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Lista części

B

A Jednostka główna APCO-X

C

B Lampa UV

SYSTEM OCZYSZCZANIA POWIETRZA

C Płytka kanałowa

APCO-X usuwa zapachy (lotne związki
organiczne) i zanieczyszczenia biologiczne,
takie jak pleśń, bakterie, wirusy i alergeny.
System należy zamontować w kanale
centralnego systemu powietrznego.
Wielokrotnie nagradzany projekt APCO-X
wykorzystuje unikalną kombinację światła
UV-C i komórek z węgla aktywnego do
oczyszczania powietrza.

rei firuP riA tcuD-nI

D Uszczelka
E Śruby skrzydełkowe
F Przewód zasilający (modele ER/DER)G
G Wkręty

E

H Nakrętka

APCO-X Dual

H

I

J

WARNING

APCO-X Dual dodatkowe części

K Zdalna lampa UV
L Uchwyt montażowy

• Tylko wykwalifikowani technicy powinni instalować ten produkt *
• Instalować zgodnie z przepisami budowlanymi
• Przeczytaj uważnie instrukcje oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

K

M Naklejka ostrzegawcza

UWAGA!

1 Instalacja

M

N

1. Za pomocą uszczelki zaznacz linię cięcia na kanale.
2. Wytnij otwór w blasze lub płycie kanałowej.
WAŻNE! Usuń i wyrzuć wycięty kawałek

TUV-APCO-X-MAN 8.22.19

APCO-X jest zwykle instalowany na kanale po stronie
nawiewu tuż nad systemem powietrza (przed
nawilżaczem, jeśli taki istnieje), ale w razie potrzeby
można go również zainstalować po stronie powrotnej.
Jednostka APCO-X powinna być ustawiona w
Piec
taki sposób, aby powietrze przepływało
najpierw przez światło UV, a następnie do
elementu matrycy. Ustaw jednostkę APCO-X
tak, aby światło UV nie świeciło bezpośrednio
na materiałach, które nie są odporne na
promieniowanie UV (filtry, nawilżacze,
Opcjonalna
przewody elastyczne itp.). Jeśli to możliwe, 2 lampa UV
ustaw APCO-X tak, aby światło UV padało na
wężownicę chłodzącą.
Jeśli używana jest druga opcjonalna lampa
UV (APCO-X Dual) wybierz takie miejsce w
układzie powietrza, które pozwoli jej świecić
na największej powierzchni lub na obszarze
z najbardziej widocznym rozwojem
mikroorganizmów. Aby zainstalować
dodatkowe światło UV, należy skorzystać z
opcjonalnej instrukcji instalacji drugiego
zdalnego światła UV dostarczonej z APCO-X
Dual.

L

N Wziernik

CHROŃ OCZY PRZED ŚWIATŁEM UV
WYŁĄCZ URZĄDZENIE PRZED
SERWISOWANIEM

* Instalacja tego produktu przez kogokolwiek innego niż licencjonowanego elektryka lub wykonawcę instalacji HVAC powoduje utratę gwarancji.

2 Montaż kanału

1.

materiału.
3. W przypadku kanału blaszanego zabezpiecz płytę

2.

montażową za pomocą wkrętów samogwintujących
G. *

Centrala wentylacyjna

4. Usuń papierowy podkład z jednej strony uszczelki i
przymocuj uszczelkę do tylnej części płyty
montażowej.

5. Usuń papierowy podkład z tyłu uszczelki, a

Nawilżacz

następnie przymocuj płytę montażową i uszczelkę

3.

Wskaźnik
LED

do kanału.

6. W celu montażu płyty zagnij jej kołnierze wokół
krawędzi otworu. W przypadku płyt kanałowych użyj
taśmy na krawędziach płyty montażowej, aby
uniknąć przecieków powietrza i dodatkowego
mocowania.
* Aby zainstalować APCO-X bez mocowania płyty
tylnej za pomocą 4 wkrętów samogwintujących G .

2 lampa APCO-X Dual

4.

Filtr

5.

6a.

6b.

APCO-X w kanale
powrotnym

4 Podłączanie do zasilania

3 Podłączenie zasilacza do kanału i montaż lampy UV

WAŻNE!

1.

1. Włóż jednostkę główną APCO-X przez otwór w
kanale. W przypadku mocowania bezpośrednio
do kanału metalowego użyj 4 wkrętów
samogwintujących G. Jeśli używana jest płyta
tylna, zamocuj urządzenie na gwintowanych
słupkach i użyj 4 nakrętek H, aby je zabezpieczyć.
2. Włóż lampę UV.
3. Zamontuj lampę UV za pomocą 2 złączek H i
podłącz złącze lampy (pamiętaj o wyrównaniu
czterech styków złącza).
4. Obróć pokrywę, aby była prawidłowo ustawiona,
a następnie przymocuj ją śrubami skrzydełkowymi.

H

Przed podłączeniem do zasilania sprawdź, który model APCO-X jest instalowany.
Wyłącz główne źródło zasilania przed instalacją. Zawsze używaj odpowiednich
złączek i zakończeń przewodów. Informacje o modelu są wydrukowane na pokrywie
jednostki zasilającej.
WAŻNE! Urządzenie musi być podłączone do stałego zasilania - nie podłączaj do przekaźnika dmuchawy.

APCO-X
ER/DER
CZARNY

WSPÓLNY / NIEBIESKI
GORĄCY / CZERWONY

3.

LAMPA UV

ZŁĄCZE

BIAŁY PASEK

ZŁĄCZE

2.

G

J Złącze widełkowe

WAŻNE!

Wskaźnik LED
Niebieski = lampa włączona
Czerwony = lampa wyłączona

F

I Złącze wtykowe

US patent #7,704,463

© Fresh-Aire UV

D

CZARNY
CZERWONY

ZASILANIE
24 VAC

Opcjonalna 2 lampa UV

TRANSFORMATOR 24 VAC

4.

Podłącz po stronie obciążenia transformatora 24 VAC
ZŁĄCZE

LAMPA UV

APCO-X
SIP/DIP

H

B

E

L1 - CZARNY
L2 lub N - BIAŁY
GND - ZIELONY

ZASILANIE
120-277 VAC

Opcjonalna 2 lampa UV

Wtyczkę przewodu zasilającego można wyjąć, aby odsłonić przewody ołowiowe do zastosowań z drutami twardymi i zachowania certyfikatu Intertek ETL.

WAŻNE!
Systemy z wysokim obciążeniem 24 VAC mogą wymagać zainstalowania
oddzielnego transformatora 24 VAC do zasilania światła UV.
Zawsze używaj oddzielnego transformatora z „komunikującymi się”
systemami powietrza i wszystkimi modelami APCO-X Dual (TUV-APCO-X-D **).
Pobiera 16 VA, może być konieczne wykonanie obliczenia obciążenia: wolty
pod obciążeniem X amperów pod obciążeniem.

5 Wymiana lampy

Lampę UV w APCO-X (model TUVL-315) należy wymieniać co 3 lata.
Uwaga: lampy UV będą nadal emitować światło widzialne, ale z czasem tracą
skuteczność bakteriobójczą.
B

TUVL-315
UWAGA!
Lampy UV zawierają niewielkie ilości rtęci - lampy należy utylizować zgodnie
z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Aby uzyskać
więcej informacji, odwiedź www.lamprecycle.org
Uwaga: użycie zamiennych lamp UV innych niż Fresh-Aire UV® powoduje
utratę gwarancji.

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.

Uwagi dotyczące instalacji

Opcjonalna zdalna lampa UV

Przed zainstalowaniem zdalnej lampy Fresh-Aire UV,
konieczne jest określenie optymalnego miejsca
montażu wewnątrz systemu wentylacyjnego. Najpierw
poszukaj obszaru z najcięższym wzrostem pleśni.
Weź również pod uwagę lokalizację, która pozwoli
bakteriobójczemu promieniowaniu UV świecić na
największej powierzchni.

Instrukcje Instalacji
Zdalna lampa Fresh-Aire UV współpracuje z systemem APCO-X
w celu ulepszenia, dezynfekcji, konserwacji systemu, i lepszej
jakości powietrza w pomieszczeniach.

Częste miejsca montażu:
a W poprzek chłodnicy
a

b

Płyta "A" chłodnicy

c

Kanał po stronie powrotnej
b

OSTRZEŻENIE
CHROŃ OCZY PRZED ŚWIATŁEM UV
WYŁĄCZ URZĄDZENIE PRZED
SERWISOWANIEM

Ważne: niektóre materiały wewnątrz układu powietrznego
(w tym materiały filtrujące, przewód elastyczny, okablowanie itp.)
Mogą nie być odporne na promieniowanie UV. Użyj opcjonalnej
osłony UV (część #TUV-SHIELD-LPC) lub zakryj materiały
taśmą odblaskową.

WAŻNE!
•
•
•
•

Lampy APCO-X Dual są połączone szeregowo - połącz obie lampy ze światłem
Tylko wykwalifikowani technicy powinni instalować ten produkt
Lampy należy instalować zgodnie z odpowiednimi przepisami budowlanymi
Przeczytaj uważnie instrukcje, w tym ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

c

Opcje montażu

1 Instalacja powierzchni wewnętrznej klapy powietrza

2 Instalacja płyty/kanału chłodnicy „A”

2.

1.
3.

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

2.

1. Rozepnij wspornik „Z” L, wyginając go.
2. Wywierć 1” otwór w płycie „A” lub
kanale, a następnie przymocuj mniejszy
element wspornika za pomocą wkrętów
samogwintujących H.
3. Włóż lampę UV do otworu, a następnie
za pomocą plastikowych złączy przymocuj
lampę UV do wspornika „Z”, jak pokazano
na rysunku.

L

H

4.

3.

3 Konfiguracja zdalnej lampy UV

4 Instalacja wziernika

1. Znajdź odpowiednie miejsce na
zewnątrz kanału w pobliżu instalacji
lampy UV i naklej naklejkę ostrzegawczą
lampy Fresh-Aire UV® M.
2. Wywierć otwór ½” przez kółko na
naklejce. Wciśnij wziernik N w otwór.
3. Włącz zasilanie i użyj wziernika, aby
sprawdzić, czy lampa UV działa.
4. UWAGA ŹRDÓDŁO ŚWIATŁA UV

WAŻNE! Tylko model APCO-X Dual ma pojemność elektryczną i
dołączony kabel do opcjonalnego zdalnego światła UV.
Znajdź kabel lampy na spodzie po prawej stronie podwójnego
zasilacza APCO-X. Wywierć 1” otwór w układzie pneumatycznym
następnie włóż lampę i kabel przez otwór, uszczelnij otwór gumą
aby zminimalizować wyciek powietrza.

1.
BAKTERIOBÓJCZE ŚWIATŁO UV
WAŻNE
WYMIENNA LAMPA UV

WWW.FRESHAIREUV.EU
UWAGA ŹRDÓDŁO ŚWIATŁA UV

Aby dodać drugą lampę UV do
istniejącego systemu APCO-X, który nie
jest modelem Dual, należy zainstalować
oddzielną lampę Fresh-Aire UV
AHU Series 1 lub Blue-Tube UV.

Wyrównaj bolce za pomocą klucza wyrównującego
Kabel lampy

Lampa UV

Dociśnij mocno do siebie

5 Wymiana lampy
Drugą bakteriobójczą lampę UV K dołączoną do modeli APCO-X Dual należy
wymieniać co trzy lata razem z lampą główną.
Uwaga: Lampy UV po trzech latach mogą nadal emitować widoczne światło, jednak
ich skuteczność bakteriobójcza spada z czasem i szybko spada prawie do zera.

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

TUVL-315

UWAGA!
Lampy UV zawierają niewielkie ilości rtęci - lampy należy utylizować zgodnie
z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Aby uzyskać
więcej informacji, odwiedź www.lamprecycle.org
Uwaga: użycie zamiennych lamp UV innych niż Fresh-Aire UV® powoduje
utratę gwarancji.

MADE IN USA

