
UV Safe är vårt patenterade filtreringssystem för eliminering av 
fett och reducering av lukt från storkök. Systemet uppfyller högsta 
tänkbara säkerhetskrav. Luftkyld elektronik och LED-indikering 
säkerställer optimal funktion. Enkelt montage och smidigt underhåll.  
En effektiv och trygg kombination av cyklonfilter och UV-ljus med ozon. 

Skötselinstruktioner 

UV SafeTM
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Rätt till konstruktionsändringar förbehålls

-rör om  12000 h Rengör UV-rör om 200  hyt UV-r

Systemstatus: Avstängt

Systemstatus: Drift

-rör om  12000 h Rengör UV-rör om 200  hyt UV-r

Effektiv filtrering

UV SAFE är ett patenterat filtreringssystem för eliminering av 
fett och reducering av lukt från storkök. UV SAFE är en effektiv 
och trygg kombination av cyklonfilter och UV-ljus med ozon. 
Systemet uppfyller högsta tänkbara säkerhetskrav. 
För att filtreringssystemet ska fungera perfekt, måste filter-
kassetter och UV-lysrör rengöras regelbundet. Underhållet är 
enkelt att utföra.

Manöverpanel

UV SAFE styrs med manöverpanelen. All nödvändig informa-
tion finns att läsa på panelen. Längst ner på panelen står hur 
många timmar det är kvar innan byte av UV-rör samt när det är 
dags för rengöring. Med en enkel knapptryckning går man in i 
underhålls- och servicemenyn. 

Starta/stoppa systemet

Tryck på ”on/off-knappen” på manöverpanelen. Systemet 
startar och UV-rören tänds.  Lysdioderna på filterhusets front 
indikerar vilka lysrör som lyser.

För att stoppa UV SAFE trycker du på ”on/off”. Tänk på att ha 
systemet igång vid matlagning. 

Drifttid 12 000 timmar

UV-rören har en drifttid på 12 000 timmar. Systemet räknar ner 
tiden vid drift och larmar när det är dags att förbereda lampby-
te. Exakt hur många drifttimmar som då återstår finns att läsa  
på manöverpanelen.

Rengöring - Hur ofta?

Samtliga filter och UV-rör ska rengöras regelbundet. Hur ofta 
beror på kökets belastning. I restaurangkök bör rengöring ut-
föras 1-2 ggr/vecka. I kök med lättare matlagning kan det räcka 
med 2 ggr/månad. 

Om man skulle glömma av rengöringen kommer systemet att 
påminna med ljudsignal efter 200 timmar. Rengöringsinterval-
let kan förändras i servicemenyn.

Figur 1 - Manöverpanelen aktiveras när man trycker på skärmen. 
Lysdioden (LED) längst ner till vänster lyser grönt vid drift

Figur 2 - Längst upp på skärmen visas om systemet är i drift eller avstängt. I 
nederkant står när det är dags att byta UV-rör samt rengöra systemet. Tidsin-
tervallet för rengöring kan förändras i servicemenyn 

on/off

underhållsmeny

servicemeny

Figur 3 - Tryck på "on/off-knappen" för att starta och stoppa systemet
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-rör om  12000 h Rengör UV-rör om 200  hyt UV-r

Systemstatus: Avstängt

Rengöring av filter/uv-rör

Rengör alltid UV-rören samtidigt som de övriga filtren. Om 
UV-rören inte hålls rena, försämras funktionen avsevärt. Så här 
går rengöringen till:

1. Stäng av fläkten/luftflödet. Stäng av filtreringssystemet 
genom att trycka på ”on/off-knappen” på manöverpanelen.

2. Lås upp och öppna filterhusets lucka genom att dra i båda 
handtagen.

3. Rengör UV-rören med en trasa fuktad med rengöringsme-
del med högt PH-värde (>13). Använd handskar och skydds-
glasögon (fig. 5-6).

4. Tag ut båda trådnätsfiltren och rengör dessa i diskmaskin 
(figur 7).

5. Tag försiktigt ner filterkassetterna. Häll ut flytande fett och 
rengör kassetterna i diskmaskin (figur 7).

6. Placera tillbaka filtren. Ta tag i luckans båda hand-tag, stäng 
försiktigt och lås. Observera att luckan inte kan stängas om 
inte trådnätsfiltren ligger på plats. Detta är en säkerhetsåt-
gärd.

7. Starta systemet genom att först trycka på knappen ”under-
hållsmeny” och därefter ”Återställ efter rengöring”. Tryck 
nu på OK och därefter på ”on/off-knappen” och systemet 
startar (fig. 8-10).

8. Tidräknaren är nu nollställd. Om tidsintervallet till nästa 
rengöring passeras larmar manöverpanelen.

 

2000 h Rengör UV-rör om 200  hr om  12

Systemstatus: Avstängt

2000 h Rengör UV-rör om 200  hr om  12

Återställning efter rengöring

Systemstatus: Avstängt

Underhåll - Meny

Avbryt OK

Byt UV-rör om  12000 h Rengör UV-rör om

Systemstatus: Avstängt

Underhåll - Rengöring
Tryck OK efter utförd rengöring.

OKOK

Figur 4 - Stäng av systemet. Lås upp och öppna luckan genom att   
dra i båda handtagen

Figur 5 - Häll rengöringsmedel på en 
trasa. Torka av UV-rören i längsled som 
figuren visar

Figur 6 - Vrid inte trasan runt röret. 
UV-röret kan då skadas

Figur 7 - Tag ut trådnätsfiltren och filterkassetterna. Dessa rengörs i diskmaskin

Figur 8 - Efter rengöring tryck på underhållsmeny

Figur 9 - Tryck på "Återställ efter rengöring"

Figur 10 - Tryck på OK och därefter på "on/off-knappen"
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Enkelt att byta uv-rör

När drifttiden på UV-rören närmar sig sitt slut, påminner systemet 
att det är dags att byta rör. Att byta UV-rör går till på följande sätt:

1. Stäng av fläkten/luftflödet. Stäng av filtreringssystemet 
genom att trycka på ”on/off-knappen” på manöverpanelen.

2. Lås upp och öppna filterhusets lucka genom att dra i båda 
handtagen.Lossa vingskruvarna på vänster sida och skjut 
plåten uppåt. Lossa nu UV-rören genom att försiktigt dra 
dem åt vänster och därefter åt höger (figur 11)

3. Montera de nya rören, återställ och lås fast plåten på vänster sida.

4. Ta tag i luckans båda handtag, stäng och lås.

5. Starta systemet genom att först trycka på knappen 
”servicemeny”. Skriv in aktuell pin-kod och tryck OK. Tryck 
därefter på "Återställ efter byte av UV-rör". Tryck nu på OK 
och därefter on/off-knappen” (figur 12-16).

6. Säkerhetskontroll vid byte av lysrör. Vid byte av lysrör så 
skall avstängningsfunktionen med nyckeln testas. Ha 
systemet i drift så att alla filterhus är tända. Lås upp ett 
filterhus i taget utan att dra ut ramen. När du låser upp skall 
lysdioderna slockna och larmkod 210 visas på manöverpa-
nelen för respektive filterhus. Skulle dioderna inte slockna 
eller larmet inte visas, kontakta service.
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Systemstatus: Avstängt
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Figur 11 - Hantera UV-rören försiktigt vid demontering och montering

Figur 12 - Efter lampbyte tryck på  
"servicemenyn"

Figur 13 - Ange pin-kod 1992  
och tryck OK

Figur 14 - Tryck  "Återställ efter 
byte av UV-rör"

Figur 15 - Tryck på OK Figur 16 - Tryck på "on/off" och  
systemet startar
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Service för storkökskåpor
Vi hjälper dig att ta hand om din kåpa
En kåpa från Acticon med UV Safe är dimensionerad för just ert kök 
och era förhållanden. Kåpan har unika lösningar för fettavskiljning för 
att hålla imkanal och ventilationsaggregat rena samt skapa en bra 
arbetsmiljö för personal med ett bra rumsklimat.

För att er kåpa skall fortsätta vara i bästa skick behöver den 
underhållas. 

Varför är detta viktigt?

En storkökskåpa utsätts för en hel del påfrestningar under lång tid. 
Att underhålla kåpan är viktigt för att:
 › Minska brandrisk
 › Bibehålla en god arbetsmiljö
 › Förlänga livslängden på kåpan och förebygga driftstopp
 › Underlätta det dagliga underhållet
 › Ge en ökad förståelse för systemets funktion och fördelar 

Kontakta oss för konsultation kring service.
service@acticon.se, 036-37 39 93


