30 κυβικά μέτρα/ώρα –
έως 50 τετραγωνικά μέτρα

INSTALLATION,
USE AND MAINTENANCE
MANUAL
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΛ
Η τεχνολογία uvOxy® επιτρέπει την απολύμανση του αέρα
μέσω κυκλώματος UV-C (υπεριώδους ακτινοβολίας) σε
κλειστό θάλαμο. Η τεχνολογία uvOxy® ρουφάει αέρα από
το περιβάλλον και παράγει απολυμασμένο αέρα.
Στο εσωτερικό του Sanifica Aria 30, ο κλειστός θάλαμος
UV-C (υπεριώδους ακτινοβολίας) το καθιστά ιδανικό για
μεσαίου μεγέθους δωμάτια (έως 50 τετραγωνικά μέτρα).
ΧΡΗΣΗ
Αυτή η συσκευή απολύμανσης απαρτίζεται από ένα σύστημα με αξονικό ανεμιστήρα για είσοδο του
αέρα, το οποίο ρουφάει τον αέρα
του δωματίου και τον σπρώχνει
μέσα στον κλειστό θάλαμο που
περιέχει την πηγή φωτισμού UVC, η οποία τον απολυμαίνει.
Στο εσωτερικό βρίσκεται επίσης η
αντικαταστάσιμη
μονάδα
®
uvOxy . Η αντικατάσταση της
μονάδας είναι γρήγορη και εύκολη ώστε να διασφαλίζεται
ότι τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά απολύμανσης που έχει η
συσκευή θα διατηρούνται σε
άριστη κατάσταση με την πάροδο του χρόνου. Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά
uvOxy® Beghelli (κωδικός ανταλλακτικού 26720).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ
Μέγεθος δωματίου
Επιφάνεια (m2)

Όγκος (m3)

Χρόνος για απολύμανση (ώρες)
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Μικροβιοκτόνος δράση της λάμπας UV-C (χωρίς όζον)
Α)

Ιδανική μικροβιοκτόνος δράση

μεταξύ 250 και 270nm
Β) Καμπύλη απορρόφησης DNA
Γ) Η ακτινοβολία της λάμπας υπεριώδους (UV) χαμηλής πίεσης
βρίσκεται σχεδόν αποκλειστικά
στην φασματική γραμμή των
254nm, η οποία βρίσκεται κοντά
στη μέγιστη απόδοση μικροβιοκτόνου δράσης.

Δοκιμές και πιστοποίηση
Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα μικροοργανισμών σε
συμμόρφωση με το πρότυπο ISO15714 (όπως πρέπει να εφαρμόζεται). Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες των δοκιμών στην ιστοσελίδα
geltinternational.it/technal/beghelli ή να σκανάρετε τον ακόλουθο κώδικα
QR.Η συσκευή συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες
2014/35/EΕ και 2014/30/EΕ.
Τεχνολογία που έχει δοκιμαστεί στα εργαστήρια Tecnal υπό την επίβλεψη της Gelt International. Για πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εξάλειψης του μικροβιακού
φορτίου, σαρώστε τον διπλανό κώδικα QR ή
επισκεφθείτε την ιστορσελίδα geltinternational.it/tecnal/beghelliwebsite.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφάλειας και συντήρησης πριν από τη χρήση.
Η συμπαγής σχεδίαση και οι διάφορες επιλογές τοποθέτησης του προϊόντος (στον τοίχο, σε οροφή ή σε βάση δαπέδου με
βραχίονα στήριξης), το καθιστούν εξαιρετικά ευπροσάρμοστο.

Προσέξτε να μην εμποδίζεται η ροή του αέρα.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ
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- Αφαιρέστε τις 2 βίδες από το πίσω μέρος της συσκευής.
- Σταθεροποιήστε το βραχίονα στο προϊόν σφίγγοντας τις
βίδες.
- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα ρεύματος.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
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2

- Τοποθετήστε τις 4 λαστιχένιες ροδέλες στο πίσω μέρος
και σταθεροποιήστε τη συσκευή σε βάση στήριξης.
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα ρεύματος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΟΡΟΦΗ
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- Σταθεροποιήστε τον βραχίονα (A) στον τοίχο (απόσταση από κέντρο σε κέντρο τρύπας: 300χιλ.).
- Τοποθετήστε τους 2 συνδέσμους (B) στη συσκευή.
- Τοποθετήστε τους συνδέσμους (Β) στον βραχίονα στήριξης (Α) (βλ. λεπτομέρεια) και σταθεροποιήστε τον
χρησιμοποιώντας τις βίδες (C)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΡΟΦΗ

D
A-B

- Σταθεροποιήστε τον βραχίονα (A+B) στη συσκευή.
- Σταθεροποιήστε τις βάσεις (D) στις υποδοχές τους (απόσταση από κέντρο σε κέντρο κάθε τρύπας: 300χιλ.)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, βεβαιωθείτε
ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα ρεύματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Σκουπίστε τη σκόνη που μπορείτε να έχει συσσωρευτεί στις εξωτερικές γρίλιες χρησιμοποιώντας μια βούρτσα.
Όταν αντικαθιστάτε τη μονάδα uvOxy® να αφαιρείτε τη σκόνη
από τις εσωτερικές γρίλιες.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ uvOxy® 30
Διάρκεια ζωής μονάδας: 12 μήνες (συνεχούς χρήσης). Η αντικατάσταση αυτής της μονάδας σάς επιτρέπει να διατηρείτε την
μικροβιοκτόνο δράση της συσκευής σε εξαιρετικά επίπεδα.
Η μπλε φωτεινή ένδειξη στην πρόσοψη της συσκευής δείχνει αν έχει ενεργοποιηθεί η λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας UV-C. Θα πρέπει να
αντικαταστήσετε τη λάμπα αν δεν ανάβει η
μπλε ένδειξη ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
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- Αφαιρέστε τις 5 βίδες από το κάτω μέρος της συσκευής (αφαιρέστε πρώτα τη μεσαία βίδα).

- Βγάλτε το εσωτερικό εξάρτημα (μονοκόμματο) και αφαιρέστε το κάλυμμα.
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- Αφαιρέστε το συγκρατητικό και αντικαταστήστε την μονάδα
μόνο με γνήσια, καινούρια μονάδα uvOxy® Beghelli (κωδικός
ανταλλακτικού 26720)
- Τοποθετήστε ξανά το συγκρατητικό, το κάλυμμα, και τοποθετήστε ξανά το εσωτερικό εξάρτημα μέσα στο σώμα της συσκευής. Τέλος, σφίξτε τις 5 βίδες (σφίξτε τελευταία τη μεσαία
βίδα).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SANIFICARIA 30
Τροφοδοσία: 230VAC ±10%, 50÷60Hz (καλώδιο μήκους 2 μέτρων)
Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης πάνω στο
καλώδιο ρεύματος
Κατανάλωση ρεύματος: 24W
Λάμπα UV-C: TC 2G11 18W
Μήκος κύματος UV-C: 254nm
Ικανότητα απολύμανσης: 30m3/ώρα
Ισχύς UV-C: 5,5W
Λάμπα UV-C χωρίς όζον
Διάρκεια ζωής αντικαταστάσιμης μονάδας uvOxy®: 12 μήνες
(συνεχούς χρήσης). Η αντικατάσταση της μονάδας uvOxy® σας
επιτρέπει να διατηρείτε την μικροβιοκτόνο δράση της συσκευής σε
εξαιρετικά επίπεδα.
Επίπεδο θορύβου: 40dB(A) στο 1 μέτρο
Βάρος: 3,5 κιλά
Κατηγορία προστασίας: IP20
Κατηγορία μόνωσης: I (συσκευή με γείωση προστασίας)
Αυτόματος μικροδιακόπτης ασφάλειας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- Η συσκευή περιέχει λάμπα UV-C.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ενεργοποιείτε τη λάμπα UV σε περίπτωση που την έχετε αφαιρέσει από το προστατευτικό περίβλημα
της συσκευής.
- Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για την προοριζόμενη χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη.
- Η χρήση της συσκευής με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που
περιγράφεται σ’ αυτές τις οδηγίες ή η φθορά του περιβλήματος
μπορεί να οδηγήσουν σε διαρροή υπεριώδους ακτινοβολίας
(UV-C).
- Ακόμη και μικρές δόσεις υπεριώδους ακτινοβολίας (UV-C) μπορεί
να προκαλέσουν προβλήματα στα μάτια και στο δέρμα.
- Παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες συντήρησης πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Πριν αντικαταστήσετε τη μονάδα uvOxy® (κωδικός ανταλλακτικού 26720) θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να
την αποσυνδέσετε από το ρεύμα.
- Μην βάλετε μικρά αντικείμενα μέσα στις οπές εξαερισμού της
συσκευής. Μπορεί να προκαλέσουν φθορές και βλάβες στους ανεμιστήρες και να αχρηστεύσουν τη λειτουργία της συσκευής.
- Αν παρουσιαστεί βλάβη στη συσκευή, δεν θα πρέπει να την
χρησιμοποιήσετε πριν επισκευαστεί.
- Αν η συσκευή πέσει από ύψος, ελέγξτε αν ενεργοποιείται η λάμπα UV-C (πρέπει να ανάβει η μπλε φωτεινή ένδειξη στην πρόσοψη της συσκευής).
- Σε περίπτωση βλάβης ή αποτυχίας λειτουργίας της συσκευής,
μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε από μόνοι σας. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μόνο με το εξουσιοδοτημένο σέρβις για επισκευές.
- Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε εσωτερικό χώρο και όχι σε εξωτερικό. Οποιαδήποτε άλλη χρήση
θεωρείται ακατάλληλη.
- Δεν θα πρέπει να αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνεται από
παιδιά χωρίς επίβλεψη ενηλίκων.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε γειωμένη
πρίζα.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από ανακυκλώσιμα υλικά.
Απορρίψτε τη συσκευασία σεβόμενοι τους κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος και τους σχετικούς νόμους που αφορούν
την ανακύκλωση.
Σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EΕ,
οι άχρηστες συσκευές θα πρέπει να απορρίπτονται σε σύστημα ειδικής διαχείρισης τέτοιων απορριμμάτων. Δεν θα
πρέπει να τις απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει τις δώσετε σε ειδικά κέντρα ανακύκλωσης τέτοιων συσκευών ή να τις επιστρέψετε στο κατάστημα αγοράς.
Τα ανακυκλώσιμα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή αυτής της συσκευής μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν,
ώστε να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Δήμο της περιοχής σας ή με το κατάστημα αγοράς.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
Για επισκευές ή ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης
πελατών.
Η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση. Όλα τα εξαρτήματα που έχουν
παρουσιάσει βλάβη λόγω αμέλειας ή εσφαλμένης χρήσης, αποτυχίας
συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης, βλάβη κατά τη μεταφορά ή περιστάσεις που δεν αφορούν ελαττώματα κατασκευής, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Η εγγύηση δεν ισχύει επίσης στην περίπτωση
κακής χρήσης. Η αποτυχία συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης,
φροντίδας και συντήρησης θα ακυρώσει την εγγύηση.

