
NOODSTOPKNOPPEN
Het systeem moet zijn voorzien van minimaal 
2 gemakkelijk te bereiken noodstopknoppen, 
gemonteerd op taillehoogte. Deze moeten 
dusdanig zijn ontworpen dat bij indrukken het 
gehele systeem onmiddellijk afslaat.
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HOE WEET U NU WAAR U OP MOET LETTEN 
BIJ DE AANSCHAF VAN EEN UVC-APPARAAT. 
HOE WEET U ZEKER DAT DEZE VEILIG IS EN 
VAN UITSTEKENDE KWALITEIT?

OM U OP WEG TE HELPEN EEN 

JUISTE KEUZE TE MAKEN VOOR 

EEN VEILIG EN KWALITATIEF 

GOED UVC-APPARAAT, HEBBEN 

WIJ EEN CHECKLIST VEILIGHEID 

ONTWIKKELD   

CHECKLIST VEILIGHEID UVC DESINFECTIE APPARATEN
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STEVIG, STABIEL EN REM
De basis van het apparaat moet stevig en 
stabiel zijn zodat er geen risico is dat deze om 
kan omvallen. Liftdrempels en hobbels over 
kabels e.d. moet eenvoudig en veilig kunnen 
worden genomen. 
De wielen moeten zijn voorzien van een rem. 
Idealiter een rem voor zowel richting als 
beweging.  
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BEWEGINGSSENSOREN
De belangrijkste functie die moet worden 
geïntegreerd zijn PIR (warmte en beweging) 
sensoren. Idealiter moeten deze worden 
ingebouwd op taillehoogte om te voorkomen 
dat de sensoren worden geblokkeerd door 
meubels en obstakels.  Deze sensoren moeten 
dusdanig controle hebben over het gehele 
systeem dat bij elke beweging het apparaat 
onmiddellijk afslaat. Ook moet het systeem niet 
kunnen opstarten wanneer er nog beweging is 
in de ruimte. 
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BEDIENEN OP AFSTAND
Is het systeem voorzien van een tablet? Kan 
het systeem op afstand worden stopgezet en 
bediend?
Is er een back-up wanneer de tablet een te 
lage batterijstand heeft of als deze niet werkt. 
Zijn de processtappen geborgd?
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GEBRUIKERSTRAINING
Ga na of er een gebruikerstraining wordt 
aangeboden. 
Is geborgd dat alleen getraind personeel met 
het systeem kan werken?
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ZEKERINGEN ELEKTRISCHE SYSTEEM
Zijn er voldoende zekeringen in het systeem 
ingebouwd om het elektrische systeem te 
beschermen.

ZEKERINGEN ELEKTRISCHE SYSTEEMZEKERINGEN ELEKTRISCHE SYSTEEM
Zijn er voldoende zekeringen in het systeem 

CE MARKERING
Vraag naar het certifi caat. Is het systeem 
voorzien van een CE-markering?
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GEVALIDEERD
Is het systeem getest op veiligheid voor 
gebruikers en aanwezigen door een 
onafhankelijk 3de partij?
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WAARSCHUWINGSMIDDELEN
Ga na of het apparaat is voorzien van 
waarschuwingsmiddelen tijdens het desinfectie 
proces; zowel zichtbaar als hoorbaar. 
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