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8 Lamp

Wyrównaj kołnierze

5  Instalacja zasilacza
! 

podłączeniem zasilania. Wyłącz główne 
źródło zasilania przed instalacją.

1. Znajdź odpowiednie miejsce dla zasilacza

samogwintujących.
2. 

Zailacz  niskiego napięcia (18 - 32 VAC) z 
oznaczeniem "ER". Zasilacz wysokiego 
napięcia (120- 277 V "ST". 

6  Lamp 

przewód lampy UV do przewodu zasilającego.

Upewnić się, że kołnierze są wyrównane, a następnie wcisnąć złącza mocno 

wodoodporne. 

 "ST" 

2. 
2. 

1. 

1. 

7 Instalacji
Znajdź odpowiednie miejsce na zewnątrz 
przewodu powietrznego w pobliżu instalacji 
lampy UV i zamocuj naklejkę Fresh-Aire UV®.

Wywierć ½ " otwór  w pomarańczowym kółku na 
naklejce. Naciśnij przycisk bezpieczeństwa UV do 
otworu.

Włącz zasilanie i użyć wziernika, aby potwierdzić, 
że lampa UV pracuje.  

"ER" 18 - 32 VAC zasilacz

"ST" 110 - 277 VAC zasilacz

24 VAC
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 Trzeba  sprawdzi  ob olt pod ob

TUVL-115P & TUVL-115P-OS

: użycie lamp UV innych niż Fresh-Aire UV® unieważnia gwarancję.
: 

odwiedź stronę www.freshaireuv.eu

TUVL-215P & TUVL-215P-OS

AIR HANDLER
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Niskie napięcie "ER" 
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COMMON / BLUE

HOT / RED

Gwarancja producenta :
Niniejsza gwarancja uchyla i zastępuje Wszelkie oświadczenia gwarancyjne dokonane ustnie przez dystrybutora, dealera. ub zawarte w pisemnych 
instrukcjach lub innych broszurach czy dokumentach  tego produktu. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi określone prawa..
Co daje ta gwarancja?  gwarancji producenta obejmuje wszelkie usterki i nieprawidłowości w materiale i wykonawstwie produktów w 
warunkach normalnego użytkowania i obsługi, gdy produkty są eksploatowane i utrzymywane zgodnie z instrukcjami producenta przez cały okres 
użytkowania urządzenia.
Jak długo trwa gwarancja     Zasilacz  miesięcy od momentu montażu  lamp  z  bakteriobójczym 
miesięcy od daty instalacji.    lamp  z  bakteriobójczym  miesiące od daty instalacji. Niniejsza gwarancja jest 
niezbywalna. 
Stanowisko Triatomic Environmental Inc.     lub  zastąpi  wadliwe lub uszkodzone części bez opłaty jeżeli 
użytkownik przestrzega zasad niniejszej gwarancji.
Co ta gwarancja nie obejmuje? Niniejszy produkt jest przeznaczony do zakupu od licencjonowanych . Niniejsza gwarancja nie 
obejmuje produktów lub części zakupionych od innego źródła niż licencjonowani wykonawcy  . Niniejsza gwarancja nie obejmuje 
części zainstalowanych przez nielicencjonowanych wykonawców  . Niniejsza gwarancja nie obejmuje części uszkodzonych w wyniku 
niewłaściwego użycia, nadużycia lub innego użytku, niż jego przeznaczenie, wypadek, zdarzenia losowe, zaniedbania lub niewłaściwej eksploatacji, 
konserwacji, instalacji, 

nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opłaty ponoszone przez klienta w celu instalacji lub 
demontażu produktu.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje części lub wyposażenia stosowanego w system Fresh-Aire UV, które nie są produkowane przez 

 Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli lampy UV od producenta innego niż   ,  są używane z tym urządzeniem. 
Wynikowe i przypadkowe uszkodzenia nie podlegają zwrotowi w ramach niniejszej gwarancji. 

 oraz dystrybutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wystąpić w wyniku użycia sprzętu niniejszej 
instrukcji i nie ponosi odpowiedzialności za wtórne lub inne szkody.
 Niniejsza gwarancja nie obejmuje utraty możliwości użytkowania, dochodów lub zysku, utraty lub uszkodzenia mienia lub uszkodzenia ciała lub śmierci 
osób lub zwierząt spowodowanych przez lub wynikających z pracy, wykorzystywania, operacji, instalacji, naprawy lub wymiany urządzenia lub w inny 
sposób. 

Nie istnieją żadne inne gwarancje, które wykraczają poza opis niniejszego dokumentu
 uzyskać na  Aby  się do naprawy na podstawie niniejszej gwarancji należy zwrócić kartę  gwarancyjną lub zarejestrować się na 

stronie  coś jest nie tak z twoim produktem, skontaktuj się z instalatorem aby otrzymać oraz instrukcje dotyczące zwrotu 
produktu do licencjonowanego dystrybutora w swojej okolicy lub producenta.

do ciebie bez dodatkowych kosztów części zamienne.  zamienne mogą być odnawiane.  stwierdzimy, że dany produkt nie jest objęty gwarancją, 




