
016

vmt   .   25 oktober 2013   .   Nr 23

thema: aNalyse & Water

techNologie & techNiek

Norm garant voor betrouw-
bare UV-C waterdesinfectie

Vooral in de voedingsmiddelenindustrie is 

behandeling van water met ultraviolet licht 

(UV-C) een geschikte desinfectiemethode 

omdat smaak, kleur en geur onveranderd 

blijven. De methode wordt toegepast voor 

drinkwater, proceswater zoals koel-, was- 

of spoelwater en afvalwater. UV-C is effec-

tief tegen Legionella, E. coli, Cryptospori-

dium en andere bacteriën en micro- 

organismen zoals schimmels, virussen 

en algen, ook die resistent zijn tegen de  

chemische stoffen die worden gebruikt  

om water te desinfecteren.

Water desinfecteren kan met een door-

stroomunit in de inkomende waterleiding 

of circulatieleiding, maar is ook mogelijk 

met een onderwaterlamp in een reservoir, 

zoals koeltorens, wateropslag of een buf-

fertank. Zowel losse UV-C units als com-

plete installaties inclusief deeltjesfiltering 

zijn leverbaar.

Betrouwbare werking
Vanuit de toenemende eisen op het gebied 

van voedselveiligheid worden er aan het 

gebruikte water hogere eisen gesteld. Zo 

De behandeling van water met ultraviolet licht is een effectieve en 
snelle zuiveringsmethode. bacteriën, virussen en schimmels wor-
den gedood, zonder gebruik van chemicaliën. belangrijk is daarbij 
wel dat het Uv-c waterdesinfectiesysteem is gevalideerd volgens 
de daarvoor geldende norm, zodat de werking is gegarandeerd. 

wekkende micro-organismen. Om te vol-

doen aan de norm moet de apparatuur 

minimaal een log 4 (99,99%) reductie van 

bacteriën en virussen bewerkstelligen en 

een log 3 (99,9%) reductie van protozoën 

(eencellige parasieten, zoals amoeben en 

Giardia). 

Standaardtests
De tests van de desinfectie-apparatuur vin-

den onder verschillende omstandigheden 

plaats en er worden sporen van Bacillus 

subtilis als testorganisme gebruikt die spe-

ciaal op UVC-weerstand gekalibreerd zijn. 

Dit geeft een geheel ander resultaat dan 

testen waarbij gebruik wordt gemaakt van 

eenvoudig af te doden bacteriën als E. coli 

of Legionella.

Voldoen aan de standaardtest die de nor-

men voorschrijven, stelt hoge eisen aan de 

desinfectiecapaciteit van de apparatuur. 

Volgens NEN-EN14897 gevalideerde UV-C 

systemen zijn dan ook veilig en betrouw-

baar. De Nederlandse (Van Remmen) 

apparatuur die Bioclimatic levert, voldoet 

aan deze eisen. 
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ontstond er behoefte aan normen voor 

UV-C waterdesinfectiesystemen, zodat bij 

het voldoen aan een dergelijke norm uit 

kan worden gegaan van een betrouwbare 

werking. Technisch is het namelijk niet 

eenvoudig om precies te voorspellen  

welke dosis UV-C elke bacterie krijgt bij  

de passage door een UV-C desinfectie- 

apparaat. 

Normen
In een aantal Europese landen en de VS 

zijn inmiddels standaardtests ontwikkeld 

en normen opgesteld voor UV-C waterdes-

infectie-apparatuur. In bergachtige landen 

als Oostenrijk en Noorwegen, waar veel 

bron- en putwater wordt gebruikt, zijn de 

bekendste en strengste normen opgesteld. 

Dit betreft de Ö-Norm en die van het Nor-

wegian Institute of Public Health (NIPH). 

De Nederlandse norm NEN-EN14897 is 

hierop gebaseerd en is vergelijkbaar met 

de Duitse DVGW en Amerikaanse 

USPA2003-norm. 

Het doel van deze normen is voorkomen 

dat mensen besmet raken door ziektever-

Desinfectie door UV-C
UV-C is onzichtbare straling met een golflengte van minder dan 280 nm net buiten het deel van het 
spectrum dat met het menselijk oog waarneembaar is. Goede desinfectielampen produceren UV-C 
met een golflengte van 254 nm. Stralen met deze golflengte beschadigen het DNA van micro-orga-
nismen. In water, maar ook in lucht, is de straling dan ook te gebruiken om micro-organismen af te 
doden. UV-C lampen geven een blauw licht, wat in feite een bijproduct is. UV-C zelf is onzichtbaar.
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Unit voor Uv-c desinfectie van drinkwater.


