Owner’s Manual

S80, SM80, SV50

Ultraviolet Water Purification System

Congratulations. By purchasing this system, you
have taken the first step in ensuring safe drinking
water. Designed using the most advanced UV
technology available today, your UV system is
designed to provide you with years of trouble free
operation with minimal maintenance required.

Date of installation:
Installed by:
Installer phone #:
Serial #:

(Found on label on side of Power Supply)

VIKTIGT FORE INSTALLATION:
• Installera ett förfilter på 5 micron före UV.
• Denna produkt är endast för inomhusbruk.
• Rengör kvartsglaset med jämna mellanrum för optimal drift.

Sterilight® SV50 model is USEPA UVDGM
2006 validated.
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May 2011
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t. (+1) 519.763.1032 • tf. 1.800.265.7246 (US and Canada only) • f. (+1) 519.763.5069 • e-mail: info@viqua.com
t. +31 73 623 8116 (Europe only) www.viqua.com

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
GROUNDING
Se till att jordningen på UV anläggningen görs korrekt.
DANGER – Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electrocution. Check with a qualified
electrician or service personnel if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided
with this system – if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. Do not use any type of adapter
with this system.
GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER PROTECTION
To comply with the National Electrical Code (NFPA 70) and to provide additional protection from the risk of electric shock, this
system should only be connected to a properly grounded, grounding-type power supply receptacle that is protected by a Ground
Fault Circuit Interrupter (GFCI). Inspect operation of GFCI as per manufacturers suggested maintenance schedule.
EXTENSION CORDS
If an extension cord is necessary, use only 3-wire extension cords that have 3-prong grounding-type plugs and 3-pole cord
connectors that accept the plug from this system. Use only extension cords that are intended for outdoor use. Use only extension
cords having an electrical rating not less than the rating of the system. A cord rated for less amperes or watts than this system
rating may overheat. Exercise caution when arranging the cord so that it will not be tripped over or pulled. Do not use damaged
extension cords. Examine extension cord before using and replace if damaged. Do not abuse extension cord. Keep extension cord
away from heat and sharp edges. Always disconnect the extension cord from the receptacle before disconnecting this system from
the extension cord. Never yank cord to pull plug from outlet. Always grasp the plug and pull to disconnect.

VARNING –

för att förhindra olycka läs igenom följande punkter

1.

LÄS OCH FÖLJ ALLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.

FARA – För att undvika elstöt var extra försiktig när strömmen är på, gör aldrig något med elen utan att dra ut strömmen.
Anlita auktoriserad elektriker vid fel.

3.

FARA - Låt inte enheten vara igång om något är sönder på den, detta kan leda till exponering av ultraviolett ljud.

4.

Kör inte systemet ifall någon elsladd är sönder eller om den har tappats eller blivit skadad.

5.

Dra alltid ur strömmen och stäng av vattnet samt släpp på trycket när ni skall göra något med UV anläggningen.

6.

Används endast till dricksvatten

7.

För att förhindra elstötar se till så att den är riktigt jordad samt anslut till jordfelsbrytare.

8.

 å igenom anläggningen visuellt innan installation, om lampa,kvartsglas eller annat är skadat gör ingen installation utan byt
G
ut de söndriga delarna.

9.

Håll alla delar torra vid installation. Rör inte elkablar med blöta händer utan se till att du är torr.

10. U
 V ljuset kan skada ögon och bränna hud, därför är det viktigt att inta sätta på strömmen till uv anläggningen förrän lampan
sitter på plats. Likaså är det viktigt att vid lampbyte stänga av strömmen innan lampan tas ut för att förhindra ögonskador eller
att bränna sig på huden av uv strålningen.
11.

Om uv ljuset slutar att fungera måste vattnet kokas innan det dricks samt att man måste klorera rörsystemet innan uv ljuset
körs igång igen.

12. UV anläggningen är enbart gjort för att sitta inomhus.
13. All installation vad gäller rör och el måste göras av auktoriserad vvs-are och elektriker.
14. The UV system is not to be used or played with by children. Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, are also not to handle the UV system unless they have been given supervision or
instruction.
15. SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING – To prevent risk of electrical shock, connect this system only to a properly grounded,
grounding-type power supply receptacle that is protected by a Ground Fault Circuit Interrupter. Pull
plug before servicing or replacing lamp. Keep all connections dry and off the ground. Do not touch
plug with wet hands.
WARNING – Do not look directly at UV lamp when it is operating. The light emitted by the lamp will
cause serious eye damage and burn unprotected skin.
WARNING – Read manual before installing or servicing this system. Only authorized personnel
possessing a strong understanding of this system should attempt to replace lamp or service this
system.

OBS! Maxtryck är 6,9 bar
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KOMPONENETER
ÖVERSIKT

För byte av delar kontakata: Filtrena AB,
Hammargatan 9. 352 46 Växjö
Tel: 0470-44800 Fax: 0470-44801
e-mail: info@filtrena.se

INSTALLATION

Power supply
SV50: Part #660023-R
SM80: Part #660022-R
							
							

S80: Part #660021-R
(power supply includes 		
lamp cord)

Lampa: S37RL-AM

Lampsladd:
260174-R

DRIFT

Nätsladd:
602636, 602637

Toppskruv:
602916 & 602896

Kvartsglas: QS-37
Part Number

2” Magnetventil

410898-R

CommCentre

270270-R

UNDERHÅLL

Tillval

O-ring

Kylfläkt: 230438-R
Plugg endast på dem
utan sensor

GARANTI

Sensor (SV50 & SM80)

Kvartsglasverktyg:
602988

Kammare

O-ring
Bottenskruv: 603053
3

ÖVERSIKT

TEKNISK DATA

Generellt

INSTALLATION

Driftdata
Maxtryck

6,9 bar

Mintryck

0,27 bar

Maxtemp

40 grader celsius

Mintemp

0 grader celsius

Max luftfuktighet

100%

Max hardhat

120mg/lit

Max järn

0,3mg/lit

Min UVT

85%*

Installation

Installeras
enbart Vertikalt

Annat
Material kammare

316L SST

Livslängd lampa

2 år

DRIFT

* SV50 min UVT 85%

SV50*

SM80**

S80**

265l/min

265l/min

--

--

240V 50-60Hz

240V 50-60Hz

240V 50-60Hz

2,4 Ampere

2,4 Ampere

2,4 Ampere

Max förbrukning

230Watt

230Watt

230Watt

Lampförbrukning

200Watt

200Watt

200Watt

2“ MNPT

2“ MNPT

2“ MNPT

Flöde vid 30mJ/cm2
Flöde vid 40mJ/cm2

-189 lit/min

El

UNDERHÅLL

Voltage
Max ström

Anslutning

GARANTI

IN & UT
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INSTALLATION

ÖVERSIKT

SPECIFIKATION
SV50

SM80

S80

Färgkodade anslutningar plug in

Yes

Yes

Yes

Sensorindikator

Yes

Yes

--

Kylfläkt

Yes

Yes

Yes

Comport

Yes

Yes

Yes

Magnetventil

Optional

Optional

Optional

Alrmkontrollsknapp

Yes

Yes

Yes

Knapp för ny lampa

Yes

Yes

Yes

Lamplivslängdsindikator

Yes

Yes

Yes

Lampindikator

Yes

Yes

Yes

Strömindikator

Yes

Yes

Yes

Magnetventilsindikator

Yes

Yes

Yes

Fläktindikator

Yes

Yes

Yes

Sensorindikato

Yes

Yes

--

Yes

--

--

Kontrollenhet

USEPA UVDGM 2006
(SV50 model only)

GARANTI

UNDERHÅLL

DRIFT

Other certifications
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DIMENSION OCH LAYOUT

A

B

Clearance
for lamp
removal

D
UT

INSTALLATION

L
C
14

13

11

12

15

OPERATION
DRIFT

10

8

72” (183cm)

Ø

4

IN

2

5

MAINTENANCE
UNDERHÅLL

1

L

9

6

7

S
Sampling and shut-off valves, fittings, and
pre-treatment equipment not included.
3

WARRANTY
GARANTI

Model
SV50
SM80
S80

6

S

Ø

41"

12"

(103cm)
41"

L

A

B

C

4"

72"

6.5"

13"

48"

(30cm)

(10cm)

(182cm)

(16.5cm)

(33cm)

(122cm)

12"

4"

72"

6.5"

13"

48"

(103cm)

(30cm)

(10cm)

(182cm)

(16.5cm)

(33cm)

(122cm)

41"

12"

4"

72"

6.5"

13"

48"

(103cm)

(30cm)

(10cm)

(182cm)

(16.5cm)

(33cm)

(122cm)

(min.)

(max.)

D

(max.)

ÖVERSIKT
INSTALLATION

1

Vattenprovsventil

2

Avstängningsventil

3

Förfilter: för att Uv-anläggningen skall fungera måste vattnet vara rent och det kan då krävas att
olika filter sätts in för uv anläggningen
Vattenkvalité som krävs minimum:
Järn mindre än 0,3mg/lit
Hårdhet 120mg/lit
%UVT större än 75%

4

En bypass skall göras till UV-anläggningen.

5

Avstängningsventil: Behövs för underhåll av UV
VIKTIGT :
Ett 5 microns förfilter skall installeras fore UV anläggningen.

6

Magnetventil: Kan sättas dit, så att vattenledningen stängs av ifall uv larmar, detta för att inte
bakterier skall komma in I vattensystemet vid fel på UV anläggningen

7

Vattenprovningsventil: Möjliggör uttat för vattenprovning

8

Plugg

9

Sensor: Mäter UV dos för att säkerställa rätt dos till vattent
UV kammare: Måste installeras VERTIKALT

11

Kylfläkt: Tar bort värme från vattnet vid låg förbrukning

12

Provtagningsventil: Möjliggör provtagning av vattnet för att säkerställa driften

13

Avstängningsventil: Till för att kunna serva UV anläggningen.

14

Strömförsörjning: Strömförsörjning ger ström till UV samt kontrollerar UV lampan

15

Strömkälla: 220V 50HZ

WARRANTY

GARANTI

10

MAINTENANCE

UNDERHÅLL

DRIFT

Se till att ha en behörig elektriker vid elinstallationen

7

1

Bestäm var UV skall sitta , tänk på
att den skall installeras vertikalt
samt att du måste kunna byta lampa
och kvartsglas, du måste alltså se
till att ha extra utrymme för detta.
Strömsladden skall sitta högre än uv
anläggningen så att den inte blir blöt.

6

lossa
toppskruven
och sätt in
kvartsglaset,
se bild, ta
inte med
bara hander.

2

Sätt fast UV
kammaren

7

Blöt o-ringen
och sätt den
på plats på
kvartsglaset.

3

Gör all rördragning

8

DRIFT

INSTALLATION

ÖVERSIKT

INSTALLATION

UNDERHÅLL

4

Skruva fast
toppskruven
genom att
vrida ¼ varv
medurs, tills
stop.

1

9

Endast för
SV50 & SM80,
skruva fast
sensorn

GARANTI

5

1

10

Skruva dit
bottenskruven
på UV, Vrid ¼
varv medurs.

Skruva av
bottenskruven,
blöt o-ringen
och sätt
o-ringen över
kvartsglaset

1

2

8

2

ÖVERSIKT
INSTALLATION

11

16

Skruva fast
bottenskruven
genom att vrida
¼ varv medurs,
skruva sedan dit
säkerhetsskruven.
12

1

3
2

17

Vidrör inte
uv lampan
med bara
hander ,
vrid lampan
åt rätt håll.

1
2

10,4cm

18

DRIFT

13

Sätt dit
lampkontakten
se bild, och lås
fast lampan.

Sätt dit
sensorkabeln I
Blåa uttaget

19

15

Sätt dit fläktkopplingen I lila uttaget

20

Anslut elen

Öppna upp för vatten och låt flöda
genom en kran, stäng sedan igen och
kontrollera ev läckage.

GARANTI

UNDERHÅLL

14

9

INSTALLATION

ÖVERSIKT

DESINFICERING AV RÖRSYSTEMET
Uv systemet desinficerar vattenet genom ultraviolet ljus, som sker när vattnet passerar uv lampan.
När det finns risk att vattnet bortanför uv systemet har kontaminerats , så måste det rörsystemet
desinficeras på kemisk väg.

1

Ta bort strömförsörjningen till UV
systemet, tag sen bort kontakten till
UV sensorn, blåa kontakten.

2

5

Tag ur insatsen

1

Sätt dit strömkabeln och se
till att den är isatt under hela
desinficeringsprocessen.

6

Fyll på med klor (detta
skall göras av ehörig
personal)

3

Stäng av före och
efter förfilter

7

Skruva dit huset
på förfiltret

4

Skruva loss
förfiltret

8

Öppan upp så att vatten
kan strömma in
i rörsystemet.

GARANTI

UNDERHÅLL

DRIFT

2

10

ÖVERSIKT
INSTALLATION

9

10

11

DRIFT

Fyll Uv kammaren
med vatten

12

Låt kloret sitta I rörsystemet I
minst 4 timmar-

13

Stäng av före och
efter förfilter.

14

Lossa huset
på förfilter

Gå till tappkran längst bort och öppna
kranen tills du känner lukten av klor,
blekmedel, stäng sedan kranen. Öppna
sedan varmvatten tills du känner lukten
av klor, blekmedel. Upprepa detta med
alla era tappkranar.

Sätt tillbaks
förfilter

UNDERHÅLL

15

Skruva fast huset

GARANTI

16

11

ÖVERSIKT
INSTALLATION

Cppna för inkommande
vatten

21

Plugga in sensorn till
blåa jacket

18

Spola tills lukten av klor, blekmedel är
borta DOCK MINST I 5 MINUTER.

22

Anslut strömmen

23

Öppna upp för
inkommande vatten.

DRIFT

17

Stäng för inkommande
ledning

20

Stäng av strömmen

GARANTI

UNDERHÅLL

19

12
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KONTROLLPANELEN

Knappar

INSTALLATION

A

Button

Meaning

Mute

Vid tryck på denna
knapp så stängs
ljudalarmet av. När
lampans livslängd
är förbrukad och
ljudalarmat är avstängt
kommer det ändå att ge
larm i 7 dagar.

New Lamp

B

2

1

3

Efter att ha installerat
en ny lampa, tryck och
håll intryckt tills du
hör ett bip (ca 5 sek).
Detta vill återställa
internklockan.

4

5

A

DRIFT

B

Indikeringslampor

GARANTI

UNDERHÅLL

Indikeringslamporna indikerar fel när det enbart lyser rött. I tabellen nedan ser du möjliga fel och lösningar.

1

Green

Yellow

Flashing Red

Solid Red

Normal drift

Inte användbar

Elenhet strömlös

Elenhet inaktiv beroende
på lampfel.

Normal drift

Inte användbar

Ersätt elenhet

2

Fläkt felansluten: Anslut rätt

Inte användbar

Fläkt trasig: ersätt med ny
Fläkt snurrar dåligt: Drau t sladden ,
rengör fläkthjulen.

3

Normal drift

Varning: Lampan
behöver bytas
snart.

Lampan felkopplad: Ta bort alla
elsladdar och ominstallera.

4

Normal drift

UV dosen ligger
väldigt nära
minimum

SEnsorn felkopplad, koppla ur och
koppla in igen

Inte användbar

Magnetventil urkopplad, koppla om

5

Normal drift

Lampan inaktiv pga av fel på
matarströmmen.

Lampfel: Byt lampa
Magnetventil urkopplad,
koppla om

UV dos under minimum, se låg
UV alarm sektion

Magnetventils spole ur function,
but spole

Magnetventilen inaktiv, stängd
beroende på larm någonstans
, så att inte förorenat vatten
kommer in I rörsystemet

13
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FELSÖKNING

GARANTI

UNDERHÅLL

DRIFT

INSTALLATION

Tabellen nedan har lite felsökningsalternativ och lösningar

14

Symptom

Possible Cause

Possible Solution

Ingen ström

GFCI strömbrytare/jordfelsbrytare

Återställ strömbrytaren

En prop har gått

Byt propp

Ojämn ström

Återställ jordfelsbrytaren

Strömkabeln sönder

Byt strömkabeln

Strömmen går
då och då

Fukt mellan lampan och kontakten

Rengör och torka av

Kortslutning

Köp ny kabel

Läckage in eller
utgående ledning

Ej åtdraget

Teflon tape and retighten
Felsök och dra åt

Läcka från uv
kammaren

Kondens

Kontrollera luftfuktigheten eller
omplacera enheten

O-ringen otät eller felinstallerad

Inspektera, by teller ominstallera

Topp/botten Skruven ej inskruvad
riktigt

Se till så att de är skruvade I botten

Alarm

Se kontrollpanelen

Se kontrollpanelen

Systemet
går men
vattenproverna
visar på bakterier
I vattnet

Utrustning efter UV är kontaminerade Se till så att UV är sista biten på
vattenbehandlingsutrustningen
Bakterier finns efter UV anläggningen

Se till att hela rörsystemet efter UV
har blivit desinficerats

Återkontaminering från rörsystemet ,
döda ändar som man inte kommit åt
under desinficeringen

Ta bort döda ändra för desinficering

ÖVERSIKT

LÅG UV ALARM
Låg UV alarm

Inget ljudlarm

Spola system1

Problem
åtgärdat

INSTALLATION

Ljudlarm

Sensor test2

Ljud alarm

Byt sensor

Inget ljud
alarm

Sensorn
opererar
normalt

DRIFT

Rengör kvartsglas
3
och sensor

Inget ljudlarm

Problem
åtgärdat

Ljudlarm

4

GARANTI

UNDERHÅLL

Kontrollera UVT 4

UVT over
75%*

UVT under
gränsvärdet

Öka UVT genom
förfilter

(*85% för SV50)

Kontakta Filtrena AB
1.

I visa fall kan låg UVT ges när ett mjukvattenfilter regenereras. Se till att köpa ett duplexfilter för
att förhindra detta. Har detta hänt så måste rörsystemet desinficeras igen , se desinficering av
rörsystem.

2.

SV50 och SM80 är utrustade med en själv test sensor. Tryck på knappen på toppen av sensorn
tills ljudalarmet stängs av. Om ljudalarmet fortfarande ljuder efter 30 sek byt sensorn.

3.

Se kvartsglasrengöringoch lampbyte

4.

Testa ditt UVT

15
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KVARTSGLASRENGÖRING OCH LAMPBYTE
Kvartsglasrengöring
Mineraler I vattnet fastnar på kvartsglaset och måste tas bort för att det reducerar uv dosen till
vattnet. Kvartsglaset indikerar lågt alarm och då är det dags för rengöring. Blinkande rött jämte
sensorn på kontrollpanelen.
När det bara är rengöring som behövs följ instruktionerna nedan och sätt dit lampan igen.

INSTALLATION

Lampbyte

OPERATION

Utrustning som behövs

GARANTI

UNDERHÅLL

2 skruvmejslar

16

Rena handdukar+
plasthandskar

Kalklösningsmedel

Cloth must be
soft, lint-free, and
chemical-free. No
clean-wipes.

Cotton swab.

ÖVERSIKT
INSTALLATION

1

2

Magnetventil 1&2
Stäng inkommande
och utgående ledning
3 Dra ur strömmen

6

Släpp ut vattnet

7

Stäng
efter att
allt vattnet
tappats ur

8

Stäng vattnet

9

Öppna
säkerhetsbygeln
för lampan

Solenoid

OPERATION

3

Låt systemet kylas av I 10 minuter

5

Släpp på trycket

UNDERHÅLL

4

Dra ur lampkontakten

GARANTI

10

17

ÖVERSIKT
INSTALLATION

11
2

12

Ta inte med
bara hander
på lampan

1

17

Lossa toppskruven
2

1

1

13

OPERATION

16

Ta bort
kvartsglaset,
ha hink under
då det kommer
att komma lite
vatten

Ta bort
o-ringen
från
toppen

18

1

Ta bort
skruven
och lossa
bottenskruven

3

Ta bort
o-ringen från
botten
2

UNDERHÅLL

14

19

Sätt in
borttagningsverktyget I
botten på kvartsglaset

15

GARANTI

Tryck försiktigt upp
som bilden visar tills
kvartsglaset lossar,
lite vatten kommer att
komma ut

18

Rengör kvartsglaset noggrant

ÖVERSIKT

20

25

Se till att
bottenskruven är
riktigt åtdragen

Blöt o-ringen
och sätt den på
plats

1

INSTALLATION

2

21

Sätt ned
kvartsglaset
med pilen
uppåt, vrid ej
kvartsglaset.

26

Skruva dit
bottenskruven
och säkra
den sen med
skruven
1

3

2

22

OPERATION

Blöt o-ringen
och sätt den
på plats

Skruva dit
toppskruven

28
1

UNDERHÅLL

23

27

2

24

29

Ominstallera
lampan se till att 1
vrida lampan helt,
rör inte lampan
med dina bara
hander.

2

Skruva loss
sensorn
För S80 ,
gå till 31

Rengör sensorn

GARANTI

Lossa
bottenskruven
2

1

19

ÖVERSIKT

30

35

Om lampan är bytt , tryck
och håll inne ”New Lamp”
knappen i 5 sek tills du hör
ett bip.

INSTALLATION

Skruva dit
sensorn igen

31

Sätt dit
lampkontakten

Sätt dit
låsbygeln till
lampan

33

Anslut
strömmen

34

Öppna för vattnet

GARANTI

UNDERHÅLL

OPERATION

32

20

36

Disinficera vattenledningarna

Systemet har en säkring. För att byta säkring, bryt strömmen. Ta bort säkringslocket genom att trycka
på ena sidan.

Säkringsdörr

GARANTI

UNDERHÅLL

OPERATION

INSTALLATION

ÖVERSIKT

BYTE AV SÄKRING

21

ÖVERSIKT

WARRANTY
Our Commitment

To maximize the superior quality of disinfection, each Sterilight® product must be properly sized, installed, and maintained. If you experience
difficulty with your product, our Technical Support Centre is available to help you.
During the applicable warranty period noted below, we will provide the warranty coverage, described below, for your product.

How to Get Help

To obtain help under this warranty, contact the VIQUA Technical Support Center at 1 800 265 7246 or by email at info@viqua.com. Please have
available the model number, the date of purchase, the name of the dealer from whom you purchased your Sterilight product (“the source
dealer”), as well as a description of the problem you are experiencing. A VIQUA technician will help you troubleshoot the problem and isolate
the defective part.
In order to establish proof of purchase when making a warranty claim, you will either need your original invoice, previously completed and
returned your warranty card through the mail or online.

INSTALLATION

Specific Warranty Coverage

Warranty coverage is specific to the following Sterilight products:

Ten-Year Limited Warranty for Sterilight® UV Chamber

VIQUA warrants the UV chamber on the Sterilight® product to be free from defects in material and workmanship for a period of ten (10) years
from the date of purchase. During this time, we will repair or replace, at its option, any defective Sterilight® UV chamber.
Please return the defective part to a Sterilight dealer, who will return it to VIQUA - a Trojan Technologies Company. We will either make the
necessary repairs or, if it is determined that a replacement is required, we will provide a replacement part. We will then return the part to the
dealer. This warranty does not include shipping and handling charges which will be collected from you by the dealer.
Parts repaired or replaced under this ten (10) year warranty will be covered under warranty to the end of the original ten (10) year warranty
period. This warranty is also subject to the conditions and limitations outlined under the heading "General Conditions and Limitations" below.

Five-Year Limited Warranty for Structural, Hardware and Electrical Components

VIQUA warrants the structural, hardware, and electrical components to be free from defects in material and workmanship for a period of five (5)
years from the date of purchase. During this time, we will repair or replace, at its option, any defective parts covered by the warranty.

OPERATION

Please return the defective part to a Sterilight dealer, who will return it to VIQUA - a Trojan Technologies Company. We will either make the
necessary repairs or, if it is determined that a replacement is required, we will provide a replacement part. We will then return the part to the
dealer. This warranty does not include shipping and handling charges which will be collected from you by the dealer.
Parts repaired or replaced under this five (5) year warranty will be covered under warranty to the end of the original five (5) year warranty
period. This warranty is also subject to the conditions and limitations outlined under the heading "General Conditions and Limitations" below.

One-Year Limited Warranty for Lamps, Sleeves and UV Sensors

VIQUA warrants original lamps, sleeves and UV sensors to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from
the date of purchase. During this time, we will repair or replace, at its option, any defective parts covered by the warranty.
The warranty period for lamps and sleeves may be verified using date codes in addition to purchase receipts and VIQUA's database of
registered owners. We will advise you whether the defective item needs to be returned to a Sterilight dealer for failure analysis. Replacement
lamps and sleeves provided under warranty will be sent to your Sterilight dealer.
If the UV sensor experiences a problem which VIQUA confirms is covered by warranty, please return the sensor to a Sterilight dealer who will
return it to us. We will either repair or replace the sensor and return the sensor to your dealer.This warranty on lamps, sleeves and sensors
does not include shipping and handling charges which will be collected from you by the dealer.

UNDERHÅLL

Parts replaced under this one (1) year warranty will be covered under warranty to the end of the original one (1) year warranty period. This
warranty is also subject to the conditions and limitations outlined under the heading "General Conditions and Limitations" below.

Warranty for Replacement Lamps and Parts

VIQUA warrants replacement lamps, purchased for biennial routine maintenance, and other parts purchased to repair product components
that are no longer covered by the original warranty, to be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) months from
the date of purchase. During this time, we will repair or replace, at its option, a defective replacement lamp or part free of charge except for
shipping and handling charges.
The warranty period on replacement lamps and parts will be verified using date codes and/or purchase receipts. VIQUA will advise you whether
the defective item needs to be returned to a Sterilight dealer for failure analysis. Replacement lamps and parts provided under warranty will be
sent to your Sterilight dealer.

General Conditions and Limitations

None of the above warranties cover damage caused by improper use or maintenance, accidents, acts of God or minor scratches or
imperfections that do not materially impair the operation of the product. The warranties also do not cover products that are not installed as
outlined in the applicable Owner's Manual.

GARANTI

The limited warranties described above are the only warranties applicable to the Sterilight products listed in the "Specific Warranty Coverage"
section. These limited warranties outline the exclusive remedy for all claims based on a failure of or defect in any of these products, whether
the claim is based on contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise. These warranties are in lieu of all other warranties
whether written, oral, implied or statutory. Without limitation, no warranty of merchantability or of fitness for a particular purpose shall apply to
any of these products.
VIQUA - a TrojanTechnologies Company does not assume any liability for personal injury or property damage caused by the use or misuse of
any of the above products. VIQUA shall not in any event be liable for special, incidental, indirect or consequential damages. VIQUA's liability
shall, in all instances, be limited to repair or replacement of the defective product or part and this liability will terminate upon expiration of the
applicable warranty period.
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