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CONDENSWATER AFVOERSYSTEEM

NIEUW
n Pomp met aansluitingen aan één zijde voor minimale inbouwruimte
n Geringe hoogte voor eenvoudige montage

n Geruisarm! n Electronische regeling met alarmcircuit

n Thermische beveiliging n Zeer kleine reservoir/sensor eenheid

n Voor verticale of horizontale montage n Geen vlotter die vast kan raken!
n Past in alle wandunits

Zo veelzijdig dat dit de enige pomp is die u mee hoeft te nemen!
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Capaciteit
(liter/uur)
Flow
Rate (litres/hour)

De Pacific Electronic is zo geruisarm dat u niet weet
dat hij er is, tenzij u hem zelf geïnstalleerd hebt!
Netjes gemonteerd binnen zelfs de kleinste wandunit,
pompt hij al het condenswater snel en zonder geluid
tot 6 meter hoog en 30 meter horizontaal weg.
Montage is zó gemakkelijk dat het slechts enkele
minuten in beslag neemt. Het reservoir is zo klein dat
het onder de lekbak past, terwijl de platte, aan één
zijde aan te sluiten, pomp de kleinst denkbare plaats
inneemt en toch alle electronica voor regeling én
alarmering bevat!
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De Pacific Electronic reservoir/sensor eenheid
neemt u alle zorgen over plaats van inbouw weg.
Dit veelzijdige, kleine reservoir is zo probleemloos
te monteren dat u een ruime keus hebt! En u
hoeft geen tijd te verspillen om te controleren of
het wel waterpas bevestigd is, want het is
uitgerust met een electronische sensor in plaats
van een vlotterschakelaar met al zijn
beperkingen! Zelfs bij montage onder een hoek
van 70° is de werking nog steeds perfect!

Montage mogelijkheden
U kunt het reservoir onder de lekbak monteren
met de inlaat (ongeveer) horizontaal, verticaal of
onder elke daartussen liggende hoek!
De pomp zelf is slechts 30 mm hoog en kan op
elk van de zijden gemonteerd worden. Omdat
zuig- en persleidingen, evenals de voedingskabel,
aan dezelfde kant zitten, kan hij ook eenvoudig
aan het eind van de unit gemonteerd worden,
zodat hij slechts 13,5 cm2 in beslag neemt. De
motor zelf is een van de meest geruisloze. Voeg
daarbij zijn speciale ophanging in rubber en de
flexibele interne verbindingen — en de eenheid is
bijna geheel geluidloos. U hoeft zich dan ook
geen zorgen te maken over montage in de
airconditioner.
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Het hart van de Pacific Electronic wordt gevormd
door zijn halfgeleiderbesturing, die ‘weet’
wanneer de pomp moet draaien, of stoppen,
zelfs als er ergens een probleem in het water
afvoer systeem zit. Omdat de sensor electronisch
is, kan hij niet vastraken (zoals een vlotter) als het
reservoir gekanteld wordt. Zelfs tot 70° is geen
probleem. Daardoor kan hij gemakkelijker
gemonteerd worden in de steeds kleiner
wordende airconditioners, met grotere en
langduriger betrouwbaarheid. De Pacific
Electronic wordt compleet met slangen en
bedrading voor de aansluiting tussen reservoir en
pomp geleverd, met alle benodigde
bevestigingsmiddelen — zonder dat externe
terugslagkleppen nodig zijn. Tevens wordt hij
geleverd met 2 jaar garantie
— als u dit ooit nodig
zou hebben!
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