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LAGEDRUK UV-ONTSMETTING

Watertechniek

Goede kwaliteit gietwater? UV-Ontsmetting!

Een goede kwaliteit gietwater is voor de glastuinbouw van essentieel belang. Die kwaliteit is bij 
Horticoop Technical Services in uitstekende handen. Wij leveren UV-ontsmetters die zorgen voor een 
effectieve ontsmetting van drain- en retourwater. De lagedruk UV-ontsmetter (LDUV) is speciaal ont-
wikkeld voor de glastuinbouw. 
              
Lagedruk UV-ontsmetten is een efficiënte, schone en doeltreffende manier om uw gietwater te ont-
smetten voor hergebruik. Lagedruk UV breekt het DNA van ziektewekkers effectief af, zodat ze dood-
gaan en zich niet meer kunnen vermeerderen.
               
U kunt kiezen voor selectieve of volledige ontsmetting. Bij selectieve ontsmetting worden alle bacteriën 
en schimmels gedood. Bij volledige ontsmetting gaan ook virussen dood. Virussen kunnen voorkomen 
in drainwater. De LDUV-ontsmetter wordt inmiddels wereldwijd naar volle tevredenheid toegepast in 
zowel de bloemen- als groenteteelt.

De LDUV-ontsmetter wordt standaard geleverd in capaciteiten van 0,5 tot 20 m3 waterontsmetting 
per uur (of groter op aanvraag). Als richtlijn kunt u aanhouden dat een ontsmetter van 7,5 m3/uur ge-
schikt is voor een bedrijf van zo’n 4,5 hectare.
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LAGEDRUK UV-ONTSMETTING

Watertechniek

Wat zijn de voordelen van lagedruk UV-ontsmetting ten opzichte van andere 
ontsmettingsmethoden?:
 •  Geen toevoeging aan het water van eventuele schadelijke chemicaliën of zuur;
 •  Gelijkblijvende chemische samenstelling van het water; aanwezige en onge  
   bruikte kostbare meststoffen gaan niet verloren en kunt u opnieuw gebruiken;
 •  Lage gebruikskosten;
 •  Efficiënte werking door lange verblijftijd in de reactoren;
 •  Geen opwarming van het water;
 •  Onderhoudsarm door minimale vervuiling;
 •  Lange levensduur UV-lampen (garantie 12.000 branduren aflopend).   
              
De unit bestaat onder andere de volgende onderdelen:
 •  Pompunit;
 •  Filterunit;
 •  RVS bestralingskamers;
 •  UV-lampen van 200 of 300 watt;
 •  Proces computer.
             
Optioneel:
 •  BZG module voor lozing van drainwater;
 •  2de waterkwaliteit mogelijkheid bij meerdere silo’s;
 •  Voormengregeling verhogen transmissie;
 •  Automatisch reinigend (doek)filter;
 •  Waterstofperoxidedosering;
 •  Remote control.


