 3,41 

H ____90_____  D ____25_____ 

onder in cm 

Mergel 

24,88 11,63 13,47 

H ____20_____  D ____25_____ 

Meetplaats 2 
Eetzaal 

7-6-2005 14-5-2008 26-1-2009 
boven in cm 

Mergel 

22,55 0,36 0,21 

H ____180_____  D ____25_____ 

midden in cm 

Mergel 

21,08 1,05 0,26 

H ____90_____  D ____25_____ 

Onder in cm 

Mergel 

22,33 10,15 8,45 

H ____20_____  D ____25_____ 
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ECODRY Ontwikkeling drogingsproces                  

Resultaat van de Ecodry-systemen ( > 3000 objecten)  

top level 140 - 200 cm 

2,62 % 

middle level 70 - 140 cm 

4,84 % 

lower level 0 - 70 cm 

7,11 % 

Basic measurement befor 

ECODRY Installation 
Control measurement after 6 

Mths ECODRY Installation 

top level 140 - 200 cm 

0,97 % 

middle level 70 - 140 cm 

2,53 % 

lower level 0 - 70 cm 

3,97 % 

Control measurement after 36 

Mths ECODRY Installation 

top level 140 - 200 cm 

0,28 % 

middle level 70 - 140 cm 

1,53 % 

lower level 0 - 70 cm 

2,50 % 

Zeer belangrijk! 
ECODRY grijpt niet in de bouwsubstantie in! 

ECODRY is reversibel, in tegenstelling tot injecteren! 

ECODRY gaat een resultaatsverplichting aan (niet goed, geld terug)! 



ECODRY Ontwikkeling drogingsproces                  

Resultaat van de Ecodry-systemen 

ECODRY level dehumidification
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ECODRY is al in heel veel landen succesvol toegepast 

Duitsland 

Italië 

Denemarken 

Noorwegen 

Slowakije 

Slovenië 

België 

Polen 

Oostenrijk 

Frankrijk 

Zwitserland 

Spanje 

Nederland 

Luxemburg Tsjechië 

Egypte 
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Bedankt voor uw interesse! 

www.ecodry.nl 

www.protekta.nl 

Bezoek onze internet site! 


