
UVC-OUTPUT
Veel UVC-leveranciers zullen hun 
elektriciteitsverbruik in wattage geven in plaats 
van de UVC-output. Vraag voorafgaand aan 
de aankoop om verduidelijking of vraag om 
de datasheet van de gebruikte lampen. Een 
gerenommeerde OEM zal deze in zijn bestand 
hebben.
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HOE WEET JE NU WAAR JE OP MOET 
LETTEN BIJ DE AANSCHAF VAN EEN UVC-
APPARAAT. HOE WEET JE ZEKER DAT 
DEZE VAN UITSTEKENDE KWALITEIT IS EN 
PASSEND IS BIJ JOUW DOELSTELLING?

OM JE OP WEG TE HELPEN EEN 

JUISTE KEUZE TE MAKEN VOOR 

EEN KWALITATIEF GOED UVC-

APPARAAT, HEBBEN WIJ EEN 

CHECKLIST KWALITEIT UVC 

ROBOT ONTWIKKELD   

CHECKLIST KWALITEIT UVC ROBOT
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LET OP GOLFLENGTE EN GLASTYPE
Zoek de gerenommeerde leveranciers van 
UVC-technologie (of hun partners). Bekende 
fabrikanten met bewezen productie-output zijn 
de belangrijkste aanbeveling. Vraag om een 
bewijs van golfl engte of het glastype. PAS OP 
voor goedkope lampen.  
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BEREKENING DOSIS
De berekening van de juiste dosis is de 
belangrijkste factor van UVC-desinfectie. 
Duidelijke en beknopte processen en 
vermindering van het risico op menselijke 
fouten zijn belangrijke sleutelfactoren.
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DOET HET WAT JE WIL DAT HET DOET
Dit is de ultieme vraag. Zal het doen wat je 
wil dat het doet. En wanneer je wil dat het het 
doet? Vraag om verduidelijking, controleer op 
validatie en wees niet bang om antwoorden te 
krijgen op je vragen.
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VEILIGHEID
Veiligheid staat voorop boven alle andere 
vereisten. Vraag naar details over actieve 
veiligheidssystemen, hoe ze werken, 
reactietijden, gevoeligheid, bereik en 
effectiviteit.
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WAT ZIJN DE BEHOEFTES
Zorg ervoor dat het UVC-apparaat zich aan je 
behoeftes kan aanpassen in plaats van dat je 
je aanpast aan de behoeftes van het apparaat. 
Hoe beter het systeem kan worden aangepast, 
hoe meer gebieden je kunt desinfecteren.
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SERVICE
Het is van vitaal belang om zowel het 
serviceaspect als de prestaties en kosten van 
het systeem zelf in overweging te nemen. Het 
kiezen van de juiste partner, maakt op lange 
termijn een enorm verschil. 
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ACCREDITATIE
Accreditatie is een belangrijke factor in de 
productkwaliteit. Wees echter niet bang om 
de certifi caten op te vragen, de richtlijnen 
te controleren die onder naleving worden 
vermeld of contact op te nemen met bevoegde 
instanties van CE, UL of MET voor verifi catie/ 
validatie van bedrijfsclaims als je twijfelt.
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