Бактерицидна лампа УФ
Light - інструкція інсталяції
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Fresh-Aire UV® AHU Series 1 встановлений у вентиляційній
системі для зменшення біологічного забруднення, зниження
обслуговування та покращення якості повітря в приміщенні. D

ДЕТАЛІ

2 Примітки щодо встановлення
Перш ніж встановлювати Fresh-Aire UV® AHU Series 1,
необхідно визначити оптимальне місце кріплення
пневматичної системи. Спочатку шукайте область з
найвищим ростом цвілі. Також розгляньте місце, де на
найбільшій поверхні буде світитися бактерицидне
світло УФ. Для кращого протимікробного ефекту в
різних частинах повітряної системи можна встановити
дві або більше ламп.
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Важливо !

з'єднувачі

Тільки кваліфіковані особи можуть встановити цей пристрій.
Треба інсталювати відповідно до відповідних норм,
Уважно прочитайте інструкцію, включаючи інструкції з безпеки.
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Деякі типові місця монтажу:

Б Блок живлення

Б

A

Ж Клеми

А шнур живлення
Б на повітродувки
В поперек охолодника

В
Г
Г

Г фронт охолодника
Д пластина охолодника „A”
Е провід поворотний

Д

Увага
Захистити очі від світлом УФ.
Вимкніть пристрій перед
ремонтом

Е

Важливо: Матеріали всередині повітряної системи
(включаючи фільтраційні носії, гнучкий шланг, кабелі, тощо)
можуть не бути стійкими до УФ випромінювання.
Використовуйте необов'язкове УФ покриття (частина # TUV- Варіанти монтажу лампи УФ
SHIELD-LPC) або покрийте матеріали світловідбиваючою
стрічкою.

dotyczące bezpieczeństwa.
* Iнсталяція цього продукту особою яка не є ліцензованою особою HVAC або підрядник електричної
системи анулює гарантію.

3 Інсталяція внутрішньої поверхні вентилятора

4 Монтаж охолодника „A”
1.

2.
3.

2.
1. Визначте оптимальне положення для
розміщення УФ лампи.
2. Використовуйте універсальний ніж, щоб
вирізати зазор в ізоляції на внутрішній
поверхні.
3. Помістіть магнітний кронштейн "Z"
безпосередньо на металеву поверхню або
вийміть магніт і закріпіть кронштейн за
допомогою доданих саморізів. Використовуйте
стрічку з фольги, щоб закрити розріз ізоляцією.
4. Використовуйте швидкоз'єднувальні гайки
для монтажу.
Лампа УФ для кронштейна "Z", як показано.

4.

1. Визначте оптимальне положення для
розміщення УФ лампи.
2. Використовуйте універсальний ніж,
щоб вирізати зазор в ізоляції на
внутрішній поверхні.
3. Помістіть магнітний кронштейн "Z"
безпосередньо на металеву поверхню
або вийміть магніт і закріпіть кронштейн
за допомогою доданих саморізів.
Використовуйте стрічку з фольги, щоб
закрити розріз ізоляцією.
4. Використовуйте швидкоз'єднувальні
гайки для монтажу.
Лампа УФ для кронштейна "Z", як
показано.

3.

Підключення до джерела живлення
Блок живлення для цього пристрою
доступний як штепсель 120 VAC (В) або
постійної версії.
Якщо локальна розетка 120 VAC (В)
змінного струму недоступна, систему
можна підключити безпосередньо до
джерела живлення вентиляційної
системи, підключивши пристрій до
основного джерела живлення
вентиляційного блоку.

5 Інсталяція блоку живлення
1. Знайдіть відповідне місце для блоку
живлення зовні або всередині вентиляційного
блоку / печі. Встановіть джерело живлення в
місці з легким доступом до вимикача
живлення, щоб увімкнути / вимкнути УФ-світло
для обслуговування. Встановіть саморізами.
2. Використовуйте схему електропроводки,
щоб правильно підключити джерело живлення
110–277 VAC (В)

TUVP-1S-1D блок живлення
для одиничні лампи
та подвійні

ВАЖЛИВО! Він повинен бути підключений
до постійної потужності- не підключайте до
реле повітродувки. Переконайтеся, що
пристрій належним чином заземлений.

1. Коли всі інші елементи правильно встановлені, підключіть кабель УФлампи до силових кабелів
2. Переконайтеся, що фланці вирівняні, потім міцно стисніть з'єднувачі.
Щільне з'єднання забезпечує належну водонепроникну герметизацію

Вирівняйте фланці
1.

UV LAMP

2.

UV LAMP
BLUE CABLE
BLUE CABLE
ЧОРНИЙ
БІЛИЙ

TUVP-1T-1Q блок
живлення для ламп
Triple i Quad

ЗЕЛЕНИЙ

120-277 VAC
блок живлення

Гарантія виробника

7 Монтаж візира
1. Знайдіть відповідне місце поза каналом біля
установки УФ-лампи та застосуйте наклейку
попередження / заміну лампи Fresh-Aire UV®.
2. Просвердлите отвір ½” через помаранчевий круг
на наклейці. Просуньте оглядовий вікно безпеки УФ в
отвір.
3. Увімкніть головне живлення, а потім увімкніть
перемикач джерела світла УФ. Скористайтеся з
візира, щоб підтвердити справність УФ-лампи.

8 Заміна лампи
Бактерицидна УФ-лампа у серії Fresh-Aire UV® AHU Series 1 потребує періодичної заміни.
Лампи TUVL-115P і TUVL-115P-OS (контроль запаху) треба замінювати щороку.
TUVL-215P та TUVL-215P-OS треба замінювати що 2 роки.
Увага: УФ-лампи все одно випромінюватимуть видиме світло, але з часом втратять свою
бактерицидну дію. Ви можете перейти на дворічну лампу з контролем запаху та / або з наявним
джерелом живлення.

TUVL-115P & TUVL-115P-OS

TUVL-215P & TUVL-215P-OS

Увага: Використання замінних УФ-ламп, окрім Fresh-Aire UV®, втрачає гарантію.
Увага: Лампи УФ містять невелику кількість ртуті - лампи повинні утилізуватися
відповідно до місцевих екологічних норм.

Ця гарантія замінює будь-які гарантійні заяви, зроблені усно продавцем, дистриб'ютором, дилером або містяться в
письмових інструкціях, інших брошурах чи інформаційних документах щодо цього товару. Ця гарантія надає конкретні
юридичні права, а також ви можете мати інші права, які залежать від штату до штату.
Що стосується цієї гарантії? Обмежена довічна гарантія цього виробника поширюється на будь-які дефекти або дефекти
в матеріалі та виготовленні при звичайному використанні та обслуговуванні при експлуатації та обслуговуванні
відповідно до інструкцій виробника щодо терміну служби пристрою. Скільки триває страхування? 1) Блок живлення: до
тих пір, поки ви володієте майном, де встановлений продукт. 2) Ультрафіолетова лампа серії TUVL-1XX покривається
бактерицидною гарантією протягом одного року з дати встановлення. 3) Ультрафіолетова лампа серії TUVL-2XX
покривається бактерицидною гарантією протягом двох (2) років з дати встановлення. Ця гарантія не поширюється на
право передачі права власності.Що робитиме Triatomic Environmental, Inc.? Triatomic Environmental, Inc. замінити будьяку несправну або несправну деталь безкоштовно. Усі витрати на оплату праці та витрати на доставку дефектного
товару повинні бути оплачені нашим відділом гарантій. Що ця гарантія не покриває? Ця гарантія не поширюється на
продукти або деталі, придбані у іншого джерела, відмінного від ліцензованого HVAC або електроустановок. Ця гарантія
не поширюється на деталі, встановлені неліцензованими HVAC або електричними підрядниками. Ця гарантія не
поширюється на частини, пошкоджені внаслідок неправильного використання, зловживання чи будь-якого іншого
використання, крім призначеного використання, аварії, аварії, нехтування або неналежного користування,
обслуговування, встановлення, модифікації чи налаштування. Triatomic Environmental, Inc. не несе відповідальності за
стягнення замовника за встановлення або видалення компонентів, на які поширюється гарантія. Ця гарантія не
поширюється на частини та обладнання, що використовуються із УФ-системою Fresh-Aire, які не виробляються Triatomic
Environmental, Inc.
** Ця гарантія недійсна, якщо з цим пристроєм використовуються ультрафіолетові лампи, що не належать до Triatomic
Environment, Inc
Постійні та випадкові пошкодження за цією гарантією не повертаються. Виробник не несе відповідальності за будь-які
збитки, які можуть виникнути в результаті використання пристрою в цьому документі, і не нестиме відповідальності за
наслідкові або інші збитки, спричинені недбалістю виробника або наслідком явної чи непрямої гарантії чи порушення.
Послідовні збитки в межах цієї гарантії включають, але не обмежуються цим, втрату використання, дохід або прибуток
чи збиток або збиток майну чи тілесні ушкодження чи смерть осіб або тварин, спричинені або виникли внаслідок
експлуатації, використання, обслуговування, встановлення, ремонту або заміни обладнання чи іншим чином. Деякі
штати не дозволяють виключити або обмежити випадкові чи наслідкові збитки, тому вищевказане обмеження чи
виключення може не стосуватися вас.

