
Direct exposure to UV light is harmful to bare skin 
and eyes 

This unit is equipped with a UV light disinfection system
To prevent exposure to UV light, disconnect power before servicing 

Indirect exposure (blue glow) is not harmful

Caution 
UV Light

Germicidal UV Light Installation Instructions

Cutaway view of typical Mini UV® installation in mini split

Fresh-Aire Mini UV improves indoor air quality and 
fights biological contamination inside the air handling 
system. It extends the life of the air system and reduces 
maintenance costs.

Installation Notes
Mini UV is typically used for mini split systems and other limited space applications. 
Because space is tight the best place for mounting the UV lights is usually inside 
the supply vent with the light shining onto the blower wheel (which is prone to the 
worst mold growth). 

3. Drill holes to pass lamp 
cables through to back 
of unit as needed.

1. Determine the best location for the UV lamp clips 
and clean that area with the alcohol wipe.  Slide the 
mounting brackets onto the ends of the UV lamps.

1. Remove cover.

2a. Detach drain pan to access 
the area behind it.

2b. For systems with non-removable 
drain pan, remove louvers and 
baffles to access the area behind.

Parts Included
A  UV Lamps
B  Lamp Clips
C  Power Supply
D  Self-tapping Screws
E  Power Harness
F  Zip Ties
G  Zip Tie Base
H  Ring Connectors
I  Alcohol Wipe
J  Adhesive Tape
K  UV Warning Sticker

IMPORTANT!
• Only qualified technicians should install this product
• Install in accordance with relevant building codes
• Read instructions carefully including safety warnings

IMPORTANT!
Rotate the lamp so the warning sticker is visible and the UV light 
shines on blower wheel and mold prone areas, NOT INTO THE ROOM. 

IMPORTANT!
Orient the UV lamps so that the light shines into the air system, not into the room
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WARNING
PROTECT EYES FROM UV LIGHT
TURN OFF UNIT OR DISCONNECT

BEFORE SERVICING

Air System Preparation

UV Lamp Mounting

2. Peel off paper from the adhesive 
backing on the mounting brackets.  
Press the lamp with lamp clips firmly in 
place about 2” from blower wheel. 

3. Pass the UV lamp cables 
through to the back of 
the AC system.
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Instrukcja instalacji bakteriobójczej lampy UV
Fresh-Aire Mini UV poprawia jakość powietrza oraz zwal-
cza biologiczne zanieczyszczenia wewnątrz urządzeń 
związanych z cyrkulacją powietrza.

 Lampy UV
 Zaciski do lamp
 Zasilacz
 Śruby samogwintujące
 Przewody elektryczne
 Zapinki
 Baza do zapinek
 Złącza 
 Ściereczka
 Taśma klejąca
 Naklejka ostrzegawcza

WAŻNE!
*Tylko wykwalifikowane osoby mogą instalować to urządzenie.
*Instaluj zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.
*Przeczytaj dokładnie instrukcję, włączając w to ostrzeżenia doty-
czące bezpieczeństwa.

INSTALACJA
Mini UV ma zazwyczaj zastosowanie na małej powierzchni. Ze względu na ograni-
czone miejsce, najlepszym miejscem do montażu lampy UV jest środek nawiewu 
urządzenia, tak aby światło lampy świeciło na wentylator (jest to miejsce narażone 
na rozwój pleśni).

UWAGA!
ChroŃ oCZy PrZed ŚwIATłeM UV.

wyłąCZ LUB roZłąCZ UrZądZeNIe 
PrZed NAPrAwą. 

WAŻNE!

Instalacja typowego Mini UV- ujęcie w aksonometrii rozciętej

Ustaw lampę UV tak, aby świeciła ona w urządzeniu, w którym została zainstalowane,  
nie zaś na pomieszczenie.

PRZYGOTOWANIE KLIMATYZATORADołączone części:

1. Zdejmij pokrywę.

2. odczep  tacę ociekową dostań się 
do obszaru za wentylatorem.

3. w razie potrzeby wy-
wierć dziury, aby umieścić 
kable z tyłu urządzenia.

MONTOWANIE LAMPY UV
Ustal możliwie najlepsze miejsce dla zacisków 
lampy oraz oczyść to miejsce za pomocą waci-
ków nasączanych alkoholem. Przesuń wsporni-
ki/kinkiety na koniec lamp UV.

Zdejmij papier z przylepnej dolnej 
warstwy wsporników. Naciśnij mocno 
lampę przy użyciu zacisków, około 2 
cali od wentylatora.

WAŻNE!
Obróć lampę tak, aby naklejki ostrzegawcze były widoczne, a lampa 
świeciła na wentylator i podatne na rozwój pleśni obszary, nie zaś na 
pomieszczenie.

Przeciągnij kable 
lampy UV na tył 
klimatyzatora.
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POWER SUPPLY

UV LAMP

UV LAMP

BLACK
WHITE
GREEN

1. Remove the control box cover and 
connect the wiring harness as shown.  
TUVP-MINI-120 ballast wiring 
• Black to hot terminal 
• White to neutral 
• Green to ground  
TUVP-MINI-208/230 ballast wiring 
• Black to line 1 
• White to line 2 
• Green to ground

3. Insert the UV lamp cable connectors and wiring 
harness connector into the power supply.

4. Tuck the power supply into the 
line chase on the back of the 
ac unit or place it in or under 
the control box or other secure 
location.

5. Return power to the system and 
confirm that Mini UV is working.

6. Apply the UV warning sticker in 
an appropriate location.

Note: It can take up to 10 minutes for the 
UV lamp to warm up and fully illuminate.

2. Wiring Diagram*

* Mini UV comes with one power supply, 120 or 230 VAC, confirm before installation.

Note: Some indoor systems 
may require additional wiring 
to provide line voltage to the 
Mini UV™ power supply.

LAMP CABLES
POWER LEAD

The germicidal UV lamp in Fresh-Aire Mini UV® needs to be replaced yearly. 
Germicidal effectiveness falls off over time so UV lamp replacement is necessary 
even if the lamps continue to emit visible light after one year.

Power Supply Installation Lamp Replacement

Replace lamp only with part #TUVL-MINI 

Note: Use of replacement UV lamps other than Fresh-Aire UV® voids warranty.
Caution: UV lamps contain small amounts of mercury - dispose of lamps in 
accordance with local environmental regulations. For more information visit 

www.lamprecycle.org

This warranty supersedes and replaces any warranty statements orally made by the Sales Person, Distributor or Dealer or contained in the written instructions or other 
Brochures or informational documents in relation to this product.  This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from State 
to State.
What Does This Warranty Cover? This lifetime limited manufacturer warranty covers any defects or malfunctions in material and workmanship under the normal use 
and service when operated and maintained in strict accordance with manufacturer’s instructions for the Lifetime of the equipment.  
How Long Does The Coverage Last? 1) Fresh-Aire UV Power Supply: For as long as you own the real property where the product is installed.  2) TUVL-MINI Series 
Ultraviolet Lamp is warranted for germicidal output for one (1) year from the date of installation. This warranty is not transferable.  
What Will Triatomic Environmental, Inc. Do? Triatomic Environmental, Inc. will replace any defective or malfunctioning part at no charge. You must pay any labor 
charges and shipping charges of defective product to our warranty department.
What Does This Warranty Not Cover? THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE PURCHASED AND INSTALLED BY UNLICENSED HVAC OR ELECTRICAL CONTRACTORS. This 
warranty does not cover products or parts purchased from any source other than licensed HVAC or electrical contractors.  This warranty does not cover parts installed by 
unlicensed HVAC or electrical contractors.  This warranty does not cover parts damaged as a result of misuse, abuse, or any use other than its intended use, accident, acts of 
god, neglect, or from improper operation, maintenance, installation, modification or adjustments.  Triatomic Environmental, Inc. shall have no responsibility for charges 
incurred by the customer for installation or removal of warranted items.
This warranty does not cover parts or equipment used with the Fresh-Aire UV system that are not manufactured by Triatomic Environmental, Inc.
**This warranty shall be void if UV lamps from manufacturer’s other than Triatomic Environmental, Inc. are used with this equipment.
Consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty.  Manufacturer assumes no liability for any harm, which may occur as a result of the use of 
the equipment herein and shall not be liable for consequential or any other damages whether or not caused by manufacturer’s negligence or resulting from any express 
or implied warranty or breach thereof.  Consequential  damages for the purpose  of this warranty shall include, but not be limited to, loss of use, income or profit, or 
loss of or damages to property or injury or death to persons or animals occasioned by or arising out of operation, use, the operation, installation, repair or replacement 
of the equipment or otherwise.  Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may 
not apply to you.

There are no Warranties which extend beyond the description of the face hereof.
How Do You Get Service? In order to be eligible for service under this warranty you MUST return the warranty registration card or register online at www.freshaireuv.
com. If something is wrong with your product, call your installing contractor to receive a Return Merchandise Authorization (RMA) and instructions for returning the 
product to a licensed distributor in your area or the manufacturer.     
Once the product is returned, we will inspect your product and contact you within 10 business days of our receipt of the product to give the results of our inspection.  If 
we determine that the product is covered under this warranty, we will ship to you at no additional cost a replacement part.  Replacement parts may be refurbished.  If we 
determine that the product is not covered under this warranty, or that this warranty is void, the product will be returned to you COD.  There is no charge for inspection.
How Does State Law Apply? This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Manufacturer’s Warranty:

PODŁĄCZENIE ZASILANIA Zdejmij pokrywę skrzynki sterowania i podłącz 
wiązkę przewodów, jak pokazano na rysunku.
TUrP-MINI-120 podłączenie przewodów: 
• Czarny – faza
• Biały - neutralny
• Zielony – uziemienie
TUrP-MINI-208/230 podłączenie przewo-
dów:
• Czarno do linii 1
• Biały do linii 2
• Zielony – uziemienie

Schemat połączeo Rysunek

Uwaga: Niektóre systemy wewnętrzne 
mogą wymagać dodatkowej instalacji 
elektrycznej (okablowania) w celu 
zapewnienia napięcie sieciowego zasi-
lacza Mini UV ™ 

* Mini UV jest wyposażony w jedno źródło zasilania, 120 lub 230 VAC.  
Sprawdź przed podłączeniem.

 do lampy UV podłącz przewód zasilania  
i przewody lampy 

wsuń zasilacz z tyłu urządzenia lub 
umieść w skrzynce sterowniczej lub 
innym bezpiecznym miejscu.

włącz zasilanie i sprawdź czy Mini UV 
działa.

Przyklej naklejkę ostrzegawczą UV  
w odpowiednim miejscu.

Uwaga: Czas potrzebny do uruchomienia lampy 
i włączenia całkowitego oświetlenia może trwać 
do 10 minut.

Wymiana lampy
Bakteriobójcze lampy UV Fresh-Aire Mini UV® należy wymieniać raz w roku. Sku-
teczność bakteriobójcza z biegiem czasu spada, tak więc wymiana lampy UV jest 
konieczna, nawet wtedy, gdy lampy nadal emitują światło widzialne po upływie 
jednego roku. 

Zmiana lampy tylko na część #TUVL-MINI

Uwaga: Korzystanie z zamienników lamp UV innych niż Fresh-Aire UV® unieważnia 
gwarancję.

Uwaga: Lampy UV zawierają niewielkie ilości rtęci - wyrzucać lampy zgodnie  
z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. 

WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA

Niniejsza gwarancja zastępuje wszystkie warunki gwarancji 
przekazane ustnie przez osobę sprzedającą, dystrybutora czy 
dilera, a także inne broszury czy dokumenty powiązane z tym 
produktem
Niniejsza gwarancja daje nabywcy określone prawa.
 Co pokrywa niniejsza gwarancja?
5 letnia gwarancja producenta pokrywa wszystkie defekty oraz 
awarie, jeśli urządzenie jest użytkowane zgodnie z instrukcją i 
zaleceniami producenta.
Jak długo trwa okres gwarancyjny?
1) Zasilacz Fresh-Aire UV: tak długo jak nabywca jest właścicie-
lem mienia, w którym urządzenie zostało zainstalowane.
2) Moc bakteriobójcza lampy/właściwości bakteriobójcze lam-
py ultrafioletowej TUVL-MINI Series jest objęta gwarancją przez 
rok od daty nabycia lampy. Gwarancja ta jest niezbywalna.
Obowiązki Triatomic Environmental, Inc.?
Triatomic Environmental, Inc. wymieni za darmo wszystkie źle 
działające czy uszkodzone części.
Nabywca nie ponosi żadnych kosztów związanych z naprawą.
Czego nie pokrywa niniejsza gwarancja?
PRODUKT TEN NIE JEST PRZEZNACZONY DO NABYCIA I INSTA-
LACJI PRZEZ NIELICENCJONOWANEGO INŻYNIERA HVAC LUB 
ELEKTRYKA.
Gwarancja ta nie dotyczy urządzeń lub części nabytych z innych 
źródeł niż wykwalifikowany inżynier HVAC.
Gwarancja ta nie dotyczy części zamontowanych przez nieli-
cencjonowanego inżyniera HVAC.
Gwarancja ta nie dotyczy części uszkodzonych w skutek złego 
użytkowania, nadużywania oraz każdego użycia innego 
niż przeznaczone, wypadków, zaniedbania, niewłaściwego 
obchodzenia się z urządzeniem, nieprawidłowej instalacji czy 
modyfikacji.
Triatomic Environmental, Inc. oraz FreshairUV Poland nie 

ponosi odpowiedzialności za koszta poniesione przez nabywcę 
podczas instalacji czy wymiany objętych gwarancją części.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje części i wyposażenia uży-
wanego z systemem Fresh-Aire UV, które nie są produkowane 
przez Triatomic Environmental Inc. ** Niniejsza gwarancja traci 
ważność, jeśli lampy UV od producenta innego niż Triatomic 
Environmental Inc. są używane z tym urządzeniem.
Wynikające z nieodpowiedniego użytkowania oraz przypadko-
we uszkodzenia nie podlegają zwrotowi w ramach niniejszej 
gwarancji.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek 
szkody, które mogą wystąpić w wyniku korzystania z urządzeń 
niniejszej instrukcji i nie ponosi odpowiedzialności za będące 
skutkiem inne szkody.
 Nie istnieją żadne gwarancje, które wykraczają poza opisane 
tu warunki.
Jak uzyskać pomoc serwisową?
W celu skorzystania z serwisu w ramach niniejszej gwarancji 
należy zwrócić kartę rejestracyjną lub zarejestrować się na 
stronie www.freshaireuv.eu.
Jeśli coś jest nie tak z produktem, skontaktuj się z instalatorem.
Aby otrzymać  instrukcje zwrotu produktu od licencjonowane-
go dystrybutora w twojej okolicy.
Kiedy produkt zostanie zwrócony, sprawdzimy produkt i skon-
taktujemy się z Tobą w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania 
przez nas produktu, aby przekazać wyniki naszych testów.
Jeśli stwierdzimy, że produkt jest objęty gwarancją, wyślemy 
do Ciebie bez dodatkowych kosztów części zamienne.
Części zamienne mogą być poddane renowacji.
Jeśli stwierdzimy, że dany produkt nie jest objęty gwarancją, 
lub że gwarancja jest nieważna, produkt zostanie odesłany do 
Ciebie na Twój koszt.
Sprawdzenie nie podlega opłacie.
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