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Training

- Installateurs/groothandels dienen getraind te worden. Hierbij geldt dat minimaal 

3 personen binnen de organisatie de training afgerond moet hebben.

- Link naar de trainingen en test (duur training/test: 100 minuten). De training kan 

tussentijds worden afgesloten en later weer verder worden opgepakt. 

- De test dient in één keer afgerond te worden (dus zonder pauzes).

  https://signify.link/trainingen-installateur + https://signify.link/trainingen-groothandel

- Signify Benelux houdt lokaal een database bij met reeds gecertificeerde klanten.

Stappen voor het starten van de training 

- De UV-C training bestaat uit volgende onderdelen:

 2.1 Veiligheidsinstructies en installatierichtlijnen 

2.2 Upper Air product training  

2.3 Awareness

2.1  Veiligheidsinstructies en installatierichtlijnen
- Creëer een account met een zakelijk e-mailadres. Vervolgens ontvang je twee e-mails:

 1. Een mail met een gebruikersaccount;

 2.  Een mail met een tijdelijk wachtwoord. Met dit tijdelijke wachtwoord creëer je een 

persoonlijk wachtwoord. 

 

  

- Eenmaal ingelogd kom je terecht in een portaal waarin meedere trainingen worden 

aangeboden. Daarin staan ook drie mappen onder het kopje UV-C. 

Je kunt de taal aanpassen van het portaal, de inhoud van de training wordt 

gedeeltelijk in het Nederlands aangeboden. 
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https://signify.link/trainingen-installateur
https://signify.link/trainingen-groothandel


 

- Klik op de eerste map ‘UV-C Leerprogramma’ en vervolgens op ‘Veiligheidinstructies 

en installatierichtlijnen’.

 

  De training bestaat uit verschillende delen die doorlopen dienen te worden.  

Wanneer het afgerond is verschijnt er een groen vinkje  .
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 - Voorwaarden voor u begint: graag de algemene voorwaarden lezen en accepteren. 

 

 Wanneer dit onderdeel afgerond is, verschijnen de groene vinkjes. 

 

 Vervolgens kunnen de verschillende sessies worden doorlopen. 
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Sessie 1
 

 Overzicht van het certificeringsprogramma
 Dit is een PDF waarin de stappen van de training worden weergegeven.

 

Sessie 2

 Training- en certificeringsprogramma
 Hierin wordt de theorie van de training besproken. Wanneer deze allemaal doorlopen 

zijn verschijnen de welbekende groene vinkjes .

 Het is een advies om de PDF bestanden met theorie geopend te hebben bij het 
maken van het assessment.  
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Sessie 3

 Assessment test
 Je hebt in totaal zes pogingen om de test te behalen, lukt het vandaag binnen twee 

pogingen niet om 14 van de 15 vragen goed te beantwoorden, dan volgt morgen een 

nieuwe poging. Er is geen tijdslimiet voor het afronden van deze test.

 

Uitslag van test 

13 vragen goed,  

helaas niet geslaagd.

Alle vragen beantwoord, 

geslaagd!!!

Signify monitort welke klanten geslaagd zijn. Vraag meer informatie aan je 

accountmanager

2.2 UV-C Upper Air Training
Volg deze training om meer te weten te komen over UV-C Upper Air. Na de cursus heb je 

voldoende kennis van Upper Air-producten en de te nemen stappen in een upper- air-

project, waaronder Audit, Ontwerp, Installatie, Commission en Onderhoud.

Klik op de map ‘’Upper Air product training’’ en vervolgens op de map ‘’UV-C  Upper Air 

Training’’
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Je ziet vervolgens onderstaand overzicht waarin acht onderdelen getoond worden.
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Het eerste onderwerp is>> 

Part One: About UV-C and Upper Air

Bij alle acht onderdelen wordt een PDF getoond met informatie over het onderwerp.

Part Two: Our Upper Air Products

Part Three: A Typical Upper Air Project Part Four: Audit

Part Five: Design Part Six: Installation

Part Seven: Commissioning Part Eight: Maintenance

Wanneer alle acht onderdelen bekeken zijn volgt automatisch een certificaat.

TIP: sla alle PDF bestanden op een lokale schijf van je eigen PC, zo zijn deze op een 
later tijdstip makkelijk te raadplegen.
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Voorbeeld certificaat

2.3 Awareness
Hierin vind je extra informatie over UV-C. Deze map is onderverdeeld in submappen: 1: 

UV-C general knowledge

2: UV-C Disfection for air, surfaces and water (webinair)

3: Upper-room Germicidal UV to control airborne diseases (webinair)
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Wanneer je op ‘’UV-C general knowledge’’ klikt zie je een aantal video’s die bekeken 

kunnen worden.

Wanneer je op ‘’UV-C Disfection for air, surfaces and water (webinair)’’ klikt kun je een 

webinair bekijken die afgesloten kan worden met een quiz. Deze quiz met vijf vragen 

kun je zo vaak mogelijk spelen.

Gecertificeerde installateurs worden in een landelijk register op  
www.philips.nl/uvc gepubliceerd.

Start nu meteen deze training voor installateurs en 
medewerkers groothandel!

https://signify.link/trainingen-installateur + https://signify.link/trainingen-groothandel
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