
Spaarpomp ventilatiewijzer

# Gesloten raam

#  Deurspleet / 

deurrooster

# Gesloten raam

# Deurspleet /deurrooster

# Deurspleet /deurrooster

# Handbediend rooster

N Geen flex. buis gebruiken

#  Gebruik zo ver mogelijk  

een 150 mm buis

#  Gebruik gladde buis met 

zo min mogelijk bochten

Productinformatie
Afzuigcapaciteit: 350 m³/h
Systeemweerstand: 100Pa

1   Interne RF ontvanger

2   230 V 3-standenschakelaar en 
RF 3-standenschakelaar

3   Afzuigventiel (Inventum advies)

4   Geïsoleerde dakdoorvoer met 
lage weerstand
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Spaarpomp installatiewijzer

    Beperk trilling en geluid
• Monteer de Spaarpomp volgens  

de instructies in de handleiding
• Monteer aan wand met minimaal  

200 kg/m² massa

B  Houd u aan de aangegeven  
instructies. Deze bepalen voor 
een belangrijk deel het resultaat.

 

A  Warmtevraag OpenTherm  
modulerend 
Op www.inventum.com 
vindt u de meest recente  
lijst met thermostaten  
die toe te passen zijn  
op de Spaarpomp.
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cv-ketel

  Gebruik een geïsoleerde dakdoorvoer 

met lage weerstand (Ø150)

  Gebruik spirobuis  

met armaflex i.v.m.  

condensvorming en geluidsreductie 

N Geen flex. buis!

B  Vermijd deuken en vuil in 

de kanalen

  Sluit met 2 starre, gladde 

bochten (2 × 90°) de 

Spaarpomp aan

  Plaats een flexibele 

geluidsdemper op deze positie

  Gebruik gladde buis en 

tape de naden zorgvuldig af

   Sluit de condensafvoer  

aan op het rioleringssysteem

Hoofd aanvoerleiding

Hoofd retourleiding

Afvoerleiding

Terugslagklep
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B  Aansluitleidingen (dunwandig) 

moeten 15mm uitwendig zijn
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