
BRUKERMANUAL

UVC DESINFEKSJONSSYSTEM



FARE - UV-LYS

Produktet beskrevet i denne håndboken inneholder komponenter som avgir UVC-lys. Umid-
delbar eller langvarig eksponering for UVC-lys kan føre til smertefull skade som øyeskade, hud-

forbrenning, for tidlig aldring av huden eller hudkreft.

Ikke bruk produktet før du har lest nøye gjennom denne håndboken.
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1. Bruk av håndboken - generelt 
Denne håndboken (heretter kalt “manualen”) er ment å brukes som referanseverk for profes-
jonelle, velutdannede og autoriserte brukere for å kunne installere, bruke, vedlikeholde og trygt 
reparere produktet. Observasjonen av håndboken frarøver ikke brukeren å overholde lokale 
sikkerhetsinstruksjoner og andre forskrifter enn de som er gitt i håndboken. Slike sikkerhet-
sinstruksjoner og forskrifter må følges til enhver tid. For informasjon om spesifikke justering-
er, vedlikeholds- eller reparasjonsjobber som ikke er behandlet i denne håndboken, kan du 
kontakte din produktleverandør eller Luxibel. Hvis du mistenker at produktet er skadet eller 
oppdager en potensiell eller faktisk fare når du bruker produktet, må du umiddelbart avbryte 
bruken av produktet og kontakt leverandøren av produktet.

ADVARSEL
 
Når produktet er i bruk, vil det avgi UVC-stråling innvendig. UVC-
stråling er usynlig for mennesker, og eksponering for UVC-stråling 
kan forårsake alvorlig skade på øyne og hud.

Lampene inneholder en liten mengde kvikksølv som kan være giftig 
ved visse konsentrasjoner. 
Unngå: 
• direkte eller indirekte belysning på øyne eller hud på mennesker 

eller dyr
• bruk av produktet med nærvær av mennesker og dyr
• eksponering for direkte eller sterkt reflektert UVC-lys

Grunnleggende sikkerhetsinstruksjoner

For å minimere risikoen for personskade, bør følgende grunnleggende sikkerhetsforholds-
regler overholdes ved hver bruk av produktet: 

1. Les og lagre alle merknader, advarsler og sikkerhetsinstruksjoner som er mottatt med pro-
duktet før bruk. 

2. Før hver bruk, inspiser produktet for skader og verifiser at sikkerhetsfunksjonene fungerer 
korrekt; ikke bruk produktet hvis det oppstår faktisk eller mistenkt skade eller hvis dets sik-
kerhetsfunksjoner ikke fungerer som de skal

3. Velg monteringssteder for produkter som forhindrer eksponering av personer og sårbare 
komponenter for UVC-lyset, for eksempel ved å plassere av / på-bryteren et annet sted enn 
i direkte eksponering for UVC-lys. Hvis dette ikke er mulig, må du minimere eksponeringen 
for UVC-lys og bruke tilstrekkelig personlig beskyttelse og beskytte sårbare komponenter 
med UV-bestandig materiale.

4. Før du utfører service eller vedlikehold, må du alltid koble fra produktet og koble fra strøm-
forsyningen

5. Administrer avhending av produktet og spesielt lampene med forsiktighet og i henhold til 
lokale avfallshåndteringslover. 



6. Ved reell eller mistenkt skade på lysstoffrøret, ventiler straks og forlater rommet til det er 
ventilert. 

7. Plasser advarselsskilt nær alle tilgangspaneler eller dører til et rom som inneholder produk-
tet.

8. Ikke:  
• Bruk produktet uten riktig elektrisk jording
• Vask produktet med vann, under trykk eller ved nedsenking
• Endre konstruksjonen eller utformingen av produktet, og ikke fjern sikkerhetsmerking 

eller -innretninger
• Bruk produktet til annet enn dets tiltenkte formål, som beskrevet i håndboken.
• Se direkte på produktet, og forbli ikke i produktets driftsfelt når det er i drift med mindre 

det er absolutt nødvendig. Hvis det er absolutt nødvendig, bruk personlig verneutstyr, 
inkludert UV-vernebriller, UV-ansiktsskjerm, langermede, tett vevde klær som dekker 
kroppen og hanskene.

2. Ansvar
Luxibel, som AED DISTRIBUTION SA, med hovedkontor på Bedrijvenpark De Veert 13/4, 2830 
Willebroek (Belgia), eller noen av dets tilknyttede selskaper, aksepterer ikke noe ansvar for 
materiell skade, inkludert skade på produktet eller personskade forårsaket av manglende 
overholdelse av brukeren av sikkerhetsinstruksjonene i håndboken eller gjeldende lover. Som 
sådan skal ikke Luxibel være ansvarlig for skader eller skader dersom produktet brukes i strid 
med eller til andre formål enn den tiltenkte bruken, er installert, brukt, vedlikeholdt eller repar-
ert uaktsomt eller i strid med instruksjonene nevnt i håndboken eller på produktet, når pro-
duktet er modifisert og når sikkerhetsinnretningene og funksjonene til produktet blir ignorert 
eller overstyrt.

3. Sikkerhetsinstruksjoner og advarsler 
3.1 Brukerhåndbok 

Hver person som bruker produktet, må lese, gjøre seg kjent med og forstå innholdet i håndbo-
ken før bruk av produktet, og må følge instruksjonene som er angitt her. Hvis du er ansatt eller 
handler på halvparten av en annen person, må arbeidsgiveren din / den personen instruere 
deg i samsvar med håndboken og sørge for at alle instruksjonene som er beskrevet her, blir 
overholdt. Ikke bruk produktet hvis det ikke er tilfelle.

For å sikre sikker bruk av produktet, må denne håndboken alltid oppbevares sammen med 
produktet i leselig stand. 

3.2 Tiltenkt bruk og installasjon 

Produktet er utelukkende beregnet på desinfisering av luft og overflater. Bruk av produktet 
til andre formål er i strid med den tiltenkte bruken og skjer på egen risiko. For å sikre sikker 
bruk av produktet, må installasjonen, inkludert alle dets sikkerhetsfunksjoner og enheter, og 
vedlikehold og reparasjon utføres riktig av behørig dyktige og autoriserte personer. Alle pro-
duktsikkerhetsfunksjonene og innretningene må være montert og kan ikke fjernes, men med 
det formål å vedlikeholde og reparere. Produktet er ikke ment å brukes av mindreårige. All 
bruk av produktet av mindreårige, uansett om det er under oppsyn av en voksen, er på egen 
risiko



3.3 Sikkerhetsfunksjoner og innretninger for produktet 

Hvert produkt er utstyrt med følgende sikkerhetsfunksjoner og innretninger, inkludert enheter 
som frakobler strømforsyningen under visse omstendigheter for å unngå utilsiktet eksponer-
ing for UVC-lys:

• Lydalarm: under drift kontinuerlig lyd vil sendes fra enheten
• Synlig alarm: innebygd RØD LED fungerer kontinuerlig under drift av enheten
• Bevegelsessensor: Hvis det oppdages noen bevegelse, vil bevegelsessensoren slå av en-

heten

Det er strengt forbudt å overstyre disse sikkerhetsinnretningene eller å bruke produktet der-
som sikkerhetsfunksjonene ikke er tilstede eller ikke fungerer. Sikkerhetsfunksjonene bør kon-
trolleres regelmessig, og om nødvendig repareres eller byttes ut umiddelbart. Piktogrammer, 
advarsler og instruksjoner som er knyttet til produktet er en del av sikkerhetsfunksjonene. De 
må ikke tildekkes eller fjernes og må være tilstede og leselige under hele bruken av produk-
tet. Erstatt eller reparer straks manglende, ødelagte eller uleselige piktogrammer, advarsler og 
instruksjoner.

3.4 Endring 

Under ingen omstendigheter kan noen andre enn Luxibel gjøre endringer på produktet.



4. Beskrivelse og tekniske spesifikasjoner

6. Konstruksjon og drift

Type

Spenning 

Effektfaktor

Isolasjonsklasse 

Lyskilde 

Radiation 

Driver

Strømforbruk 

Kraftuttak

IP-klasse 

Dekkareal 

Viftekapasitet

Vekt 

Dimensjoner 

B Air v2

230 V; 50 Hz

0,989

Klasse I (krever elektrisk jording) 

2x 55 W HO 

253,7 nm

HF-P 236 TL-D III 220-240V 50 / 60Hz

129 W 

0,369 A

IP20 

opptil 25 m2

117 m3 / t

11,1 kg 

1.150 x 180 x 235 mm 

Produktet er designet for å avgi UVC-stråling med en bølgelengde på 253,6 nm, for å 
eliminere 99% av virus, bakterier, sopp og skadelige mikroorganismer.
UVC-lampene er designet for omtrent 9000 timers effektiv drift. UVC-lamper som 
brukes lenger enn dette, avgir ikke lengre det nødvendige nivået av ultrafiolett stråling 
for å sikre ønsket effekt på bakterier eller sopp.

1. 2x beskyttelsesgrill
2. 2x filter
3. Ytre hus
4. 2x UVC-lampe
5. Brakett
6. Indre hus



6.1 Håndtering

Unngå fysiske støt eller knusing av enheten.
Håndter alltid enheten i metallkapslingen; berør aldri rørene eller reflektorene med fingertup-
pene. Fuktigheten eller oljer på fingertuppene kan skade belegget på rørene og reflektorene.

6.2 Velg riktig sted 

Å velge riktig sted er viktig for at produktet fungerer riktig og trygt.
Installer produktet i et beskyttet område der temperaturen ikke faller under 5 ° C og fuk-
tighetsnivået er lavt. Produktet fungerer ideelt i et temperaturområde fra 15 ° C til 25 ° C.

6.3 Før installasjon

Gjør en visuell inspeksjon av enheten.
Kontroller enhetens tilstand under utpakking. Hvis det oppstår skader, må enheten repareres / 
byttes ut før den kan bli brukt. Kontakt din lokale distributør for service.
Hvis enhetene er skadet og fortsatt brukes, kan Luxibel ikke holdes ansvarlig for noen risiko / 
fare eller forekomst gitt av disse skadede enhetene.

6.4 Før du installerer produktet 

Les og lagre alle merknader, advarsler og sikkerhetsinstruksjoner som mottas med produktet. 
Inspiser produktet for skader og kontrollere at sikkerhetsfunksjonene fungerer korrekt. Ikke 
bruk produktet hvis det er mistanke om skade eller hvis sikkerhetsfunksjonene ikke fungerer 
som de skal.

6.5 Installasjon av UVC-lampe 

I B Air v2 følger det med 2x Philips 55W TUV T8 lysrør. Disse er installert i enheten.

ADVARSEL: Ikke berør lampen uten hansker. Det kan føre til skade på lampen. Olje 
fra fingeravtrykk vil permanent etse glasset på lampen og svekke strukturen.

6. Installasjon av produktet 
Utfør følgende trinn for installasjon av produktet.

FARE: Elektrisk installasjon må utføres korrekt og kun av autoriserte elektrikere. 

Utenfor rom der direkte UVC-lys brukes, må det være merking i klar siktlinje. 
Tillegsmerking som spesifiserer tid for bruk eller andre varsler kan benyttes.



6.6 Installasjon av UVC-armatur 

Enheten må festes til en flat overflate ved hjelp av minst 2 festepinner, helst i nærheten av 
elektriske ledninger med jording. Festepinnene og overflaten må være sterke nok til å holde 4 
ganger vekten av enheten.

Forsikre deg om at hovedstrømmen er frakoblet før du kobler til enheten eller gjør 
endringer i kabelkonfigurasjonene. 

Elektrisk installasjon må utføres ut korrekt av autoriserte elektrikere. 

Standard: 230V 50Hz 
Brun = Ledningskabel 
Gul grønn = Jordkabel 
Blå = Nøytral kabel 

Denne enheten er klasse 1 elektrisk isolasjon og må jordes. 

6.8 Testing av produktet 

Test produktet før du tar det i bruk. Når du etter inn kontakten, bør du høre viften gå. B Air v2 
har et glass B i logoen, denne “B”  vil lyse grønt / blått når lampene er i drift.

Hvis UVC-lampefargen endres til rød, eller hvis lampen blinker, må du skifte ut lampen.

6.8 Betjening av enheten 
Når kontakten settes i støpselet, slås enheten på.

6.7 Koble produktet til strømkilden 

UVC-lamper må betjenes kontinuerlig fra en separat, dedikert, 220-240 V strømkilde. 



7. Produktfeil

Feil Handling

Viften starter ikke Sjekk sikring i sikringsskap.
Sjekk kabelen for skader.

Lampen flimrer Sjekk at lampen er korrekt installert
Skift lampen

Hvis feilen ikke er løst eller gjentar seg, må du returnere enheten til en offisielt Luxibel-forhan-
dler / servicesenter for reparasjon eller utskifting. (se 10. reparasjon)

8. Rengjøring og vedlikehold 

Rengjør og skift ut lampene og luftfiltrene med de nødvendige serviceintervallene.
Før du utfører service eller vedlikehold, må du alltid koble fra produktet og koble fra strøm-
forsyningen.
Rengjør kun de ytre overflatene, med en myk klut og ikke-aggressive rengjøringsmidler.

ADVARSEL: Verneutstyr må benyttes dersom det er risiko for bestråling i øyne eller 
på hud.

ADVARSEL: Ikke vask produktet med vann under trykk eller ved nedsenking. Ikke 
berør lampen uten hansker.

8.1 Luftfiltre
Luxibel anbefaler å rense luftfiltrene minst to ganger i året.

1. Skru ut 4 skruer
2. Ta av beskyttelsesgitteret
3. Ta ut filteret
4. Rengjør filteret med tørr luft
5. Sett inn rent filter
6. Installer beskyttelsesgitteret i riktig posisjon
7. Skru inn de fire skruene



Utskifting av UVC-lampen 
Luxibel anbefaler at du skifter UVC-lampen en gang i året, og hver gang effektiviteten faller 
under 80% av den første avlesningen. 

FORSIKTIG: Koble alltid fra strømmen til produktet før du bytter ut UVC-lampen. 

Bruk kun de originale reservedeler, inkludert Philips UVC-lamper. Bruk av andre reservedeler 
kan føre til skade på produktet.

Reparasjoner 

Hvis produktet er skadet eller fungerer feil, må du kontakte Luxibel serviceavdeling eller en 
autorisert Luxibel-distributør. Reparasjoner av andre enn Luxibel eller en autorisert Luxibel-dis-
tributør kan ikke innebære bruk av originale Luxibel-deler og kan påvirke produktets sikkerhet 
og funksjonalitet. Ta kontakt med din forhandler eller Luxibel serviceavdeling for reparasjon-
salternativer eller spesifikke henvendelser.

Følgende trinn må tas for å bytte ut en UVC-lampe:

1. Skru ut 4 skruer fra begge sider av enheten
2. Ta av beskyttelsesgitteret og luftfilteret på begge sider.
3. Skru ut de 4 skruene som holder braketten
4. Koble jordledningen fra braketten
5. Skyv lampeholderen inn 50% ut til du får tilgang til lampene:
6. Ta forsiktig tak i kildenes lysrør (bruk bomullshansker), roter den rundt 90 ° 

rundt aksen og fjern dem fra holderne.
7. Sett den nye lampen med plugger inn i sporene på holderne og vri den 

rundt 90° om aksen for å låse den.
8. Skyv enheten inn igjen og koble til jordkabelen
9. Monter skruene på braketten
10. Installer luftfilter og beskyttelsesgitter på begge sider



Alle rettigheter forbeholdes. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller publiseres 
ved utskrift, kopiering, mikrofilm eller på annen måte uten forutgående skriftlig samtyk-
ke fra produsenten. Denne begrensningen gjelder også for de tilsvarende tegningene. Infor-
masjonen gitt i denne håndboken er samlet for kundenes generelle bekvemmelighet. Det 
har vært basert på generelle data om konstruksjonsmaterialegenskaper og arbeidsmetod-
er som vi kjente på tidspunktet for utgivelsen av håndboken, og er derfor når som helst en-
dret eller endret, og retten til endring eller endring forbeholdes herved uttrykkelig. Instruks-
jonene i denne håndboken fungerer kun som en retningslinje for installasjon, bruk, vedlikehold 
og reparasjon av produktet som er nevnt på forsiden av dette dokumentet. Denne håndbo-
ken skal brukes til standardmodellen for produktet av typen gitt på forsiden. Derfor kan pro-
dusenten ikke holdes ansvarlig for skader som følge av bruken av denne håndboken på noe 
annet produkt. Denne håndboken er skrevet med stor forsiktighet. Produsenten kan imidlertid 
ikke holdes ansvarlig, verken for feil som oppstår i denne håndboken, eller deres konsekvenser

Notater
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