
Типові місця ламп УФ
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-SHIELD-LPC) або покрийте 

матеріали світловідбиваючою 
стрічкою.

КРОК 1: 

Поверхневий монтаж
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.

КРОК 1:  

ЧАСТИНИ *

Установка на охолоднику або в каналі

1. 

2. 
1. 

2. 3. 

4. 3. 

Z

Бактерицидне УФ світло 
встановлюється всередині 
вентиляційної системи для 
зменшення біозабруднення, що 
підвищує ефективність системи 
HVAC та покращує якість повітря 
в приміщенні.

IІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ 
БАКТЕРИЦИДНОЇ ЛАМПИ UV- C 
BLUE-TUBE UV  &  AHU SERIA1

 ВАЖЛИВО!
• Тільки кваліфіковані особи можуть встановити цей пристрій.
Треба інсталювати відповідно до відповідних норм,
 Уважно прочитайте інструкцію, включаючи інструкції з 
безпеки.

Увага
Захистити очі від світлом УФ. 

Вимкніть пристрій перед 
ремонтом

* Iнсталяція цього продукту особою яка не є ліцензованою особою HVAC або підрядник електричної системи анулює гарантію.
© Fresh-Aire UV

*Запчастини, що входять до комплекту, залежать від моделі.

US patent #7,704,463

A  ЧАСТИНИ; TUVL-115P   : 1 РІК

B   ЧАСТИНИ; TUVL-215P: 2 РОКИ

C  “ER” 18 - 32 VAC  ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ

D  “ST” 110 - 277 VAC ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ

E  “DT” 110 - 277 VAC ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ

F  “NEMA-R3”  110 - 277 VAC ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ

X   НАКЛЕЙКА   

WARNING

Y    Візир   

WARNING

Z  
магнітний тримач        

G  Гвинти

H   Quick Nuts (plastic)  

I  Роз'єми    

J   З'єднувачі роз'єми

G

H
I

Монтаж лампи УФ Інсталяція лампи УФ

1. Розкрутіть кронштейн "Z", зігнувши 
його.
2. Просвердлите 1 отвір у пластині 
"A"або в каналі, меншу частину 
кронштейна закріпіть саморізами.
3. Вставте у отвір УФ-лампу, потім 
закріпіть УФ-лампу на кронштейні "Z" 
пластиковими швидкими роз'ємами, 
як показано на малюнку.



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.

КРОК 3: Підключення лампи
Підключіть лампу: переконайтеся, що фланці 
вирівняні, а потім міцно натисніть на стики. Щільне 
з'єднання забезпечує належну водонепроникність

КРОК 4: 
Попереджувальна наклейка УФ  та візир безпеки
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, cкористайтеся з візира, щоб 
підтвердити справність УФ-лампи.

Заміна лампи

Бактерицидні лампи УФ треба періодично 
замінювати. Системи включатимуть
один рік (TUVL-1xx) або дворічні (TUVL-2xx) 
лампи УФ. Увага: УФ-лампи все одно 
випромінюватимуть видиме світло, але з 
часом втратять свою бактерицидну дію.
Щорічні та дворічні лампи є змінними, їх 
можна замінити дворічними лампами, 
використовуючи існуючий блок живлення.

© Fresh-Aire UV®         RESUVMAN-050120

PART: TUVL-115P  життєздатність 1рік 
FITS: Blue-Tube UV, AHU Seria 1

PART: TUVL-215P  життєздатність: 2 роки 
FITS: Blue-Tube UV, AHU Seria 1

120-277 VAC  
ДЖЕРЕЛО       

ЖИВЛЕННЯ

УФ ЛАМПА
СИНІЙ ПРОВІД

L1-ЧОРНИЙ ВИМИКАЧ

L2 N-БІЛИЙ
ЗАХИСНИЙ ЗЕЛЕНОЖОВТИЙ

120-277 VAC 
ДЖЕРЕЛО       

ЖИВЛЕННЯ

УФ ЛАМПА

СИНІЙ ПРОВІД

L1-ЧОРНИЙ
L2 N- БІЛИЙ

ЗАХИСНИЙ ЗЕЛЕНОЖОВТИЙ

УФ ЛАМПА
СИНІЙ ПРОВІД

КРОК 2:  Інсталяція блоку живлення

Важливо! Перед підключенням до джерела 
живлення перевірте, яке джерело живлення 
підключено до бактерицидного УФ-світла. 
Перед установкою вимкніть основне 
джерело живлення.
1. Знайдіть відповідне місце для джерела 
живлення всередині пульта управління 
повітряного блоку. Встановіть саморізами.
2. Для підключення живлення див. схеми 
електропроводки. Блок живлення низької 
напруги підключається до трансформатора 
24 В змінного струму вентиляційної системи 
(або, якщо потрібно, додайте трансформатор 
24 В змінного струму).
Блоки живлення напруги підключаються 
безпосередньо до джерела змінного струму 
120-277 VAC. 
Деякі джерела живлення напруги можуть 
працювати з більш ніж однією УФ-лампою. 
Вони поставляться з двома або більше синіми 
кабелями.

КРОК 2: І нсталяція блоку живлення 

“ST” Лінійне кабелювання для однієї лампи
    

"DT" кабелювання  подвійних ламп та „NEMA-R3”

“ER ”електропроводка низької напруги однієї лампи

 ДЖЕРЕЛО ЖИВ.
24 VAC

КОНДИЦІОНЕРА

24 VAC
     ДЖЕРЕЛО       
ЖИВЛЕННЯ

ЛАМПА УФ
СИНІЙ ПРОВІД

ЧОРНИЙ

ЧЕРВОНИЙ

УВАГА
Лампи УФ містять невелику кількість ртуті. Утилізувати 

лампи слід відповідно до місцевих екологічних норм. 
Більше інформації можна знайти на сайті 

www.recykling.pl

Вирівняйте фланці

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

Увага!
Гарантія недійсна, якщо використовуються замінні УФ-лампи, окрім Fresh-Aire UV®.

                              
 MADE IN USA

       Гарантія виробника
      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 будь-яку 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.

      ВАЖЛИВО!
В системах підвищеної експлуатації 24 VAC може знадобитися встановити окремий 
трансформатор 24 VAC живлення світла УФ. 
Завжди використовуйте окремий трансформатор 24 VAC із системами "зв'язку".

Cпоживає 16 ВА, можливо, знадобиться зробити розрахунок навантаження: вольт під 
навантаженням X ампер під навантаженням.

ВАЖЛИВО!  Він повинен бути підключений до постійної потужності- не підключайте до реле повітродувки. 

www.freshaireuv.eu      SERIA NUMBER :                
biuro@freshaireuv.eu   BLUE- TUBE UV & AHU SERIA 1




