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Gratulujeme. Nákupem tohoto systému jste udělali první krok k zajištění 
bezpečné pitné vody. Toto zařízení je navrženo tak, že využívá nejnovější 
dostupnou UV technologii. Váš nový UV systém je navržen, aby Vám 
bezproblémově sloužil mnoho dalších let s minimálními nároky na údržbu. 
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Zásadní informace, které musíte vědět 

 Předfiltr pevných částic 5 mikronů (sediment filtr) musí být instalován předem před jakýkoliv UV systém. 
 Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Udržujte všechny součásti čisté a suché. 
 Pravidelně vyčistěte trubice pro optimální výkon systému. 
 Není určeno pro použití v aplikacích se slanou vodou. 
 

Datum instalace  

Instalaci provedl  

Instalatér mobil #  

Sériové číslo #  
   (Najdete na etiketě na boku zdroje) 

 

520110_RevN 

Gratulujeme vám k zakoupení vašeho ultrafialového (UV) systému pro dezinfekci vody! Tento systém využívá 
nejmodernější UV technologie na trhu a je navržen tak, aby vám poskytl roky bezproblémového provozu s minimální 
údržbou nutnou pro ochranu pitné vody proti mikrobiologickým kontaminantům. 
 

Aby byla garantována průběžná dezinfekce vaší vody, je nutné měnit UV lampu každý rok za novou originální. Pelican 
lampy jsou výsledkem rozsáhlého vývoje, což vede k vysoce účinné dezinfekci s extrémně stabilní UV dávkou po celou 
dobu životnosti 9000 hodin. 
 

 UV lampa je srdcem dezinfekčním systému, a neměl by být žádný kompromis, pokud je čas na výměnu. Proč 
byste měli trvat na originální náhradní lampě? 

 Použití neoriginální náhradní lampy může poškodit řídicí modul dezinfekčního zařízení. 
 Stále vyšší počet volání na technickou podporu jsou spojeny s použitím neoriginální lampy. 
 Škody vyplývající z použití neoriginální lampy představují bezpečnostní riziko, na které se nevztahuje záruka. 
 Pokud je UV zařízení vybaveno čidlem, není možné ověření UV dávky náhradních lamp. 
 Podobný vzhled a přítomnost modrého světla neznamená, ekvivalentní výkon dezinfekce. 
 Pelican náhradní lampy procházejí přísným testováním výkonu a přísné kontrole kvality, které zajišťují, že 

certifikace bezpečnosti a výkonnosti originálních lamp není ohrožena.  
 
Můžete vidět, že to prostě nestojí za to riziko! Trvejte na originálních náhradních lampách. 
 

Jedná se o originální návod k instalaci a obsluze. Před použitím tohoto zařízení si prosím přečtěte celý tento návod. 
Dávejte pozor na veškeré nebezpečí, varování a prohlášení v tomto návodu. Pokud tak neučiníte, může dojít k 
vážnému zranění osob nebo poškození zařízení. 
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Bezpečnostní pokyny 

Ujistěte se, že ochrana poskytovaná tímto zařízením není narušena. Nepoužívejte ani neinstalujte toto zařízení jiným 
způsobem, než je uvedeno v tomto návodu. 

Potencionální nebezpečí 
Prostudujte si všechny štítky a značky připojené k systému. Při nedodržení instrukcí může dojít ke zranění osob nebo 
poškození systému. 

Symbol Popis 

 Jedná se o elektroodpad (OEEZ). Tento symbol znamená, že byste neměli vyhodit elektrické nebo 
elektronické zařízení (OEEZ) do běžného odpadního koše. Ke správné likvidaci, se obraťte na centra pro 
recyklaci / opětovné použití nebo nebezpečný odpad. 

 
Tento symbol označuje, že je přítomná rtuť. 

 

Toto je bezpečnostní výstražný symbol. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, na které upozorňuje 
tento symbol, aby nedošlo k případnému úrazu. Když je tento symbol na zařízení, použij instalační a 
uživatelský manuál pro podrobné informace o bezpečnosti. 

 
Tento symbol označuje riziko úrazu elektrickým proudem a / nebo elektrický proud. 

 
Tento symbol označuje zařízení obsahující komponentu, která může vyletět silou. Dodržujte veškeré 
pokyny pro bezpečné odtlakování. 

 
Tento symbol znamená, že systém je pod tlakem. 

 
Tento symbol označuje potenciální nebezpečí UV zářením. Nasaďte, oblečte ochranné pomůcky. 

 
Tento symbol označuje, že označený předmět může být horký a nedotýkejte se ho bez opatrnosti. 

 
Tento symbol označuje riziko velmi horké vody při spuštění průtoku. 

 
Tento symbol označuje neukládat žádnou hořlavinu nebo hořlavé látky v blízkosti systému. 

 
Tento symbol znamená, že obsah přepravního obalu je křehký a je třeba opatrného zacházení. 

 
Tento symbol upozorňuje na použití bezpečnostních brýlí s boční ochranou proti UV záření. 

 
Tento symbol označuje nasazení rukavic. 

 
Tento symbol označuje nošení bezpečnostní obuvi. 

 
Tento symbol indikuje, že provozovatel si musí přečíst veškerou dostupnou dokumentaci k provedení 
požadovaného kroku. 

 
Tento symbol indikuje, že instalatér musí použít měděné potrubí. 

 
Tento symbol znamená, že systém by měl být připojen pouze k řádně uzemněné zásuvce, která je 
chráněna proudovým jističem (GFCI). 
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Prodlužovací kabel 
Pokud je nutný prodlužovací kabel, použijte pouze 3 žílový prodlužovací kabel, který má 3 kolíky zástrčky včetně kolíku 
pro uzemnění a zásuvku se třemi kontakty, která přijímá zástrčku tohoto systému. Používejte pouze prodlužovací 
kabely, které jsou určeny pro venkovní použití. Používejte pouze prodlužovací kabely, které nemají elektrický výkon 
nižší než je výkon požadovaný systémem. Kabel určený pro méně ampérů nebo wattů, než vyžaduje tento systém, se 
může přehřát. 
Buďte opatrní při uložení kabelu, aby nikdo nemohl zakopnout či stáhnout kabel. Nepoužívejte poškozené prodlužovací 
kabely. Prozkoumejte prodlužovací kabel před použitím a vyměňte ho, pokud je poškozený. Chraňte prodlužovací kabel 
před horkem a ostrými hranami. Před odpojením tohoto systému od prodlužovacího kabelu vždy nejprve vytáhněte 
prodlužovací kabel ze zásuvky. Nikdy nevytahujte kabel ze zásuvky škubnutím šňůry.  Vždy uchopte zástrčku a 
vytáhněte ji. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAROVÁNÍ - vždy před údržbou uzavřete průtok vody a uvolněte tlak vody. Chcete-li se ochránit před 
zraněním, je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: 

1. PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 

2. NEBEZPEČÍ - Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, měla by být přijata zvláštní opatření, protože tento systém 
pracuje s vodou. Pokud nenastane situace, která výslovně znamená provedení servisu nebo řešení problému, 
nesnažte se sami provádět opravu; přenechte servis na autorizované servisní středisko. 

3. UPOZORNĚNÍ – Nepracujte s rozbitým nebo vadným dílem, protože to může mít za následek vystavení se 
ultrafialovému záření. Spojte se s dodavateli náhradních dílů. 

4. Nepoužívejte tento systém, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, nebo pokud je nefunkční, spadl na zem 
nebo je poškozen jakýmkoliv jiným způsobem. 

5. Vždy odpojte systém a uvolněte tlak vody před servisem nebo čištěním systému. Nikdy nevytahujte systém ze 
zásuvky škubnutím za kabel; uchopte zástrčku a vytáhněte ji ven. 

6. Nepoužívejte systém pro jiné účely než je určené použití. Použití příslušenství, které není doporučeno nebo 
prodávány výrobcem, může být nebezpečné. 

VAROVÁNÍ - Aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem, připojte tento systém jen do řádně 
uzemněné zásuvky, která je chráněna proudovým jističem. Vytáhněte zdroj ze zástrčky před opravou 
nebo výměnou lampy. Udržujte všechny spoje v suchu a neodkládejte součásti na zem.  Nedotýkejte se 
zástrčky mokrýma rukama. 
 
VAROVÁNÍ - Nedívejte se přímo na UV lampu, když je v provozu. Světlo vyzařované lampou může 
způsobit vážné poškození očí a spálit nechráněnou kůži. 
 
VAROVÁNÍ - Před instalací nebo údržbou tohoto systému si přečtěte návod. Pouze oprávněné osoby, 
které se seznámili s obsluhou tohoto systému, se mohou pokusit vyměnit lampu nebo provést údržbu 
tohoto systému. 
 
VAROVÁNÍ - vždy uzavřete průtok vody a uvolněte tlak vody před údržbou. 
 

POZNÁMKA - Maximální provozní tlak je 8,62 bar (125 PSI) 
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7. Aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem, připojte tento systém jen do řádně uzemněné zásuvky s 
ochranným kolíkem, která je chráněna proudovým jističem (GFCI). Zkontrolujte výkon GFCI podle výrobcem 
předepsané údržby. Pokud je použit prodlužovací kabel, ujistěte se, že má dostatečné parametry a je kompatibilní se 
zástrčkou tohoto systému; nikdy nepoužívejte adaptér. 

8. Vizuálně zkontrolujte tento systém před instalací. Pokud je trubice nebo lampa poškozena, prasklá nebo nějakým 
jiným způsobem vadná, obraťte se na dodavatele pro náhradní díly. 

9. Udržujte všechny spoje v suchu a součásti mimo zemi. Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama. 

10. Světlo vyzařované lampou může způsobit vážné poškození očí a spálit nechráněnou kůži. Nepřipojujte systém do 
elektriky, před správným zajištěním lampy do komory. Odpojte systém z elektriky před vyjmutím lampy z komory. 

11. Pokud je na UV systému porucha nebo vada, musí být voda před spotřebou převařena, dokud UV systém nebude 
opět funkční a z odběrných míst nepoteče voda ošetřená lampou. Selhání systému je indikováno zvukovým a 
vizuálním alarmem nebo výpadkem všech kontrolek. 

12. Určeno pouze pro vnitřní použití. Systém nesmí být vystaven povětrnostním vlivům. Při sezóním provozu, musí 
být voda z komory vypuštěna, aby se zabránilo zamrznutí. 

13. Instalace tohoto systému musí být v souladu s místními pravidly pro instalatérské a elektrikářské práce, jakož i 
veškeré s použitelnými předpisy a zákony. 

14. UV systém nesmí být používaný dětmi, nebo si s ním děti nesmí hrát. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými 
nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, nesmí ovládat UV systém, jedině pod 
dohledem nebo instruktáží. 

15. TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 

 
Kvalita vody 
Kvalita vody je velmi důležitá pro dosažení optimálního výkonu vašeho UV systému. Následující parametry jsou 
maximální doporučené hodnoty pro instalaci. 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: V případě prostupnosti UVT < 75% (UV Transmittance) volejte zákaznický servis pro doporučení. 

 

 

 

Maximální obsah železa < 0,3 mg/l 

Maximální tvrdost vody < 1,2 mmol/l 

Zákal (turbidity) < 1 NTU 

Maximální obsah třísloviny (tanin) < 0,1 mg/l 

Mangan < 0,05 mg/l 

Minimální UVT (UV prostupnost) > 75% 
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Obecné informace 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Díl Popis Kód UV systém 

1 Ventil pro ovládání teploty 
(volitelné) 440179 volitelné 

2 Omezovač průtoku volitelné všechny systémy 

3 O-kroužek 410867 všechny systémy 

4 Trubice PUV-7 trubice 
PUV-14 trubice 

PUV-7 
PUV-14 

5 Lampa PUV-7 lampa 
PUV-14 lampa 

PUV-7 
PUV-14 

6 Pojistná matice RN-001 všechny systémy 

7 Ovladač PUV-7/14 ovladač PUV-7, PUV-14 

8 Napájecí šňůra pro ovladač 
(prodává se samostatně) 260010 PUV-7, PUV-14 

9 Montážní držáky / upínací sestava 410076 všechny systémy 

Obrázek č. 1 – díly systému 
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Volitelný obtok 
(bypass) 

5 mikronů 
sediment filtr 

Vodoměr a 
hlavní uzávěr 

Ventil 
odběr 

Ventil 
odběr 

Poznámka: UV systém 
by měl být poslední 

krok úpravy vody 

Studená voda 

 

 

Instalace 

Elektronická jednotka musí být připojena k zásuvce chráněné proudovým jističem (GFCI) a zemnící vodič lampy 
připojený ke komoře z nerezové oceli. 

Tento dezinfekční systém je určen pro montáž buď vodorovně nebo svisle jako point-of-use (POU před odběrné místo), 
nebo point-of-entry (POE na vstup vody do objektu) v závislosti na specifickém průtoku jednotky. 

Poznámka: Ideální instalace je svislá s konektorem lampy na vrcholu. Tak se ideálně zabrání poškození vodou, 
která se může objevit na přípojkách a konektorech lampy. 

• Ovladač by mělo být namontován buď nad, nebo vedle komory. Vždy namontujte ovladač ve vodorovné poloze, aby 
se zabránilo vlhkosti stékající po kabelech a mohlo by způsobit potenciální nebezpečí požáru. 
• Kompletní rozvod vody, včetně všech tlakových nádob či zásobníků vody, musí být dezinfikován před spuštěním 
systému propláchnutím chlórem (běžné savo - bělidlo) aby se zničilo veškeré zbytkové znečištění. 
• Systém dezinfekce je určen pouze pro vnitřní použití, neinstalujte dezinfekční systém tam, kde by mohl být vystaven 
povětrnostním vlivům. 
• Instalujte dezinfekční systém na rozvody studené vody, před rozvětvení a odbočky. 
• Před dezinfekční systém instalujte filtr sedimentu s jemností 5 mikronů. V ideálním případě by dezinfekční systém 
měl být poslední krok úpravy vody před dosažením vodovodního kohoutku. 
 
Postup instalace 

1) Obrázek 2 znázorňuje montáž typického dezinfekčního systému a souvisejících součástí, které mohou být 
použity pro instalaci. Použití obtoku (by-pass) se doporučuje pro případ "off-line" údržby. V tomto případě 
systém vyžaduje dodatečnou dezinfekci rozvodů vody, které byly použity během obtoku. Navíc během obtoku 
voda není dezinfikovaná a neměla by být používána ke konzumaci až do okamžiku, kdy je provedena údržba a 
systém je opět v provozu. Pokud je voda použita ke konzumaci, když je systém off-line, musí se převařit dvacet 
minut před konzumací.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek č. 2 – dezinfekční systém 
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2) Vyberte vhodné místo pro instalaci dezinfekčního systému a jeho souvisejících komponentů. Při výběru místa 
berte v úvahu dostupnost zásuvky s kolíkem, vzhledem k požadavku řádně uzemněné zásuvky. Systém může 
být instalovaný buďto vertikálně (vstup na spodní části), jak je znázorněno na obrázku 3A, nebo horizontálně, 
jak je znázorněno na obrázku 3B. Svislá instalace je více preferovaný způsob. Při výběru místa montáže zajistěte 
dostatečný prostor pro výměnu UV lampy nebo trubice (typicky je nutný prostor velikosti komory). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) Systém namontujte na zeď pomocí dodaných svorek. K připojení zdroje vody k systému lze použít různé typy 

potrubí a tvarovek se standardním závitem. Použití omezovače průtoku pomůže udržet požadovaný průtok. 
Omezovač průtoku by měl být nainstalován na potrubí na výstupu, a je určen pro instalaci pouze v jednom 
směru. Ujistěte se, že směr průtoku vody odpovídá směru proudění, jak je uvedeno na obrázku č. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Nesvařujte spoje potrubí připojené k systému, protože by to mohlo poškodit O-kroužky 

Obrázek č. 3 – instalace systému vertikální a horizontální 

Obrázek č. 4 – směr průtoku 
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Ujistěte se, že je jednotka 
zapojena po celou dobu 
dezinfekčního procesu. 

Uzavřete přívod vody. 
Zavřete každý kohoutek. 

Odstraňte vložku filtru 
sedimentu. 

Nalejte dva šálky chlornanu 
(Sava) pro domácnosti a 

našroubujte zpět. 

Zapněte studenou vodu. 
Otevřete každý kohoutek, 
dokud budete cítit chlor. 

Zapněte teplou vodu. 
Otevřete každý kohoutek, 
dokud budete cítit chlor. 

Nepoužívejte vodu 30 min. 
Propláchněte systém, 

dokud bude zápach chloru. 

Nainstalujte zpátky 
filtrační vložku do 

sediment filtru. 

 

4) Namontujte krabičku ovladače vodorovně na stěnu, v blízkosti komory. V ideálním případě umístěte ovladač 
nad komorou a co nejdále od jakéhokoli připojení vody. 

5) Instalujte UV lampu 
6) Když jsou všechny instalatérské spoje hotové, pomalu zapněte přívod vody a zkontrolujte těsnost. 

Nejpravděpodobnější příčinou úniku je O-kroužek. V případě úniku, zavřete vodu, vypusťte jednotku, 
odstraňte matici, otřete a očistěte O-kroužek a znovu zapojte. 

7) Jakmile je ověřeno, že neexistují žádné netěsnosti, připojte systém do uzemněné zásuvky a ověřte kontrolky, 
abyste zjistili, zda systém funguje správně. Displej by se měl rozsvítit bez jakýchkoliv alarmů. 
Poznámka: Nedívejte se přímo na zářící UV lampu 

8) Nechte vodu téct několik minut, aby se rozvody odvzdušnily a vyčistily od případného prachu. 
Poznámka: V případě, že nebude žádný průtok, bude voda v komoře zahřátá, protože UV lampa je vždy 
zapnutá. Chcete-li to změnit, spusťte vodovodní kohoutek studené vody kdekoli v domě po dobu jedné 
minuty a vypláchnete teplou vodu z komory. 

Dezinfekce potrubí 
UV dezinfekce je fyzikální proces dezinfekce a nepřidává žádné potenciálně škodlivé chemické látky do vody. UV-záření 
neposkytuje reziduální (druhotnou) dezinfekci a je nutné, aby rozvody vody za UV byly chemicky dezinfikovány a 
ochráněny před mikrobiologickým znečištěním. Tento proces dezinfekce se musí provádět ihned po instalaci UV 
systému a opakovat vždy, když je UV systém mimo provoz, bez energie, nebo nefunkční z jakéhokoliv důvodu. Postup 
dezinfekce rozvodů vody se snadno provádí následujícím způsobem: 
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Poznámka 1: Přídavek chlóru (bělidla) do zásobníku teplé vody, který byl v minulosti zásoben neupravenou 
surovou vodou s vysokým obsahem dalších kontaminujících látek (železo, mangan, sirovodíku, organické látky, 
atd.), bude mít za následek oxidaci těchto znečišťujících látek a může vyžadovat opakované propláchnutí. Toto 
opatření musí být řešeno samostatně v rámci postupu start-up pro všechny ostatní filtry, které mohou tvořit 
součást předúpravy pro UV jednotku. 

Poznámka 2: Výše uvedený postup dezinfekce bude mít za následek masivní obsah zbytkového chloru daleko 
přesahující 0,5 až 1,0 mg / l typicky přítomného ve veřejném vodovodu s chlorovanou vodou. Doporučená dávka 
pro dezinfekci kontaminovaných rozvodů má mít minimálně 50 mg / l roztoku chloru. Nepoužívej vodu, dokud 
nebude vyprázdněn celý systém a rozvody vody. 

Poznámka 3: Systém obsahuje senzor pro monitorování intenzity UV záření na 254 nm. Použitím dezinfekčního 
roztoku bude dočasně snížena UV dávka. To je způsobeno tím, že dezinfekční činidlo vytváří shluky v surové 
vodě. Jakmile dezinfekční činidlo proteče systémem, vrátí se alarmový stav do normálu. Během tohoto procesu 
dezinfekce, můžete dočasně vypnout akustický alarm stisknutím tlačítka "RESET" vypínače po dobu 5 sekund. 
Tím bude zvukový alarm odložen. Systém to zobrazí na ovladači LED. Tento stav zůstane po dobu 12 hodin, 
neobnovíte-li nastavení ručně, jak je uvedeno dále v tomto manuálu. 
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Vypněte přívod vody do 
komory a uvolněte 
tlak před údržbou. 

Odpojte zdrojový kabel 
a nechte vychladnout po 

dobu 10 minut. 

Vyjměte konektor lampy 
stlačením plastových 

pojistek na straně. 

Vyjměte lampu směrem 
vzhůru z komory a držte 

lampu u keramického konce. 

Vložte novou lampu 
celou do komory a 

nechte vyčnívat cca 5 cm 
ven z komory. 

Přiložte konektor k lampě a 
sledujte, že konektor lze 
správně nasadit pouze 

v jedné pozice. 

Zatlačte konektor lampy 
proti patce lampy, až 

uslyšíte cvaknutí. 
Znovu natlakujte systém 
a zkontrolujte těsnost. 

Podržte reset časovače 

dokud neuvidíte  
, pak tlačítko pusťte. 

Po 5 sekundách uslyšíte tón 

a časovač ukáže . 

 

Údržba 

 
Před započetím prací na dezinfekčním systému vždy odpojte napájecí napětí. 
Vždy uzavřete průtok vody a uvolněte tlak vody před prováděním údržby. 
Pravidelně kontrolujte svoje zařízení, aby svítili kontrolky bez signalizace alarmu. 
Vyměňujte UV lampu každoročně (nebo jednou za dva roky v případě, sezónního použití). 
Vždy vypusťte komoru při zazimování sezónních obydlí nebo v oblasti s teplotou pod bodem mrazu 

 
Výměna UV lampy 
Vynulujte časovač životnosti lampy po její výměně. 
Nepoužívejte vodu v domě během výměny UV lampy. 
 
Výměna lampy je rychlý a jednoduchý postup, který nevyžaduje žádné speciální nářadí. UV lampu je třeba vyměnit 
po 9000 hodinách nepřetržitého provozu (přibližně jeden rok), aby byla zajištěna požadovaná dezinfekce vody. 
 
Postup výměny: 
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Vypusťte komoru pomocí 
vypouštěcího ventilu. 

Opatrně vyjměte O-
kroužek přilnutý na 
křemenné trubici. 

Odstraňte horní matici 
a O-kroužek. 

Odstraňte spodní 
zadržovací matici, 

pružinu a O-kroužek. 

Vyčistěte křemennou 
trubici hadříkem 

namočeným v čističi na 
vodní kámen, octu 

nebo jiné slabé kyselině a 
poté opláchněte vodou. 
Poznámka: Pokud trubici 

nelze vyčistit nebo je 
poškozená musí se vyměnit. 

Zatlačte konektor proti 
patce lampy, až uslyšíte 

cvaknutí. 
Znovu natlakujte systém 

pro kontrolu těsnosti. 

Znovu nainstalujte horní a 
dolní upevňovací matice, 

pružinu a O-kroužky. 
Je-li údržba hotová, 

nainstalujte díly v opačném 
pořadí, jak se demontovaly. 

Zapojte ovladač a ověřte 
zapnutí LED displeje, který 

je osvětlen a kontrolka 
zdroje funguje. 

Vyměňte trubici tak, že ji 
necháte vyčnívat na obou 

koncích komory. 
Nasuňte dodávané  

O-kroužky na oba konce 
trubice. 

 
Čištění a výměna trubice 

Poznámka: Minerály ve vodě pomalu vytvoří povlak na trubici lampy. Tento povlak musí být odstraněn, 
protože snižuje dávku UV záření procházejícího vodou, čímž se snižuje účinnost dezinfekce. V případě, že 
trubici nelze vyčistit, musí se vyměnit. 

 
Vypněte přívod vody a vypusťte vodu. 
Vyjměte UV lampu. 
 
Postup čištění: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Poznámka: Po výměně UV lampy nebo trubice proveďte dezinfekci rozvodů. 
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Odpojte UV senzor od 
ovladače odpojením 

kabelu senzoru. 

Vyčistěte snímač 
bavlněným tamponem a 

sprejem s vodou.  
Znovu vložte UV senzor 

spolu s O-kroužkem, až je 
spojení vodotěsné. 

Ponořte pouze konce 
čidla do čističe vodního 

kamene na 30 minut 

Odstraňte UV senzor a O-
kroužek uchopením těla 
senzoru a otáčením proti 

směru hod. ručiček. 

 
Čištění a výměna UV senzoru 

UV senzor je velmi choulostivé zařízení. Extrémní péče je vyžadována při manipulaci a čištění. Okno senzoru 
je vyrobeno z křemenného skla, které je velmi křehké, dávejte pozor na rozbití tohoto okna. Záruka výrobce 
se nevztahuje na poškození v důsledku nedbalosti nebo zneužití. 

 
Minerály a sediment se mohou nahromadit na okně senzoru a tím snížit detekci UV energie. Dobrou údržbou 
předfiltru na sedimenty se může snížit rychlost zanášení. V případě, že systém indikuje, že intenzita UV záření je 
nízká, jednou z příčin může být znečištění trubice anebo okna senzoru. 
 
Vyjměte a vyčistěte křemennou trubici. 

Poznámka: křemenná objímka a UV senzor by se měly čistit současně. 
 
Postup čištění: 
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Provoz 

Zařízení obsahuje pokročilý výstražný systém, aby poskytnul optimální ochranu proti mikrobiologické 
kontaminaci ve vodě. Neignorujte varovné signály. Nejlepší způsob, jak si zajistit optimální výkon UV je mít 
pravidelně testovanou vodu na mikrobiologické ukazatele akreditovanou zkušebnou. 

Základní systémy s BA-ICE-C a BA-ICE-CL ovladačem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Životnost lampy (zbývající dny) 

Kontrolka sleduje počet dnů provozu lampy a ovladačem. Výchozí obrazovka zobrazí celkovou zbývající 
životnost lampy (ve dnech). Ovladač bude odpočítávat počet dní zbývajících do výměny lampy (365 dní na 1 den). Na 
"0" dní, zobrazí ovladač tento obraz a přidá přerušovaný zvuk cvrlikání (1 sekunda zvuk a 5 sekund 
vypnuto), upozorňující na výměnu lampy. 
 
Pochopení alarmu A3 

ODLOŽENÍ - Jakmile se na LED displeji zobrazí kód "A3" informující o konci životnosti UV lampy, akustický 
alarm může být odložen až do 4 samostatných časů. Zpoždění je navrženo tak, aby vám poskytlo dostatek času, pro 
získání nové lampy. Odložení lze provést jednoduše stisknutím tlačítka resetování časovače po dobu 5 sekund, které 
se nachází na levé straně ovladače. Při každém stisknutí tlačítka resetu časovače je alarm odložen o sedm dní. Jakmile 
je dosaženo odložení alarmu po 7 dnech, lze vypnout alarm pouze výměnou UV lampy a ručního resetování časovače. 
 
Obnovení životnost lampy 

Poznámka: I když alarm může být odložen na určitou dobu, je třeba řešit každý alarm, protože alarm ukazuje, 
že existuje potenciální problém se systémem a měl by být odstraněn. 

 
Celkový počet dnů provozu 

Ovladač také zobrazuje celkovou dobu provozu ovladače. Chcete-li získat tento údaj, stiskněte tlačítko 
jednou. Celková doba provozu ovladače se zobrazí ve dnech. Tato informace zůstane zobrazena po dobu deseti vteřin 
a poté se vrátí zpět na zbývající životnost lampy. Je třeba poznamenat, že tuto hodnotu není možné resetovat. 
 
Selhání lampy (Prázdná obrazovka) 

Když systém rozpozná selhání UV lampy (lampa je bez proudu), displej bude prázdný (žádná hodnota 
zbývajících dní do výměny lampy) a systém bude vydávat přerušovaný akustický tón (1 sekunda zapnuto, 1 sekundu 
vypnuto). Systém zůstane v tomto stavu, dokud není odstraněno selhání. 
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až 

až 

až 

< 

 
Plus systémy s BA-ICE-CM ovladačem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intenzita UV (%) 

Série Plus obsahuje UV senzor, který detekuje vlnovou délku 254 nm UV lampy. Tyto informace jsou 
předávány do ovladače a je zobrazeno na displej v "% UV výkonu". Systém zobrazí UV výkon mezi 50 až 99 %. Když 
tato hodnota klesne pod 50%, zobrazí se výstraha nízkého UV a střídavě bliká (ve 2 sekundových 
intervalech) zpět na skutečnou UV úroveň. Systém navíc bude vydávat přerušovaný akustický tón (2 sekundy 
zapnutý, 2 sekundy vypnutý), během nízkého UV výkonu. 
 
Poznámka: Hodnota intenzity UV z 

 
Indikuje, že systém pracuje v běžném provozním rozsahu  
 
Indikuje, že intenzita UV je stále v bezpečné úrovni, nicméně čištění trubice nebo 
výměna lampy může být brzo potřeba. 
 
Indikuje, že intenzita UV se blíží nebezpečnému bodu a systém by měl být okamžitě 
opraven. 

     
Indikuje, že intenzita UV nyní dosáhla úrovně, která je nebezpečná. Na této úrovni by 
voda neměla být konzumována. Zařízení nebo kvalita přiváděné vody by měly být 
zkoumány k určení důvodu nízké úrovně intenzity UV záření. Na této úrovni se 
aktivuje elektromagnetický výstup, a pokud je instalován elektromagnetický ventil, 
tak voda přestane téct. 

 
ODLOŽENÍ - Chcete-li dočasně odložit slyšitelný alarm a znovu aktivovat elektromagnetický ventil (je-li namontován) 
při nízké intenzitě UV, tak stiskněte tlačítko časovače resetu a držet po dobu pěti sekund. To ztlumí akustický poplach 
a aktivuje elektromagnetický výstup na dobu 12 hodin 
 
Přehřátí - Pokud teplota vody uvnitř komory UV reaktoru překračuje maximální hodnotu pro UV systém (40 ° C) 
objeví se na displeji "Ot". To je obvykle způsobeno delší dobou bez průtoku vody. Chcete-li odstranit toto 
upozornění, jednoduše otevřete kohoutek za UV lampou, aby voda mohla protékat systémem. 
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Možné příčiny nízké intenzity UV: 
A. UV lampa možná dosáhla úrovně, kdy již nemůže adekvátně poskytovat dostatečnou úroveň UV dezinfekce 
vzhledem ke svému stáří (> 9000 hodin). Lampa by měla být vyměněna za novou lampu stejné velikosti a typu. 
B. Trubice z křemene a / nebo okno senzoru jsou zaneseny nebo znečištěny. Příčinou mohou být minerály nebo 
sedimenty ve vodě, která nebyly v původním rozboru vody zjištěny. 
C. Přerušovaný pokles napětí v ovladači snižuje výkon lampy. Lampa se vrátí do normálu, když je napájení obnoveno 
na plné napětí. Poznámka: Monitorovací systém nebude fungovat při výpadku napájení. 
D. Kvalita přitékající vody se změnila a již není v přijatelném provozním rozmezí UV systému. Provést rozbor vody k 
určení přesných parametrů vody. 
E. UV senzor není správně nainstalován. 
 
Životnost lampy (zbývající dny) 

Chcete-li získat tento údaj, stiskněte tlačítko RESET a postupujte podle pokynů na předchozích stránkách. 
 
Celkový počet dnů provozu 

Chcete-li získat tento údaj, stiskněte tlačítko RESET dvakrát za sebou a postupujte podle pokynů na 
předchozích stránkách. 
 
Selhání lampy (Prázdná obrazovka) 

Viz předchozí stránky. 
 

Poznámka: Některé systémy mají nastavený alarm selhání lampy jako nepřetržitý tón, na rozdíl od 
přerušovaného. 

 
Elektromagnetický výstup (volitelné) 
Elektromagnetický výstup je napájen (síťové napětí) 
z ovladače a pracuje ve spojení se senzorem intenzity UV. 
(Poznámka: to není suchý kontakt) Tento elektromagnetický 
výstup je chráněn vyměnitelnou 2 ampérovou izolovanou 
pojistkou. Spojení tohoto výstupu do elektromagnetu může 
být provedeno pomocí IEC elektromagnetického napájecího 
kabelu PN 260135. Pokud monitor UV intenzity zjistí, že voda 
není adekvátně upravována a intenzita UV klesla na 49% nebo 
níže, otevře se interní relé, čímž se zastaví napájení střídavým 
proudem tekoucí do elektromagnetického ventilu. Ventil 
zůstane uzavřený (bez napájení), dokud se hodnota intenzity 
UV záření nezvýší nad 49%, kdy se elektromagnet otevře a 
voda může protékat. (Chcete-li dočasně umožnit fungování 
tohoto elektromagnetu po dobu až 12 hodin, následujte 
pokyny na předchozích stránkách.) 
 

Poznámka: Během obtoku, nekonzumujte vodu, 
dokud se systém nevrátí zpět do bezpečného stavu 

 
 

Elektromagnetický 
ventil (volitelné) 

Obrázek č. 6 – instalace elektromagnetického ventilu 
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Možné potíže 

V níže uvedené tabulce je uveden seznam možných potíží. Před výměnou dílů, kontaktujte prosím technickou 
podporu pro všechny možné postupy odstraňování potíží: +420 603 225 297 

Příznak Možná příčina Možné řešení 

Tlaková ztráta 
 Sedimentační předfiltr je zanesený 
 Výkyvy ve zdrojovém tlaku 
 Regulátor průtoku 

 Vyměňte filtrační vložku za odpovídající 
 Ověřte zdrojový tlak (tlakovou nádobu) 
 Reálný průtok se blíží maximu 

nastavenému regulátorem průtoku. 

Žádné napájení 
 Proudový jistič nebo vyhozené pojistky 
 Poškozená přepěťová ochrana 
 Poškozené napájení 

 Nahodit jistič nebo pojistky 
 Výměna přepěťové ochrany 
 Vyměnit napájení 

Jistič nebo pojistky 
opakovaně vypadávají 

 Spoj mezi lampou a kabelem je vlhký 
 Zkrat v elektrickém zapojení 

 Očistěte a vysušte piny lampy a 
koncovky kabelu, zkontrolujte 
jednotku, jestli těsní 

 Vyměňte napájecí zdroj a použijte 
přepěťovou ochranu 

Netěsnost na vstupu nebo 
výstupu  Závitové tvarovky netěsní  Očistěte závitové spoje, utěsněte 

teflonovou páskou a dotáhněte 

Zjištěna netěsnosti v 
oblasti UV komory 

 Kondenzace vlhkého vzduchu na 
studenou komoru (pomalá akumulace) 

 O-kroužek poškozen, zničený nebo 
nesprávně nainstalovaný 

 Lampa/trubice nesprávně instalována 
(příliš dotažené nebo málo těsné) 

 Zkontrolujte vlhkost nebo přemístěte 
jednotku 

 Zkontrolujte a vyměňte zničený O-
kroužek 

 Utáhněte rukou 

Alarm  Viz kapitola „Provoz“  Viz kapitola „Provoz“ 

Systém je v provozu, ale 
testy vody odhalují 

bakteriální kontaminaci 

 Zařízení po proudu od UV systému, 
působí jako živná půda pro bakterie 

 Bakterie jsou usazené v rozvodech za 
UV systém 

 Kontaminace ze slepých ramen trubek 

 Zajistěte, aby UV systém byl poslední 
částí úpravy vody 

 Zajistěte, aby všechny rozvody byly 
dezinfikovány chlórem - viz Dezinfekce 
potrubí 

 Odstraňte všechna slepá ramena a 
propláchněte rozvody chlorem - viz 
Dezinfekce potrubí 

Displej výměna lampy nic 
neukazuje 

 Jednotka je odpojena 
 Nejde elektrika do zásuvky 
 Napájecí kabel je poškozen 
 Přepětí způsobilo škodu na elektrické 

sestavě 

 Zapojte jednotku do zásuvky 
  Vyměňte pojistku nebo nahoďte jistič 
  Vyměňte napájecí kabel 
  Vyměňte napájecí zdroj a použijte 

přepěťovou ochranu 
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UV dávka versus průtok – vývojový graf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V grafu se orientujte takto:  
Na ose X je uvedena UV dávka v mJ/cm2 pro prostupnost UVT 95%. 
Na ose Y je průtok uvedený v jednotkách GPM (galon per minutes), který lze přepočíst na l/s takto 1 GPM = 0,063 l/s. 
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Specifikace a parametry 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PUV-7 PUV-14 

Průtokové parametry 

Max. průtok při 95% UVT a UV dávce 16 mJ/cm2 3,6 m3 / hod. 7,8 m3 / hod. 

Max. průtok při 95% UVT a UV dávce 30 mJ/cm2 2,0 m3 / hod. 4,2 m3 / hod. 

Max. průtok při 95% UVT a UV dávce 40 mJ/cm2 1,6 m3 / hod. 3,3 m3 / hod. 

Elektrické parametry 

Napětí 120-240V AC 120-240V AC 

Frekvence 50-60 Hz 50-60 Hz 

Maximální proud 1,5 A 1,5 A 

Maximální spotřeba 35 W 60 W 

Spotřeba lampy 25 W 46 W 

Ostatní parametry 

Materiál UV komory 304 SST 304 SST 

vstup/výstup 1" 1" 

Maximální provozní tlak 861 kPa 861 kPa 

Životnost lampy 1 rok 1 rok 
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Záruka 

 

Záruční podmínky: 

Společnost WEVODA s.r.o. zaručuje koncovému uživateli ("zákazník"), že jeho UV desinfekční systém PUV bude bez 
vady výrobce, materiálu a zpracování při normálním použití a servisu po dobu min. 3 let. Na provozní části jako lampy 
a objímky platí záruka 1 rok. Záruka na výrobek i na výkon výrobku se nevztahuje na závady nebo poškození v důsledku 
zanedbání, zneužití, úpravy, nehody, nesprávného použití, fyzického poškození nebo poškození v důsledku požáru, 
živelných pohrom, nebo zamrznutí. Všechny produkty musí být použity v souladu s konkrétní aplikací. Veškeré záruky 
na výrobek i výkonnostní záruky jsou platné na původní nákup a místo instalace. Práce a náklady na škody v důsledku 
nesprávného použití nebo poškození zboží je v kompetenci kupujícího. Pokud jste neměli provedený test či rozbor 
vody akreditovanou laboratoří v době nákupu systému, může být takový test požadován pro případnou reklamaci. 
Pokud váš test vody ukazuje nečistoty neznámé v okamžiku nákupu nebo neznámé pro společnost WEVODA, může to 
být důvod ke ztrátě záruky. Pro další informace prosím kontaktujte náš zákaznický servis. Je povinností kupujícího, aby 
zajistil, že je zařízení instalováno v souladu se všemi platnými stavebními a montážními předpisy a společnost WEVODA 
nebude při porušení montážních a jiných předpisů odpovědná za následné škody. 

 

Záruční podmínky je možné najít také na webu www.wevoda.cz 

 

 

 

 

 


