Montage instructies condenswaterpomp t.b.v. Innova 2.0
monoblock airco
Overzicht onderdelen

1.
2.
3.
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5.

Kabel stroomvoorziening
Pomp
Behuizing
Afvoerslang verloopstuk
Afvoerslang 5 meter

6. Condenswater toevoer
7. Aansluiting waterafvoer

Instructies voor gebruik van de pomp en meegeleverde onderdelen voor gebruik met de
Innova 2.0 Monoblock airco
De pomp kan met de meegeleverde schroeven en pluggen aan de muur vlak onder de Innova worden
gemonteerd, voor de montageinstructies kunt u de handleiding van de pomp zelf raadplegen.
De kabel voor stroomvoorziening (1) kan aangesloten worden aan de stroomtoevoer van de Innova
2.0 airco, of u kunt er een stekker aan monteren, de blauwe en bruine kabel zijn voldoende, de
zwarte kabels zijn niet nodig voor het gebruik van de pomp.
De Innova 2.0 heeft aan de onderzijde een afvoerslang, deze kan normaal gesproken door de muur
worden gevoerd of kan worden afgeknipt en afgeplugd, bij gebruik met deze pomp dient deze slang
naar de aansluiting van watertoevoer (6) worden geleid, het water kan dan in het reservoir van de
pomp lekken, dit hoeft dus geen vaste verbinding te zijn, zolang de afvoerslang van het toestel er niet
uit kan springen werkt dit probleemloos.
Het verloopstuk (4) kan op de aansluiting van waterafvoer (7) gedrukt worden, vervolgens kan de
dunne afvoerslang (5) in het verloopstuk gedrukt worden en daarnaartoe geleid worden waar het
water weg kan lopen, de slang is op de gewenste lengte af te knippen.
Instelling Innova 2.0 voor gebruik met deze pomp
Voor gebruik in de zomer (Innova 2.0 wordt gebruikt voor koeling) is de pomp in principe niet
noodzakelijk, de afvoerslang van de airco kan worden afgedopt met de bij de airco meegeleverde
plug.
Mocht u de pomp in de zomer wel willen gebruiken is het zaak de airco in te stellen dat deze het
condenswater permanent weg laat lopen, als u dit niet doet houdt de airco het water vast totdat
deze uitschakelt of de stroomvoorziening onderbroken wordt, dan opent de afvoerklep en loopt al
het water ineens weg, dit gaat te snel en is te veel voor de pomp om ineens weg te pompen!
De juiste instelling voor gebruik met deze pomp is te selecteren door de Cooling knop (kristal
icoontje) 15 seconden lang in te drukken, er verschijnt dan “EN” in het display, door dezelfde knop
nogmaals in te drukken verschijnt er “ds” in het display, dit is de stand waarin het water permanent
wegloopt, door enkele seconden te wachten zonder een knop in te drukken is deze stand dan
geselecteerd.
In de verwarmingsstand staat de waterafvoerklep al automatisch permanent open.

Voor gebruik en onderhoud van de pomp zelf is het zaak de handleiding van de pomp zelf raad te
plegen.

