
Leidingwater zonder zorgen



Waarom de L-Safe serie?
Prioritaire instellingen als ziekenhuizen, zwembaden en 

sauna’s kennen een wettelijke verplichting om legionella 

te bestrijden. Niet-prioritaire instellingen, zoals sportclubs, 

kinderdagverblijven en kantoorgebouwen hebben een 

zorgplicht. Dit betekent dat u als gebouw-eigenaar en/

of  gebruiker van een pand verplicht bent om kwalitatief 

goed leidingwater te leveren. Om gegarandeerd aan de 

wetgeving te voldoen en kwalitatief goed leidingwater te 

leveren ontwikkelden wij de L-Safe serie. 

L-Safe
De L-Safe is speciaal ontworpen om een betrouwbaar 

en duurzaam alternatief te bieden in de markt. De L-Safe 

systemen zijn speciaal ontworpen voor de desinfectie van 

drinkwater. Dankzij ons eigen Flow Management System 

(FMS) en lampen met lange levensduur zorgen we voor 

een energie-efficiënt en effectieve desinfectie. Elke straal 

UV-licht treft doel en breekt schadelijke organismen zoals 

legionella in het water af. 

Complete ondersteuning
Het L-Safe UV-systeem is een compleet product. Het 

is voorzien van voorfilters, UV-reactoren, automatische 

kleppen en leidingwerk dat staat gemonteerd op één 

enkel frame. Het besturingssysteem is gemaakt voor de 

gebruiker. Het geeft inzicht in het systeem en bewaakt 

de prestaties met diverse alarmfuncties. Het registreert 

gebrande lampuren en geeft een melding bij het bijna 

verstrijken van de branduren. De temperatuur en UV- 

intensiteit worden gemonitord, inclusief alarmfunctie met 

automatisch spuien bij een te hoge temperatuur of te lage 

intensiteit.

De L-safe systemen worden bovendien twee- of drievou-

dig uitgevoerd. Dit betekent dat u bij storing of onderhoud 

altijd een deel van de waterstroom blijft behandelen.

Eigenschappen:
-  Door voorfilters en UV-reactoren te combineren kunnen 

zowel 1,5m3/u als 60m3/u met één enkel L-Safe 

 systeem worden behandeld. 

-  De voorfilters bestaan uit meltblown 3 laags 1µ 

 sedimentfilters. De kans op dichtslibben is daardoor 

lager dan bij andere systemen.  De filterpatronen gaan 

bovendien aanzienlijk langer mee dan andere typen. 

-  De L-Safe is microbiologisch gevalideerd conform de 

Europese NEN-EN 14897 norm

-  De L-Safe is BRL14010-1 gecertificeerd volgens de 

 wettelijk gestelde eisen.

Veiligheid door UV-desinfectie
Prioritaire- en niet prioritaire instellingen zijn verplicht om te zorgen voor deugdelijk leidingwater. 

Om hen de zekerheid van hoogwaardige desinfectie te geven ontwikkelden wij de L-Safe serie. 

Een point-of-entry UV-systeem dat zorgt voor kwalitatief goed leidingwater. 

De systemen uit de L-safe serie zijn 

BRL-14010-1  gecertificeerd en voldoen 

aan de wettelijk gestelde eisen voor 

fysiche beheerstechnieken.
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Veiligheid
Veilig drinkwater bij

binnenkomst van het
gebouw

Bewezen
Microbiologisch getest

conform Europese norm
(NEN-EN 14897)

Voldoet aan wetgeving
BRL 14010-1

Gecertificeerd

Chemicaliënvrij
UV voegt geen chemicaliën 

toe aan het (drink)water

Gegarandeerde UV-C dosis
Exact de afgegeven

UV-C dosis van 400J/m² bij
de gegeven capaciteit

Besparingen op:
Energie

Watertemperatuur
Onderhoud

Reststoffenvrij
Door UV desinfectie 

blijven er 
geen reststoffen achter

Efficiënte desinfectie
Efficiënt desinfecteren van 

micro-organismen zoals legionella, 
E.coli en Salmonella

Continue behandeling
Waterafname

Is altijd mogelijk dankzij de
twee- of drievoudige

uitvoering
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L-Safe 200 serie
De L-Safe 200 serie bestaat uit een tweevoudig uitge-

voerd systeem. De 200 serie is ontworpen op een maxi-

male capaciteit waar bij onderhoud aan of storing van één 

van de UV-systemen of voorfilters de waterstroom nog 

voor 50% behandeld wordt. 

L-Safe 300 serie
De L-Safe 300 serie bestaat uit een drievoudig uitgevoerd 

systeem. De 300 serie is ontworpen op dezelfde capaciteit 

als de 200 serie. Bij onderhoud of storing van één van de 

UV-systemen fungeert het derde systeem als back-up. 

Zo blijft uw waterstroom altijd voor 100% behandeld. De 

L-Safe 300 serie is een geschikte oplossing wanneer extra 

zekerheid gewenst is.

UV-sensor

De UV-sensor meet het

afgegeven UV-C licht

Flow Management 

system (FMS)

Voor een optimale 

spreiding van  

het water langs 

het UV-C licht 

Product

Capaciteiten

Type L200 L210 L230 L240 L260 L270 L280 L290

Capaciteit 1.5m³ 3 m³ 6 m³ 10 m³ 20 m³ 30 m³ 40 m³ 60 m³

Type L300 L310 L330 L340 L360 L370 L380 L390

Capaciteit 1.5 m³ 3 m³ 6 m³ 10 m³ 20 m³ 30 m³ 40 m³ 60 m³

Control Unit (CU)

• 230 VAC

• Speciaal ontwikkelde besturing

• Menu-driven interface

•  Continue monitoring 

van de prestaties

• Alarmfuncties

• Plug-and-play



Wat is UV-C desinfectie?
UV-C desinfectie is een milieuvriendelijke  technologie 

die wordt gebruikt voor het behandelen van water, 

lucht en oppervlakken. Met deze techniek worden geen 

 chemicaliën gebruikt en wordt het behandelde product 

niet aangetast. 

Wat is UV-C?
UV-C licht is een elektromagnetische straling die wordt 

toegepast om o.a. water te desinfecteren. Micro- 

organismen absorberen UV-C licht. Wanneer het UV-C 

licht de cel van een micro-organisme binnendringt 

 worden de DNA-verbindingen in de cel verbroken.  

De erfelijke  eigenschappen van de cel veranderen, 

 waardoor micro-organismen zich niet meer kunnen 

vermenigvuldigen en afbreken.

UV-C tegen legionella
Legionella is een bacterie die voorkomt in grond- en 

 leidingwater en gevaarlijk wordt wanneer het groeit en 

zich vermenigvuldigt. Dit gebeurt als het water voor 

 langere tijd stilstaat en de temperatuur van het water 

tussen de 25 en 45 graden Celsius is. De kans op  

besmetting is het grootst bij het inslikken van besmet 

water of door besmette vernevelde lucht in te ademen, 

bijvoorbeeld bij het douchen of bij stoombaden. 

Bacteriën en virussen zoals legionella zijn erg gevoelig 

voor UV-desinfectie. Legionella heeft weinig UV-C licht 

nodig, ze absorberen het licht en worden van binnenuit 

vernietigd. Daarom is desinfectie met UV-systemen zeer 

effectief. Zonder chemicaliën, zonder reststoffen, met 

lage energiekosten en met maximaal resultaat. 

Point-of-entry
Er zijn verschillende methoden om uw gebouw uit te 

rusten voor legionellapreventie. UV wordt veelal toege-

past als point-of-entry-systeem (water wordt gezuiverd 

bij binnenkomst gebouw) en heeft zich in de afgelopen 

jaren ontwikkeld tot een effectieve en betrouwbare 

fysische techniek. 
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Over Van Remmen UV Technology
Van Remmen UV Technology is ontwerper en leverancier van de meest duurzame UV-desinfectie-

systemen voor vloeistoffen en oppervlakten. De grote passie voor ons vak vormt de kracht van ons 

bedrijf. Wij testen en valideren onze UV-appartuur met micro-organismen, om er zeker van te zijn 

dat onze systemen doen wat ze moeten doen. We kijken namelijk verder en denken in  oplossingen. 

Vanuit deze gedachte ontwikkelen we al meer dan 18 jaar systemen die naast effectief ook de 

meest energiezuinige in het segment zijn.

 

Onze L-safe serie werd ontwikkeld om een betrouwbare en veilige afbraak van legionella  

te  garanderen. Door middel van UV-C licht en een filter desinfecteert deze serie effectief het 

 binnenkomende water en zorgt het voor een goede waterkwaliteit die voldoet aan de  

geldende wetgeving. 

Van Remmen UV Technology

Hooglandweg 3a

8131 TE Wijhe

The Netherlands

+31 (0)570 521890

info@vanremmen.nl

www.vanremmen.nl

Specificaties zijn indicatief en kunnen afwijken. Van Remmen UV Technology is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten 
in dit document en behoudt zich het recht om apparatuur of specificaties zonder aankondiging te wijzigen.

Contactgegevens


