
INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL
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Az uvOxy® technológia a levegőt 
UV-C sugárral telített zárt térben 
fertőtleníti: az uvOxy® áramláscella 
magába szívja a környezet levegőjét 

és megtisztítva bocsátja ki.
A SanificaAria 30 készülékben az UV-C cella mérete lehetővé 
teszi kis és közepes nagyságú (50nm-ig) helyiségek 
levegőjének fertőtlenítését.

OPERACJA
A fertőtlenítő modul része a változtatható sebességű axiális 

ventillátor, mely a levegőt 
zárt térbe, egy UV-C forrás 
közelébe vezeti be, ahol 
a fertőtlenítési folyamat 
lejátszódik.  A modulon belül 
található a cserélhető uvOxy® 
patron. A partoncsere 
gyorsan és biztonságosan 
elvégezhető, és biztosítja 
a készülék fertőtlenítő 
tulajdonságainak időbeni 
fenntartását. Javasolt eredeti 
Beghelli uvOxy® patront 
használni. (rend.kód: 26720).
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Tesztek, vizsgálatok
ISO15714 előírásai szerint, mikroorganizmus mintákon 
elvégzett tesztek. Részletekért keresse fel a geltinternational.it/
tecnal/beghelli oldalt vagy használja a lenti QR kódot.
A készülék megfelel az Európai Unió 2014/35/EU és 2014/30/
EU előírásainak.

a) Optimális csíraölő hatás 250-
270nm között

b) DNS elnyelési görbe
c) Az alacsony nyomású UV 

fényforrás szinte kizárólag 
254nm hullámhosszon 
sugároz, amely a csíraölő 
hatásfok közel maximuma.

Az ózónmentes UV-C lámpa csíraölő hatása

Helyiség méretei
Alapterület (m2) Légköbméter (m3) Fertőtlenítési idő (h)

6 15 0,5

13 30 1

25 60 2

38 90 3

50 120 4

MÉRET TÁBLÁZAT
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B1A1

H

A B

H1

Méretek mm Fertőtlenítő 
kapacitásA B H A1 B1 H1

100 100 475 152 152 584 30m3/h

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA:
Használat előtt figyelmesen olvassa el a Használati 
Utasítást és a biztonsági figyelmeztetéseket.
Méretei, valamint rugalmas szerelhetősége - 

függeszthető vagy falra, polcra helyezhető, de talpra is 
szerelhető-, különösen változatos felhasználást tesznek 
lehetővé.
Fontos! Biztosítsa a levegő akadálytalan áramlását!
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TALPON ÁLLÓ KIVITEL SZERELÉSE

POLCRA, BÚTORRA HELYEZHETŐ KIVITEL SZERELÉSE

- Csavarozza ki a készülék hátoldalán levő két csavart
- Csavarozza össze a konzolt és a készüléket
- Csatlakoztassa a tápkábelt az áramhálózathoz

1

2
3

4

- Helyezze a négy gumitalpat a készülék alján  levő 
lyukakba és tegye helyére a készüléket

- Csatlakoztassa a tápkábelt az áramhálózathoz

2

1
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- Rögzítse az A jelű szerelvényt a falhoz (tengelytáv: 
300mm)

- Csavarozza rá a készülékre a B jelű szerelvényeket
- Erősítse össze a B és az A jelű szerelvényeket (lásd 

kinagyított képek) és rögzítse a C jelű csavarokkal

MENNYEZETI, FALI KIVITEL SZERELÉSE

A
B

C

A

300mm

B



87

- Erősítse az A és a B jelű szerelvényt a készülékhez
- Helyezze a D jelű szerelvényt a nyilásokba (tengelytáv: 

300mm)

FÜGGESZTHETŐ KIVITEL SZERELÉSE

D

A-B
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KARBANTARTÁS
Mielőtt a tisztításhoz vagy a karbantartáshoz 
kezdene ellenőrizze, hogy a készülék kikapcsolt 
és áramtalanított állapotban van.

TISZTÍTÁS
Használjon ecsetet a külső rácsozat portalanítására.
Patroncsere esetén a belső terelőfalakról is távolítsa el a 
port. 

uvOxy® 30 FERTŐTLENÍTŐ PATRON CSERÉJE
Folyamatos használat mellett a parton élettartama 12 
hónap.
A partoncsere gyorsan és biztonságosan elvégezhető, a 
készülék csíraölő hatása a patroncsere alatt sem szünetel.  A 
készülék oldalán található kék fény jelzi az 
UV-C lámpa helyes működését. Ha a kék 
fény nem világít a berendezés működése 
közben, a patront ki kell cserélni.

1

2
3

4

2

4

1
3
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- Cserélje ki a patront - 4. Kizárólag eredeti Beghelli uvOxy® 
cserepatront használjon (rend.kód: 26720)

- Tegye vissza a fedelet, csúsztassa a testet a készülékbe és 
csavarozza vissza az öt csavart ( a középsőt utolsónak).

- Csavarozza ki a készülék alján található öt csavart (a 
középső csavarral kezdje) - 1

- Húzza ki a belső részt ( egy darabban van) -2- és vegye le 
a zárófedelet -3

2

4

1
3

SanificaAria 30 - MŰSZAKI PARAMÉTEREK
Tápellátás: 230Vac ±10%, 50÷60Hz (2 m hosszú vezeték)
Kapcsoló a vezetéken
Teljesítmény felvétel: 24W
UV-C izzó: TC 2G11 18W 
UV-C hullámhossz: 254nm
Fertőtlenítési kapacitás: 30m3/h
UV-C sugárzó teljesítmény: 5,5W
Ózonmentes UV-C izzó
Patron élettartama 12 hónap (folyamatos használat mellett)
A partoncsere gyorsan és biztonságosan elvégezhető, a 
készülék csíraölő hatása a patroncsere alatt sem szünetel. 
Zajszint: 40dB(A) 1 méterről
Súly: 3,5kg
Védettség: IP20
Érintésvédelmi besorolás: I. osztály (a termék védőveze-
tővel ellátott)
Automatikus biztonsági mikrokapcsoló
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FIGYELEM

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS
- A készülék UV-C izzót tartalmaz.
- FONTOS: Ne kapcsolja be az UV lámpát, ha levette a 

védőburkolatot.
- A készülék csak a rendeltetésének megfelelően használható. 

Bármilyen más, a jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő 
felhasználás rendeltetésellenes és veszélyes.

- A készülék rendeltetéstől eltérő használata vagy burkolatának 
sérülése UV-C szivárgást okozhat.

- Kis mértékű UV-C sugárzás is károsíthatja a szemet, okozhat 
bőrelváltozásokat.

- Olvassa el a Használati, Karbantartási és Biztonsági utasítást, 
mielőtt kinyitja a készüléket.

- A Beghelli uvOxy parton (rend. kód: 26720)cseréjét csak 
kikapcsolt, áramtalanított készülékben szabad elvégezni.

- Ne helyezzen apró tárgyakat a szellőző rácsba, mert károsodhat 
a ventillátor, és a készülék működése veszélybe kerülhet

- Ne használjon sérült készüléket.
- Amennyiben a készülék leesik, ellenőrizze az UV-C lámpa 

megfelelő működését az előlapi jelzőfény segítségével.
- Működési hiba vagy leállás esetén ne próbálja meg otthon 

megjavítani, mindig forduljon szakemberhez.
- A készülék kizárólag zárt helyiségben működtethető, nem használható 

a szabadban. Más működtetés rendeltetésellenesnek minősül.
- A készülék nem játék. Tisztítása, karbantartása csak felnőtt 

személy felügyeletével történhet.
- Győződjön meg róla, hogy a készüléket földelt hálózathoz 

csatlakoztatta.
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HULLADÉKKEZELÉS
A termék csomagolása újrahasznosítható anyagokból készült. A 
hulladékokat a megfelelő szelektív gyűjtőkbe kell helyezni.
A használaton kívüli készülék az Európai Unió 2012/19/
UE rendelete szerint kerülhet megsemmisítésre, nem 
szabad települési vegyes hulladékként kidobni. Leadhatja a 
Beghelli viszonteladóknál vagy a hulladékudvarokban.
A termék újrahasznosítható részei begyűjtésre kerülnek, 
megelőzve így a környezeti károkozást.
Bővebb információért érdeklődjön a viszonteladóinknál vagy 
forduljon a helyi hulladék kezeléssel foglalkozó társaságokhoz.

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS GARANZIA
Esetlegesen felmerülő javítással és alkatrész vásárlással kapcsolatban 
keresse a Beghelli viszonteladókat vagy hívja a Beghelli magyarországi 
képviseletét a +36 1 951 3194 telefonszámon.
A készülékért a gyártó vállal garanciát.
A garanciavállalás nem vonatkozik azokra a meghibásodásokra, 
alkatrész sérülésekre, melyek a gondatlan, figyelmetlen használatból, 
a működtetés előírásainak megszegéséből, a szállítás során szerzett 
károsodásból erednek, vagyis nem vezethetők vissza gyártási hibára. 
A garancia érvényét veszti abban az esetben is, ha a készüléket nem 
rendeltetésszerűen használják.  Ha a jelen használati, karbantartási 
útmutató leírásait figyelmen kívül hagyják, a készülék elveszíti jogát a 
gyártói garanciára.
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