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Het pasteurisatiesysteem is lange tijd niet gezien als een al-

ternatieve, fysische legionellapreventietechniek voor collec-

tieve leidingwaterinstallaties. Het principe van tapwater

verhitten tot meer dan 60 °C wordt nu eenmaal als ge-

bruikelijke preventie aanbevolen. In de praktijk blijkt deze

aanbeveling echter niet altijd eenvoudig uitvoerbaar te zijn

en is daarom niet altijd gegarandeerd veilig. In het pasteuri-

satiesysteem als alternatieve methode wordt bij binnen-

komst in de boilerinstallatie de temperatuur van het water

op 70 °C geregeld en op de bijbehorende verblijfstijd ge-

controleerd. Het bijkomend voordeel in een dergelijk sys-

teem is dat na pasteurisatie de transporttemperatuur van

het warme water minder hoog kan worden ingesteld. Hier-

door bestaat minder verbrandingsrisico en treedt een aan-

zienlijke vermindering van het afstraalverlies van de tapwa-

terinstallatie op. Wel vraagt deze methode acceptatie bij

de wetgever door een BRL ‘alternatieve technieken legio-

nellapreventie’.

PASTEURISATIESYSTEEM

Het pasteurisatiesysteem is een ‘point of entry’-systeem,

waarin al het verder stroomafwaarts te gebruiken warm en

koud water eerder minimaal gedurende 300 s tot 70 °C

verhit is geweest (afbeelding 1).

Na deze thermische behandeling wordt het warm water afge-

koeld tot 50 °C en het oorspronkelijk aan de installatie gele-

verde koud water 5 K verhoogd. Deze twee gescheiden

warm- en koudwaterleidingen maken het voor de gebruiker

mogelijk op het tappunt de gewenste taptemperatuur in te

stellen.Voor de gebruiker verandert er niets en er wordt aan

de samenstelling van het water niets toegevoegd of veranderd.

Het pasteurisatiesysteem leent zich bij uitstek voor de grote

en middelgrote sanitaire voorziening in ziekenhuis, zorgin-

stelling, gevangenis, hotel, et cetera. Er moet permanent een

energiebron beschikbaar zijn met bij voorkeur 90 °C cv-wa-

ter. De iets verhoogde koudwatertemperatuur maakt het

systeem meer geschikt voor bad- en doucheruimten waar in
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In het kader van legionellapreventie is er behoefte aan bedrijfszekere,
relatief eenvoudig te installeren en te onderhouden producten met
goed controleerbare prestaties. Een efficiënte methode is pasteurisa-
tie, of wel het vooraf verhitten van het tapwater tot 70 °C met een
gangbare warmtebron en warmtewisselaar.

1. Hydraulisch

principeschema

van het

pasteurisatie-

systeem.
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mindere mate drinkwater uit de kraan wordt getapt. Het

heeft de voorkeur de warmtapwaterinstallatie zo centraal te

plaatsen dat er helemaal geen warm water hoeft te worden

gecirculeerd, of juist een groot systeem te maken met vol-

doende afkoeling in de distributie- en circulatieleiding.

Een gebouwbeheersysteem met temperatuurbewaking en 

-registratie is een welkome aanvulling voor een efficiënte

bedrijfsvoering.

WERKING VAN HET SYSTEEM

Pasteurisatiesysteem

De tapwateroplaadpomp P1 is altijd in bedrijf en verpompt

het tapwater over de warmtewisselaar WW1 en het reactievat

tot aan de mengafsluiter MV1 (afbeelding 1). Zodra de gemeten

temperatuur hoger is dan 70 °C, wordt de mengafsluiter pro-

portioneel geopend en het buffervat geladen. De inhoud van

het reactievat wordt gelijk aan de 300 s opbrengst van de

pomp P1 gekozen. Hierdoor is het zeker dat het water mini-

maal de gewenste 300 s verhit is geweest voordat het aan de

installatie wordt geleverd. Bij een kortstondige verstoring van

de energielevering of andere zaken, waardoor geen juiste pas-

teurisatietemperatuur kan worden bereikt, wordt er door de-

ze manier van regelen geen water met te lage temperatuur

aan de installatie geleverd. Het is aan te bevelen de pasteuri-

satietemperatuur constant te bewaken en beheersmaatrege-

len te treffen als er een te lage temperatuur wordt gemeten

op de distributieleiding naar de gebruiker.

Oplaadsysteem

In warmtapwaterinstallaties voor sanitaire toepassing treden

in de regel kortstondig zeer grote tapmomenten op. Het is

onmogelijk deze vaak enorm grote pieken altijd direct te

pasteuriseren tijdens het binnenstromen van de installatie.

Daarom is gekozen de installatie als een oplaadsysteem te

voeren. Grote piekmomenten worden eerst tijdelijk in de

buffervaten toegelaten en later gelijkmatig via de pasteurisa-

tie-inrichting op 70 °C van boven naar onder in de buffer

teruggevoerd. Hierdoor bereikt men dat boven in het vat al-

tijd 70 °C gepasteuriseerd water aanwezig is om aan de in-

stallatie te leveren. Het spreekt voor zich dat juist deze tem-

peratuur moet worden bewaakt ter controle of het systeem

goed functioneert.

Distributie en energieterugwinning

Eerst wordt gekeken naar de gevolgen van het warme wa-

ter. In de centrale mengafsluiter MV2 wordt het gepasteuri-

seerde water gemengd met afgekoeld gepasteuriseerd wa-

ter tot de bij voorkeur gewenste 50 °C distributietempera-

tuur. Afkoeling heeft plaats in de warmtewisselaar WW2 via

koud water dat tijdens het tappen binnenstroomt. Deze me-

thode heeft tevens het voordeel dat de energie weer ten

goede komt aan de installatie en er minder moet worden

naverwarmd.

Bij grote installaties moet om de distributieleiding warm te

houden een op temperatuur geregelde circulatiepomp P2

worden opgenomen. Hiervoor wordt tijdens circuleren 5 K

afgekoeld water over de warmtewisselaar WW2 gevoerd,

waardoor het mogelijk is het gepasteuriseerde water onder

de 50 °C aan te bieden op de koudwaterpoort van het

mengventiel MV2. Het mengventiel blijft dan in staat de ge-

wenste distributietemperatuur te regelen. Ook tijdens de be-

drijfssituatie dat er niet wordt getapt, is er dus sprake van een

continu pasteurisatieproces in de gehele warmtapwaterlei-

ding. Als er zich zeer kort achter het mengventiel al tappun-

ten bevinden, verdient het aanbeveling een uitdempvat in de

distributieleiding op te nemen. Dit vat kan de kortstondig op-

tredende temperatuurschommelingen neutraliseren, die ont-

staan wanneer tijdens het regelen van de circulatietempera-

tuur wordt getapt. Het is aan te bevelen geen tappunten op

korter dan 5 m van het mengventiel op te nemen. Dit voor-

komt te grote temperatuurschommelingen op het tappunt.

Als tweede wordt gekeken naar de invloed op het koude

water. Al het koude water dat wordt getapt, bestaat uit het

gepasteuriseerde 70 °C water dat is afgekoeld door het bin-

nenstromende koude water in warmtewisselaar WW2. Dit

houdt tevens in dat er altijd sprake is van een lichte tempe-

ratuurverhoging van het koude water, omdat de warmtewis-

selaar niet in staat is de energie zonder temperatuurverschil

uit te wisselen. In een goed ontworpen systeem bedraagt de

temperatuurverhoging maximaal 5 K.

AANDACHTSPUNTEN

Al is de techniek nog zo simpel en doordacht, er kunnen al-

tijd situaties zijn dat het pasteurisatieprincipe niet werkzaam

is. Te denken valt aan de situatie dat een groter tapmoment

of hoeveelheid wordt gevraagd dan ooit in het ontwerp is

bedacht, of bij een langdurige uitval van de benodigde pri-

maire energielevering, zoals voorkomt tijdens een stroom-

storing. Ook een vervuiling of verkalking van de warmtewis-

selaar op termijn kan de juiste werking van het systeem

voorkomen.

Er moet daarom onvoorwaardelijk op temperatuur worden

gecontroleerd. Blijkt de gewenste temperatuur niet bereikt
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te zijn, dan volgt een alarmering naar de beheerder van de

installatie. De beheerder moet na alarmering de volgende

beheersmaatregelen nemen.

De gehele warmtapwaterdistributieleiding wordt zodanig in

temperatuur verhoogd, dat gedurende enkele uren er mini-

maal 60 °C via de circulatieleiding op de boilers wordt te-

ruggevoerd. Zijn er op de circulerende leiding uittapleidin-

gen langer dan 5 m aangesloten, dan moet op het tappunt

worden gespoeld met water van ten minste 60 °C. Verder

moet de koudwaterleiding worden gespoeld met afgekoeld

70 °C gepasteuriseerd water. De beheersmaatregelen ko-

men grotendeels overeen met de huidige maatregelen, zoals

deze zijn vastgelegd in de Isso-publicatie 55.1.

TOEGANKELIJK

De huidige regelgeving is nog steeds gericht op handhaving

van minimaal 60 °C warmtapwatercirculatietemperatuur tot

aan de boilerinstallatie. Het pasteurisatiesysteem werkt op

lagere temperaturen en dit kan dus tot ongewenste discus-

sie leiden als de regelgeving niet wordt aangepast. Het is

wenselijk dat er een keurmerk komt, bijvoorbeeld vastge-

legd in een BRL, waarin geregeld is hoe pasteurisatieappara-

tuur moet zijn ontworpen en gekeurd. De tegenprestatie

van de wetgever is dan het toestaan van een pasteurisatie-

systeem als een legionella- en verbrandingsveilige, onder-

houdsvriendelijke, energiezuinige sanitaire installatie.

Door het gebruik van een in de installatietechniek gangbare

warmtebron en warmtewisselaar is een dergelijk product en

een efficiënte methode gebleken om legionellabacteriën te

doden. Omdat de controle van het proces eenvoudig is te

realiseren met standaard temperatuuropnemers en de be-

kende, vaak al aanwezige regeltechniek wordt het pasteuri-

satiesysteem toegankelijk voor elke installateur en gebruiker.
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2. Een oplaad-

boiler kan zorgen

voor piekleverin-

gen van voldoende

warm tapwater.

3. In het

pasteurisatiesys-

teem zijn twee

warmtewisselaars

opgenomen.


