AquaForte Power 75 watt, rostfritt stål.
Aquaforte Midi 40 & 75 watt, rostfritt stål.
Innan du installerar den här enheten. Vänligen läs instruktionerna noga

Funktion
Uv-c lampan genererar uv-c strålning vilket eliminerar skadliga mikroorganismer i vattnet.
- Power UV-C T5 enhet, tillverkad i rostfritt stål, upp till 35% effektivare på grund av
reflektion. Max flöde genom enheten 20.000 liter/timma.
- Även Midi enheten är gjord i rostfritt. Max flöde genom enheterna 15.000 & 20.000
liter/timma.
- Skyddar din fisk mot bakterier.
- Håller nere tillväxten av svamp, bakterier och alger.
- Renar dammvattnet utan kemikalier.
- Tar bort svävalger och grönt vatten.
- Säker för dina fiskar.
- De här UV-C enheterna är jordade.
- Max tryck 2 bar.

De här UV-C enheterna bidrar till en klarare damm och friskare fiskar. Dammvattnet pumpas
igenom enheten, där utsätts det för uv-c strålning på en våglängd av 254 nanometer.
Strålningen produceras av ett speciellt ljus som gör att svamp, bakterier och alger inte tillåts
att frodas. Under den frostfria perioden används enheten 24 timmar om dygnet för att uppnå
ett optimalt resultat.
Säkerhet
Enheten avger skadlig strålning. Direktkontakt med uv-c lampan kan skada ögon och hud.
Funktionskontroll utförs alltid via de transparenta anslutningarna på enheten. Skruva aldrig
isär enheten för att kontrollera uv-c lampan.
- Använd aldrig uv-c enheten om några delar är skadade (kvartsglas i synnerhet). Vid
skada på sladden måste enheten bytas ut.
- OBS! Lampan skall ej vara igång om det inte finns vatten inuti enheten.
- Enheten skall anslutas till jordat uttag, jordfelsbrytare skall finnas. Är du tveksam
rekommenderar vi konsultation av en elektriker.
- Uv-c enheten skall stängas av och förvaras frostfritt då det finns risk för frost.
- Uv-c lampan förblir varm ca 10 min efter att enheten är avstängd.
- Den elektriska ballasten måste installeras torrt så att den skyddas mot regnvatten.
Jordinstalation (ritning 1)
Jordkabeln (B) sitter i ändan av ballasten.
- Börja med att knäppa på det svarta clipset som är en dragavlastning (E)(4) ca 10 cm
från öglan.
- Trä jordkabelns (B) ögla över den räfflade skruven (A)(1) ovanpå bulten.

-

Placera en tandad bricka (D)(3), sedan dragavlastningen så att en slinga bildas på ca
5 cm. Efter den ytterligare en tandad bricka. Placera slutligen låsmuttern (G)(6)
längst upp och drag åt.

Installation (ritning 2)
Enheten får aldrig installeras under vatten, den skall placeras vid sidan av dammen. Vid
användning tillsammans med Beadfilter skall enheten placeras efter filtret. Enheten bör
stängas av vid medicinering av fiskar.
- Montera medföljande kopplingar för slang eller rör, se till att o-ringarna placeras rätt.
- Montera den medföljande lampan (K) i lamphållaren (L), för försiktigt in lampan i
kvartsglaset (M). Drag åt endast med handkraft. Tänk på att utrymme behövs vid
underhåll och för att byta lampa.
- Montera enheten med de medföljande rörklämmorna (O), enheten kan monteras
horisontellt eller vertikalt.
- Om slanganslutningar används, såga av anslutningen i rätt längd så att inga trånga
passager bildas.
- Efter inkoppling sätt igång pumpen och se så att uv-c enheten är tät.
- Enheten stängs av genom att dra ur kontakten.
- Enheten ansluts till ett jordat uttag, jordfelsbrytare skall finnas.

Underhåll
Vid rengöring och underhåll dra alltid ur kontakten så att enheten ej är ansluten till elnätet.
Lampan behöver bytas regelbundet. För bästa effekt rekommenderar vi att den byts ut varje
säsong.
- Vid behov behöver kvartsglaset göras rent, använd med fördel kalklösare.
- Vid rengöring eller byte av kvartsglas använd en stor platt skruvmejsel, se ritning 3.
Tvinga aldrig, hantera varsamt då det är mycket känsliga delar.
- Se till att tätningar hamnar på rätt plats och att röret monteras rakt ner i hållare (Q).
- Använd en mjuk trasa till kvartsglaset för att förhindra repor.
Garanti
Garantin gäller i 2 år och täcker alla fabrikationsfel. Lampan och kvartsglas omfattas ej av
garantin då dessa är utbytesdelar och skall bytas regelbundet. För att garantin skall gälla
krävs ett inköpskvitto. Garantin täcks ej av skador som uppstått genom felaktig hantering,
dåligt underhåll eller frostskador/sönderfrysning.

