
Manual UVC-enhet 18/36/55 Watt från Aqua Forte 
 

Läs noga igenom manualen innan du använder enheten!  

Den här UVC-enheten hjälper dig att få klart vatten i din damm. Vattnet pumpas genom enheten och 

exponeras då för UV ljuset som har strålnings våglängd på 254 nanometer. Strålningen producerar 

ett speciellt ljus som gör att bakterier och svävalger inte kan föröka sig. UVC-enheten ska användas 

24 timmar om dygnet under damm säsongen för att få ett optimalt resultat.  

Säkerhet 

- Den här enheten producerar farlig strålning. Direkt kontakt kan vara skadligt för ögon och 

hud. Kontrollera därför alltid om ljuset lyser endast via det transparenta glaset som finns (A).  

- Använd inte enheten om någon del är skadad, speciellt kvartsglaset.  

- Slå av enheten ifall det inte passerar något vatten genom enheten. Vattnet behövs för att 

kyla enheten. 

- Ska alltid installeras med jordfelsbrytare. 

- Förvara enheten frostfritt under vinterhalvåret.  

- Kabeln på enheten kan inte bytas. Skadas kabeln måste hela enheten bytas ut.  

- Lampan kommer att vara varm ca. 10 minuter efter enheten slagits av.  

 

 

Installation 

Enheten får aldrig installeras i vatten utan ska alltid installeras vid sidan av dammen.  Slå av enheten 

vid medicinering av dammen.  

Koppla på dammens slang till slanganslutningarna (B) med slangklämmor. Kapa slanganslutningen vid 

rätt storlek. Slanganslutningen är 1½ tum till 20/25/32/40 mm slang.  



Starta pumpen och kontrollera så att vattnet flödar in och ur enheten samt att det inte läcker 

någonstans. Fungerar detta går det bra att koppla in enheten i eluttaget. 

Kontrollera att lampan lyser via det transparenta glaset som sitter på ena sidan på enheten (A).  

Du slår av enheten genom att ta ur sladden ur eluttaget.  

Underhåll (se bilder nedan) 

Vid underhåll av enheten ska strömmen alltid brytas till enheten genom att dra ur elkontakten ur 

uttaget. Enheten bör rengöras två gånger per säsong för att bibehålla effekten. Bildas det kalk- eller 

algtillväxt på kvartsglaset når inte UV-strålningen ut till vattnet. Lampan behöver bytas efter ca 9000 

brinntimmar.  

Garantivillkor (förkortat version) 

Produkten har 12 månaders garanti från försäljningsdatum som täcker tillverkningsfel. Garantin 

täcker inte kvartsglaset eller lampan. Vid garantianspråk kontakta alltid återförsäljaren.  

Garantin förbrukas om enheten modifieras på något sätt (sladden kapas t.ex.) eller använts på ett 

felaktigt sätt.  

För fullständiga garantivillkor se original manualen från tillverkaren.  

Underhåll 

OBS! Koppla alltid ur enheten ur eluttaget vid underhåll av den.  

 

Använd en hand för att hålla inne spärren och den andra för att hålla i elenheten.  

 
Vrid elenheten motsols. Första gången går detta oftast lätt men sen kan det blir lite trögare då delar i 

elenheten kan rosta lite med tiden.  



 

Dra sen elenheten rakt ut försiktigt då både lampan och kvartsglaset kommer att följa med ut. 

Kvartsglaset rengörs med t.ex. glasrengöring eller såpa blandat med vatten.  

Byta lampan 

 

Skruva loss muttern som håller fast kvartsglaset i elenheten och ta bort kvartglaset.  

 



Dra försiktigt ur lampan ur hållaren. 

 

Ta loss de två svarta fixerings bitarna från lampan och placera de på den nya lampan. OBS! Ta aldrig 

direkt på lampan med händerna. Använd handskar alt använd en bit tyg för att hålla i lampan.  

 

Du kan nu montera ihop lampan igen. Var noga med att o-ringen som sitter på kvartsglaset hamnar 

rätt. Risken för läckage in i kvartsglaset är annars mycket stor.  

 

 


