
Voor prettig en veilig zwemwater



Total Cost of Ownership (TCO)
Duurzaamheid zit in ons DNA. Daarom gebruiken we 

 materialen met een lange levensduur en ontwikkelden  

we systemen met de hoogst mogelijke energie-efficiëntie.  

De Si-serie is dusdanig ontworpen dat er met zo min 

 mogelijk energie een zo groot mogelijk resultaat wordt 

bereikt. Hierdoor zijn onze klanten verzekerd van de meest 

efficiënte en effectieve oplossing op het gebied van UV,  

lage total cost of ownership en snelle terugverdientijden 

(gemiddeld 3 jaar). Onze systemen brengen de 

volgende voordelen:

-  Gemiddeld een besparing van 30% tot 40%  

op suppletiewater

- Gemiddeld 15% minder chemicaliënverbruik

✓-  Een aantoonbaar lager  Gebonden  

Beschikbaar Chloor (GBC) -gehalte 

- Een laag onderhoudsinterval

Waarom de Si-serie?
De Swimming Pool Intelligent-serie (Si-serie) is  speciaal 

ontworpen voor desinfectie van zwembadwater.  

De systemen breken op milieuvriendelijke wijze 

 micro- organismen en gebonden chloorverbindingen 

af, waardoor het water veiliger en prettiger te gebruiken 

is. Door middel van jarenlang onderzoek en ervaring in 

de zwembad branche ontwikkelden wij een serie die 

staat voor effectiviteit en efficiëntie. Zo blijven bezoekers 

met veel plezier komen en werkt het personeel in een 

prettige omgeving. 

Si-serie
Het geheim van de Si-serie is de combinatie van 

lage druklampen met een uniek, zelf ontwikkeld, Flow 

Management System (FMS). Hierdoor krijgen micro- 

organismen en gebonden chloorverbindingen precies 

 genoeg straling om te worden afgebroken, terwijl er zo 

min mogelijk energie wordt gebruikt. Om de betrouw-

baarheid van onze systemen te waarborgen zijn ze 

microbiologisch getest. Op deze manier bieden we 

betrouwbare en veilige systemen. Bijkomend voordeel 

van het slimme ontwerp: minimaal onderhoud.

Gebruiksvriendelijke veiligheid
De Si-systemen denken mee met de gebruiker.  

De controlunit geeft inzicht in het systeem en bewaakt 

de prestaties met diverse alarmfuncties. Daarnaast 

 registreert het besturingssysteem de gebrande 

 lampuren en meldt het wanneer de lampuren het 

maximum (bijna) bereikt hebben, het monitort ook de 

temperatuur, slaat alarm of schakelt automatisch uit bij 

een te hoge temperatuur. Tot slot houdt het systeem 

ook de intensiteit van UV-C licht in de gaten en geeft 

het een melding bij te lage intensiteit. 

De Si-serie kan worden aangepast aan elk 

 water       behandelingssysteem. Zo kan de kamer uit-

gevoerd worden in kunststof voor zoutwatertoepassin-

gen en  kunnen de flensmaten worden aangepast. 

Eigenschappen:
-  Modellen met capaciteiten van 40 m³/u tot en met 

ong. 500 m³/u, afhankelijk van de transmissie (T10)  

en dosis (J/m²). 

- Gevalideerd volgens de NEN-EN 14897 norm

-  Minimaal energieverbruik van 6,5 Watt per m3  

zwembadwater 

Desinfectie van zwemwater
Zwembadeigenaren en  –beheerders willen veilig en prettig zwemwater. Met de Si-serie UV-desinfectiesystemen  

van Van Remmen UV-Technology kiezen zij voor de meest effectieve en meest efficiënte manier om dat te bereiken.  
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Capaciteiten

Flow Management system (FMS)

Voor een optimale spreiding van het

water langs het UV-C licht 

UV-sensor

De UV-sensor meet het

afgegeven UV-C licht

2 Drain aansluitingen

1/2” aftapkraan en

ontluchting aansluiting

UV-C Lampen

De UV-C lampen hebben een 

levensduur van 16000 branduren

Control Unit (CU)

• 230 VAC

• Speciaal ontwikkelde besturing

• Menu-driven interface

•  Continue monitoring 

van de prestaties

• Alarmfuncties

• Plug-and-play

Product

Voor prettig en veilig zwemwater

De Si-serie desinfecteert zwembadwater met 

capaciteiten van 40 tot en met 420m3/u. Dankzij 

een brede range aan UV-systemen is er voor ieder 

zwembad een passende UV-oplossing te vinden.



Atte Visser, Hoofd Technische Dienst van bv SPORT, is 

exploitant van het zwembad de Blauwe Golf in Leeuwar-

den. Hij is constant op zoek naar verbeteringsmogelijk-

heden voor de processen binnen zijn zwembaden. Atte 

Visser schakelde ons in om de mogelijkheden van UV 

voor het zwembad de Blauwe Golf te onderzoeken.

Dankzij een uitgebeide onderzoeksfase in het voortra-

ject is er een oplossing op maat gemaakt, die in 2014 

werd geïmplementeerd voor het instructiebad en het 

recreatiebad.

Al na 1 jaar leverde het in dit zwembad een besparing op 

van €22.000,-. “In het verleden moesten we met name 

op drukke dagen meer water suppleren, dit bracht extra 

kosten met zich mee waar we niet op zaten te wachten”, 

zegt Atte Visser. “Inmiddels gebruiken we 35% minder 

suppletiewater, daarnaast is het chemicaliëngebruik met 

15% teruggebracht. Naast deze kostenbesparing is de 

lucht- en waterkwaliteit in het zwembadwater sterk ge-

stegen. Hierdoor is het comfort voor zowel de bezoekers 

als het badpersoneel verbeterd.’’

Van onze klanten...

De Blauwe Golf in Leeuwarden

Toepassingen
UV-oplossingen voor ieder zwembadsegment 

Openbare 
zwembaden

Camping-
zwembaden

Spa’s

Zorg-
centra

Scheep-
vaart

Hotels
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Over Van Remmen UV Technology
Van Remmen UV Technology is ontwerper en leverancier van de meest duurzame UV-desinfectiesystemen 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. 

We richten ons op zwembaden die het zwemcomfort van de bezoekers willen verhogen, het GBC willen verlagen en 

de waterkwaliteit willen verbeteren. Hiervoor hebben we onze Swimming Pool Intelligent serie (Si-serie) ontwikkeld. 

Uitgebreid onderzoek in openbare zwembaden zorgt ervoor dat we deze Si-systemen kunnen optimaliseren voor de 

desinfectie van zwembadwater. Van Remmen UV Technology is bovendien nauw betrokken bij de ontwikkeling van 

nieuwe zwembaden. Als kennispartner schuiven we regelmatig aan om mede met behulp van UV een duurzaam 

zwembad te ontwikkelen.

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


