
Typowe lokalizacje lamp UV

Ważne:  niektóre 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 zakryj 

materiały taśmą odblaskową.

1. Określ optymalną pozycję
do umieszczenia lampy UV.
2. Użyj noża do przecięcia szczeliny w izolacji
3. Umieść magnetyczny wspornik „Z” 
bezpośrednio na
metalowej powierzchni lub usuń magnes i 
zamocuj wspornik na stałe za pomocą 
dostarczonych wkrętów samogwintujących.
Użyj taśmy foliowej, aby zamknąć nacięcie w 
izolacji.
4. Użyj plastikowych szybkozłączek do 
zamocowania
Lampa UV do wspornika „Z”, jak pokazano.

KROK 1: Instalacja lampy UV

Montaż powierzchniowy

KROK 1: Instalacja lampy UV 

CZĘŚCI *

Montaż na chłodnicy lub w kanale

1. Rozepnij wspornik „Z”, 
wyginając.
2. Wywierć otwór 1 ”w płycie„ A 
”lub kanale, aby przymocować 
mniejszy element wspornika za 
pomocą wkrętów 
samogwintujących.
3. Włóż lampę UV do otworu, a 
następnie za pomocą 
plastikowych szybkozłączy 
przymocować lampę UV do 
wspornika „Z”, jak pokazano na 
rysunku.
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Bakteriobójcze światło 
ultrafioletowe jest instalowane 
wewnątrz systemu wentylacyjnego, 
aby zmniejszyć zanieczyszczenie 
biologiczne, co poprawia 
sprawność  systemu  HVAC i 
poprawia jakość powietrza w 
pomieszczeniach.

INSTRUKCJA MONTAŻU 
BAKTERIOBÓJCZEJ LAMPY UV- C 
BLUE-TUBE UV  &  AHU SERIA1

 WAŻNE!
• Tylko wykwalifikowani technicy powinni instalować ten produkt *
• Instalować zgodnie z odpowiednimi przepisami budowlanymi
• Przeczytaj uważnie instrukcje, w tym ostrzeżenia dotyczące 
bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE !

CHROŃ OCZY PRZED ŚWIATŁEM UV 
WYŁĄCZ URZĄDZENIE PRZED 

SERWISOWANIEM

*instalacja tego produktu przez kogokolwiek innego niż licencjonowani wykonawcy instalacji HVAC lub elektrycy powoduje utratę gwarancji.
© Fresh-Aire UV

*Części dołączone do zestawu będą się różnić w zależności od modelu.

US patent #7,704,463

A   CZĘŚCI: TUVL-115P   : 1 ROK

B  CZĘŚCI: TUVL-215P   : 2 LATA

C  “ER” 18 - 32 VAC  ZASILACZ

D  “ST” 110 - 277 VAC  ZASILACZ

E  “DT” 110 - 277 VAC Zasilacz

F  “NEMA-R3”  110 - 277 VAC ZASILACZ

X    Naklejka   

WARNING

Y    Wizjer   

WARNING

Z  Uchwyt 
      magnetyczny 

G  Wkręty samogwintujące

H   Quick Nuts (plastic)  

I  Złącza    

J   Złącza widełkowe

G

H
I



Gwarancja producenta:
Niniejsza gwarancja zastępuje i zastępuje wszelkie oświadczenia gwarancyjne złożone ustnie przez sprzedawcę, 
dystrybutora lub dealera lub zawarte w pisemnych instrukcjach lub innych broszurach lub dokumentach informacyjnych 
dotyczących tego produktu. Niniejsza gwarancja przyznaje Ci określone prawa, ale możesz mieć również inne prawa, które 
różnią się w zależności od stanu.
Co obejmuje ta gwarancja? Ta dożywotnia ograniczona gwarancja producenta obejmuje wszelkie wady lub usterki 
materiału i wykonania podczas normalnego użytkowania i obsługi, gdy urządzenie jest obsługiwane i konserwowane 
zgodnie z instrukcjami producenta przez cały okres eksploatacji urządzenia.
Jak długo trwa gwarancja? 1) Zasilanie: tak długo, jak jesteś właścicielem nieruchomości, na której produkt jest 
zainstalowany. 2) Lampy ultrafioletowe serii TUVL-1XX są objęte gwarancją na działanie bakteriobójcze przez okres jednego 
roku od daty instalacji. 3) Lampy ultrafioletowe serii TUVL-2XX są objęte gwarancją na działanie bakteriobójcze przez dwa 
(2) lata od daty instalacji. Niniejsza gwarancja nie podlega przeniesieniu.
Co zrobi Triatomic Environmental, Inc.? Triatomic Environmental, Inc. bezpłatnie wymieni każdą wadliwą lub nieprawidłowo 
działającą część. Musisz zapłacić wszelkie koszty robocizny i koszty wysyłki wadliwego produktu do naszego działu 
gwarancyjnego.
Czego nie obejmuje ta gwarancja? PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO NABYWANIA I INSTALACJI PRZEZ 
NIELICENCJONOWANYCH WYKONAWCÓW HVAC LUB ELEKTRYCZNYCH. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów ani 
części zakupionych z innego źródła niż licencjonowani wykonawcy instalacji HVAC lub elektrycznych. Niniejsza gwarancja 
nie obejmuje części zainstalowanych przez nielicencjonowanych wykonawców HVAC lub elektrycznych. Niniejsza 
gwarancja nie obejmuje części uszkodzonych w wyniku niewłaściwego użycia, nadużycia lub innego użycia niż 
przeznaczenie, wypadku, działań niepożądanych, zaniedbania lub nieprawidłowej obsługi, konserwacji, instalacji, 
modyfikacji lub regulacji. 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 Fresh-Aire UV, które nie zostały 
wyprodukowane przez Triatomic Environmental, Inc.
** Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli z urządzeniem używane są lampy UV innego producenta niż Triatomic 
Environmental, Inc.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkód następczych i przypadkowych. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody, które mogą wystąpić w wyniku użytkowania niniejszego sprzętu i nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody następcze lub inne szkody, niezależnie od tego, czy są one spowodowane zaniedbaniem producenta, czy też 
wynikają z jakiejkolwiek wyraźnej lub dorozumianej gwarancji lub jej naruszenia. . Szkody następcze dla celów niniejszej 
gwarancji obejmują między innymi utratę użytkowania, dochodu lub zysku, utratę lub uszkodzenie mienia lub obrażenia 
ciała lub śmierć osób lub zwierząt spowodowane lub wynikające z działania, użytkowania, obsługi, instalacji, naprawy lub 
wymiany sprzętu lub w inny sposób. Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za 
szkody przypadkowe lub wtórne, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania.

Nie ma żadnych gwarancji wykraczających poza opis twarzy.
Jak otrzymujesz usługi? Aby móc skorzystać z serwisu w ramach niniejszej gwarancji, 

MUSISZ zwrócić kartę rejestracji gwarancji lub zarejestrować się online na stronie www.freshaireuv. com. Jeśli coś jest nie 
tak z produktem, zadzwoń do wykonawcy instalacji, aby otrzymać upoważnienie do zwrotu towaru (RMA) i instrukcje 
dotyczące zwrotu produktu do licencjonowanego dystrybutora w Twojej okolicy lub do producenta.

Po zwrocie produktu sprawdzimy Twój produkt i skontaktujemy się z Tobą w ciągu 10 dni 
roboczych od otrzymania produktu, aby przedstawić wyniki naszej kontroli. Jeśli ustalimy, że produkt jest objęty niniejszą 
gwarancją, wyślemy do Ciebie część zamienną bez dodatkowych kosztów. Części zamienne mogą być regenerowane. Jeśli 
ustalimy, że produkt nie jest objęty niniejszą gwarancją lub że gwarancja jest nieważna, produkt zostanie odesłany za 
pobraniem. Nie ma opłaty za kontrolę. Jak ma zastosowanie prawo stanowe? Niniejsza gwarancja daje Ci określone prawa, 
ale możesz mieć również inne prawa, które różnią się w zależności od stanu.

KROK 3: Podłączanie lampy
Podłącz lampę: upewnij się, że kołnierze są wyrównane, a 
następnie mocno dociśnij złącza. Szczelne połączenie 
zapewnia odpowiednią wodoodporność.

KROK 4: Naklejka ostrzegawcza UV i wziernik bezpieczeństwa
1. Znajdź odpowiednie miejsce na zewnątrz kanału w pobliżu 
instalacji lampy UV i nakleić naklejkę ostrzegawczą / i datą 
wymiany lampy Fresh-Aire UV®
2. Wywierć otwór ½ ”przez pomarańczowe kółko na naklejce. 
Wciśnij wizjer bezpieczeństwa UV do otworu.
3. Włącz zasilanie i użyj wziernika, aby sprawdzić, czy lampa UV 
działa.

Wymienne lampy

Lampy bakteriobójcze UV należy okresowo 
wymieniać. Systemy będą obejmować 
jeden rok (TUVL-1xx) 
lub dwuletnie (TUVL-2xx) lampy UV-C.
Uwaga: lampy UV będą nadal emitować światło 
widzialne, ale z czasem tracą skuteczność 
bakteriobójczą. Roczne i dwuletnie lampy są 
wymienne, możesz je wymienić na dwuletnie, 
korzystając z istniejącego zasilacza.

© Fresh-Aire UV®         RESUVMAN-050120

PART: TUVL-115P  żywotność 
 1 rok FITS: Blue-Tube UV, 
AHU Seria 1

PART: TUVL-215P  żywotność: 
2 lata FITS: Blue-Tube UV, AHU 
Seria 1

120-277 VAC
ZASILACZ

UV LAMPA
NIEBIESKI PRZEWÓD

ROZŁĄCZNIKL1-CZARNY
L2 N-BIAŁY
OCHRONNY ZIELONOŻÓŁTY

120-277 VAC
ZASILACZ

UV LAMPA

NIEBIESKI PRZEWÓD

L1-CZARNY
L2 N- BIAŁY

OCHRONNY ZIELONO-ŻÓŁTY

UV LAMPA
NIEBIESKI PRZEWÓD

KROK 2: Instalacja zasilacza

WAŻNE ! Sprawdź, jaki zasilacz jest 
dołączony do bakteriobójczego światła UV 
przed podłączeniem do zasilania. Wyłącz 
główne źródło zasilania przed instalacją.
1. Znaleźć odpowiednie miejsce na zasilacz 
wewnątrz panelu sterowania centrali 
wentylacyjnej. Zainstaluj za pomocą wkrętów 
samogwintujących.
2. Skorzystaj ze schematów okablowania, aby 
podłączyć zasilanie. Zasilacz niskiego napięcia 
podłącza się do transformatora 24 VAC systemu 
wentylacji (lub w razie potrzeby dodaj 
transformator 24 VAC).
Zasilacze o napięciu sieciowym są podłączane 
bezpośrednio do zasilania 120-277 VAC.
Niektóre zasilacze o napięciu sieciowym mogą 
obsługiwać więcej niż jedną lampę UV. Będą 
dostarczane z dwoma lub więcej niebieskimi 
kablami.

KROK 2: Instalacja zasilacza 

“ST” Okablowanie liniowe dla pojedynczej lampy 

"DT" Okablowanie podwójnych lamp i„ NEMA-R3 ”

WAŻNE! Musi być podłączony do stałego zasilania - nie podłączać do przekaźnika dmuchawy.

“ER ”niskonapięciowe okablowanie pojedynczej lampy

   ZASILACZ 
24 VAC

KLIMATYZATORA

24 VAC
     ZASILACZ

LAMP UV
NIEBIESKI PRZEWÓD

CZARNY

CZERWONY

            WAŻNY  !
Systemy z wysokim obciążeniem 24 VAC mogą wymagać zainstalowania oddzielnego transformatora 24 VAC do 
zasilania światła UV.
Zawsze używaj oddzielnego transformatora 24 VAC z „komunikującymi się” systemami powietrza.
Pobiera 16 VA, może być konieczne wykonanie obliczeń obciążenia: wolty pod obciążeniem X amperów pod 
obciążeniem.

UWAGA!
Lampy UV zawierają niewielkie ilości rtęci

Lampy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami 
dotyczącymi ochrony środowiska.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.recykling.pl

Wyrównaj kołnierze

   WWW.FRESHAIREUV.EU  
 biuro@freshaireuv.eu    + 48 604 235 459

Uwaga !!!

               Użycie zamiennych lamp UV innych niż Fresh-Aire UV® powoduje utratę gwarancji.
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