
Denna anläggning har luftrenare med UV-ljus och ozon 
Luftrenaren använder UV-C ljus för rening av luften. Ozon är en mycket aktiv och instabil form av syre. 
I luftrenare för storköksventilation utnyttjar man den speciella egenskapen att bryta ned fett i ventilationsluften 
och därmed också den lukt som följer med fettet. Luftrenaren i filterhusen är kopplade till en speciell kontrollpanel. 
Denna skall vara förreglad via signal från frånluftsfläkten så att lamporna bara kan tändas när fläkten är igång. 

AV / PÅ

Larmkvittering

Bläddra upp/minska värde

Bläddra ner/öka värde

Välj

Brinntid UV-rör

Inställningar

Fläkt (Tryckvakt)

Filtervakt (Filterlist)

Defekt UV-rör

Rörtyp (UV)

TCP-2X

Anvisningar för kökspersonalen :
Starta anläggningen genom att trycka på AV/PÅ knappen.
Nu visas brinntid kvar på displayen. 

Trasigt UV-rör: 
Om ett eller flera rör inte fungerar visas symbol i display samt indikeringslampa blinkar rött. 
Kontakta serviceman eller ansvarig för anläggningen så att rörbyte kan utföras. 
Man kan tillfälligt stänga av larmet genom att trycka på Larmkvitterings knappen. 
Nästa gång anläggningen startas, visas alarm tills man bytt rör.

Fläkt/Externt stopp: 
Display visar fläkt och indikeras med en röd lampa, kontrollera att fläkten är igång. 
Display visar filter och indikeras med en röd lampa, kontrollera att alla filterlister sitter på plats.      
Display visar Larm Ext och indikeras med röd lampa, kontrollera eventuell extern givare. 
Kvarstår något av felen efter larmkvittering, kontakta service eller ansvarig för anläggningen för åtgärd.

Rengöring: 
Det är mycket viktigt att UV-rören rengöres regelbundet, beroende på hur hårt anläggningen får arbeta. 
Om lamporna är belagda med fett eller smuts skall de rengöras eftersom reningseffekten minskar vid 
smutsbeläggning. 
OBS!. Bryt strömmen på kontrollpanelen innan någon service utföres. 
Använd rengöringsvätska som har högt PH-värde och blanda detta med vatten i en sprayflaska. Eftersom vätskan 
kan vara frätande, använd skyddshandskar. 
Enklast är att spraya på rengöringsmedlet, låta det verka en stund och sedan eftertorka med rent vatten. 
Observera att lamporna är mycket ömtåliga. De elektriska installationerna får ej utsättas för vatten.
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