




Lâmpada UV-C de Imersão  75.000L  

Favor ler atentamente as instruções de uso abaixo antes da instalação do dispositivo. 

 

Operação 

A lâmpada UV-C de imersão gera radiação UV-C com comprimento de onda de 253,7 nm 
através da lâmpada especial T5 UV, que destrói as bactérias (incl. a bactéria de Legionella). 
A lâmpada UV-C de Imersão garante água limpa, fresca e translúcida de forma eficaz e 
ecológica. A radiação UV-C neutraliza as bactérias, vírus e outros organismos primitivos, 
evitando que estes se reproduzam. Esta lâmpada UV-C de Imersão possui um reator 
eletrônico que possibilita o fornecimento constante de energia. Utilize sempre óculos de 
proteção e luvas de látex ao colocar a lâmpada UV-C de Imersão em operação. Também 
recomenda-se ler com atenção as normas de segurança. 
 
A lâmpada UV-C de Imersão é uma unidade móvel que pode ser utilizada para vários 

fins, tais como: 

• lagos (não em contato direto com os peixes, desenho 3) 

• tonéis de água/ tanques de armazenamento de água (desenho 2) 
• sistemas de filtragem/ caixas d’água 
• Filtros de piscinas/lagos próprios para nadar (não em contato direto com os seres 

humanos!) 

 

Este dispositivo UV-C também é adequado para aplicações em água salgada. Todavia,  ele 
deve ser sempre enxaguado com água limpa depois de ser retirado da água salgada ou 
clorada. 
 

Vantagens do tratamento UV-C: 

• Garante água limpa 
• Desinfeta a água de forma eficaz e segura 
• Previne os germes 
• É seguro e fácil de ser utilizado 
• Mantém sob controle a formação de mofo, bactérias e algas 
 
Vantagens da lâmpada UV-C de Imersão: 

• Inclui um pré-selecionador embutido especial para garantir o fornecimento constante de 
energia. 
• Inclui uma lâmpada especial UV-C 
• 40W=15W potência de UV-C / 75W=25W potência de UV-C  
• Fácil instalação e manutenção 
• Garantia de 2 anos para as falhas de fabricação 
• Aterrado 
• Pode ser utilizado para diversas aplicações 
• Pode ser submerso até 9 m 
 

 



Segurança 

• Este dispositivo produz radiação nociva. O contato direto pode ser prejudicial aos olhos 
e pele. 
• O uso indevido do dispositivo pode levar à exposição direta à radiação prejudicial do UV-
C. Mesmo em pequenas doses, a radiação UV-C pode causar lesões aos olhos e pele. 
• Sempre insira o plugue do aparelho em uma tomada aterrada e capa protetora. 
• Sempre cumpra as normas da empresa de energia elétrica no que concerne a conexão 
permanente de energia à rede elétrica. Se houver qualquer dúvida em relação a esta 
conexão, consulte um eletricista qualificado ou entre em contato com a empresa de 
energia elétrica. Sempre trabalhe com um disjuntor de fuga aterrado (max. 30mA). 
• Antes de realizar qualquer trabalho de manutenção ou reparo na unidade, lembre-se 
sempre de retirar o plugue da tomada. Nunca insira ou retire o plugue da tomada quando 
estiver pisando na água ou se suas mãos estiverem molhadas. 
• Este dispositivo não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidade 
física, sensorial ou mental reduzida, ou mesmo falta de experiência e conhecimento, a 
menos que esteja sob a supervisão ou seja instruído sobre o uso do aparelho por uma 
pessoa responsável por sua segurança.  
• O cabo elétrico do dispositivo não pode ser substituído. A unidade elétrica completa do 
dispositivo deve ser substituída se houver qualquer dano ao cabo elétrico. Nunca remova 
o plugue, mas sempre mantenha a unidade elétrica intacta. A garantia do produto não 
cobre uma unidade elétrica sem o plugue. 
• Quando o dispositivo for desligado, a lâmpada se manterá quente por aproximadamente 
10 minutos.  
• Não use o dispositivo se qualquer um de seus componentes estiver danificado (isto se 
aplica especialmente ao vidro de quartzo). 
• Remova o dispositivo se houver o risco de que ele possa congelar durante os meses do 
inverno. 
• Este produto somente poderá ser utilizado de acordo com as instruções descritas neste 
manual. 
 

Montagem da lâmpada UV-C de Imersão 

Desenho 1 

 

1. Para a sua própria segurança, use os óculos de segurança fornecidos (A). 
2. Use as luvas que acompanham o produto (B). 
3. Remova cuidadosamente a lâmpada UV de imersão (D)(E)(F) da embalagem. 
4. Retire a conexão rosqueada (I). 
5. Remova a lâmpada UV-C (C) da embalagem. 
6. Deslize cuidadosamente a lâmpada (C) para dentro do tubo de vidro de quartzo (D). 
7. Coloque o conector da lâmpada (F) na lâmpada (C). 
8. Posicione a parte rosqueada (H) no tubo de vidro de quartzo e encaixe o anel de 
proteção (G) na extremidade do tubo de vidro de quartzo. 



9. Deslize o tubo de vidro de quartzo no conector da lâmpada e aperte manualmente a 
porca na rosca (H). Isto irá garantir que o anel de proteção fique firme e que a unidade 
esteja hermeticamente fechada. 
 

Desenho 2 

10. Encaixe ou posicione a lâmpada UV-C de Imersão no local desejado dentro da água. 
11. Instale a unidade elétrica (E) em um local seco e protegido. 
12. A lâmpada UV de imersão está pronta para ser utilizada 
 

Substituir a lâmpada UV do dispositivo de imersão 

1. Para sua própria segurança, use os óculos de segurança fornecidos (A). 
2. Vista as luvas que acompanham o produto (B). 
3. Retire o plugue da tomada e espere por pelo menos 1 minuto. 
4. Retire cuidadosamente o dispositivo da água. 
5. Solte a porca (I) da peça rosqueada(H). 
6. Retire uma nova lâmpada UV (C) da embalagem. 
7. Remova cuidadosamente a lâmpada (C) do seu conector (F). 
8. Deslize suavemente a lâmpada(C) no tubo de vidro de quartzo (D). 
9. Coloque o conector da lâmpada (F) na lâmpada (C). 
10. Se necessário, limpe o vidro de quartzo com um pano macio e com um produto de 
limpeza não agressivo. 
11. Deslize o tubo de vidro de quartzo no conector da lâmpada e aperte manualmente a 
porca na rosca (H). Isto irá garantir que o anel de proteção fique firme e que a unidade 
esteja hermeticamente fechada. 
12. O dispositivo UV-C está pronto para ser utilizado. 
 

Atenção: a lâmpada deve ser descartada em um ponto de coleta de sua cidade. A 

unidade elétrica completa do dispositivo deve ser substituída se houver qualquer dano 

ao cabo elétrico. 

 

Especificações Técnicas: 

Modelo       75W (3100806) 
Lâmpada T5        75 Watt 
Intervalo de lâmpada [horas]    8000 horas 
potência UV-C 254 nm      25 W 
Conteúdo da bacia       75.000L 
Voltagem        230V AC 50/60 Hz 
Capacidade m3 do tanque      7m3 
 

 

 



Condições de garantia: 

Fez a escola com a aquisição deste produto.O aparelho foi constuído com todos os cuidados 

e tendo em conta todos as medidas de segurança aplicáveis.Para alcançar a melhor 

qualidade possível o fabricante utilizou exlusivamente materias de alta qualidade na 

fabricação.Este produto é garantido durante 24 meses contra defeitos de fabricação. A 

lâmpada e o vidro de quartzo não são abrangidos por esta garantia. Os casos de garantia são 

apenas tratados quando o produto for enviado sem custo de transporte e acompanhado de 

nota fiscal/aquisição válida. Reparações dentro da garantia só podem ser executadas pelo 

fornecedor. A garantia não é reconhecida nos casos em que houve erros de instalação ou de 

manejamento. Defeitos decorrentes de manutenção deficiente não são abrangidos pela 

garantia. O fornecedor não pode ser responsabilizado pelos prejuízos causados por uma 

falha do aparelho ou utilização errônea do aparelho. Reclamações que se referem a estragos 

motivados por transporte só são aceitos quando os estragos no momento da entrega pelo 

expedidor ou correio foram pelos próprio constatados ou confirmados. Só nestas condições 

é possível,apresentar reclamações perante o expedidor ou correio.    

 

 


