Bakteriobójcza lampa UV
Light - Instrukcja instalacji
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Fresh-Aire UV® AHU Series 1 jest instalowany w systemie
wentylacyjnym w celu zmniejszenia zanieczyszczenia biologicznego,
ograniczenia konserwacji systemu i poprawy jakości powietrza w
D
pomieszczeniach.
C

Zawarte części
A Lampa UV

WARNING

B Zasilacz
C Naklejka ostrzeg.UVD
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D Uchwytmontaż„Z”
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E Wkręty samogwint.
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F Wziernik
G Szybkozłączki plastik.

WAŻNE !

H Łączniki widełkowe

Tylko wykwalifikowani specjaliści powinni instalować ten
produkt , zainstaluj zgodnie z odpowiednimi przepisami
budowlanymi, przeczytaj uważnie instrukcje, w tym ostrzeżenia
dotyczące bezpieczeństwa.

* Instalacja tego produktu przez osobę inną niż licencjonowany HVAC lub wykonawca instalacji elektrycznej
unieważnia gwarancję.

3 Instalacja powierzchni wewnętrznej wentylatora

2 Uwagi dotyczące instalacji
Przed instalacją Fresh-Aire UV® AHU Series 1 konieczne jest
określenie optymalnego miejsca montażu w systemie
pneumatycznym. Najpierw poszukaj obszaru o
największym wzroście pleśni. Weź również pod uwagę
lokalizację, w której bakteriobójcze światło UV będzie
świecić na największej powierzchni. Aby uzyskać lepszy
efekt przeciwdrobnoustrojowy, w różnych częściach
układu powietrznego można zainstalować 2 lub więcej
lamp.
Niektóre typowe miejsca montażu:
A Pzewód zasilający
B Na dmuchawie
C W poprzek chłodnic
D Front chłodnicy
E Płyta chłodnicy „A”
F Przewód powrotny
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OSTRZEŻENIE
CHROŃ OCZY PRZED ŚWIATŁEM
UV WYŁĄCZ URZĄDZENIE LUB
ODŁĄCZ PRZED SERWISEM

Ważne: materiały wewnątrz układu powietrznego (w tym
media filtracyjne, przewód elastyczny, okablowanie itp.)
Mogą nie być odporne na promieniowanie UV. Użyj
opcjonalnej osłony UV (część # TUV-SHIELD-LPC) lub przykryj
materiały taśmą odblaskową.
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Opcje montażu lampy UV

4 Montaż chłodnicy „A”
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1. Określ optymalną pozycję do umieszczenia
lampy UV.
2. Za pomocą noża uniwersalnego wytnij
szczelinę w izolacji na powierzchni wewnętrznej.
3. Umieść magnetyczny wspornik „Z”
bezpośrednio na metalowej powierzchni lub
wyjmij magnes i przymocuj wspornik za pomocą
dostarczonych wkrętów samogwintujących. Użyj
taśmy foliowej, aby zamknąć cięcie w izolacji.
4. Użyj plastikowych nakrętek szybkozłącznych do
zamocowania
Lampa UV do wspornika „Z”, jak pokazano.

4.

1. Określ optymalną pozycję
do umieszczenia lampy UV.
2. Za pomocą noża uniwersalnego wytnij
szczelinę w izolacji na powierzchni
wewnętrznej.
3. Umieść magnetyczny wspornik „Z”
bezpośrednio na metalowej powierzchni
lub wyjmij magnes i przymocuj wspornik
za pomocą dostarczonych wkrętów
samogwintujących. Użyj taśmy foliowej,
aby zamknąć cięcie w izolacji.
4. Użyj plastikowych nakrętek
szybkozłącznych do zamocowania
Lampa UV do wspornika „Z”, jak
pokazano.
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5 Instalacja zasilacza

Podłączanie do zasilania
Zasilacz do tego urządzenia jest
dostępny jako wtyczka 120 VAC lub
wersja na stałe. Jeśli lokalne gniazdo
120 VAC nie jest dostępne, system
można podłączyć bezpośrednio do
zasilania systemu wentylacyjnego,
podłączając urządzenie do głównego
zasilania elektrycznego centrali
wentylacyjnej.

1. Znajdź odpowiednie miejsce dla zasilacza na
zewnątrz lub wewnątrz centrali wentylacyjnej /
pieca. Zainstaluj zasilacz w miejscu
umożliwiającym łatwy dostęp do przełącznika
zasilania w celu włączenia / wyłączenia światła UV
w celu serwisowania. Zainstaluj za pomocą
wkrętów samogwintujących.
2. Skorzystaj ze schematu okablowania, aby
prawidłowo podłączyć zasilanie 110–277 VAC.

WAŻNE ! Musi być podłączony do stałej
mocy - nie podłączaj do przekaźnika
dmuchawy. Upewnij się, że urządzenie
jest odpowiednio uziemione.

TUVP-1S-1D Zasilacz do
lamp pojedynczych i
podwójnych

1. Gdy wszystkie pozostałe elementy są prawidłowo zainstalowane, podłącz
kabel lampy UV do kabli zasilania.
2. Upewnij się, że kołnierze są wyrównane, a następnie mocno dociśnij złącza
do siebie. Ścisłe połączenie zapewnia właściwe wodoodporne uszczelnienie.

Wyrównaj kołnierze
1.

UV LAMP

2.

UV LAMP
BLUE CABLE
BLUE CABLE
CZARNY
BIAŁY

TUVP-1T-1Q Zasilacz
do lamp Triple i Quad

ZIELONY

120-277 VAC
ZASILACZ

Gwarancja producenta:

7 Montaż wziernika
1. Znajdź odpowiednie miejsce na zewnątrz kanału w
pobliżu instalacji lampy UV i nałóż naklejkę
ostrzegawczą / wymiany lampy Fresh-Aire UV®.
2. Wywierć otwór ½ ”przez pomarańczowy okrąg na
naklejce. Wciśnij rzutnię bezpieczeństwa UV w otwór.
3. Włącz główne zasilanie, a następnie włącz
przełącznik źródła światła UV. Użyj wziernika, aby
potwierdzić, że lampa UV działa.

8 Wymiana lampy
Bakteriobójcza lampa UV w Fresh-Aire UV® AHU Seria 1 wymaga okresowej wymiany. Lampy
TUVL-115P i TUVL-115P-OS (kontrola zapachu) należy wymieniać co roku. TUVL-215P i
TUVL-215P-OS należy wymieniać co 2 lata. Uwaga: lampy UV będą nadal emitować światło
widzialne, ale z czasem tracą działanie bakteriobójcze. Możesz zmienić na 2-letnią lampę z
kontrolą zapachu i / lub z istniejącym zasilaczem.

TUVL-115P & TUVL-115P-OS

TUVL-215P & TUVL-215P-OS

Uwaga: Stosowanie zamiennych lamp UV innych niż Fresh-Aire UV® powoduje
unieważnienie gwarancji. Uwaga: lampy UV zawierają niewielkie ilości rtęci - lampy
należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.

Niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie oświadczenia gwarancyjne złożone ustnie przez sprzedawcę, dystrybutora , dealera lub
zawarte w pisemnych instrukcjach, innych broszurach lub dokumentach informacyjnych dotyczących tego produktu. Niniejsza
gwarancja daje określone prawa, a Ty możesz także mieć inne prawa, które różnią się w zależności od stanu.
Co obejmuje niniejsza gwarancja? Niniejsza dożywotnia ograniczona gwarancja producenta obejmuje wszelkie wady lub
usterki materiałowe i wykonawcze w ramach normalnego użytkowania i obsługi, gdy jest obsługiwana i konserwowana
zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi okresu użytkowania urządzenia.
Jak długo trwa ubezpieczenie? 1) Zasilacz: tak długo, jak jesteś właścicielem nieruchomości, w której produkt jest
zainstalowany. 2) Lampa ultrafioletowa serii TUVL-1XX jest objęta gwarancją działania bakteriobójczego przez okres jednego
roku od daty instalacji. 3) Lampa ultrafioletowa serii TUVL-2XX jest objęta gwarancją działania bakteriobójczego przez dwa (2)
lata od daty instalacji. Niniejsza gwarancja nie podlega prawu przeniesienia .
Co zrobi Triatomic Environmental, Inc.? Triatomic Environmental, Inc. bezpłatnie wymieni każdą wadliwą lub nieprawidłowo
działającą część. Wszelkie koszty robocizny i koszty wysyłki wadliwego produktu należy uiścić w naszym dziale gwarancji.
Czego nie obejmuje ta gwarancja? Ten produkt nie jest przeznaczony do zakupu i zainstalowania umowę HVAC lub innego
rodzaju.. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów ani części zakupionych z innego źródła niż licencjonowane instalacje
HVAC lub elektryczne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części instalowanych przez nielicencjonowanych HVAC lub
wykonawców instalacji elektrycznych. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części uszkodzonych w wyniku niewłaściwego użycia,
nadużycia lub jakiegokolwiek innego zastosowania niż zamierzone użycie, wypadek, przypadek, zaniedbanie lub niewłaściwa
obsługa, konserwacja, instalacja, modyfikacja lub regulacja. Triatomic Environmental, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za
opłaty poniesione przez klienta za instalację lub usunięcie elementów objętych gwarancją.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje części ani wyposażenia używanego z systemem UV Fresh-Aire, które nie są produkowane
przez Triatomic Environmental, Inc.
** Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli z tym urządzeniem zostaną użyte lampy UV innych producentów niż Triatomic
Environmental, Inc.
Szkody wynikowe i przypadkowe nie podlegają zwrotowi w ramach niniejszej gwarancji. Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania urządzenia w niniejszym dokumencie i
nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody wtórne lub inne wynikające z zaniedbania producenta lub wynikające z
wyraźnej lub dorozumianej gwarancji lub naruszenia . Szkody następcze w rozumieniu niniejszej gwarancji obejmują między
innymi utratę użytkowania, dochód lub zysk lub utratę lub uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała lub śmierć osób lub
zwierząt spowodowane lub wynikające z działania, użytkowania, obsługa, instalacja, naprawa lub wymiana sprzętu lub w inny
sposób. Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie przypadkowych lub wynikowych szkód, więc powyższe
ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania.

