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MicroBlue
MiniBlue

MiniBlue Sensor
MaxiBlue

MaxiBlue Sensor
MegaBlue

MegaBlue Sensor
5 8 14 50

m 5 8 8 20
m 2 5 8 7

mm 150x37x40 138x60x67 158x60x67 234x60x68

mm 90x35x40 - 90x35x40 70x40x50

INVERTER

MiniBlue

MegaBlue

MaxiBlue Sensor

MiniBlue Sensor

MicroBlue

G

Dakdoorvoeren

Beschrijving

Enkele aluminiumdoorvoer, basisplaat 370 x 370 mm, schacht 125 x 125 mm,
hoogte 275 mm 

Dubbele aluminiumdoorvoer, basisplaat 500 x 500 mm, schacht 200 x 200 mm,
hoogte 600 mm

Enkele PVC-doorvoer, basisplaat 360 x 360 mm, schacht 125 x 125 mm,
hoogte 410 mm

Beschrijving

20W, lengte 2m, 230V

Zelfregelende verwarmingskabel

Klaar voor gebruik met stekker, koud einde: 2 m
Geschikt voor plaatsing in de condensopvangbak van de buitenunit om condenswater te evacueren
in de winter
Vermogen 10 W per meter bij 10°C
Heeft geen thermostaat nodig, zelfregelend in functie van de buitentemperatuur

Condensafvoerpompen

Max. debiet  1 l/h
Max. opvoerhoogte
Max. aanzuighoogte
Afmetingen (l x h x d)

Afmetingen tank 
(l x h x d)

Monoblok pompen met roterend diafragma

Deze pompen mogen droog werken en kunnen kleine deeltjes aanzuigen. Ze hebben geen filters, vragen dus geen 
onderhoud. De pompen zijn smal genoeg om in kabelgootsystemen gemonteerd te worden, krachtig genoeg om 
op afstand geplaatst te worden en stil genoeg voor plaatsing in een vals plafond.

MicroBlue
Geleverd met afzonderlijke tank
Plaatsing in de airconditioner, in het plafond of in de goot (optioneel)
Optie kit kanaal x 85 - 507 (plaatsing in goot)
Visueel en akoestisch alarm als de condensaten een kritiek niveau in de tank bereiken

MiniBlue
MiniBlue is bedoeld voor een ononderbroken gebruik
MiniBlue Sensor werkt met 2 sondes van 2 m, afhankelijk van het temperatuurverschil
Accessoire: C13-103 uitbreiding sonde 5 m

MaxiBlue
Bedoeld voor air conditioners met middelgrote capaciteit
MaxiBlue wordt geleverd met afzonderlijke tank
Het model MaxiBlue Sensor werkt met 2 sondes van 2 m, afhankelijk van het temperatuurverschil
Accessoire: C13-103 uitbreiding sonde 5 m

MegaBlue
Bedoeld voor air conditioners met grote capaciteit
MegaBlue wordt geleverd met afzonderlijke tank
Het model MegaBlue Sensor werkt met 2 sondes van 2 m, afhankelijk van het temperatuurverschil
Accessoire: C13-103 uitbreiding sonde 5 m

Garantie: 3 jaar
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ECO LINE E2850 E1750
kW 20 20 30
l/h 13,2 10 30

  

m 1,5 2,5 2,5
m 10 10 10

mm 25 x 30 x 30 77 x 35 x 62 90 x 90 x 62
mm 90 x 32 x 42 82 x 39 x 39 80 x 40 x 35

  

PE 5100  1
kW 8

6
m 2
m 12

mm 109 x 110 x 91

HI-FLOW  1 HI-LIFT  2
288 11  3

l 2 2
m 5 12

mm 244 x 164 x 148 244 x 164 x 148

ECO LINE

HI-FLOW HI-LIFT

Voor airconditioners tot
Max. debiet  1
Trillingsdempende bevestiging
Max. aanzuighoogte
Max. opvoerhoogte
Pomp (l x h x d)
Vlotterkamer (l x h x d)
Kamfilter (minder bevuiling)

Voor airconditioners tot
Max. debiet  2 l/h
Max. aanzuighoogte
Max. opvoerhoogte
Afmetingen (l x h x d)

Max. debiet l/h
Reservoir
Max. opvoerhoogte
Afmetingen (l x h x d)

Samengestelde pompen (pomp en detectiesysteem apart)

Peristaltische pompen (monoblok)

Monoblok pompen met reservoir

1  Varieert naargelang de aanzuig- en opvoerhoogte.
2  De groep MINI-LIME is ingebouwd in een goot van 1 m.

1  Stille pomp
2  Bij opvoerhoogte van 12 m

1  Voor aircoconditioners, gekoelde vitrines en condensatieketels
2  Voor hoge opvoerhoogte en geen retour door sifon
3  Bij opvoerhoogte van 12 m

Start met de compressor; na het stoppen van de compressor blijft de pomp nog 3 minuten 
doordraaien. Werkt met 2 voelers, de rode kant voor de "omgevingslucht" en de blauwe kant 
voor de "luchtuitblaas". De pomp werkt enkel wanneer de airco in koelmodus staat en het 
temperatuurverschil tussen beide voelers minstens 5°C bedraagt. Wanneer de koeling stopt, zorgt 
een ingebouwde timer van 3 minuten dat het condensaatreservoir leeggepompt wordt voor de 
pomp uitschakelt.
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