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Waarom water behandelen? 

• Onbehandeld water bevat verontreinigingen die schadelijk kunnen zijn voor de 

gezondheid. 

 

• Onbehandeld water bevat bacteriën, virussen en protozoa. 

 

• Onbehandeld water is een broedplaats voor parasieten, muggen en ander 

ongedierte. 

 

• Onbehandeld water ziet er lelijk uit en is onplezierig. 

 

• Broedplaats voor algen. 

 



Waarom water behandelen? 

• Omdat we dit niet mooi vinden: 

 

 

 

 

 



De voordelen van UV-C! 

•  UV-C voegt niets toe aan het water en vormt geen nevenproducten. 

 

•  UV-C werkt onafhankelijk van pH-waarde. 

 

•  UV-C heeft geen invloed op de pH-waarde. 

 

•  UV-C verlaagt bacteriedruk 

 

•  UV-C zorgt voor kraakhelder water 

 

• UV-C technologie is veilig en kan niet over gedoseerd worden. 

 

 

 



 

• Ultraviolet (UV) is elektromagnetische straling 

(onderdeel van het elektromagnetische spectrum) 

 

• UV  UV-A, UV-B en UV-C 

 

• UV-C (200-280nm), UV-B (280-315nm) en UV-A (315-

400nm) 

 

• UV-C 254 nm 

Wat is UV? 
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Vernietiging van DNA door UV-C 

• UV-C (254 nanometer) dringt tot in het DNA van (pathogene) micro-organismen 

door en beschadigt / vernietigt dit onherstelbaar. 



Vernietiging van DNA door UV-C 

• UV-C (254 nanometer) dringt tot in het DNA van (pathogene) micro-organismen 

door en beschadigt / vernietigt dit onherstelbaar. 



Vernietiging van DNA door UV-C 

• UV-C (254 nanometer) dringt tot in het DNA van (pathogene) micro-organismen 

door en beschadigt / vernietigt dit onherstelbaar. 



Samenstelling UV-C Lamp  

•  De lamp bestaat uit een vacuum glas met aan beide zijden een electrode. 

 

•  In het glas bevindt zich een kleine hoeveelheid kwik. 

 

•  Een ballast stuurt een hoge spanning door de electrode waardoor het kwik 

verdampt tot gas en UV-C licht wordt uitgezonden. 

 

•  De golflengte van het uitgezonden licht wordt bepaald door de druk in het glas. 

 



Werking UV-C lamp 



Keuze van een UV-C Unit 

 

 

• Grootte van de vijver 

 

• Hoeveelheid vis en voergedrag 

 

• Gevoeligheid vijver voor algen etc 

 

• Transmissiewaarde 

 

• Zout elektrolyse? (bijv. zwemvijvers) 

 

 

 

 

 

 



Belangrijk: 

 

 UV systeem moet de volledige flow kunnen behandelen 

 

 Zorg dat een UV-C unit altijd uit het systeem gehaald kan worden 

 

 Voldoende ruimte om glas en lamp te kunnen vervangen  

 

 Gebruik in vijvers geen UV-C wanneer medicijnen worden toegepast 

 

 

 



Belangrijk: 

• Lamp op  tijd vervangen voor een goede werking 

 

• Maak regelmatig (en op tijd !) kwartsglas schoon 

 

• Droog installeren / goed geventileerd / niet in de zon 

 

• Let op doorstroomsnelheid en druk 

 

• Voorkom stilstaand water of lucht in een werkende UV-C unit 



Installatie Advies 

 
 

 
 

 
 

 

• Horizontale installatie: flow altijd van beneden 

naar boven om luchtophopingen te voorkomen.  



 
 

 
 

 
 

 

• Verticale installatie: flow van beneden naar 

boven om luchtophoping te voorkomen.  

• Electrisch deel boven  



• Mechanisch filter ivm verontreiniging (transmissiewaarde) 

 

• Biologisch filter ivm (voedings)stoffen 

 

• UV-C inactiveert algen, bacterieën en virussen 

 

• Geen gevaar voor bacteriehuishouding biologisch filter 

Plaats van UV-C  
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Plaats van UV-C  

Alternatief: 
 
UV-C met grotere aansluitingen. 
  
Beperkt tegendruk / verlies aan 
opvoerhoogte. 
 
 



 Hoogwaardige componenten 

 Geproduceerd in eigen beheer in Nederland 

 Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding 

 Samenwerking met Philips, Lighttech, TUE en andere grote partijen. 

 Eigen productontwikkeling.  

 >25 jaar ervaring in het produceren van UV-C producten 

 Merkbekendheid “Blue Lagoon ”, “XClear”, VGE pro, “Aetaire” ondersteund 

door marketingactiviteiten.  
 

Waarom UV-C van VGE? 


