
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
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 Лампи УФ

 Гвинти
 

 Основа для застежек

Ганчірка
Клейкая лента
Попереджувальна 
 наклейка

Інсталація типового Міні УФ- це показано в розсіченій аксонометрії

Підготовка кондиціонера

1. Зніміть кришку.

2. Від'єднати лоток для крапель,
дістатися до місця за вентилятором.

3. 

Вийміть папір з клейового дна 
кроштей. Натисніть сильно лампу 
за допомогою затискачів, 
приблизно в 2 дюймах від 
вентилятора.

 

4.

5.

6.

За потреби просвердлите 
отвір, щоб покласти кабелі 
на тильну сторону 
пристрою.

 Монтаж Лампи УФ
Визначте найкраще можливе місце для 
затискачів лампи
і очистіть це місце спиртовим тампоном, 
просуньте кронштей до кінця УФ-лампи

            Важливо
Поверніть лампу так, щоб виднілися попереджувальні наклейки, а 
лампа світилася на вентиляторі та на тих місцях, де розвивалася цвіль 
а не в приміщенні.

Підтягніть кабелі УФ-лампи 
до задньої частини 
кондиціонера.

  Інструкція монтажу бактерицидної лампи УФ

Fresh-Aire Міні УФ покращує якість повітря та бореться з 
біологічним забрудненням всередині пристроїв 
пов'язані з циркуляцією повітря.

     Включені елементи

Затискачі для ламп
Джерело живлення

 Роз'ємиЖ

В

Електричні дротині 
дротиКлипси (застежки)

  Важливо
*Тільки кваліфіковані особи можуть встановити цей пристрій.
*Треба інсталювати відповідно до чинного законодавства про      
будівництво
* Уважно прочитайте інструкцію, включаючи інструкції з безпеки.

Інсталяція
Міні УФ зазвичай застосовується на невеликій площі. 
Через мало місця, найкращим місцем для монтажу лампи 
УФ буде  середина порвітрдувки обладнання, щоб світло 
лампи світило на вентиляторі (це відкрите місце для 
розвитку цвілі).

УВАГА
Захистити очі від світлом УФ.
Вимкніть пристрій перед ремонтом.

 ВАЖЛИВО
    Встановіть УФ-лампу так, щоб вона світилася в пристрої, в якому вона встановлена, а не в приміщенні.



POWER SUPPLY

UV LAMP

UV LAMP

BLACK
WHITE
GREEN

1.

3. Insert the UV lamp cable connectors and wiring

4.

5.

6.

2.

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

LAMP CABLES
POWER LEAD

Note: Use of replacement UV lamps other than Fresh-Aire UV® voids warranty.

www.lamprecycle.org

any warranty statements orally made by the Sa
snforhich vary 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 serviceer’s instructions for the Lifetime of the equipment.  

tre lled.  2) TUVL-MINI Series 
Ultraviolet Lamp is warranted for germicidal outpu 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 

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.

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.

      Гарантійні умови виробника
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Ця гарантія замінює всі гарантійні умови повідомляється 
усно продавцем, 
дистриб'ютора, дилера, а також інші брошури або 
документи, пов'язані з цим товаром. Ця гарантія дає 
конкретні юридичні права.  Що стосується цієї гарантії?
5-річна гарантія виробника покриває і всі дефекти, аварії
якщо пристрій використовується відповідно до інструкцій 
i рекомендації виробника.
Скільки триває гарантійний термін?
1.Джерело живлення Fresh- Aire UV; так довго поки 
покупець володіє майном, в якому встановлено пристрій.
2.Бактерицидна потужність лампи / бактерицидні
властивості ультрафіолетової лампи серії TUVL-MINI 
гарантується протягом одного року з дня придбання 
лампи. 
Ця гарантія не підлягає передачі. Обов'язки Triatomic 
Environmental, Inc.? Triatomic Environmental, Inc. замінить 
усі несправні або пошкоджені деталі безкоштовно. 
Покупець не несе жодних витрат, пов’язаних з ремонтом. 
Що ця гарантія не покриває?
ЦЕ ПРОДУКТ НЕ ПРОДАЄТЬСЯ НА ЗАКУПУВАННЯ ТА 
МОНТАЖ НЕЦЕНЦІОНОВАНОГО ІНЖЕНЕРА HVAC АБО 
ЕЛЕКТРИКА. Ця гарантія не поширюється на обладнання 
або деталі, придбані з інших джерел, ніж кваліфікований 
інженер HVAC. 
Ця гарантія не поширюється на частини, пошкоджені 
внаслідок неправильного використання, зловживання та 
будь-якого іншого використання, крім призначеного, 
аварій, нехтування, неправильного поводження, 
неправильного встановлення чи модифікації. Triatomic 
Environmental, 
Inc.Та Freshair УФ Польща

 не несе відповідальності за витрати, понесені 
покупцем під час встановлення або заміни 
деталей, на які поширюється гарантія. Ця 
гарантія не поширюється на частини та 
обладнання, що використовуються із УФ-
системою Fresh-Aire, які не виробляються 
через Triatomic Environmental Inc. ** Ця 
гарантія недійсна, якщо ультрафіолетові 
лампи від виробника, іншого від Triatomic 
Environmental Inc. використовуються з цим 
пристроєм. Ця гарантія внаслідок 
неправильного використання та випадкових 
пошкоджень не підлягає поверненню. 
Виробник не несе відповідальності за будь-які 
збитки, які можуть виникнути внаслідок 
використання обладнання цього посібника і не 
несе відповідальності за будь-які інші збитки. 
Немає гарантій, які виходять за рамки 
описаних тут умов. Як отримати службову 
підтримку (сервіз)? Щоб скористатися 
послугою за цією гарантією, ви повинні 
повернути реєстраційну картку або 
зареєструватися на веб-сайті 
www.freshaireuv.eu. 
 Щоб отримувати інструкції щодо повернення 
продукції від ліцензованого дистриб'ютора у 
вашому регіоні. Після повернення товару ми 
перевіримо продукт та зв’яжемося з вами 
протягом 10 робочих днів з моменту 
отримання товару, щоб забезпечити наші 
результати тестування. Якщо ми виявимо, що 
на товар поширюється гарантія, ми 
надішлемо вам запчастини без додаткових 
витрат. Запчастини можна відремонтувати. 
Якщо ми визначимо, що на товар не 
поширюється гарантія або гарантія недійсна, 
товар повернеться вам за ваш рахунок. Плата 
за перевірку не стягується.

Зніміть кришку коробки і підключіть 
електричні дроти як показано.
TURP- Міні- 120 з'єднання проводів;

-Чорний- фаза
-Білий- нейтральний
-Зелений- заземлення

TURP- Міні- 208/230 з'єднання 
проводів;

-Чорний до лінії 1
-Білий до лінії 2
-Зелений - заземлення

   Підключення Живлення

Увага:
Деякі внутрішні системи можуть вимагати 
додаткової електроустановки щоб 
запевнити напруженість джерела живлення 
Міні УФ.

Міні УФ має одне джерело живлення 120 або 230 В.
Перевірте перед підключенням

До лампи підключіть шнур живлення та провід лампи.

Просуньте джерело 
живлення на задній панелі 
пристрою або помістіть 
його в коробку або в іншому 
безпечному місці.

Включити живлення, 
перевірити, чи  Міні УФ 
працює.

Наклейте попереджувальну 
наклейку УФ в потрібне 
місце.

Увага:
Час, необхідний для запуску лампи та 
увімкнути повне освітлення може зайняти 
до 10 хвилин.

Заміна Лампи
Бактерицидні лампи УФ Fresh-Aire Міні УФ потрібно замінювати раз на рік. 
Бактерицидна ефективність знижується з часом, тому необхідна заміна 
УФ-лампи навіть коли лампи випромінюють видиме світло через рік.

               Зміна лампи тільки для деталей TUVL-Міні

Увага; використанна запчастин ламп УФ інших ніж Fresh- Aire УФ анулює 
гарантію.

Увага; Лампи УФ містять невелику кількість ртуті- Утилізуйте лампи 
відповідно до діючих місцевих екологічних норм.

Схема підключення




