Drift och skötsel luftrenare
Drift och Skötsel
Filter
De rostfria labyrintfiltren skall rengöras regelbundet.
Detta kan ske med vanligt diskmedel.
För att lossa filter måste klämlisten på filterhuset lyftas
av.
OBS. Stäng av luftrenaren innan filter lossas.
Det blå ljuset kan vara skadligt för ögonen om man
tittar direkt på en oskyddad UV-lampa.
De blå reflexerna i filterhuset är oskadliga.
Normal skötsel, Lampramar
Lamporna är monterade i en kraftig ram av rostfri plåt.
Varje ram har sin egen anslutning med kabel, som
måste lossas vid service.
UV-lampor
Lamporna måste vara rena för att ge full effekt vid
ozonproduktionen. Om de inte rengöres kommer fett
att brännas fast vid lamporna och luftreningens effektivitet nedsättes.
Enklast är att spraya på ett rengöringsmedel med en
sprayflaska och sedan försiktigt torka med fuktig trasa.
Använd ett rengöringsmedel med högt PH-värde.
Eftersom detta är aggressivt, använd skyddshandskar
och skyddsglasögon.
Hur ofta rengöring måste ske beror på produktionen i
köket, men normalt gäller rengöring 1 gång per vecka
vid lätt drift och ännu kortare intervaller vid hög produktion. Man bör upprätta ett skötselschema efter det
att anläggningen körts igång
Vid fel på anläggningen kontakta i första hand den
firma som gjort installationen.
Vid kontakt med Tovenco, uppgiv ordernumret som
finns på produkterna.
Den anvisning för personalen, som bifogades leveransen, skall sättas upp på väggen.
Personalen skall informeras om hur anläggningen
fungerar.

Byte av UV-lampor
Varning - stäng av luftrenaren helt och hållet innan
fettfilter lossas.
Det blå ljuset kan vara skadligt för ögonen.
Verktyg: Skruvmejsel, såpvatten och pensel eller
trasa.
Lamporna är monterade i rostfria ramar och är anslutna med en multikontakt.
Bryt strömmen till kontrollpanelen, lossa multikontakten på ramen och dra ut ramen helt från enheten.
Lägg ramen med lamporna på ett plant underlag för
att förhindra skador.
Obs. Lamporna är mycket ömtåliga och tål ej brytning eller slag
Lossa skruvarna i båda ändlocken så att lampornas
anslutningar blir åtkomliga.
Dra loss den runda elanslutningen från båda ändarna av lampan.
Tryck ut lampan med gummibussningarna åt ena
hållet. Var försiktig eftersom lampglaset lätt kan gå
sönder.

Vid varje lampbyte skall nya bussningar monteras.
Räkneverket i kontrollpanelen skall återställas efter
lampbyte

Ta fram den nya lampan ur förpackningen. Se till att
man har nya gummibussningar klara.
Stryk på såpvatten på lampan och även i gummibuss
-ningen. Tryck in lampan från ena hållet. Var försiktig eftersom lamporna är mycket ömtåliga.
Torka bort såpvattnet och kläm fast anslutningarna i
båda ändarna.
Skruva på ändlocken och sätt in hela ramen.
Anslut med multikontakten och skruva åt klämringen

Obs! Anläggningen får inte köras igång utan filter eller skydd för lamporna.
Titta inte direkt på det blå ljuset!
Om man känner lukt av ozon (som badhuslukt) i lokalen, stoppa UV-reningen och utred orsaken. Ozon i
hög koncentration kan vara skadlig !

