
Instruções para utilização
Por favor leia atentamente as seguintes instruções. Por favor guardar,
para uma possível utilização posterior. No caso de transmissão deste
aparelho a terceiros, deve entregar também estas instruções. 

Agradecemos-lhe por se ter decidido pelo SERA pond sistema UV-C 55 W.
O SERA pond sistema UV-C foi desenvolvido para o SERA KOI Professio-
nal 12000/24000 filtro de lago e outros filtros de lago. Podem-se ligar até
2 sistemas UV-C ao SERA KOI Professional 12000/24000 filtro de lago (fi-
gura 1).

Indicações gerais

Atenção: Radiação ultravioleta perigosa!
Nunca olhe directamente para a iluminação UV-C especial (lâmpada)
quando está ligada (prejudicial para os olhos!)
Atenção: Vidro!
No interior do sistema UV-C encontram-se peças de vidro frágeis, que
se podem partir facilmente no caso de choques fortes.

Campo de aplicação

Sem que sejam utilizados produtos químicos, os SERA pond sistemas
UV-C removem de forma eficaz todas as espécies de algas flutuantes e
reduzem a propagação de algas filamentosas e outras. Os agentes pa-
togénicos e as turvações da água provocadas por bactérias também são
eliminados de modo duradouro.
O efeito da lâmpada UV-C é completamente físico e limita-se apenas à
água que passa através dela, sendo assim, os habitantes do lago de jar-
dim e os organismos do filtro não são afectados pela aplicação do siste-
ma UV-C.
Os sistemas UV-C não são adequados para remover as turvações mine-
rais da água. Para isso, recomendamos a combinação com um filtro de
lago, de preferência com o SERA KOI Professional 12000/24000 filtro de
lago.

Utilização

O aparelho UV-C foi desenvolvido para a utilização com o SERA KOI Pro-
fessional 12000/24000 filtro de lago. No entanto, sem ser ligado a um fil-
tro de lago, o SERA pond sistema UV-C 55 W também pode ser eficaz-
mente utilizado para reduzir as algas flutuantes e as turvações
bacterianas. Como acessório adicional, neste caso é necessária uma
bomba com uma capacidade superior a 10.000 l/h. Recomendamos a
bomba para lago SERA pond PP 12000. Sem bomba, o aparelho não po-
de ser colocado em funcionamento.

O conjunto inclui (figura 2)

SERA pond sistema UV-C 55 W, incl. lâmpada
Adaptador para a entrada da água de 90°, Ø 25/32 mm (1” / 1 1/4”)
Adaptador variável para tubo Ø 20/25/32/40 mm (3/4” / 1” / 1 1/4” / 1 1/2”)

Acessórios necessários

SERA pond bomba para lago PP 12000 ou
SERA KOI Professional 12000/24000 filtro de lago
Tubo Ø interior 20/25/32/40 mm (3/4” / 1” / 1 1/4” / 1 1/2”)

Lista das peças (figuras 3 – 4)

3.1 Anel de rosca 
3.2 Tampa com janelinha de vidro
3.3 Peça de remate
3.4 Adaptador para a entrada da água de 90°, Ø 25/32 mm (1” / 1 1/4”)
3.5 Suporte transparente para o cilindro de quartzo com

2 anéis vedantes
3.6 Tubo principal com anéis de rosca
3.7 Suporte para as lâmpadas
3.8 Anel vedante Ø 100 mm
3.9 Peça de remate
3.10 Adaptador variável para tubo Ø 20/25/32/40 mm

(3/4” / 1” / 1 1/4” / 1 1/2”)
3.11 Cilindro de quartzo
3.12 Anel vedante Ø 80 mm
3.13 Lâmpada UV-C PL 55 W, 55 cm
3.14 Tampa com suporte para lâmpadas PL + interruptor de segurança
3.15 Anel de rosca
3.16 Base de montagem com bloco de alimentação (3.16 b)

e suporte curvo (3.16 a)
3.17 Dispositivo de fixação * 
3.18 Vedante em borracha * 
3.19 Anel de rosca * 

* (não incluído na embalagem)

Instruções de montagem

a) Instalação no SERA KOI Professional 12000 ou no 24000 filtro de lago,
respectivamente 
O SERA pond sistema UV-C fixa-se às porcas integradas do SERA KOI
Professional 12000/24000 filtro de lago, mediante as quatro anilhas
da base de montagem (3.16 b). O SERA pond sistema UV-C enrosca-se
na posição vertical com os cabos para baixo. A entrada da água de-
corre, de cima, através do adaptador para a entrada da água de 90°. A
saída do sistema UV-C liga-se ao filtro de lago através do dispositivo
de fixação (3.17), contido na embalagem do SERA KOI Professional
12000/24000 filtro de lago.
Proceda pela ordem seguinte:
Introduza o dispositivo de fixação (3.17), de fora, através da abertura
na parede do filtro. O vedante em borracha (3.18) deve estar coloca-
do no lado exterior, directamente na parede do filtro. Aparafuse o
dispositivo por dentro, com o anel de rosca (3.19).
Monte o sistema UV-C no filtro, com 4 parafusos, sem que fique de-
masiado apertado. Desenrosque o anel de rosca e rode a peça de re-
mate (3.9) de tal modo que a possa apertar com o dispositivo (3.17).
Atenção! Não se esqueça do vedante em borracha incluído na em-
balagem!
Agora aperte melhor e com cuidado os 4 parafusos para o sistema
UV-C. Rode novamente o anel de rosca, apertando à mão.

Deste modo, podem-se ligar um ou dois sistemas UV-C ao SERA KOI Pro-
fessional 12000 ou 24000 filtro de lago, respectivamente (figura 1).

b) Funcionamento com uma SERA pond bomba para lago PP 12000
O SERA pond sistema UV-C deve-se instalar de tal modo que a distân-
cia entre ele e o lago de jardim seja de aproximadamente dois me-
tros. É aconselhável fixar o sistema UV-C na posição horizontal em ci-
ma de uma tábua, com as ligações dos tubos para cima. Assim pode
evitar que, no caso que a bomba deixe de funcionar, o sistema fun-
cione em vazio e aqueça demasiado. Sem fluxo de água, o sistema
não deveria ser colocado em funcionamento. No caso que a bomba
deixe de funcionar, deve desligar o sistema UV-C da corrente eléctri-
ca.

Podem-se ligar diferentes tamanhos de tubos ao SERA pond sistema
UV-C. Se um tubo couber num dos diâmetros maiores, então corte os
diâmetros mais pequenos com uma serra (de ferro). Fixe a ligação com
uma abraçadeira. Deve utilizar os mesmos diâmetros na entrada e na saí -
da da água. Caso queira utilizar o sistema com outro filtro de lago que
não seja o SERA KOI Professional 12000/24000 filtro de lago, também é
aconselhável ligar o filtro de lago atrás do sistema UV-C.
Um filtro adicional não deve ter uma bomba própria.

P pond sistema UV-C 55 W
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Colocar em funcionamento

Antes de ligar a lâmpada UV-C, deve-se certificar de que a lâmpada es-
teja em contacto com a água por todos os lados e de que o sistema não
tenha bolhas de ar. A lâmpada não pode ser colocada em funcionamen-
to a seco, para evitar que aqueça demasiado.
Se respeitadas as “Instruções para utilização”, o sistema UV-C está ligado
de tal modo ao SERA KOI Professional 12000/24000 filtro para lago, que
até mesmo no caso que a bomba deixe de funcionar, ainda se encontre
água no aparelho. Caso este seja colocado em funcionamento com uma
bomba sem filtro, deve colocar os tubos de tal modo que o sistema 
UV-C não funcione em vazio [veja as instruções para a montagem b)].

Teste

Antes de finalizar a instalação do SERA pond sistema UV-C 55 W, a uni-
dade deve ser COLOCADA EM FUNCIONAMENTO, pelo menos durante
24 horas, em condições idênticas às do seu funcionamento futuro, SEM
LIGAÇÃO À CORRENTE, isto é: Funcionamento contínuo com uma bom-
ba, sem ligar o sistema UV-C. Assim pode detectar antecipadamente
possíveis fugas.
Para isso, siga as instruções de montagem e ligue o sistema UV-C a uma
bomba adequada durante 24 horas.
O fluxo de água e a pressão (altura de elevação) devem ser os mesmos
do funcionamento futuro.

ATENÇÃO: Não deve ligar a unidade à corrente, ou deve desligar de
imediato se detectar humidade na lâmpada UV-C ou no cilindro de
quartzo, durante o teste ou o funcionamento posterior. Neste caso,
verifique possíveis danos em todos os componentes. (Capítulo “Lim-
peza”). Por favor, consulte o seu fornecedor se não conseguir detec-
tar e eliminar o problema desta maneira.

Verificação da lâmpada UV-C

Cuidado! Ponha uns óculos de protecção UV-C.
Para ver se a lâmpada UV-C do SERA pond sistema UV-C acende, ligue o
sistema UV-C completamente montado. Quando a lâmpada está acesa,
através da janelinha de vidro na tampa (3.2), pode-se ver uma luz azul.
Evite olhar para a luz UV-C durante muito tempo.

Limpeza

Desligue todos os aparelhos eléctricos, retirando a ficha da corrente.
Desmonte o SERA pond sistema UV-C 55 W completo do SERA KOI Pro-
fessional 12000/24000 filtro de lago. Desaperte os parafusos do suporte
curvo (3.16 a). Retire a lâmpada UV-C do suporte curvo. Desaperte o anel
de rosca grande (3.15) no lado do aparelho que se encontra sob tensão.
No lado do aparelho que se encontra sob tensão, pode retirar o cilindro
de quartzo (3.11), juntamente com a lâmpada, do corpo do aparelho.
Atenção! As peças de vidro partem-se facilmente.
Limpe o cilindro de quartzo com um pano macio. Depois de limpar o ci-
lindro de quartzo, controle se a lâmpada apresenta rachadelas ou danos
semelhantes. Para isso, não ligue a lâmpada. Se a lâmpada já não está
intacta, veja o capítulo “Manutenção / Substituição da lâmpada”.
Agora limpe o corpo de plástico por dentro. Para isso, utilize uma esco-
va com um cabo comprido.
Para a limpeza pode utilizar um detergente neutro sem dissolventes. Os
detergentes são altamente perigosos para muitos organismos aquáti-
cos e não devem entrar para a água do lago! Devem-se enxaguar bem
todas as peças limpas, antes que estas entrem novamente em contacto
com a água do lago.

Manutenção / Substituição da lâmpada

A lâmpada UV-C deveria ser substituída após aproximadamente 1 ano.
Antes de abrir o corpo da lâmpada UV-C, desligue da corrente todos os
componentes e aparelhos eléctricos que se encontram no lago!
No interior do sistema UV-C encontram-se peças de vidro, que se po-
dem partir facilmente no caso de procedimento inadequado! Deixe sair
a água do sistema UV-C.
Desaperte a tampa de rosca (3.15) no lado do sistema UV-C que se en-
contra sob tensão.
Atenção! O tubo da lâmpada UV-C (3.13), com 50 cm de comprimento,
está directamente ligado à tampa do corpo do aparelho e pode-se par-
tir facilmente com movimentos bruscos. Para poder retirar o tubo da
lâmpada, primeiro tem que se desencaixar do suporte (3.14). Para isso,
retire a tampa do corpo do aparelho juntamente com o tubo. Quando
puder pegar no suporte e no tubo separadamente, retire o tubo cuida-
dosamente do suporte. Não largue o tubo!
Puxe o suporte para o lado e retire cuidadosamente o tubo por com-
pleto. O tubo tem um suporte (3.7), para garantir a posição correcta no
cilindro de quartzo.
Este suporte deve ser sempre colocado no novo tubo.

No corpo da lâmpada UV-C encontra-se um bloco de alimentação elec-
trónico (3.16 b) com um arrancador electrónico. O bloco de alimentação
só pode ser substituído por especialistas.

Precauções de segurança

• Antes da utilização da unidade, certifique-se de que a frequência e a
tensão da corrente correspondem à informação na placa de identifi-
cação.

• Atenção! Lâmpada UV-C forte! Se os olhos e a pele entram em con-
tacto com a luz UV-C sem qualquer protecção, isso pode provocar,
num curto espaço de tempo (20 – 30 segundos), graves danos nos
olhos e queimaduras na pele (queimaduras solares).

• Durante o funcionamento da lâmpada UV-C é emitida luz solar forte.
Não olhe directamente para a lâmpada UV-C, senão pode-lhe causar
danos nos olhos e na pele.

• A SERA lâmpada UV-C especial só pode ser utilizada no SERA pond sis-
tema UV-C 55 W intacto e montado por completo. Qualquer outro ti-
po de utilização pode causar lesões na pele e nos olhos.

• Mantenha sempre as unidades e as lâmpadas UV-C fora do alcance
das crianças!

• Antes de qualquer intervenção no lago e no SERA pond sistema UV-C
55 W, desligue da corrente todos os aparelhos eléctricos que se en-
contram dentro e à volta do lago.

• Instale a unidade unicamente com um disjuntor de protecção RCD ou
FI (30 mA).

• Não ponha a unidade em funcionamento debaixo de água!
• Não coloque o sistema UV-C em funcionamento sem fluxo de água!
• Certifique-se de que já existe fluxo de água suficiente no SERA pond

sistema UV-C quando ligar a lâmpada UV-C. O fluxo mínimo (aprox.
200 l/h) também deve ser mantido nos casos de funcionamento re-
gular.

• Não é permitida a utilização em ou para piscinas, ou em lagos onde
se possa entrar ou nadar!

• Nos casos de frio intenso (neve, gelo), desligue o SERA pond sistema
UV-C 55 W e guarde-o num local resguardado do frio (sem água ne-
nhuma). Antes da paragem no Inverno, aconselhamos uma limpeza a
fundo e a lubrificação de todos os vedantes.

• O LIGAR/DESLIGAR frequente reduz o tempo de vida da lâmpada UV-C.
• Certifique-se de que a ficha de ligação da unidade é de fácil acesso
em qualquer altura.

• Não levante ou pegue nos aparelhos eléctricos pelos cabos.
• Embora a bomba tenha sido concebida para o funcionamento per-
manente, não aconselhamos que a deixe ligada durante mais de 
72 horas consecutivas.
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Advertência

1. As crianças devem ser atentamente observadas, para assegurar que
não brincam com o aparelho.

2. O aparelho não está destinado à utilização por pessoas (incluindo
crianças) com limitadas capacidades físicas, sensoriais e mentais, ou
com falta de experiência e conhecimentos, a não ser que sejam ob-
servadas e, no que diz respeito à utilização do aparelho, ensinadas
por uma pessoa responsável pela sua segurança.

3. Caso o cabo da corrente esteja danificado, terá que ser substituído
pelo fabricante, pela sua agência de serviços, ou por pessoas com se-
melhante qualificação, para evitar perigos.

Sistema UV-C

(Performance da lâmpada SERA UV-C de baixo consumo) 55 W

IP24

Eliminação do aparelho:

Os aparelhos usados não se podem eliminar com o lixo doméstico!
No caso que o aparelho já não se possa utilizar, todos os consumidores
são obrigados por lei a eliminar aparelhos usados separadamente do li-
xo doméstico, por exemplo entregando-os no depósito central do mu-
nicípio ou do bairro. Deste modo garante-se que os aparelhos usados
sejam devidamente reciclados, evitando consequências negativas para
o meio ambiente.

Por este motivo os aparelhos
eléctricos estão marcados com este símbolo:

Garantia do fabricante:

O SERA pond sistema UV-C 55 W funcionará sem problemas se respeita-
das as instruções para utilização. Assumimos a responsabilidade que os
nossos produtos estão isentos de defeitos, durante 2 anos a partir da
data da compra.
Assumimos a responsabilidade que os produtos estão isentos de defei-
tos no momento da entrega. Se após uma utilização adequada se mani-
festarem os sintomas normais de desgaste, isto não representa um de-
feito. Neste caso, são excluídos os direitos da garantia. Isto refere-se
sobretudo aos vedantes e à lâmpada UV-C.
Naturalmente, esta garantia não implica a limitação de direitos legais.

Recomendação:

Em todos os casos de defeitos, por favor, dirija-se primeiro ao seu for-
necedor especializado onde comprou o aparelho. Ele pode avaliar se
realmente se trata de um caso de garantia. Se nos enviar o aparelho, te-
mos que lhe facturar os custos que resultaram desnecessariamente.
Qualquer responsabilidade devida à transgressão do contrato, limita-se
a acções propositadas e a negligência grave. Só no caso de ferimento de
vidas, do corpo e da saúde, no caso de transgressão de importantes ob-
rigações resultantes do contrato e no caso de responsabilidade obriga-
tória nos termos da “Lei de responsabilidade sobre os produtos”, é que
SERA assume a responsabilidade perante negligência simples. Neste ca-
so o âmbito da responsabilidade limita-se à substituição dos danos pre-
vistos no contrato.

Por favor tenha em atenção a informação adicional da garantia (*).

Anexo importante à garantia (*):

• Os danos de qualquer tipo no cabo não são abrangidos pela garantia.
É possível a substituição do cabo completo, desde que seja efectua-
da por especialistas.

• A lâmpada PL 55 W é uma peça de desgaste e está excluída da garan-
tia do fabricante.

• Os danos nos vidros não são abrangidos pela garantia. Desde que se
trate de um dano de transporte, este deve ser declarado após re-
cepção da mercadoria.

Actualização: 06.11P
Reservam-se modificações técnicas e erros
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P pond sistema UV-C 55 W
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