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Impressum 
 
Alle rechten voorbehouden 

 Copyright:  Dr. Hönle AG 
    Lochhamer Schlag 1,  
    82166 Gräfelfing / München 
 
Printed in Germany, oktober 2016 
Deze handleiding mag – ook gedeeltelijk – slechts met uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van Dr. Hönle AG worden nagedrukt of op andere wijze 
vermenigvuldigd worden. 
 
Iedere niet door Dr. Hönle AG geautoriseerde vermenigvuldiging, verspreiding of 
opslag op gegevensdragers in welke vorm en op welke wijze dan ook is een 
overtreding van het geldende auteursrecht en wordt gerechtelijk vervolgd. Wij 
behouden ons uitdrukkelijke het recht voor om technische wijzigingen aan te 
brengen die een verbetering van het beschreven apparaat dienen of die de 
veiligheidsstandaard verhogen – ook zonder aparte aankondiging. 
Voor de inhoud verantwoordelijke uitgever: Dr. Hönle AG 
 
Lay-out: Dr. Hönle AG 
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Waarschuwingen en symbolen in de handleiding 

In deze handleiding worden de UVAHAND LED, de bediening en de 
gebruiksmogelijkheden beschreven. De veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen 
geven aan hoe het apparaat veilig en correct gehanteerd kan worden.  
 

De onderstaande symbolen vindt u bij alle veiligheidsaanwijzingen/waarschuwingen 
in deze handleiding waarbij er gevaar voor mensen bestaat. Bovendien wijst een 
signaalwoord op de ernst van het mogelijke letsel. 

Neem de aanwijzingen precies in acht gedraagt u zich in deze gevallen bijzonder 

voorzichtig om ongelukken uit te sluiten. 

GEVAAR! betekent een direct dreigend gevaar. Als dit niet wordt vermeden, 

zijn dood en ernstig letsel het gevolg. Materiële schade is mogelijk. 

 

WAARSCHUWING! betekent een naar mogelijkheid gevaarlijke situatie. Als deze niet 

wordt vermeden, kunnen dood of ernstig letsel het gevolg zijn. 

Materiële schade is mogelijk. 

 

VOORZICHTIG! betekent een naar mogelijkheid gevaarlijke situatie. Als deze niet 

wordt vermeden, kan licht letsel het gevolg zijn.  

Materiële schade is mogelijk. 

 

De gebruikte symbolen hebben de volgende betekenis:  

 

dit symbool waarschuwt voor een gevaarlijk punt 
 
 

 

dit symbool waarschuwt voor een heet oppervlak 
 
 

 

dit symbool waarschuwt voor gevaarlijke elektrische spanning 

 

dit symbool waarschuwt voor UV-straling 

 

De beide onderstaande symbolen vindt u naast informatie over het optimale gebruik van 
het apparaat en/of ter voorkoming van schade aan het apparaat. Hier bestaat geen 
gevaar voor mensen. Daarnaast worden de signaalwoorden ATTENTIE! en 
AANWIJZING! gebruikt. 
 

 
 

ATTENTIE! 

Dit symbool met signaalwoord staat in de handleiding op plaatsen 

waar bijzonder goed moet worden opgelet om beschadiging of 

vernietiging van de installatie te verhinderen. 

 AANWIJZING! 

Dit symbool met signaalwoord staat naast aanwijzingen, 

toepassingstips en nuttige informatie. 
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1. Beschrijving 

De UVAHAND LED is een ultra-intensieve, mobiele UV LED-handstraler. De 
intensieve straling zorgt binnen enkele seconden voor zekere 
productieresultaten. De positionering van de LED's garandeert daarbij 
tegelijkertijd een homogene verdeling van de intensiteit. 
 
Het apparaat is leverbaar in de golflengtes 365 en 405 nm +- 10 nm. Daardoor 
kan de handlamp op de specifieke toepassing worden afgesteld.  
 

1.1. Toepassingsgebieden 

De UVAHAND LED kan onder andere 
voor de volgende toepassingen worden 
gebruikt: 
 

 harden van UV-lijmen bij het 
voegen van glas, kunststof en 
metaal 

 harden van UV-gietmassa aan 
elektrische en elektronische 
componenten 

 vervaardiging en reparatie van 
kunststofcomponenten met UV-
hardende polyesterhars 

 deeltjescontrole in de cleanroom 

 echtheidscontrole 

 fluorescentiecontrole bij de 
kwaliteitscontrole in de 
machinebouw en in de vliegtuig-, 
textiel- en grafische industrie 

 

 
 

1.2. Weergave van het apparaat 

 

 
Afb. 1: UVAHAND LED - weergave van het 
apparaat 

(1) AAN-UIT-schakelaar 
 
(2) Ventilatieopeningen (aan 
onder- en bovenzijde van 
behuizing) 
 
(3) Afstandsbeugel 
 
(4) LED-lichtuitgangsvlak 
(incl. beschermglaseenheid)1 
 
(5) Reflectorvlak  
(achter het beschermglas) 
 
(6) Handgreep 
 90° verstelbaar; voor gebruik 
met statief of voor inbouw kan de 
handgreep worden gedemonteerd. 

 

                                                
1
 Beschermglaseenheid = ruit van beschermglas en raam  

Toepassings-
gebieden 

5 

2 

4 

6 

1 

3 

2 



 
 
 

UVAHAND LED  
 

6 #073350NL b 

2. Veiligheidsinformatie 

 

2.1. Algemene aanwijzingen 

 De kennis van de fundamentele veiligheidsvoorschriften is de voorwaarde 
voor de veilige omgang en de storingsvrije werking van UVAHAND LED. 

 In deze handleiding zijn de belangrijkste aanwijzingen opgenomen om het 
apparaat veilig te gebruiken. 

 De handleiding en in het bijzonder de veiligheidsaanwijzingen moeten door 
alle personen die met het apparaat werken worden opgevolgd. 

 Bovendien moeten de op de plaats van gebruik geldende regels en 
voorschriften voor ongevallenpreventie worden opgevolgd. 

 De exploitant controleert in regelmatige intervallen of het personeel 
veiligheidsbewust werkt. 

 Volgens de voorschriften betreffende veilige werkplekken is de exploitant 
verplicht om een passende en voldoende beoordeling te maken van de 
risico's die ontstaan door het gebruik van de UVAHAND LED.  

 De beoordeling moet waarborgen dat passende controlemetingen uitgevoerd 
kunnen worden om deze risico's te minimaliseren of te elimineren. De 
informatie in deze handleiding kan u bij het opstellen van een 
risicobeoordeling helpen. 

 

2.2. Correct gebruik 

 De UVAHAND LED is een ultra-intensieve mobiele UV LED-lamp voor het 
bestralen van oppervlakken (zie ook paragraaf Toepassingsgebieden, pag. 
5). 

 Een ander of verdergaand gebruik is niet beoogd en kan gevaarlijke zijn. 

 De UVAHAND LED mag niet voor geneeskundige of therapeutische 
doeleinden, voor het bruinen van de huid of in medische apparaten worden 
gebruikt. 

 De gebruiker mag het apparaat alleen gebruiken als hij alle 
gebruiksinstructies in deze handleiding opvolgt. 

 De gebruiker is verplicht om de voorgeschreven onderhouds- en 
revisiewerkzaamheden en de daarmee verbonden vervanging van slijtdelen 
uit te voeren. 

Er gelden internationale richtlijnen die de UV-stralen op de werkplek beperken. 
 

Informatie over nuttige literatuur: 

 ICNIRP Guidelines on limiting exposure (www.icnirp.de) 

 NRPB Advice on protection (www.nrpb.org) 

Algemene 
aanwijzingen 

Correct 
gebruik 

http://www.icnirp.de/
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Tot het beoogde gebruik hoort ook: 

 het opvolgen van alle aanwijzingen in de handleiding, 

 de uitvoering van de onderhouds- en revisiewerkzaamheden, 

 het opvolgen van de algemene en bijzondere veiligheidsaanwijzingen in 
deze handleiding 

 het naleven van de gelden voorschriften voor ongevallenpreventie. 

 

Aanwijzing 

Dr. Hönle AG is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan 
door het niet beoogde gebruik van het apparaat. 

 

2.3. Garantie en aansprakelijkheid 

In principe gelden de ‘algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden’ van Dr. Hönle 
AG. Deze zijn uiterlijk bij de afsluiting van de overeenkomst beschikbaar voor de 
gebruiker. Garantieclaims en aansprakelijkheidsvorderingen bij letsel of materiële 
schade zijn uitgesloten als deze terug te voeren zijn op één of meer van de 
onderstaande oorzaken: 
 

 niet beoogd gebruik van de. UVAHAND LED, 

 onjuiste montage, inbedrijfname en bediening van de UVAHAND LED, 

 het gebruik van de UVAHAND LED bij defecte en/of niet werkende 
veiligheids- en beschermingsvoorzieningen, 

 het niet opvolgen van de aanwijzingen in de handleiding met betrekking tot 
veiligheid, transport, opslag, montage, inbedrijfname, gebruik en onderhoud 
van het apparaat, 

 eigenmachtige constructieve veranderingen aan de UVAHAND LED, 

 gebrekkige bewaking van apparaatonderdelen die onderhevig zijn aan 
slijtage,  

 onjuist uitgevoerde reparaties, 

 catastrofen, inwerking van vreemd materiaal of overmacht. 

 

Garantie en  
aansprakelijkheid 
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2.4. Risicogroep 

 

 

GEVAAR! 

Bij onjuist gebruik bestaat gevaar voor de gezondheid van de gebruiker 
of derden (ernstig huid- of oogletsel)! 

 
 
De UVAHAND LED valt binnen het 
geldigheidsgebied van DIN EN 
62471:2008 (‘Fotobiologische 
veiligheid van zowel lampen als 
lampen met inbegrip van armaturen.).  
 
Het is een apparaat uit de risicogroep 
2, waarvoor bij het gebruik bijzondere 
veiligheidsmaatregelen moeten worden 
genomen. 
 
Voor meer informatie wordt hier 
verwezen naar de aangegeven DIN 
EN-norm. 
 

De indeling en kenmerking van de 
risicogroep is op het apparaat 
aangegeven.  
 
De inbouwsituatie, bijvoorbeeld in een 
passende behuizing of bij gebruik van 
het apparaat op een afstand van >200 
mm, kan leiden tot een aanzienlijk 
lagere risicogroep. 
 
Zoals bij alle apparaten die binnen het 
geldigheidgebied van DIN EN 
62471:2008 vallen moet voor ieder 
individueel gebruik een individuele 
indeling op basis van de genoemde 
norm worden uitgevoerd. 
 

 
 

2.5. Veiligheidsstickers op het apparaat 

Aan de bovenzijde van de behuizing van de UVAHAND LED bevindt zich een 
UV-waarschuwingssticker (zie afb. hieronder). Als deze sticker bedekt wordt of 
om een andere redenen door de gebruiker niet te herkennen is, is de exploitant 
ervoor verantwoordelijk dat een geschikte veiligheidsaanwijzing in de werkzone 
wordt aangebracht. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Risicogroep 

Veiligheidsstick
ers op het 
apparaat 
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2.6. Organisatorische maatregelen 

Voor aanvang van het werk en bij een ploegwissel moet regelmatig worden 
gecontroleerd of alle aanwezige veiligheidsvoorzieningen functioneren. Er moet 
worden gelet op van buiten zichtbare schade. 
 

2.7. Informele veiligheidsmaatregelen

Aanvullend op de handleiding moeten de in het algemeen geldende en de lokale 
regelingen voor ongevallenpreventie en milieubescherming beschikbaar gesteld 
en opgevolgd worden. 
 

2.8. Plichten van het personeel 

Mensen die belast zijn met werkzaamheden aan de UVAHAND LED zijn 

verplicht om voor aanvang van de werkzaamheden:: 

 de voorschriften over 
werkveiligheid en 
ongevallenpreventie op te volgen 

 het hoofdstuk over veiligheid en 
de waarschuwingen in deze 
handleiding te lezen en deze 
tijdens de werking van het 
apparaat altijd op te volgen 

 Vooral moeten de 
veiligheidsmaatregelen in der 
DIN EN 62471: 2008 
(‘Fotobiologische veiligheid van 

zowel lampen als lampen met 
inbegrip van armaturen’) worden 
genomen. 

 
 

2.9. Gevaren in de omgang met het apparaat 

 
De UVAHAND LED is volgens de nieuwste stand van de techniek en de erkende 
veiligheidstechnische regels gebouwd. 
 
Toch kunnen in de omgang met het apparaat bepaalde gevaren optreden, zoals: 
 

 Gevaar door elektrische stroom 

 Gevaar door UV-straling 

 Thermische gevaren 

 

Het apparaat mag alleen onder de volgende condities worden gebruikt: 

 Het apparaat moet altijd zo worden gehouden dat de gebruiker of 
andere mensen niet kunnen worden getroffen door de directe stralen. 

 Ter bescherming tegen indirecte strooistraling worden indien nodig (bij 
sterk reflecterende oppervlakken) persoonlijke beschermingsmiddelen 
ter bescherming van ogen en huid gedragen. 

 Alle punten in het hoofdstuk Beoogd gebruik worden opgevolgd. 

 Het apparaat bevindt zich in een veiligheidstechnisch goede staat 

Organisatorische  
maatregelen 

Informele  
veiligheidsmaat
regelen 

Plichten van 
het personeel 

Gevaren in de 
omgang met 
het apparaat 
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GEVAAR! 

Bij onjuist gebruik bestaat gevaar voor de gezondheid van de 
gebruiker of derden (ernstig huid- of oogletsel)! 
Bovendien kunnen ook het apparaat of andere materiële waarden 
schade oplopen. 

 

 

WAARSCHUWING! 

De stralingsbron UVAHAND LED emitteert  
UV-stralen, zie ook ‘Gevaar door straling’“, pag. 11. 

 
 

2.10. Gevaren door elektrische energie 

De elektrische uitrusting van de 
UVAHAND LED moet regelmatig worden 
gecontroleerd. 

Controle voor aanvang van het werk: 

 alle apparaatcomponenten op van 
buiten herkenbare beschadigingen, 

 de goede staat van alle 
elektrische kabels. 

Losse kabelverbindingen moeten meteen 
worden verholpen en beschadigde kabels 
moeten worden vervangen. 
 
 

 

GEVAAR! 

Er bestaat gevaar door direct of indirect elektrisch contact! 
 

 

WAARSCHUWING! 

De UVAHAND LED mag uitsluitend in correct geïnstalleerde en 
geaarde contactdozen worden aangesloten. Bovendien mag de 
UVAHAND LED alleen met de in de technische gegevens 
aangegeven netspanning worden gebruikt. 

 
 

2.11. Thermische gevaren 

Bij het gebruik van de UVAHAND LED moeten altijd de volgende 

veiligheidsmaatregelen in acht worde genomen: 

 Bij het gebruik van het apparaat 
nooit het beschermglas aanraken. 

 Er moet een veilige plek aanwezig 
zijn waarop de ingeschakelde 
handlamp kan worden neergezet.  

 De handlamp heeft 
afstandsbeugels om de 
vernietiging van het beschermglas 
door hoge temperaturen te 
voorkomen. De lamp mag echter 

nooit op een thermische gevoelig 
of brandbaar oppervlak worden 
gezet. 

 De afstand tot brandbare 
voorwerpen moet minimaal 1 
meter bedragen. 

 Het LED-lichtuitgangsvlak mag 
niet direct worden afgedekt. 

 De UVAHAND LED mag niet 
worden gebruikt in ATEX-zones! 

 

Gevaren door 
elektrische 
energie 

Thermische 
gevaren 
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2.12. Gevaar door straling 

De stralingsbron van de UVAHAND LED emitteert UVA-straling en zichtbaar licht. 

 

 

GEVAAR! 

UV-straling kan bij onjuiste omgang huid en ogen 
beschadigen! Deze kan de huid ernstig verbranden, de huid 
voortijdig doen verouderen en ontstekingen aan het net- en 
bindvlies veroorzaken. 

 
De volgende instructies moeten bij het 
werken met het apparaat worden 
opgevolgd: 

 De UVAHAND LED moet altijd zo 
worden gehouden of ingebouwd, dat 
noch de gebruiker, noch andere 
mensen worden blootgesteld aan 
directe straling. 

 Ter beveiliging kunnen UV-
absorberende kunststoffen of 
afdekplaten worden gebruikt. 

 Afhankelijk van het oppervlak van de 
objecten die moeten worden bestraald, 
moet indien dat nodig is persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden 
gebruikt om de ogen en huid tegen 
indirecte straling te beschermen.  

 Veiligheidsbrillen moeten voldoen aan 
de norm EN 170 (max. spectrale 
transmissie (313 nm) 0,0003%, (365 
nm) 0,3 %) en bescherming tegen 
directe en zijdelingse bestraling bieden. 

 

 Veiligheidshandschoenen moeten 
een beschermingsfactor (CPF) 
van 30+ hebben. De CPF komt 
overeen met de 
zonnebeschermingsfactor die ook 
bij zonnecrèmes wordt 
aangegeven. 

 UV zorgt voor een snellere 
veroudering van materiaal. 
Daarom moeten 
beschermingsmiddelen met 
beschadigingen of tekenen van 
veroudering worden vervangen. 

 Nooit direct in de ingeschakelde 
straler kijken. 

 De UVAHAND LED mag niet 
zonder of met beschadigd 
beschermglas worden gebruikt. 

 
 

 

 

VOORZICHTIG! 

UV-straling kan materiële schade aan elektronische onderdelen 
veroorzaken. Als in de werkomgeving van de UVAHAND LED 
bijvoorbeeld EPROM's worden bewerkt, moeten deze tegen de 
UV-stralen worden beschermd. 

 

VOORZICHTIG! 

UV-straling leidt tot een snellere veroudering van materialen. UV-
gevoelige voorwerpen en oppervlakken moeten daarom tegen 
bestraling worden beschermd. 

 

 

AANWIJZING! 

Beschermende artikelen worden in het hoofdstuk ‘Bestelgegevens 
voor apparaten, onderdelen en toebehoren’ vermeld. 
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2.13. Gevaren door gassen 

Bij de bewerking van materialen met de 
UVAHAND LED kunnen onder bepaalde 
omstandigheden chemische dampen 
vrijkomen. 
 

 De veiligheidsgegevensbladen 
van de materialen die worden 
bestraald moeten worden 
gelezen. 

 Volg ook de bepalingen op die 
gelden voor stoffen die nadelig 
zijn voor de gezondheid op de 
werkplek. 

 Bij begin van het gebruik moet 
de luchtbelasting van de 
werkruimte worden gemeten. Bij 
een verhoogde luchtbelasting 
moet een ontluchtings- en 
afzuigsysteem worden 
aangebracht. 

 Indien nodig moet met 
adembescherming worden 
gewerkt. 

 Bij de bestraling van de 
gangbare UV-hardende lijmen 
met de UVAHAND LED komen 
geen dampen vrij.

 

2.14. Onderhoud, revisie, verhelpen van storingen 

 
In het hoofdstuk ‘Onderhoud, revisie en 
reiniging; Onderhoud’ zijn alle vereiste 
onderhoudswerkzaamheden beschreven. 
De uitvoering ervan zorgt voor een 
betrouwbare werking. 
 
Bij storingen van de UVAHAND LED biedt 
het hoofdstuk ‘Storingen’ informatie over 
de oorzaken van de storing en de 
mogelijkheden om deze te verhelpen. 
 
Als bij het apparaat een storing optreedt 
die niet aan de hand van de storingslijsten 
kan worden verholpen, moet contact 
worden opgenomen met de Hönle-
klantenservice. 
Onderdelen van het apparaat die niet in 
goede staat moeten meteen worden 
vervangen. 

Uitsluitend originele onderdelen en 
slijtdelen gebruiken. 
Bij onderdelen van andere fabrikanten is 
niet gegarandeerd, dat ze voor de 
benodigde belasting en veiligheid zijn 
geconstrueerd en gebouwd. 
 
Zonder toestemming van Dr. Hönle AG 
mogen geen wijzigingen aan de 
UVAHAND LED worden aangebracht en 
mag er ook niets aan gebouwd worden.. 
 
Contactadres voor garantieclaims, 
reparatie- en onderdelenservice: 
 
Dr. Hönle AG 
UV-Technologie 
Lochhamer Schlag 1 
D-82166 Gräfelfing / München 
 
Tel.: +49 (0)89 / 856 08-0 
Fax: +49 (0)89 / 856 08-148 
E-mail: uv@hoenle.com 
Website: www.hoenle.de

 

 

WAARSCHUWING! 

Naast de in deze handleiding beschreven maatregelen, 
mogen geen reparaties of wijzigingen aan het apparaat 
worden uitgevoerd. 

 

Gevaren door 
gassen 

Onderhoud,  
revisie, 
verhelpen van 
storingen 

mailto:uv@hoenle.com
http://www.hoenle.de/
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3. Transport, opslag, levering 

 
Omvang van de levering: 
 

 UVAHAND LED 

 Veiligheidsbril 

 Veiligheidshandschoenen 

 Handleiding 

 
 
De geleverde onderdelen moeten worden gecontroleerd op volledigheid, 
beschadigingen of andere opvallende feiten. 
 
Eventueel vastgestelde schade moet meteen worden gedocumenteerd en direct 
aan de speciaalzaak of direct aan Dr. Hönle AG worden gemeld. 
 

 

AANWIJZING! 

Voer het verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk af. 
Eventueel kan dit worden hergebruikt. 

Aanbevolen wordt om het verpakkingsmateriaal te bewaren, voor 
het geval dat het apparaat moet worden verzonden of om een 
andere reden getransporteerd moet worden. 
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4. Opstelling, montage, inbedrijfname en gebruik 

 

4.1. Algemeen 

 

 Bij de opbouw moet erop worden gelet, dat er geen vingerafdrukken op 
de reflector en het beschermglas bevinden. 

 De reflector en de LED's mogen in geen geval worden aangeraakt of met 
andere voorwerpen in contact komen. Hierdoor zou het kwetsbare LED-
oppervlak meteen worden vernietigd 

 Indien nodig het beschermglas in koude toestand met een schone doek 
en isopropanol reinigen. 

 Vóór het inschakelen de openingen voor luchttoevoer en -afvoer in de 
behuizing controleren. De openingen mogen die door vreemd materiaal 
afgedekt of verstopt zijn. 

 De UVAHAND LED alleen in droge ruimtes gebruiken. 

 Het apparaat moet worden beschermd tegen chemische dampen. 

 De handlamp nooit in ingeschakelde toestand met het beschermglas naar 
onderen op een thermische gevoelige en brandbare ondergrond zetten. 

 Het LED-lichtuitgangsvlak mag niet direct worden afgedekt. 

Zo wordt een warmteophoping vermeden, die het beschermglas en de LED's 
kan vernietigen.  
Bij gemonteerde afstandsbeugels is dit automatisch gegarandeerd. Verwijder 
deze daarom niet.. 

 

 

GEVAAR! 

Bij gebruik van de UVAHAND LED moet voor voldoende 
koeling worden gezorgd. Bij onvoldoende koeling bestaat er 
acuut brandgevaar! 

De omgevingstemperatuur en de koelluchttemperatuur 
mogen maximaal 35 °C bedragen. 

 

Algemeen 
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4.2. Inbedrijfname 

 Netstekker in de contactdoos steken en voor het inschakelen UVAHAND 
LED van het lichaam af uitlijnen.  

 Ook in de omgeving controleren dat er zich geen andere mensen in de 
buurt bevinden. 

Het moet op ieder moment gegarandeerd zijn dat mensen niet kunnen worden 
blootgesteld aan directe straling uit de UVA HAND LED. Bovendien moeten de 
veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding strikt worden opgevolgd. 
 

 

GEVAAR! 

De UVAHAND LED mag uitsluitend in correct geïnstalleerde 
en geaarde contactdozen worden aangesloten. Bovendien 
mag de UVAHAND LED alleen met de in de technische 
gegevens aangegeven netspanning worden gebruikt. 

 
 

4.3. De UVAHAND LED in- en uitschakelen 

 

 

De UVAHAND LED met de AAN-/UIT-
schakelaar (1) direct op het apparaat 
in- en uitschakelen. 

 
 
 

 

GEVAAR! 

Na het inschakelen van de UVAHAND LED emitteert deze ultra-
intensieve UV-straling. Dit kan bij onjuiste omgang huid en 
ogen beschadigen! Deze kan de huid ernstig verbranden, de huid 
voortijdig doen verouderen en ontstekingen aan het net- en 
bindvlies veroorzaken. 

 

Inbedrijfname 

De UVAHAND 
LED in- en 
uitschakelen 

1 
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5. Onderhoud, revisie en reiniging 

 

5.1. Onderhoud 

Aan de UVAHAND LED moeten de volgende onderhoudswerkzaamheden 
worden uitgevoerd: 
 
Regelmatig (afhankelijk van de gebruiksomstandigheden): 
 

 Het beschermglas controleren op stof en andere verontreinigingen. 

 Indien nodig het beschermglas reinigen of bij beschadiging het 
beschermglas vervangen.. 

 

5.2. Revisie 

 

Beschermglaseenheid vervangen 
 

De beschermglaseenheid bestaat uit het beschermglas en een raam. 
Als het beschermglas beschadigd is, moet de beschermglaseenheid meteen 
worden vervangen. 
 

 

GEVAAR! 

Het apparaat mag in geen geval met beschadigd 
beschermglas of zonder beschermglas worden gebruikt. 
Ander kan de geëmitteerde UV-straling huid en ogen 
beschadigen! 

 

GEVAAR! 

Voor het openen het apparaat uitschakelen en loskoppelen 
van het stroomnet. Er bestaat gevaar door direct of indirect 
elektrisch contact! 

 

WAARSCHUWING! 

Uit de UVAHAND LED treedt ultra-intensieve straling. Er 
bestaat zowel brandgevaar als gevaar voor brandwonden. 
Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Laat het apparaat minimaal. 10 min afkoelen. 

 

WAARSCHUWING! 

Er mogen uitsluitend onderdelen van Dr. Hönle AG worden 
gebruikt. Bij gebruik van onderdelen van andere fabrikanten 
is de bedrijfsveiligheid van de UVAHAND LED niet 
gegarandeerd. 

 

AANWIJZING! 

Zie voor het bestellen van onderdelen ‘Bestelgegevens voor 
apparaten, onderdelen en toebehoren; Onderdelen’. 

 

 
 

 

Onderhoud 

Beschermglaseen
heid vervangen 
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Afb. 2: Bevestigingsschroeven voor 
beschermglaseenheid (boven- en 
onderzijde behuizing) 

 Apparaat van het net loskoppelen. 

 Aan de boven- en onderzijde van de 
behuizing ieder de beide binnenste 
bevestigingsschroeven losdraaien (zie 
Afb. 2). 

 
ATTENTIE:In geen geval de beide 
buitenste schroeven losdraaien! Deze zijn 
beschermd met groene veiligheidsstickers 
die in geen geval mogen worden 
verwijderd. 

 
Afb. 3: Beschermglaseenheid  
verwijderen 

 Nu de beschermglaseenheid voorzichtig 
aan het raam vasthouden en eruit halen 
(Afb. 3). 

 De nieuwe beschermglaseenheid op 
verontreiniging controleren. 

 Indien nodig de beschermglaseenheid 
met een schone doek en alcohol 
reinigen. 

 De beschermglaseenheid op de 
behuizing zetten. 

 Controleren of deze goed zit en 
vastschroeven. 

 Beschermglas eventueel nog een keer 
reinigen. 

 

De UVAHAND LED is weer bedrijfsklaar. 
 

 

WAARSCHUWING! 

In geen geval mogen de onderliggende reflector en het 
oppervalk van de LED's worden aangeraakt of gereinigd. Ieder 
contact met de LED's leidt tot vernietiging en daarmee tot een 
defect van de gehele lamp. Alle aansprakelijkheidsaanspraken 
worden in dit geval uitgesloten. 

 

Reiniging van het apparaatoppervlak 
Voor het reinigen van het oppervalk van het apparaat mogen geen agressieve of 
schurende reinigingsmiddelen worden gebruikt.  
Uitsluitend milde tensidehoudende reinigingsmiddelen, reinigingsdoeken of een 
bevochtigde spons gebruiken. In ieder geval moet worden voorkomen dat er 
vocht in het apparaat indringt. 

Oppervlak 
reinigen 
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6. Bestelgegevens voor apparaten, onderdelen en toebehoren 

 
Toebehoren en onderdelen kunnen bij de onderdelenservice onder het volgende 
adres worden besteld: 
 
Dr. Hönle AG 
UV-Technologie 
Lochhamer Schlag 1 
D-82166 Gräfelfing / München 
 
Tel.: +49 (0)89 / 856 08-0 
Fax: +49 (0)89 / 856 08-148 
 

Apparaten 

 

Benaming Artikel-/bestelnummer 

UVAHAND LED, 365 nm 73900 

UVAHAND LED, 405 nm 73901 

 
 

Onderdelen 

 

Benaming Artikel-/bestelnummer 

Beschermglaseenheid  73581 

 

 

WAARSCHUWING! 

Er mogen uitsluitend originele onderdelen van Dr. Hönle AG 
worden gebruikt. Bij gebruik van onderdelen van andere 
fabrikanten is de bedrijfsveiligheid van de UVAHAND LED niet 
gegarandeerd. 

 

Apparaten 

Onderdelen 
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Toebehoren 

 

Benaming Artikel-/bestelnummer 

Transportkoffer Systainer 30850 

Veiligheidsbril, getint (voor 405 nm) 0067 

Veiligheidsbril, glashelder (voor 365 
nm) 

0068 

Veiligheidshandschoenen 19754 

Adapterplaat voor fotostatief 73582 

 

Toebehoren 



 
 
 

UVAHAND LED  
 

20 #073350NL b 

7. Storingen 

 
 
De onderstaande storingslijsten bieden 
informatie over mogelijke storingen van 
de UVAHAND LED, de oorzaken en 
het verhelpen ervan. 
 
Als bij het apparaat een storing 
optreedt die niet aan de hand van de 
instructies kan worden verholpen, moet 
contact worden opgenomen met de 
klantenservice van Dr. Hönle AG. 
 

Contactadres: 
 
Dr. Hönle AG 
UV-Technologie 
Lochhamer Schlag 1  
D-82166 Gräfelfing / München 
 
Tel.: +49 (0)89 / 856 08-0  
Fax: +49 (0)89 / 856 08-148 

 

 
 

Storing Storingsbron Oplossing 

LED's branden 
niet. 

Apparaat is niet 
ingeschakeld. 

 Apparaat inschakelen.. 

 Netstekker niet 
ingestoken. 

 Netstekker insteken. 

 Contactdoos heeft geen 
spanning. 

 Hoofdzekering 
controleren. 

 

Behuizing wordt te 
heet en het 
apparaat schakelt 
uit. 

Ventilator draait niet.  Apparaat meteen 
uitschakelen en naar de 
klantenservice sturen. 

 Vrije luchtdoorlaat van 
de ventilatoropening 
door vreemd materiaal 
of afdekking 
geblokkeerd. 

 Vreemd materiaal of 
afdekking verwijderen. 
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8. Technische gegevens 

 

8.1. Afmetingen en gewichten 

 

 Breedte Diepte Hoogte Gewicht 

UVAHAND LED 180 mm 213 mm 112 mm  1,9 kg 

 
 

8.2. Elektrische gegevens 

 

Voedingsspanning 90 - 264 V AC 

Netfrequentie 47 Hz – 63 Hz 

Intensiteit**) 
365 nm: 130 mW/cm2 
405 nm: 300 mW/cm2 

Stralingsuitgangsvlak ca. 137 x 75 mm 

Opgenomen vermogen 70 W 

Maximale voorzekering 16 A 

**
)
 gemeten met Hönle UV-meter, oppervlaktesensor LED op 20 mm afstand 

 

8.3. Omgevingscondities 

 

Opstelplaats 
Uitsluitend binnen gesloten ruimtes 
 

Temperatuurbereik +5 °C tot +35 °C 

Luchtvochtigheid 
Maximale relatieve vochtigheid 80 % 
(niet condenserend) 

 

Afmetingen en 
gewichten 

Elektrische 
gegevens 

Omgevings-
condities 



 
 
 

 

 

 

Dr. Hönle AG 
UV-Technology 

Lochhamer Schlag 1 
D-82166 Gräfelfing / Mün-
chen 
Tel.: +49 (0)89 / 856 08-0 
Fax: +49 (0)89 / 856 08-148 


