f

Керівництво з експлуатації системи дезінфекції води
UV-C LED

Вступ
Вітаємо! Ви придбали найдосконаліший продукт,
доступний для захисту водопостачання від
збудників, що викликають хвороби. PearlAqua
Deca - це УФ-C LED платформа для дезінфекції
води , призначена для використання в місці
джерела. Ця система забезпечує дезінфекцію
всього будинку без використання шкідливих
хімічних речовин або матеріалів, таких як
ртутних парових ламп.

Перша УФ LED система на місці.

PearlAqua Deca пропонує першу цілу домашню систему дезінфекції з ультрафіолетовим
світлодіодом, яка пропонує усунення збудників на понад 99,99% без використання шкідливих
матеріалів.

Спокій вдома

Завдяки стандартному моніторингу інтенсивності УФ випромінювання, миттєвій
ввімкнув/вимкнув дезінфекції для періодичних потоків та зменшеному прострілу гарячою
водою, PearlAqua Deca забезпечує вдосконалену УФ обробку для води у вашому будинку.

Динамічне регулювання потужності

Крім миттєвого ввімкнення/вимкнення, динамічне регулювання потужності забезпечує менший
вихід УФ-випромінювання залежно від потужності потоку. Це забезпечує оптимальну
продуктивність для всіх швидкостей потоку - економія коштів за рахунок нижчої вартості
електроенергії. (докладніше див. Таблицю 2-1)

Низька вартість утримання

Ефективна технологія УФ LED зменшує споживання електроенергії. Призначений для
перемінних потоків, PearlAqua Deca використовує живлення тільки тоді, коли вода тече, різко
зменшуючи потребу в енергії.

Мала потреба в обслуговуванні

PearlAqua Deca має 5-річний інтервал заміни ламп, зменшений рівень забруднення
мінералами, а також відсутність потреби чіпати крихкі лампи або трубки, що робить його
найнижчим варіантом по технічному обслуговуванню на ринку.
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1. Безпека та
регулювання
а. Огляд/Передовий досвід
Цей пристрій виробляє шкідливе ультрафіолетове (УФ) випромінювання. Прямий
контакт з УФ-випромінюванням може пошкодити очі та/або шкіру. Не заглядайте
безпосередньо у вхідні або вихідні порти без використання захисних окулярів,
стійких до УФ випромінювання.

Ризик УФ-опромінення
при неправильному
використанні

Можливе
ураження
електричним
струмом

Пристрій слід експлуатувати лише відповідно до настанов, описаних у
цьому документі
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Завжди відключайте живлення від блоку перед виконанням будь-якого типу
технічного обслуговування або ремонту
Не працюйте з виробом без попереднього підключення подачі води та дозволяючи
воді протекти крізь нього
Працюйте в межах Абсолютних максимальних показників, описаних у розділі 2
Не перевищуйте показник тиску, зазначений на етикетці безпеки продукту
Не використовуйте пристрій, якщо є будь-які ознаки пошкодження
Не встановлюйте пристрій в зоні, що піддається прямому сонячному світлу.
Тримати дітей подалі від пристрою
Завжди дотримуйтеся місцевих сантехнічних та електричних правил
Немає деталей, що підлягають ремонту користувачем
FCC: Звільнення від сплати податків згідно з п. 15.103 (c) та/або п.15.103 (d)
ISED: Звільнення від відповідальності відповідно до категорій ICES 3 та 5
CE: Звільнені від дії Директиви щодо низької напруги, звільнені від ЕМС
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b. Етикетка безпеки

Модель
Серійний номер
Вхідний струм
Макс. тиск
Макс. темп. води

PAQ-24C4
191004754
+24VDC, 9A
8.3Bar (120psi)
30°C (86°F)

Вироблено в США

4400 Olympic Blvd | Erlanger, KY 41018 USA | +1 859 869 4700
Малюнок 1-1: Типова етикетка безпеки PearlAqua Deca

На кожному пристрої PearlAqua Deca наклеюється етикетка безпеки. Мітка
ідентифікує кілька максимальних порогових значень для продукту. Для отримання
додаткової інформації про кожну модель та рекомендовані технічні характеристики
експлуатації для вашого пристрою Deca, див. Розділ 2 (Детальні технічні
характеристики та розширена експлуатація).
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c.

Хімія води

На УФ-дезінфекцію можуть впливати умови якості води. PearlAqua Deca в ідеалі
призначений для дезінфекції питної води з технічними характеристиками, наведеними в
Таблиці 1-1.
Наполегливо рекомендується попередня фільтрація, щоб видаляти будь-які дрібні
частинки, не видимі неозброєним оком. Недотримання цих специфікацій може
знизити продуктивність дезінфекції.
Таблиця 1-1: Специфікації якості води для оптимальної ефективності дезінфекції
Параметр

Опис

Діапазон УФпропускання*
(UV-T)

Показник того, наскільки добре УФ-світло
може
переміщатися через рідину. Визначається
як співвідношення інтенсивності УФ-світла
після проходження через зразок рідини до
інтенсивності УФ-світла на джерелі світла.

Межі

>90

Розмір твердих
частинок **

Бруд, пил, іржа, осад та інші тверді
частинки

<10

Твердість***

Наліт вапна

7/120

Залізо***

Плями іржі

0.3

*Мінімальний рекомендований UVT становить 90%. Вода з нижчими рівнями UVT все ще може
бути ефективно оброблена, але максимальний потік води повинен бути обмежений відповідно.
**Рекомендується попередня фільтрація.
*** Може знадобитися пом'якшувач води або інша попередня обробка.
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старіння тощо.

забруднення,

Вплив

%

випромінювання

УФ

інтенсивність

Відносна

_Малюнок 1-2: Відносна інтенсивність УФ випромінювання та UV-T води

UV-T води %
Малюнок 1-2 вказує на умови, за яких спрацьовує
сигнал тривоги низької інтенсивності УФ. У цей
момент індикатори стану системи будуть світити
блимаючи червоним та суцільним жовтим кольором
(див. Розділ 4 - Усунення несправностей ). Як
описано в Таблиці 1-1 посібника, важливо, щоб УФ
проникність (UVT) води була достатньо високою.
При низьких значеннях існує ризик спрацювання
сигналу тривоги низького рівня УФ
випромінювання перед тим, як лампи мають бути
замінені, як показано на діаграмі (порогове
значення EOL). У разі виникнення аварійного
сигналу низького УФ, див. розділ «Усунення
несправностей» та Таблицю 4-1 щодо коригувальних
дій.
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d.

Таблиця відповідності стандартам якості

Таблиця 1-2: Відповідні норми, настанови та сертифікації
Норма/Настанова

Статус

NSF/ANSI 55:2019

Сумісний

CE (2014/30/EU; 2011/65/EC; 2001/95/EC)
RoHS 3 (Директива 2011/65/ЄС)
REACH (EC No.1907/2006)
ISO 9001:2015
Водяний знак
WRAS (NSF REG4)

Сумісний
Сумісний
Сумісний
Сертифікований
Очікується
Очікується

*Вказані сертифікати доступні за запитом
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2.

Абсолютний максимальні

показники
Не перевищуйте наведені нижче значення при використанні пристрою PearlAqua Deca.
Неправильне використання поза цими значеннями може призвести до травм або пошкодження
пристрою PearlAqua Deca.
Гарантія також може бути анульована, якщо ці умови не будуть дотримані.
Таблиця 2-1: Максимальні показники для PearlAqua Deca
Специфікація

Min

Max

Одиниця

Робочий тиск

-

8.3 (120)

Bar (psi)

1 (33)

30 (86)

C (F)

0 (32)

45 (113)

C (F)

0.4 (0.1)*

45 (12)

100

240

Температура води
(при наявності живлення)
Температура навколишнього повітря
(під час живлення пристрою)
Швидкість потоку
(під час живлення пристрою)
Вхідна напруга для пристроїв 24V

LPM
(GPM)
V AC

*вказує на мінімальний потік для приведення в дію УФ. Потоки нижче 1,5 л/хв (0,4 галон/хв) можуть
активувати функцію Dynamic Power Control (Динамічне регулювання потужності) - індикатор динамічного
регулювання потужності (жовте блимання) може спостерігатися при цій швидкості потоку залежно від
температури води, однак УФ все ще активний тільки при зниженому рівні потужності, щоб
пристосуватися до нижчої швидкості потоку.
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3. Базова установка
Загальна практика
•
•
•
•

•
•
•

Будь ласка, ознайомтеся з усіма інструкціями перед використанням.
Вийміть PearlAqua Deca з упаковки; переконайтеся, що є весь вміст упаковки.
Не живити PearlAqua Deca без підключення води та початкової промивки.
Для встановлення, враховуйте легкість доступу, максимальну довжину та мінімальний
вигин радіусів трубопроводів, електричних з 'єднань та циркуляції повітря при виборі
місця установки.
Перед початком будь-якої установки виконайте швидке тестове розміщення агрегату.
Використовуйте відповідні з'єднувальні фітинги, сумісні з водопровідними
трубопроводами та вхідними/вихідними портами DECA.
Рекомендується монтаж професійними сантехніками.
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а. Деталі, розміри та технічні характеристики

Випуск
Статус
живлення/LED

Обов'язкове
розміщення
з випуском у
верхній частині.

Корпус реактора

Штекер подачі
енергії

Впуск

Малюнок 3-1: Анатомія пристрою PearlAqua
Deca

3/4 NPT
Фітинги
Показник
Світлодіо
ди

Малюнок 3-2: Розміри PearlAqua Deca
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Таблиця 3-1: Технічні характеристики
PearlAqua Deca
Назва моделі
УФ доза (mJ/cm

2

) @98% UV-T

Втрата тиску при макс. потоці
Підключення впуск/випуск води
Вага (суха)
Макс. робочий тиск
Захист навколишнього
Інтервал заміни лампи
Макс. темп. навколишнього
Температура води
Вхідна напруга
Вхідна потужність [змінна
Потреба енергії
(з потоком води)
Потреба енергії*
(в режимі очікування [не

16
30
40

Макс. потік

[л/хв (гал/хв)
[bar (psi)]
[кг (фунти)]
[bar (psi)]

[C(F)]
[C(F)]
[V DC]
[W]
[A]
[A]

24C4
45 (12.0)
25 (6.5)
19 (4.5)
0.3 (4.5)
%” MNPT
4.2 (9.3)
8.3 (120)
IP65
60 місяців по 2,5 години на добу [5000 годин]
45 (113)
0-30 (32-86)
24 [110/240 джерело живлення змінного
160 (макс.)
6.3 @24VDC (1.4 @110V; 0.7 @220V)
Типовий еквівалент у ватах = 150W
0.1 @ 24VDC (0.02 @ 110V; 0.01 @ 220V)
Типовий еквівалент у ватах = 2.2W

*Потреба енергії в режимі очікування є середнім значенням за часом - у будь-який момент часу в
режимі очікування потреба енергії
може досягати 0,3A/7W протягом декількох секунд.

Специфікації надані в якості посібника. Специфікації можуть
змінюватися.
Агрегат призначений для використання тільки при побутовому
холодному водопостачанні.
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b. Монтаж сантехніки

Потрібне
вертикальне
встановлення

Малюнок 3-3: Типова схема установки PearlAqua Deca
1. PearlAqua Deca (потрібне вертикальне встановлення)
2. Попередня фільтрація (рекомендовано)
3. Електрична розетка (в ідеалі над PearlAqua Deca, що дозволяє
використовувати петлю для усунення конденсату)
4. Пом 'якшувач води (де встановлений)
При першому живленні агрегату зачекайте 10 секунд перед пуском води. Цей
дозволяє приладу ініціалізувати та встановити налаштування "відсутність
потоку".

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

•
Рекомендується монтаж професійним сантехніком
•
Встановити згідно з місцевими сантехнічними та електротехнічними нормами.
•
Цей виріб містить джерело ультрафіолетового (УФ) світла. Будь ласка, будьте
обережні; див. розділ 1.
•
•

Не використовуйте пристрій, якщо є будь-які ознаки пошкодження
Не перевищуйте максимально допустимий потік і тиск через пристрій. Будь ласка,
зверніться до Розділу 2 для отримання детальної інформації.
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c. Приєднання до водогонів
Переконайтеся, що блок PearlAqua Deca встановлений вертикально, а вхідне
водопостачання підключено до вхідного (нижнього) порту, а трубопровід після Deca
підключений до вихідного (верхнього) порту. Якщо потрібна додаткова інформація, зв'яжіться
з компанією AquiSense.
Щоб підключити пристрій до трубопроводу:
1.

Виконайте швидку тестову посадку пристрою перед початком будь-яких модифікацій
трубопроводів. Не забувайте вимірювати двічі, різати один раз.

2.

Монтуйте пристрій Deca надійно - наприклад, безпосередньо на шпильці стіни або за
допомогою відповідних стінових анкерів.

3.

Підключіть водопровід до входу та виходу Deca. Слід використовувати мідь,
поліетилен або нержавіючу сталь. Використовуйте відповідні %” з'єднувальні фітинги.
4. Надмірне затягування з'єднань вхід/вихід Deca під час установки
може призвести до пошкодження внутрішніх деталей. З цієї причини
для фіксації Deca під час встановлення слід використовувати
гайковий/трубний ключ для зменшення крутного моменту.
Щоразу, коли будь-які фітинги прикріплюються до Deca, пристрій повинен бути
затягнутий за допомогою трубного/гайкового ключа на відповідних з'єднаннях,
щоб запобігти пошкодженню внутрішніх компонентів.
5. Промийте систему, повністю відкривши кран. Перевірте на герметичність Не вмикайте
живлення, поки це не буде зроблено. Недотримання цієї процедури може
перешкодити правильному функціонуванню світлодіодів.
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d. Електромонтаж та застосування енергії
Джерело живлення
Система Deca постачається з адаптером на 24V постійного струму, який підключається
до звичайної розетки на 110V або 230 V. Рекомендується використовувати спеціальну
розетку GFCI (ELCB).
Не подавати живлення в систему без води в блоці.
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4. Усунення несправностей
а. Ідентифікація світлоіндикаторів

_______________________________ Стандартна робота _______________________ |
Синій

Зелений

OFF = Індикатори UV-C

OFF = немає живлення на

Суцільний =

Суцільний = увімкнено

Си

Че

Н/Д

On

Індикатори усунення
Жовт Зел
Опис
Рішення
Off

Н/Д

On

Off

On

Блим

On

ає
On

ає
Н/Д On

On

On

Блим

ає
Блим
On

On

ає
Н/Д

On

Динамічне

регулювання
і
Лампи,
що

наближаються до

On

Функція ввімкнена з
вищою
температурою води
/ б
Незабаром замініть
лампи

Лампи досягли

кінцевого
і
б
Інтенсивність УФ
випромінювання
нижче 50%

On

Перевірте

Увімкнено УФ

потужності

Н/Д Блим Блим

ає

Немає живлення

Відмова лампи

Замініть лампи
Перевірте UVT води,
встановіть
попередню обробку
за необхідності
Перезапустіть

живлення пристрою,
якщо проблема
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b. Інші проблеми, причини та рішення
Проблема
Блок протікає

Можлива причина

Можливе рішення(и)

Незатягнуті
з'єднання трубопроводу

Переконайтеся, що з'єднання затягнуті

Неправильний розмір з'єднувача

Низький коефіцієнт пропускання
УФ випромінювання або інша
проблема з якістю води

Мікробіологічний тест
незадовільний

Бактерії з іншої частини
водопровідної системи після УФ,
тобто
трубопроводів, з'єднувачів
Бульбашки повітря застрягли в
пристрої

Висока швидкість потоку
Лампа досягла кінця життя

Переконайтеся, що розмір з'єднувача
відповідає розміру входу/виходу
водопроводу вашого
блоку
Див. Розділ 1c про водно-хімічну
специфікацію
. Додайте кроки попередньої обробки
відповідно до вимог.
Використовуйте нові, чисті
трубопроводи та з 'єднання
. Дезінфікуйте водопровід.
Див. Малюнок 3-1 щодо
рекомендованої позиції
. Відрегулюйте позицію, потік,
та систему, якщо це необхідно.
Див. Технічні характеристики
дезінфекції
для вашої моделі.
Зверніться до дистриб'ютора для
заміни

Якщо проблеми продовжуються після ретельної перегляду цього посібника з експлуатації та
технічного обслуговування та усунення несправностей, зверніться за допомогою до
AquiSense.
Таблиця 4-1: Усунення несправностей, потенційні проблеми та рішення

a. Заміна лампи

PearlAqua Deca вимагає повної заміни лампи в середньому після 5 років експлуатації
. AquiSense рекомендує ліцензоване професійне обслуговування пристрою Deca
, коли потрібна заміна лампи. Щоб обслуговувати пристрій Deca, зв'яжіться з AquiSense
Technologies за адресою info@aquisense.com
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5.
Теорі
УФ-С Дезінфекція води

я
Технологія знезараження води ультрафіолетовим (УФ) випромінюванням стала все більш

Інфраче
рвоний

вилі

Рентген
ОПРОМІНЕННЯ
ЕНЕРГІЯ_IvVI

Радіох

Гамма
промені

Мікро

популярним інструментом при очищенні води протягом останніх трьох десятиліть, частково
завдяки її здатності забезпечувати очищення без використання шкідливих хімічних речовин.
УФ представляє довжини хвиль, які знаходяться між видимим світлом та рентгенівським
випромінюванням на електромагнітному спектрі.

ДОВЖИНА ХВИЛІ INMI

УФ

Видиме
світло

ДОВЖИНА ХВИЛІ INMI

УФ-діапазон можна розділити на УФ-A, УФ-B, УФ-C та вакуум-УФ. Діапазон УФC представляє довжини хвиль від 200 нм - 280 нм, що є діапазоном довжин хвиль, що
використовується в наших продуктах LED дезінфекції . Фотони УФ-С проникають в клітини і
пошкоджують нуклеїнову кислоту , що робить їх нездатними до розмноження, або
мікробіологічно неактивними.
Вхідний УФ-фотон

До

Після
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Світлодіоди УФ-C

Світлодіод (LED) - напівпровідникове джерело світла. Це p-n перехідний діод, який
випромінює світло (або фотони) при активації. PearlAqua Deca використовує невеликі,
найсучасніші світлодіоди УФ-C, які випромінюють фотони в УФ-діапазоні, щоб забезпечити
зменшення к-ті патогенів без використання шкідливих хімічних речовин або важких металів.
Використання світлодіодів дозволяє PearlAqua Deca досягати повної інтенсивності
потужності при запуску, витримувати необмежені цикли потужності, не впливаючи на термін
служби пристрою, і усувати дорогі процеси утилізації.
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6.

Гарантія

Загальна гарантійна заява

Гарантійний термін становить 24 місяці з дати реєстрації гарантії, що покриває всі
несправності через збирання матеріалу та виробу. Власник повинен зареєструвати продукт
за адресою https://aquisense.com/registration , щоб гарантія була чинною.
Ця гарантія не поширюється на будь-які несправності або дефекти, які виникають внаслідок
того, що Обладнання не експлуатується та не підтримується в суворій відповідності з
інструкціями, зазначеними в посібнику з експлуатації AquiSense, або дефекти, які виникають
внаслідок неправильного поводження, неправильного використання, нехтування,
неправильного зберігання, неправильної експлуатації Обладнання з іншим обладнанням,
наданим Власником або іншими третіми особами, або внаслідок дефектів конструкції або
специфікацій, наданих Власником або від його імені особою, іншою, ніж AquiSense. Крім
того, ця гарантія не поширюється на Обладнання, яке було змінено або відремонтовано
будь-ким, крім AquiSense, їх Уповноваженого представника або персоналу, який діє
відповідно до спеціальних інструкцій від AquiSense.
Власник повинен повідомити свого постачальника протягом 5 днів з дати виходу з ладу будьякого Обладнання. Це повідомлення повинно включати опис проблеми, детальну
інформацію про назву продукту (наприклад, PearlAqua Deca), номер моделі (наприклад,
24C4) та серійний номер - всі вони знаходяться на етикетці продукту .
Власник повністю співпрацюватиме зі своїм постачальником у спробі діагностувати та
вирішити проблему шляхом телефонної/веб-підтримки. Якщо проблема може бути
діагностована за допомогою телефонної/веб-підтримки, і потрібна заміна, постачальник
разом
з AquiSense або за рахунок AquiSense відправить Власнику відремонтовану, перероблену
або нову деталь . Якщо проблема не пов'язана з порушенням цієї гарантії, постачальник або
AquiSense залишає за собою право виставити Власнику рахунок за цю послугу. Демонтаж
пристрою PearlAqua Deca без письмового дозволу від AquiSense Technologies призведе до
втрати гарантії.
Ця гарантія замінює всі інші гарантії, письмові, усні, неявні або передбачені законом. Без
обмежень, жодна гарантія товарної придатності або придатності для певної мети не
застосовується до Обладнання.
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Тривалість роботи

На відміну від ртутних УФ-C ламп, термін служби світлодіодних УФ-C не залежить від циклів
ввімкнення/вимкнення. Однак, як і всі джерела світла, світлодіоди з часом старіють.
Технології AquiSense розробили інтегрований модуль світлодіодної лампи УФ-C, який
містить: регулювання потужності, управління температурою, моніторинг температури та
моніторинг інтенсивності . Очікується, що при роботі відповідно до інструкцій AquiSense
термін служби модуля світлодіодної лампи становитиме до 5000 годин залежно від
конфігурації.

Передчасна несправність модуля світлодіодної лампи
У разі несправності застосовується наступне відшкодування/заміна:
•
•

До 6 місяців використання: Повна заміна
Більше 6 місяців використання: Пропорційне (за коефіцієнтом) покриття

Обмеження гарантії
Ця гарантія:

•
•
•
•
•

Відноситься тільки до несправностей у матеріалі та зборці. Він не
покриває будь-яку форму поломки від неправильного поводження або
неправильної експлуатації
Застосовується там, де умови експлуатації зберігаються відповідно до
інструкцій AquiSense
Обмежується 24 місяцями з дати доставки
Не враховує транспортні витрати на повернення деталей
AquiSense не несе відповідальності за будь-які збитки, непрямі або інші

Повернення продукту

У всіх гарантійних випадках звертайтеся до свого постачальника з детальною інформацією
про назву продукту (наприклад, PearlAqua Deca), номером моделі (наприклад, 24C4) та
серійним номером - які можна знайти на етикетці продукту. У разі виникнення труднощів
зверніться до info@aquisense.com

Утилізація продукту

Згідно з нашим зобов'язанням щодо захисту навколишнього середовища, усі використані
або несправні продукти, повернуті на об' єкти AquiSense через вашого постачальника,
будуть належним чином перероблятися безкоштовно.
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