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Důležité – pro napájení použijte pouze filtrované stejnosměrné napětí. Pokud nemáte 
filtrovaný zdroj, je nutné použít filtr. 
 
 

 
 
 
 
 
Návod je přeložen pro účely prodeje Karavanshop s.r.o. a podléhá autorskému právu. Jeho 
další komerční šíření, kopírování a jiné nakládání je povoleno pouze s písemným souhlasem 
autora.  
 



 

2. Pokyny pro uživatele 
 
Před montáží a použitím si přečtěte důkladně tento manuál a mějte na paměti všechny důležité 
pokyny. 
 

• Pořadí při montáži UV 12 desinfekčního přístroje 
• Nepředřazujeme žádné jiné zařízení před desinfekční přístroj 
• Před vytažením z vody přístroj vypneme 
• Použijeme pouze součástky předepsané výrobcem 
• Nepoužíváme poškozený přístroj. Přístroj je určen k použití pouze k desinfekci vody 

v úplně uzavřených nádobách. 
• Přístroj používáme k desinfekci předepsaného množství vody 
• Přístroj vyzařuje nebezpečné UV záření. Vyvarujeme se kontaktu s pokožkou i očima. 
• Přístroj vyzařuje vysokofrekvenční elektromagnetické záření. To může ovlivnit chod 

některých citlivých zařízení, jako komunikační přístroje, navigace, měřící přístroje, 
TV, radio a další. Pokud to zjistíte, přístroj vypněte a upozorněte výrobce. 

• Neposkytuje se záruka na UV desinfekci, když desinfikujete vodu, která nebyla čistá. 
Desinfekce čistou vodu udrží, nikoliv vyrobí. Uvědomte si, že voda před přístrojem a 
za přístrojem ve vedení není desinfikována. Voda, která stojí za přístrojem déle než 12 
hodin též není považována za desinfikovanou. 

• Lampa UV zářiče obsahuje malé množství rtuti. Ta je jedovatá. Při defektu lampy, 
nehodě a podobně nesmí lampa zůstávat dále v nádrži 

• Výrobky, které obsahují rtuť se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu, ale musí se 
likvidovat na určených místech jako nebezpečný odpad. Můžete zabalit UV-12 do 
nerozbitného odpadu a k likvidaci odeslat zpět k výrobci. 

• Přístroj UV 12 obsahuje i jiné materiály, které jsou zpětně využitelné, proto na to 
pamatujte při likvidaci 

 
 

3.Montáž UV-12 
 
UV lampa se instaluje pouze do nádrže předepsané velikosti, do jedné nádrže smí být 
instalována pouze jedna UV lampa. 
 

• Vyprázdněte nádrž, do které chcete UV lampu instalovat 
• Vyvrtejte otvor pro kabelovou průchodku 20,5 mm 
• Odstraňte z nádrže všechny nečistoty 
• Protáhněte kabel skrz kabelovou průchodku PG13,5 
• Připevněte kabelové šroubení do otvoru z vnitřní strany nádrže 
• Přitáhněte matku kabelové průchodky 
• Položte desinfekční lampu doprostřed nádrže na dno a nastavte kabel, aby byl volný 

bez napětí. 
• Utáhněte matici kabelového šroubení, aby byl kabel těsný 
• Protáhněte kabel vně nádrže k elektronické řídící jednotce. 

 



Montáž elektroniky 
 
Elektronika musí být v místě, kde je chráněna před povětrnostními vlivy. Je nutné elektroniku 
umístit na správné místo a přišroubovat šrouby, které jsou v balení 
Připojení řídící jednotky 
 
Připojte jednotlivé dráty podle označení na klemy elektronické jednotky podle přiloženého 
schématu.  
 
Kromě označených drátů najdete ještě jeden modrý drát, který se připojí na –pól 12V. Můžete 
volit mezi dobou záření 15 nebo 120 minut. Pauza mezi zářením je cca 4 hodiny. Po naplnění 
nádrže, nebo načerpání vody z neznámého zdroje přepínáme 120 minut. Po určité době 
můžeme přepnout na 15 minut, čímž spoříme energii. 
 
VAROVÁNÍ – NIKDY SE NEDÍVEJTE DO UV LAMPY V ČINNOSTI !!! 
 

 
 
 

Podle nákresu připojte přístroj k přívodu 12V stejnosměrného napětí, případně podle 
provedení na 230V. Nezapomeňte na příslušnou pojistku. Přestože přístroj není v chodu, stále 
prochází přívodem proudu napětí. Přesnější údaje najdete v technických datech, případně se 
obraťte na odborný servis. 
 

4.Použití a ovládání 
 
Ovládání a kontrola. Na ovládací jednotce najdete tyto nastavení: 
 

• Hlavní vypínač 0/ I 
• Volba času desinfekce 15 nebo 120 minut 
• Zelená dioda „3“ , pokud svítí, je přístroj v chodu 
• Červená dioda „4“, pokud bliká, je přístroj mimo provoz. Při prázdné nádrži 

automaticky 
 
Před použitím zkontrolujte, zda 

• Je přístroj správně namontován 
• Je nádrž vyčištěna 

 



Naplňte nádrž předepsaným množstvím vody, nstavte 15 nebo 120 minut a zapněte vypínač 
do polohy „Ein“. Rozsvítí se zelená dioda. 
 
Přístroj UV lampa UV-12 pracuje plně automaticky. V pravidelných intervalech se zapne 
nebo vypne podle Vašeho nastavení 15 nebo 120 minut s 4hodinovou pauzou. Přístroj můžete 
podle potřeby vypnout hlavním vypínačem. Přístroj má vlastní senzor, který je nastaven tak, 
že automaticky vypne po deseti sekundách od okamžiku, kdy klesne hladina v nádrži pod jeho 
úroveň. Zpět se zapne automaticky, jakmile je nádrž doplněna.  
UV lampu můžete bez potíží používat i v zimě, jen je třeba zabránit tvoření ledu v nádrži. 
Nepodaří li se zamezit tvorbě ledu, pak je nutno přístroj nejprve vypnout a pak z nádrže 
vyjmout.  
 
Sezónní pauza 
Pokud nebudete přístroj déle používat, vypněte jej a vyjměte z nádrže. 
 
Údržba 
Podle kvality vody se mohou na skleněné části usazovat vápenité částice. Ty odstraníme 
šetrně hadrem, eventuelně při použití domácích prostředků. 
 

5.Info o vodě a UV záření 
 
Jak je čistá pitná voda? 
Pitná voda v Německu ( i u nás) je prakticky bez problémů poživatelná. Jiná může být situace 
v nestabilních nebo rozvojových zemích. Tam se můžete dostat k pitné vodě s problémy. 
Rozhodující je počet bakterií. V Německu je povoleno množství 100 bakterií na 1 ml vody. 
V některých případech se můžete na jiných místech dostat na množství od minima a až po 
10000 bakterií na 1 ml. 
 
///nezlobte se, ale pojednání o vodě a UV záření je pro mne nepřeložitelné/// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Technický popis 
 
Desinfekční lampa UV 12 je určena pro nádrže s maximálním objemem 500 litrů. Dodávka 
obsahuje řídící jednotku. 
 
Desinfekční lampa – technická data 
 
Výkon 12W 
Velikost 75 x 75 x 250 mm 
Délka kabelu  300 mm 
Napájení Jen přes dodanou řídící jednotku 
Rozsah teplot použití +5°C - +50°C 
Materiál Polypropylen, V4A, křemík 
  

Řídící jednotka Určena jen pro daný výrobek UV 12 
Napájení  10,5 – 15V DC ,  
Jmenovitý proud Asi 1A v akivitě, vypnuto 0,003 A 
Příkon 12W při zapnuto, 0,036W při vypnuto 
Frekvence 30000 Hz 
Předehřátí  2,5 sec. 
Teplotní rozsah +5°C - +50°C 
Přepólování Automatické odpojení 
  
Dodávka  
Desinfekční lampa  
Řídící jednotka  
Kabelové šroubení  
Dokumentace  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 


