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LID VAN DE

Bedrijfsintroductie
VGE INTERNATIONAL B.V.
Schoon en veilig water is van levensbelang. Duurzame ontwikkelingen op het gebied van waterdesinfectie is wereldwijd dan ook
een belangrijk thema. VGE International is zich daar als producent van UV-C apparatuur van bewust. Als bedrijf zijn we daarom
gefocust op nieuwe, duurzame ontwikkelingen op het gebied van waterdesinfectie voor de particuliere, recreatieve en industriële
sector. Vanuit ons kantoor op industrieterrein Ekkersrijt in Son en Breugel bieden we onze klanten een uniek assortiment UV-C
apparaten van een hoogwaardige kwaliteit en een goede service. We zijn er trots op dat we deel uitmaken van Nederlands top
technologische regio, Brainport Eindhoven. Innovatie staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom hebben we een eigen afdeling
Productontwikkeling, die met regelmaat nieuwe producten introduceert. Ook worden de bestaande producten continu kritisch
bekeken en waar nodig doorontwikkeld. Onze productontwikkelaars zorgen ervoor dat de producten voldoen aan de wensen en
behoeften van de huidige markt en de geldende veiligheidsnormen. Duurzaamheid, energiebesparing en milieuvriendelijkheid
staan centraal in het ontwikkelings- en productieproces. Dankzij onze jarenlange ervaring (sinds 1982) kunnen we u een
uitgebreid assortiment aan UV-C apparatuur bieden, dat momenteel al wordt toegepast in meer dan 70 landen wereldwijd.

VGE International B.V.

T: +31 (0) 499 461 099

Ekkersrijt 4304

W: www.vgebv.com

5692 DH Son & Breugel (Eindhoven)
Nederland
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“Combinatie van onze passie
voor water en techniek”
Schoon en veilig water is van levensbelang. Duurzame ontwikkelingen op het gebied van waterdesinfectie
is wereldwijd dan ook een belangrijk thema. VGE International B.V. is zich daar als producent van UV-C
apparatuur van bewust. Als bedrijf zijn we daarom gefocust op nieuwe, duurzame ontwikkelingen, oplossingen
en technologieën op het gebied van waterdesinfectie. Dit doen we door onze passie voor techniek en
kennis van water te combineren, wat resulteert in hoogwaardige producten en innovaties.

VGE PRO: PROFESSIONELE WATERDESINFECTIESYSTEMEN
Het VGE Pro assortiment bestaat uit een compleet aanbod aan industriële UV-C desinfectiesystemen.
De apparaten zorgen voor een betrouwbare en efficiënte desinfectie van het water. VGE Pro UV-C
desinfectiesystemen zijn de finishing touch in uw waterbehandelingsinstallatie; ze zorgen ervoor dat het water vrij
blijft van bacteriën, virussen, protozoa, algen en schimmels. Het is essentieel dat het UV-C desinfectiesysteem
naadloos aansluit op het design en de overige componenten van een waterbehandelingsinstallatie. Wanneer
u kiest voor VGE Pro UV-C, kiest u voor een gegarandeerde kwaliteit voor een eerlijke prijs.

WAT MAAKT DE VGE PRO UV-C SYSTEMEN UNIEK?
• VGE Pro UV-C apparaten beschikken over een 316L RVS behuizing of een hoge kwaliteit HDPE behuizing.
• Lamp kan geplaatst/vervangen worden terwijl de unit onder druk staat.
• Elk systeem is uitgerust met transparante onderdelen om het UV-C licht te kunnen monitoren.
• VGE Pro apparaten kunnen met een UV-C sensor en/of temperatuursensor worden uitgerust.
• VGE Pro apparaten zijn uitgerust met de unieke Smart Pim Technology (SPT) (gepatenteerde technologie) voor gemakkelijke
en veilige vervanging/plaatsing van de lamp zonder ontkoppeling van de elektrische verbinding.
• Low pressure amalgaam lampen zorgen voor een hoog prestatieniveau, ongeacht de temperatuur van het water.
• Extreem hoge kwaliteitslampen met een levensduur tot 16.000 uur!
• Enkelvoudige systemen kunnen een flow aan van 0,5 m³/u tot 550 m³/u.
• Het is mogelijk om de apparaten aan te passen aan uw eigen specificaties.
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Mogelijke toepassingen:

Agri- en horticultuur
Of het nou gaat om de desinfectie van vies drainwater,
geconserveerd regenwater of water dat wordt gebruikt in
hydroponische systemen. De UV-C systemen van VGE Pro
zorgen voor een betrouwbare en efficiënte desinfectie van
het proceswater. Ze maken hergebruik van het water mogelijk
zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over bacteriën,
schimmels en virussen die schadelijk kunnen zijn voor uw
gewassen. Bovendien kunnen de UV-C systemen van VGE
Pro UV-C in combinatie met een oxidator zoals H2O2 de
hoeveelheid pesticiden in het water aanzienlijk verminderen.

Aquacultuur
Ziektekiemen zijn een kwelling binnen de visteelt en
worden vaak bestreden met antibiotica. Dit heeft een
negatieve invloed op de waterkwaliteit en dus ook op de
kwaliteit van de vis. UV-C straling is veilig en beschermt
tegen visziekten. Het resultaat is een zuiver en puur,
product: betere en gezondere vis zonder medicijnresten.
Bovendien zijn de UV-C systemen van VGE Pro uitermate
geschikt om bacteriologische en microbiologische gevaren
te bestrijden en het water tot het kwaliteitsniveau te
brengen waaraan men binnen de sector moet voldoen.

Zwembad en spa
Het is van groot belang dat het water in grote privébaden,
commerciële baden, openbare zwembaden en waterparken
van hoge kwaliteit is. Het desinfecteren van zwembadwater
met UV-C straling is een milieuvriendelijke technologie, die
zelfs chloorresistente micro-organismen elimineert. Hierdoor
kan het gebruik van chloor en andere chemicaliën beperkt
worden. De behandeling van zwembadwater met UV-C
straling beschermt zwemliefhebbers tegen ziekteverwekkers
zoals schimmels, virussen, protozoa en bacteriën. Bovendien
zorgt UV-C voor de afbreking van chloraminen. Dit neemt de
onaangename geur van gebonden chloor weg en helpt rode
ogen en irritatie van de huid en de luchtwegen te voorkomen.
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(Zwem)vijvers
Het is van belang dat het vijverwater in evenwicht
is. Dit zorgt niet alleen voor een aangename
zwemervaring, maar ook voor een gezonde omgeving
voor de planten en vissen. UV-C desinfectie elimineert
microbiologische vervuiling en zweefalgen, zonder
gebruik te maken van chemicaliën. Het resultaat is
een heldere en gezonde vijver die zwemliefhebbers,
planten en vissen beschermt tegen ziekteverwekkers
zoals schimmels, virussen, protozoa en bacteriën.

Voedings- en
procesindustrie
Water dat wordt gebruikt in productieprocessen en in
aanraking komt met voedingsmiddelen, dient veilig te zijn.
VGE Pro UV-C systemen zorgen voor een betrouwbare
desinfectie van het water, wat resulteert in een gezonder
product. De microbiële reductie zorgt ervoor dat producten
langer meegaan en bederf wordt verminderd. Daarnaast
kunnen UV-C systemen van VGE Pro afvalwater desinfecteren,
waardoor het perfect geschikt is voor hergebruik.

Drinkwater en
hergebruik van water
Veiligheid en hygiëne zijn van levensbelang als het
gaat om drinkwater. U wilt zonder enige zorgen water
uit de kraan drinken en het voor talloze doeleinden
gebruiken. De UV-C systemen van VGE Pro zorgen voor
een betrouwbare en efficiënte desinfectie, die voldoet
aan de wet- en regelgeving. Daarnaast zijn de apparaten
ook uitermate geschikt voor geavanceerde oxidatie.
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Overzicht compleet VGE Pro
UV INOX of HDPE systeem
VGE Pro UV-C besturingskasten
Ieder VGE Pro UV-C desinfectiesysteem is uitgerust met een
besturingskast. Er zijn verschillende mogelijkheden, die gecombineerd
kunnen worden met een geschikt VGE Pro apparaat en andere
opties zoals een temperatuursensor en een flowswitch.

Smart Pin Technology
De VGE Pro UV-C desinfectiesystemen zijn uitgerust met de unieke Smart Pin Technology
(SPT). Dit innovatieve systeem is een betrouwbare manier om de UV-C lamp(en) op een
veilige, efficiënte en slimme manier in een reactor te integreren. De SPT maakt het mogelijk
om de lamp veilig te vervangen, zelfs wanneer het systeem nog met water gevuld is.

VOORDELEN
• Voorkomt blootstelling aan schadelijke UV-C straling
• Vervangen van de UV-C lamp terwijl het systeem gevuld is met water
• Roestbestendig
• Spatwaterdicht
• Visuele controle voor de werking van de UV-C lamp
• Klemsysteem voor optimale afdichting
• Lamp vervangen zonder gereedschap
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UV-C & temperatuursensor
De systemen van VGE Pro UV-C kunnen worden voorzien van een
UV-C & temperatuursensor. Deze digitale sensoren kunnen worden geleverd
in teflon (alleen de UV-C sensor) of RVS. De VGE Pro besturingskasten
zijn ontworpen om met deze UV-C & temperatuursensoren te werken.

Montagemogelijkheden
De hoge kwaliteit reactoren van de

Reactoren

VGE Pro serie kunnen op verschillende
manieren worden gemonteerd.

INOX
De hoge kwaliteit 316L RVS reactoren van de VGE Pro INOX
serie zijn ontworpen om te presteren. Na het hoogwaardige
lasproces worden de reactoren getest op lekken. Daarna worden
ze gebeitst en gepassiveerd, waardoor de corrosiebestendigheid
en levensduur van het apparaat drastisch wordt verbeterd.
Een andere laatste behandeling met glasparels (shot peening)
geeft de apparaten een mooi, mat grijs oppervlak.

HDPE
De hoge kwaliteit HDPE reactoren van de VGE Pro UV HDPE serie
zijn ontworpen om hoog vervuild water te behandelen. Ze
zijn geschikt voor allerlei UV-C desinfectiesystemen en kunnen
zelfs gebruikt worden voor de productie van ultrapure
water-, halfgeleider-, farmaceutische- en cosmetische
industrie. Andere toepassingen: zwembaden, zoutwater
systemen, proces waterbehandeling en aquacultuur.
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Compleet overzicht
VGE Pro UV INOX IMMERSION
Kabel
De VGE Pro UV INOX Immersion is voorzien van een 9 meter lange
kabel, zodat het apparaat eenvoudig op een besturingskast kan worden
aangesloten. De spiraal kabelwartels zorgen ervoor dat de kabel niet
kan knikken, wat zorgt voor een lange levensduur van de kabel.

Armatuur
Het armatuur is gemaakt van 316L RVS, waardoor deze
geschikt is voor vele toepassingen. Op de onderdelen
is een speciaal gripvlak aangebracht, waardoor er geen
gereedschap nodig is voor onderhoud en installatie.
Alles kan met de hand in elkaar worden gedraaid.

Montage- en
aansluitflens
De VGE Pro UV-C INOX Immersion systemen kunnen
worden gebruikt in filtertanks en containers, zodat
het water kan passeren zonder enige weerstand/
drukverlies. Een speciale montage- en aansluitflens is
beschikbaar voor installatie in de wand van een tank
of container, de dikte van de wand is niet belang.
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VGE Pro UV-C
besturingskasten

Werkdruk
en diepte

Ieder VGE Pro UV-C desinfectiesysteem is

Dankzij het ontwerp kan de VGE Pro UV INOX

uitgerust met een besturingskast. Afhankelijk van

Immersion onder 6 bar druk werken en tot

de vereisten kan een geschikt besturingssysteem

wel 60 meter diep gemonteerd worden.

worden geselecteerd in combinatie met een

Het systeem kan volledig onderwater

bestralingskamer en geselecteerde opties.

gemonteerd worden.

Lamp
De VGE Pro UV-C INOX Immersion serie kan worden geleverd
met verschillende UV-C lampen, variërend in vermogen
van 40 tot 325 watt. De lamp wordt geïnstalleerd in een
beschermende kwartsglas en is bestand tegen trillingen en sterke
waterstromen. De amalgaam lampen hebben een levensduur
van 16.000 uur. Dit resulteert in lage onderhoudskosten.

Montagebeugel
Speciale roestvrijstalen montagebeugels zijn beschikbaar voor
een eenvoudige en stabiele installatie van de VGE Pro UV-C
dompelsystemen. De beugels kunnen worden gebruikt voor een
horizontale en verticale installatie in een tank of container.
Door meerdere beugels op een frame te installeren, kan de
unit ook in een open water kanaal worden geïnstalleerd.
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VGE Pro UV-C besturingskasten
VGE Pro heeft 4 verschillende besturingsopties voor haar desinfectiesystemen: een Basic, Control Timer,
Control Monitor en Control Monitor Plus. Bij de Basic uitvoering zorgt de elektronische ballast voor de
aansturing van de UV-C lampen. De Control Timer beschikt daarnaast over een LED display, waarop het aantal
branduren van de lamp te zien is. De Control Monitor heeft een kleurendisplay, waarop een UV-C sensor kan
worden aangesloten voor bewaking van het desinfectieproces. De Control Monitor Plus is het uitgebreidste
besturingssysteem in het assortiment. Deze beschikt over verschillende alarm- en waarschuwingsfuncties
en er kan een UV-C sensor, temperatuursensor en een flowswitch op worden aangesloten.

BASIC

CONTROL TIMER

Elektronische lampvoedingen

Bedrijfsurenteller

Voor de aansturing van de UV-C lampen worden standaard elektronische

Wanneer een UV-C lamp in bedrijf is,

ballasten gebruikt. Deze sturen de UV-C lampen met een veel

treedt er een natuurlijke veroudering op

hogere frequentie (hogere dan 30.000 Hz) aan dan de conventionele

waardoor de intensiteit van de UV-C straling

elektromagnetische ballasten (50/60 Hz). Dit geeft de volgende voordelen:

en de desinfectiecapaciteit afneemt. Het

• Hoger rendement van de ballast, dus minder warmteontwikkeling;

is daarom belangrijk om een UV-C lamp

• Langere levensduur van de UV-C lampen;

tijdig te vervangen. Een bedrijfsurenteller

• Hogere efficiëntie van de UV-C lampen;

is een handig hulpmiddel, zodat de UV-C

• Direct inschakelen van de lampen, geen conventionele starter meer nodig;

lamp tijdig wordt vervangen voor een

• Sommige UV-C lampen hebben een korte 'voorgloeitijd' nodig om

betrouwbare desinfectie van het water.

beter te starten en de levensduur van de UV-C lampen te verlengen. Een
elektronische ballast kan hier perfect op worden ingesteld;
• In sommige uitvoeringen kan het vermogen van de UV-C lampen traploos
ingesteld worden om overdosering (energievernietiging) te voorkomen.
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Communicatievoorzieningen

Controlefuncties
Afhankelijk van de geselecteerde besturingskasten zijn
er verschillende controlefuncties beschikbaar om een zo

Er kan op verschillende manieren met een besturingskast

optimaal en betrouwbaar mogelijk desinfectieresultaat

worden gecommuniceerd: met een ModBus verbinding,

te realiseren. Ook bieden sommige besturingssystemen

een analoog 4 - 20 mA signaal, via potentiaalvrije

de mogelijkheid om het vermogen van de UV-C lampen

contacten en natuurlijk via HMI. Dit maakt het beheren

te regelen, op afstand de lampen in te schakelen of

van de systemen nog eenvoudiger en efficiënter.

informatie uit te lezen over het desinfectieproces.

CONTROL MONITOR PLUS

Temperatuurbewaking
De temperatuur in de bestralingskamer kan gevaarlijk
hoog worden, wanneer de lamp is ingeschakeld
en er zich geen water in de kamer bevindt of als er
geen of niet voldoende doorstroming is. De digitale
temperatuursensor kan worden aangesloten op
een Control Monitor Plus. De sensor bewaakt de
maximale grenswaarde, schakelt indien nodig de
UV-C lamp uit en geeft een alarmsignaal af.

UV-C intensiteitmeting

Meertalig

De VGE Pro UV-C systemen kunnen optioneel worden

De Control Monitor en Control Monitor Plus

voorzien van een UV-C sensor, die de intensiteit van de

beschikken over een meertalig besturingssysteem

UV-C straling in de bestralingskamer meet. Voor een

voor een eenvoudige configuratie en bediening.

betrouwbare desinfectie is het van belang dat er voldoende
UV-C straling aanwezig is in de bestralingskamer. De
intensiteit wordt beïnvloed door de natuurlijke veroudering
van de lamp, vervuiling van het kwartsglas/meetvenster
en een veranderende waterkwaliteit. De digitale UV-C
sensor is beschikbaar in een Teflon of RVS uitvoering.

Flowswitch
De Control Monitor en de Control Monitor Plus kunnen worden uitgerust met
een flowswitch. Hiermee wordt het UV-C desinfectiesysteem uitgeschakeld
wanneer er geen water door de bestralingskamer stroomt. Mogelijke
schade aan het systeem kan hierdoor tot een minimum worden beperkt.
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Overzicht VGE Pro producten
en toepassingen

Zwemvijvers

Zwembad & Spa

Voedings- &
Procesindustrie



Z

6 bar

1”

16

40-76

L

6 bar

3/4”

2,6

75-76
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6 bar
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5,9

140-76
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6 bar

1 1/2”
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33
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L
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DN250
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L
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Medium

Slecht









Drinkwater

[m³/h]

400-54

Drinkwater

Agri- & Horticultuur

Aquacultuur

Waterkwaliteit (2)

Capaciteit (1)



[bar]
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Model
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VGE PRO INOX















































































Aansluiting

[m³/h]

Goed

Medium

Aquacultuur

Agri- & Horticultuur

Voedings- &
Procesindustrie

Zwemvijvers

Zwembad & Spa

U

6 bar

2”

15















200-110

U

6 bar

2”

20















200-160

U

6 bar

DN80

30















400-200

U

6 bar

DN100

72















600-225

U
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DN125

108















975-315

U

6 bar

DN150

263











1950-315

U

6 bar

DN200

515











Capaciteit (1)

Bouwvorm

[bar]

140-110

Max. druk

Model

Waterkwaliteit (2)

VGE PRO HDPE

Slecht



Aquacultuur

Agri- & Horticultuur

Zwemvijvers

Zwembad & Spa

2,5













3L

L

6 bar

3/4”

5,3













8L

L

6 bar

2”

5,6













(2)

Slecht

Drinkwater

Medium

3/4”

Voedings- &
Procesindustrie

Aansluiting

Goed

6 bar

Capaciteit (1)

Bouwvorm

[m³/h]

L
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[bar]

3S

(1)
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Waterkwaliteit (2)

VGE PRO INOX 3S/3L/8L

Capaciteit op basis van 400 J/m², T10mm @ 254 nm = 98%, MPSSM-gemiddelde intensiteit (max. stroomsnelheid van 3 m/s niet meegenomen)
Waterkwaliteit op basis van watertransmissie, T10mm @ 254 nm: Goed = 100% - 80%, Medium = 80% - 50%, Slecht < 50%
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Capaciteiten VGE Pro serie
De diagrammen geven een indruk van het werkbereik van de vermelde VGE Pro UV-C systemen. Binnen
de gespecificeerde hoeveelheid en kwaliteitsbereik (capaciteit en transmissie van het water) wordt een
betrouwbare desinfectie van het water met een UV-C dosis van 400 J/m² gerealiseerd. Voor andere UV-Cdoseringen, transmissies of stroomsnelheden kunt u contact met ons opnemen voor een advies op maat.

Capaciteit VGE Pro INOX serie

400 J/m², MPSSM - gemiddelde intensiteit
83%

1950-306

Werkgebied
> 3 m/s

975-306

91%

<== Transmissiebereik ==>

600-219

86%
89%

400-204
76%

VGE Pro INOX

420-168

140-114

70%

75-114

71%

99%

98%

100%

100%

100%

200-76

100%

54%
54%

140-76

100%

99%
82%

200-154

97%

100%

57%73%

75-76
40-76

57%

100%

400-54

30%

51%

1

10

100

1000

Capaciteit [m³/u]

Capaciteit VGE Pro HDPE serie
400 J/m², MPSSM - gemiddelde intensiteit

1950-315

79%

Werkgebied
> 3 m/s

VGE Pro HDPE

975-315

90% 92%

<== Transmissiebereik ==>

600-225

85%
88%

400-200
78%

200-160
200-110

66%

140-110

100%
99%

100%
99%

66%
1

92%

100%
10

100

1000

Capaciteit [m³/u]

VGE Pro 3S/3L/8L

Capaciteit VGE Pro 3S/3L/8L

Werkgebied
> 3 m/s

8L

400 J/m², MPSSM - gemiddelde intensiteit

3L
3S

100%

57%

<== Transmissiebereik ==>

57%
49%

0,1

1,0

77%
100%
10,0

Capaciteit [m³/u]

Een UV-C dosering van 400 J/m² is gelijk aan 40 mJ/cm² en de transmissie van
het water wordt gemeten met UV-C-licht (254 nm) door 10 mm water.
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Combinatie van VGE Pro
reactoren en controllers

Reactor

Basic

Control Timer

Control Monitor

Control Monitor Plus

-

-

-

-

140-110









40-76







-

200-110



-





75-76







-

200-160



-





140-76









400-200



-

-



200-76



-





600-225



-

-



75-114







-

975-315



-

-



140-114









1950-315



-

-



200-154



-





420-168



-





400-204



-

-



600-219



-

-



975-306



-

-



1950-306



-

-



Basic

Control Timer

400-54 *

Reactor

Control Monitor Plus

VGE PRO HDPE

Control Monitor

VGE PRO INOX

* Altijd op maat.

Control Monitor Plus

Dompel UV-C

Basic

Control Timer

Control Monitor

Control Monitor Plus

-



-

-

40







-

-



-

-

75







-

8L

-



-

-

80







-

130









200



-





325



-

-



Basic

3S
3L

Reactor

Control Monitor

VGE PRO UV INOX IMMERSION

Control Timer

VGE PRO INOX 3S/3L/8L

Basic:

Lampvoeding				

Control Timer:

Lampvoeding, LCD display met weergave bedrijfsuren				

Control Monitor:

Lampvoeding, basis besturingsfuncties, optionele UV-C sensor				

Control Monitor Plus: Lampvoeding, uitgebreide besturingsfuncties, optionele UV sensor, optionele temperatuurbewaking
Meer informatie op pagina 10 en 11.				
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UV-C behandeling
UV straling is onder te verdelen in vier hoofdcategorieën: UV-A, UV-B, UV-C en Vacuum UV. Het UV-C spectrum
(golflengte van 200 tot 280 nanometers) heeft het meest dodelijke bereik voor micro-organismen. UV-C straling is in
staat om permanente schade aan te richten aan micro-organismen. Elk type micro-organisme moet op een specifieke
manier worden blootgesteld aan UV-C straling om het desinfectieproces succesvol te laten verlopen. De microorganismen moeten direct en lang genoeg worden blootgesteld aan UV-C straling, zodat de straling door de celwand
van het micro-organisme kan dringen. De UV-C straling heeft echter slechts enkele seconde nodig om door de
celwand heen te breken en het DNA te verstoren en de micro-organismen in het water te inactiveren. Dit zorgt ervoor
dat de organismen totaal worden vernietigd, of in ieder geval hun voorplatingsvermogen wordt beschadigd.
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