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Effectieve desinfectie
De Validated-serie en Certified-serie staan voor zekerheid. Zekerheid van effectieve desinfectie van water met een hoge
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John Oomkes van Fonteintechniek Gruppen verfraaide

Water wordt voor allerlei toepassingen gebruikt, zo ook

in opdracht van de Gemeente Hoogeveen de entree van

voor het produceren van dranken. Hierbij wordt veelal

het winkelcentrum ’t Kruis in Hoogeveen met fonteinen.

leidingwater of bronwater gebruikt als basis-ingrediënt.

De belangrijkste doelstelling van dit project was: zorgen

Om zekerheid te bieden dat dit water voldoet aan
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een absolute UV sensor die de performance bewaakt.

Rolling
stock

Waterconditionering
voor Fonteinen

gebeurt dit niet meer vanwege de veiligheid. Steeds
grotere bassins met water die kraakhelder moeten zijn

Drinkwater op zee

Proceswater in
de industrie

vragen om dat water met optimale kwaliteit. De UV-systemen van Van Remmen UV Technology spelen hierbij
een belangrijke rol doordat de desinfecterende werking
van het UV licht er voor zorgt dat het fonteinwater veilig
op kan spuiten en fraai helder is.
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Flow Management system (FMS)

Over UV-desinfectie

Voor een optimale spreiding van het
water langs het UV-C licht

UV-C desinfectie is een milieuvriendelijke technologie die wordt gebruikt voor het desinfecteren van water, lucht en oppervlakken. Er worden geen chemicaliën gebruikt en de behandelde producten worden niet aangetast.

UV-C

Transmissiewaarde

UV-C licht is een onzichtbare elektromagneti-

Eén van de belangrijkste aspecten bij het desinfecteren

De UV-C lampen hebben een

sche straling die wordt geabsorbeerd door micro-
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UV-C Lampen

het al snel geabsorbeerd en is het minder effectief.

Dosis

Transmissie wordt meestal weergegeven in procenten

De gevoeligheid van micro-organismen voor UV-C
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licht is afhankelijk van hun opbouw (kern, celwand,
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met het blote oog te zien.

wordt de dosis (J/m2) vastgesteld. Zo kent elk micro-
organisme zijn eigen specifieke desinfectiedosis.
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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 systemen die naast
effectief ook de meest energiezuinige in het segment zijn.
We richten ons op organisaties die zoeken naar de meest effectieve desinfectie van vloeistoffen, lucht en
oppervlakken. Met onze Validated serie en de Certified serie bieden we voor hen een oplossing voor desinfectie
van water met een hoge transmissiewaarde. De Certified serie is officieel gecertificeerd en de Validated serie
is gevalideerd conform de Europese norm ten behoeve van UV systemen, de norm EN 14897:2006+A1:2007
met de beschrijving: “Water conditioning equipment inside buildings – Devices using mercury low-pressure
ultraviolet radiators.”

Contactgegevens
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.

