
Toepassingsvoorbeelden en producten

Niveau- en drukmeettechniek  
voor afvalwaterbehandeling
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2  Regenbuff erbassin Niveaumeting

1  Riolering Peilmeting

5  (Riool-) gemaal  Niveaumeting

7  Infl uent/effl  uent kanaal  Debietmeting

9   Harkroosters  Peilmeting

10  Zandvanger  Niveausignalering

13  Polymeren- en  Niveaumeting en
chemicaliënstation  -signalering

3  Regenretentie- Peilmeting
bekken  

4   Vacuümpomp- Niveaumeting
systeem  

6  Infl uentgemaal Niveaumeting 

8  Rioolslibontvangst Niveaumeting

11  Zandzuivering Niveaumeting

12  Buff er bassin  Peilmeting

14  Kalksilo  Niveaumeting

15  Chemicaliën dosering  Niveaumeting

16  Slibindikker Niveaumeting 

18  Gasleiding  Debietmeting

20  Slibopslagtank Niveaumeting

21  Slibontwatering Niveausignalering

22  Slibdroging  Dichtheidsmeting

24  Proceswatertank Niveaumeting

26  Peilmeetstation  Peilmeting

28  Brandstoftank  Niveaumeting

29  Afwateringskanaal  Niveaumeting

Meettechniek voor afvalwaterbehandeling

17  Slibgistingstank  Niveaumeting en 
 -signalering

19   Gashouder  Volume- en 
 drukbewaking

23  Slibgranulaatsilo  Niveaumeting

30  Container Niveaumeting

25  Pompkamer Drukmeting en 
 niveaudetectie

In deze brochure worden toepassingsvoorbeelden van niveau- en drukmeettechniek aan u voorgesteld. 

Ontdek welke sensoren bij  welke meettaak passen.

Nog meer toepassingen zij n te vinden op 

www.vega.com/afvalwater



Alle sensoren in een oogopslag

Drukmeting

Instrumenttype Meet-
afwij king Procesaansluiting Procestemperatuur Procesdruk

VEGABAR 82

Druksensor met 
keramische meetcel

0,2 %

0,1 %

0,05 %

Schroefdraad G½, 
½ NPT,
Flens vanaf 
DN 15, 1½"

-40 … +150 °C -1 … +100 bar 
(-100 … +10000 kPa)

Niveausignalering

Instrumenttype Meetbereik Procesaansluiting Procestemperatuur Procesdruk

VEGACAP 64

Capacitieve staafsonde 
voor niveausignalering

volledig 
geïsoleerde 
staaf 
tot 6 m

Schroefdraad G¾, 
¾ NPT,
Flens vanaf 
DN 25, 1"

-50 … +200 °C -1 … +64 bar 
(-100 … +6400 kPa)

VEGASWING 63

Trilvorkschakelaar met 
 buisverlenging voor vloeistoff en

tot 6 m Schroefdraad 
vanaf G¾, ¾ NPT,
Flens vanaf 
DN 25, 1"

-50 … +250 °C -1 … +64 bar 
(-100 … +6400 kPa)

VEGAVIB 62

Vibratieschakelaar met 
kabelverlenging voor granulaten

Stortgoederen 
vanaf 20 g/l

Schroefdraad 
vanaf G1, 1 NPT, 
Flens vanaf DN 32, 
1½"

-10 … +150 °C -1 … +6 bar
(-100 … +600 kPa)

Continue niveaumeting

Instrumenttype Meetbereik Procesaansluiting Procestemperatuur Procesdruk

VEGAPULS C 11

Radar sensor met vaste kabel 
voor continue niveaumeting

tot 8 m Schroefdraad G1½, 
1½ NPT

-40 … +60 °C -1 … +3 bar 
(-100 … +300 kPa)

VEGAPULS C 21/22

Radar sensor met vaste kabel 
voor continue niveaumeting

tot 15 m Schroefdraad G1½, 
1½ NPT

-40 … +80 °C -1 … +3 bar 
(-100 … +300 kPa)

VEGAPULS C 23

Radar sensor met vaste kabel 
voor continue niveaumeting

tot 30 m – -40 … +80 °C -1 … +3 bar 
(-100 … +300 kPa)

VEGAPULS 21

Compacte radar sensor 
voor  continue niveaumeting

tot 15 m Schroefdraad G1½, 
1½ NPT

-40 … +80 °C -1 … +3 bar 
(-100 … +300 kPa)

VEGAPULS 64

Radarsensor voor continue 
niveaumeting van vloeistoff en

tot 30 m Schroefdraad 
vanaf G¾, ¾ NPT, 
fl ens vanaf 
DN 50, 2", 
montagebeugel

-196 … +200 °C -1 … +25 bar 
(-100 … +2500 kPa)

Signaalverwerking

Instrumenttype Hysterese Ingang Uitgang Bedrij fsspanning

VEGAMET 841/842

Robuuste regelaar en display 
eenheid voor niveau sensoren

instelbaar VEGAMET 841: 1x 
4 … 20 mA-sensoringang

VEGAMET 842: 2x 
4 … 20 mA-sensoringang

1/2x 0/4 … 20 mA-
stroomuitgang
3x relais
1x fail-saferelais (in 
plaats van een relais)

24 ... 65 V DC
100 ... 230 V AC, 
50/60Hz

VEGAMET 861

Robuuste regelaar en display 
eenheid voor niveau sensoren

instelbaar 1x 4 … 20 mA/ 
HART-sensoringang
2x digitale ingang

1/3x 0/4 … 20 mA- 
stroomuitgang
4/6x relais
1x fail-saferelais (in 
plaats van een relais)

24 ... 65 V DC
100 ... 230 V AC, 
50/60Hz
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Beproefde en nauwkeurige meettechniek

VEGA is de ervaren leverancier van meetinstrumenten voor  

waterzuiveringsinstallaties. Al tientallen jaren levert VEGA  

niveau- en druksensoren aan zuiveringsinstallaties over de  

hele wereld.

VEGA-meetinstrumenten leveren nauwkeurige meetgegevens 

als basis voor de automatische regeling van de verschillende 

processtappen. Alle sensoren voldoen aan de laatste stand  

der techniek en zijn voor gebruik in de afvalwaterbehandeling 

geoptimaliseerd en gecertificeerd.

Gunstige prijs

Kwaliteit loont: de duurzame sensoren drukken  

de onderhouds- en de bedrijfskosten.

Snelle levering

Of het om een eerste levering of een reparatie gaat:  

VEGA-meetinstrumenten zijn binnen een paar dagen  

bij u. Dat dringt de voorraadkosten aanzienlijk terug. 

Eenvoudige integratie

VEGA-sensoren kunnen gemakkelijk in bestaande  

installaties worden geïntegreerd. Een snelle montage,  

inbedrijfstelling en bediening zorgen voor een  

eenvoudige installatie.

Afvalwaterbehandeling 
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Niveaumeting in het regenbuff erbassin

Grote regenbuff erbekkens beschermen de waterzuiveringsinstallatie bij  sterke 

regenval tegen overbelasting. De neerslag wordt tij delij k opgeslagen en in ge-

reduceerde volumes aan de zuiveringsinstallatie afgegeven. Als de hoeveelheid 

water op een bepaald moment groter is dan de capaciteit van het buff erbek-

ken, wordt een deel van het water geloosd. Op grond van wettelij ke bepalingen 

moeten de gebuff erde en de geloosde volumes water worden gemeten en 

 gelogd. Een niveausensor levert hiervoor de vereiste meetwaarden.

VEGAPULS C 22

Niveaumeting met radar als basis voor het loggen 

van de berging en lozing van het water

 ▪ Exacte meetresultaten onafhankelij k van product, 

procescondities en omgevingsomstandigheden

 ▪ Hoge nauwkeurigheid maakt meting van de vulhoogte 

en het geloosde volume mogelij k

 ▪ Betrouwbare overvullingsdetectie zonder voor 

verontreiniging vatbare extra componenten

 ▪ Comfortabele en veilige draadloze bediening via 

Bluetooth met smartphone, tablet of pc

VEGAMET 861 

Meetversterker en weergave-instrument voor niveau 

en geloosd volume

 ▪ Overzichtelij k display voor weergave van de opslag 

en lozing van het water

 ▪ Zeer nauwkeurige berekening van het geloosde volume

 ▪ Uitgebreide opslag van meetgegevens met microSD-kaart

Regenbuff erbassin 

Betrouwbaar 

Betrouwbare werking ook 

bij   overstroming

Kostenbesparend 

Onderhoudsvrij e werking

Praktisch 

Eenvoudige montage en 

inbedrij fstelling
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VEGAPULS C 21

Contactloze waterstandmeting met radar in het riool

 ▪ Betrouwbare overvullingsdetectie zonder voor verontreiniging 

gevoelige extra componenten

 ▪ Zeer resistente materialen garanderen een lange levensduur 

en een onderhoudsvrij e werking

 ▪ Comfortabele en veilige draadloze bediening via Bluetooth 

met smartphone, tablet of pc

Riolering

Niveaumeting in het rioleringsstelsel

Afvalwater van huishoudens en industrie wordt via het riool naar de waterzui-

veringsinstallatie gevoerd. Bij  grote rioleringsstelsels wordt op centrale punten 

in het stelsel het peil bewaakt. De niveaumeting in het riool levert nauwkeurige 

informatie op over de belasting van het rioleringsstelsel.

Betrouwbaar 

Betrouwbare werking ook 

bij   overstroming

Kostenbesparend 

Onderhoudsvrij e werking

Praktisch 

Eenvoudige montage en 

inbedrij fstelling
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Niveaumeting in het pompstation

Via een sterk vertakt rioleringsstelsel wordt het afvalwater van huishoudens 

en industrie samen met oppervlaktewater naar de waterzuiveringsinstallatie 

gevoerd. Als het natuurlij ke verval niet voldoende is, zij n er verschillende 

pompstations nodig om de hoogteverschillen te overwinnen. De niveaumeting 

in de inlaatput zorgt voor een effi  ciënte regeling van de pompen.

VEGAPULS C 11

Contactloze niveaumeting met radar in de inlaatput

 ▪ Exacte meetresultaten onafhankelij k van ingebouwde 

obstakels en schuimvorming.

 ▪ Hoge installatiebeschikbaarheid, want slij tage- en 

onderhoudsvrij e meting

 ▪ Zeer resistente materialen garanderen een lange levensduur

 ▪ Comfortabele en veilige draadloze bediening via Bluetooth 

met smartphone, tablet of pc

VEGAMET 841 

Meetversterker en aanwij sinstrument voor pompregeling

 ▪ Universele meetversterker voor eenvoudige pompregeling

 ▪ Snelle inbedrij fstelling door eenvoudige menubediening en 

toepassingsassistent

(Riool-) gemaal

Betrouwbaar

Betrouwbare meting van het niveau

Kostenbesparend

Optimale looptij den door 

pompomschakeling

Praktisch 

Onderhouds- en storingsvrij e 

werking
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Debietmeting in open kanalen

Afvalwater en regenwater worden vaak in open verzamelkanalen naar de 

zuiveringsinstallatie vervoerd. De doorstroming wordt op verschillende 

plaatsen in de verzamelkanalen gemeten. De meting van het watervolume 

bij  de ingang en de uitgang van de zuiveringsinstallatie vormt de basis 

voor de berekening van de tarieven en de bedrij fskosten.

VEGAPULS C 21

Debietmeting met radar van het in open kanalen aangevoerde 

volume afvalwater

 ▪ Hoge installatiebeschikbaarheid, want slij tage- en 

onderhoudsvrij e meting

 ▪ Exacte meetresultaten, onafhankelij k van omgevingsinvloeden

 ▪ Geïntegreerde debietformules maken een met het debiet 

 evenredig uitgangssignaal mogelij k

 ▪ Veilige en draadloze bediening via Bluetooth met smartphone, 

tablet of pc

VEGAMET 861 

Meetwaardeverwerking en -weergave in open kanalen

 ▪ Zeer nauwkeurige berekening van het debiet

 ▪ Overzichtelij ke weergave van het debiet en van 

de  volumemeter

 ▪ Snelle inbedrij fstelling door eenvoudige menubediening 

en toepassingsassistent

Infl uent/effl  uent kanaal

Betrouwbaar 

Hoge meetnauwkeurigheid, 

onafhankelij k van temperatuursin-

vloeden

Kostenbesparend 

Geringe onderhoudskosten

Praktisch 

Met debiet evenredig 

uitgangssignaal
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Grove en fĳ ne harkroosters

VEGAPULS C 21

De radarsensor geeft het verschil in waterpeil voor en achter 

het krooshek weer

 ▪ Exacte meetresultaten, onafhankelij k van 

 omgevingsomstandigheden

 ▪ Hoge installatiebeschikbaarheid, want slij tage- en 

 onderhoudsvrij e meting

 ▪ Veilige en draadloze bediening via Bluetooth 

met smartphone, tablet of pc

VEGAMET 842

Meetversterker voor meetwaardeverwerking en -weergave

 ▪ Universele meetversterker voor twee analoge sensoren 

voor verschilmeting

 ▪ Analoge uitgangen voor koppeling aan 

 procesbesturingssystemen

 ▪ Snelle inbedrij fstelling door eenvoudige menubediening 

en toepassingsassistent

Niveaumeting voor de bediening van harkroosters

Bij  de mechanische voorreiniging worden drij vende vaste stoff en met hark-

roosters of zeven verwij derd. De latere processtappen worden zo beschermd 

tegen afzetting, verstopping en slij tage. In het grove harkrooster worden vaste 

stoff en met een diameter groter dan 25 mm uitgezeefd, in de zeefgoedpers 

gecomprimeerd en vervolgens als afval verwij derd. Het fij ne harkrooster 

verwij dert de kleinere reststoff en uit het water. Via de verschilmeting van het 

waterpeil voor en achter het harkrooster wordt de mate van vervuiling bepaald 

en de reiniging van het harkrooster gestart.

Betrouwbaar 

Betrouwbare regeling van 

de  harkroosterreiniging

Kostenbesparend

Contactloze en slij tagevrij e meting

Praktisch

Onderhoudsvrij e werking 

van de  installatie
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Niveausignalering in de zandvanger

Door het circuleren en beluchten van het afvalwater slaan in de bezinktank 

 mineralen, bij voorbeeld zand neer. De niveaudetectie van zand dat onder water 

is neergeslagen voorkomt technische storingen en materiaalschade en regelt 

de reinigingscyclus in de zandvanger.

VEGAVIB 62

Niveausignalering van zand dat onder water is neergeslagen

 ▪ Betrouwbare werking door productonafhankelij k 

schakelpunt

 ▪ Slij tage- en onderhoudsvrij e werking

 ▪ Bewegend sensorelement en zeer resistente draagkabel

VEGATOR 121

Enkel-kanaals schakelversterker voor niveaudetectie

 ▪ Uitgebreide diagnose detecteert kortsluiting en draadbreuk 

van de loop en verstoringen in de sensor 

 ▪ Met testknop voor functietest volgens WHG en SIL

Zandvanger

Betrouwbaar 

Betrouwbare regeling van 

de reiniging in de zandvanger

Kostenbesparend 

Gerichte reiniging afhankelij k 

van  zandaangroei

Praktisch 

Eenvoudige montage 

en onderhoudsvrij e werking



9

Polymeren- en chemicaliënstation

VEGAPULS 21

Continue niveaumeting met radar voor voorraadbewaking 

en dosering

 ▪ Onderhoudsvrij e werking door contactloze 80GHz- 

radartechnologie

 ▪ Exacte meetresultaten onafhankelij k van product, 

 procescondities en omgevingsomstandigheden

 ▪ Zeer resistente materialen garanderen een lange 

levensduur

 ▪ Bij  kunststoftanks is meting door het tankdak mogelij k

VEGASWING 63

Redundant meetsysteem ter bescherming tegen overvulling 

van de tank met media die gevaarlij k zij n voor water

 ▪ Hoge chemische resistentie door toepassingsgerichte 

 materiaalkeuze

 ▪ Universeel inzetbaar

 ▪ Afregelings- en onderhoudsvrij e werking

Niveaumeting en -signalering in de chemicaliëntank

Door de toevoeging van chemicaliën slaan fosfaten tij dens de voorbehande-

ling, in aeratiesystemen of in speciale neerslag- en nabezinkingstanks uit het 

afvalwater neer. De neerslagmiddelen, bij voorbeeld ij zer(III)chloride, vormen 

een chemische verbinding met het fosfaat en binden het aan het slib. In de 

opslagtanks van de chemicaliën wordt voor de permanente voorraadbewaking 

en optimale dosering gebruik gemaakt van niveaumeting en niveaudetectie.

Betrouwbaar 

Betrouwbare meting door 

het tankdak heen

Kostenbesparend

Tank wordt voordeliger, want 

minder procesaansluitingen

Praktisch

Eenvoudige montage
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VEGAPULS 64

Niveaumeting met radar voor regeling van het vulproces

 ▪ Onderhoudsvrij e werking door contactloze meting

 ▪ Exacte en reproduceerbare meetwaarden, onafhankelij k van 

gasconcentratie en drukschommelingen

 ▪ Betrouwbare meting, ook bij  schuim en wij zigingen in de  dichtheid

 ▪ Draadloze bediening via Bluetooth vanaf smartphone, 

tablet of pc

VEGACAP 64

Universele niveauschakelaar detecteert schuim 

op het  zuiveringsslib

 ▪ Betrouwbare schuimdetectie, ook bij  uiteenlopende 

 schuimconsistentie

 ▪ Ongevoelig voor verontreinigingen en verklevingen

 ▪ Eenvoudige montage en inbedrij fstelling

Slibgistingstank 

Niveaumeting en -signalering in de slibgistingstank

In de verwarmde, gesloten slibgistingstanks worden de organische  bestanddelen 

van het zuiveringsslib onder anaerobe omstandigheden afgebroken. Uit het 

slib komen brandbare gistingsgassen vrij , bij voorbeeld methaan. Deze worden 

 verzameld in de gistingsgastank en vervolgens in warmtekrachtcentrales omgezet 

in stroom en warmte. De niveausensor regelt het vulproces van de slibgistings-

tank. Om te voorkomen dat er schuim in de gasinstallatie met het verzamelde 

gas terechtkomt, wordt ter bewaking een niveauschakelaar ingezet.

Betrouwbaar 

Betrouwbare niveaumeting ook 

 bescherming tegen overvulling bij  

schuimvorming

Kostenbesparend

Onderhoudsvrij  continubedrij f 

van de slibgistingstank

Praktisch 

Geringe onderhoudskosten 

en betrouwbare gasproductie
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Volume- en drukbewaking in de gashouder

Het geproduceerde methaangas uit de slibgistingstanks wordt tij delij k 

 opgeslagen in een gashouder. Afhankelij k van de uitvoering van de  gashouder 

wordt voor het opvangen van de volumeverschillen gebruik gemaakt van 

 beweegbare kunststof membranen of een drij vend dak. Het gasvolume en de 

gasdruk worden permanent gemeten om een betrouwbare en veilige werking 

te waarborgen.

VEGAPULS 64 

Continue niveaumeting met radar voor permanente meting 

van het gasvolume

 ▪ Bedrij fszekere en onderhoudsvrij e meting

 ▪ Onafhankelij k van omgevingsinvloeden

 ▪ Eenvoudige integratie in bestaande gashouders

 ▪ Mogelij kheid voor draadloze bediening via Bluetooth 

vanaf smartphone, tablet of pc

VEGABAR 82

Bewaking van de gasdruk in de gashouder

 ▪ Hoge meetnauwkeurigheid ook bij  lage drukken

 ▪ Robuuste sensorconstructie voor een hoge beschikbaarheid

 ▪ Hoge langetermij nstabiliteit van de keramische meetcel waarborgt 

een onderhoudsvrij e werking

VEGADIS 82

Extern meetwaardedisplay in de veldbehuizing

 ▪ Goed leesbaar display in gewone taal met grafi sche ondersteuning

 ▪ Robuuste, voor ruwe omstandigheden in het veld ontworpen 

behuizing

Gashouder

Betrouwbaar 

Hoge meetbetrouwbaarheid 

zonder  mechanische slij tage

Kostenbesparend

Optimale informatie over 

het beschikbare gasvolume

Praktisch 

Onderhoudsvrij e en betrouwbare 

 werking van de installatie
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VEGAPULS C 23

Continue meting van het niveau in de granulaatsilo

 ▪ Eenvoudige montage en inbedrij fstelling

 ▪ Ongevoelig voor stofontwikkeling

 ▪ Onderhoudsvrij , want contactloze meting

 ▪ Draadloze bediening via Bluetooth vanaf smartphone, 

tablet of pc

VEGACAP 65

Niveausignalering voor een betrouwbare volmelding

 ▪ Ongevoelig voor verklevingen en zonder afregeling

 ▪ Robuust en onderhoudsvrij 

 ▪ Veilige bescherming tegen overvullen

Slibgranulaatsilo 

Niveaumeting en niveaudetectie in de slibgranulaatsilo

Na het thermisch drogen van het ontwaterde zuiveringsslib wordt dit voor 

verder gebruik in silo’s opgeslagen. Het reststofgranulaat wordt gestort als afval, 

gebruikt in de landbouw of verbrand. De niveaumeting en de niveaudetectie 

waarborgen dat het silovolume optimaal wordt gebruikt.

Betrouwbaar 

Optimale bescherming tegen overvulling

Kostenbesparend

Continue meting maakt maximale 

 benutting van de silo mogelij k

Praktisch 

Betrouwbare en onderhoudsvrij e 

 werking
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Niveaumeting in containers

Afgevangen vaste stoff en zoals afval achter de grove/fij ne harkroosters, zand 

en slib worden via een transportband naar de container getransporteerd. Een 

betrouwbare niveaumeting zorgt ervoor dat de containers automatisch worden 

vervangen.

VEGAPULS C 11 

Continue niveaumeting met radar in de container

 ▪ Onderhoudsvrij e werking door contactloze 80GHz- 

radartechnologie

 ▪ Exacte meetresultaten, onafhankelij k van aangroei en condens 

 ▪ Zeer resistente materialen garanderen een lange levensduur

 ▪ Veilige en draadloze bediening via Bluetooth met smartphone, 

tablet of pc 

Container

Betrouwbaar 

Betrouwbare inhoudsmeting 

in de  container

Kostenbesparend

Onderhoudsvrij e werking 

door  contactloze meting

Praktisch 

Eenvoudige montage 

en inbedrij fstelling
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Drukbewaking en overstromingsbeveiliging in de pompkamer

Ter bescherming van de procespompen wordt lekwater, veroorzaakt door bij voor-

beeld een defecte pompafdichting, gedetecteerd en er wordt een alarm in werking 

gesteld. De druk in de pij pleiding wordt direct bij  de voedingspomp gemeten en in 

het procesregelsysteem van de zuiveringsinstallatie weergegeven. Eventuele storin-

gen worden zo snel gedetecteerd.

VEGASWING 61

Niveausignalering van water op vloer in pompkamer

 ▪ Betrouwbare detectie van kleine watervolumes

 ▪ Hoeft niet te worden afgeregeld en is eenvoudig te monteren

 ▪ Onderhoudsvrij e werking

VEGABAR 82

Procesdruksensor voor bewaking van de pompdruk

 ▪ Hoge bestendigheid tegen overbelasting ook bij  drukslagen

 ▪ Keramische meetcel waarborgt hoge langetermij nstabiliteit

 ▪ Weergave van meetwaarden direct op de sensor of op de externe behuizing

 ▪ Draadloze bediening via Bluetooth vanaf smartphone, tablet of pc

VEGATOR 121

Eenkanaals regelaar voor niveau detectie

 ▪ Uitgebreide controle detecteert kortsluiting en draadbreuk 

van de loop en verstoringen in de sensor 

 ▪ Met testknop voor functietest volgens WHG en SIL

Pompkamer

Betrouwbaar

Betrouwbare bescherming tegen 

overstroming bij  defecte pompen

Kostenbesparend

Eenvoudige montage en betrouwbare 

werking

Praktisch

Onderhoudsvrij e werking
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Draadloze bediening

Met bluetooth kijkt VEGA ver in de toekomst. Maar deze draadloze 

technologie geeft processen nu al meer flexibiliteit. De draadloze 

communicatie zorgt voor een betere toegankelijkheid: in clean-

rooms, zware industriële omgevingen of Ex-zones. De technologie 

maakt parametrering, weergave en diagnose mogelijk vanaf een 

afstand tot wel 25 meter en bespaart daarmee tijd en voorkomt 

risico’s. Heel eenvoudig via VEGA Tools-app – op elke beschikbare 

smartphone of tablet.

myVEGA

Met myVEGA als persoonlijk informatieplatform staan u talrijke 

 onlinefuncties met betrekking tot de producten van VEGA ter 

beschikking.

 ▪ Configurator voor het gehele VEGA-productenpalet

 ▪ 2D-/3D-tekeningen voor geconfigureerde instrumenten

 ▪ Toegang tot alle productgegevens, handleidingen, certificaten  

en software 

 ▪ Offertes en bestelgegevens beheren en zendingen volgen

 ▪ Toegangscodes voor VEGA-sensoren opslaan, beheren en 

 synchroniseren 

www.vega.com/myvega

Netwerkoplossingen
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VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Duitsland

Tel. +49 7836 50-0
E-mail info.de@vega.com
www.vega.com


