
 

  

Montage SodaqAir met HoLu (regen)kap  

 

Benodigheden: 

• Oude Holu kap 

• Houten stokje 9,5 bij 2,5 cm (bijvoorbeeld een stukje bezemsteel van 25 mm) 

• 2 houtschroeven bij voorkeur van rvs (ivm roest) 

• Boortje 4mm 

• SodaqAir met montage beugel en rubber strip  

 

Werkwijze: 

 

1. Demonteer de oude Holukap laat 
de montageplaat aan de 
achterzijde zitten. Heb je een 
nieuwe kap of geen 
montageplaat? Dat is geen 
probleem, alleen stap 7 is dan 
anders.  

 

2. Boor een gat door het onderste 
gat in de montage plaat. 
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3. Monteer de houten stok in de houder van de SodaqAir, vergeet de rubber strip 

niet als de houder te los zit. Ben je de rubber strip kwijt? Een stukje duct tape of 
fietsband werkt ook. 
 

 
4. Plaats de SodarAir in de kap met de houten stok ter hoogte van het geboorde gat 

en boor door het gemaakte gat in de houten stok. 
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5. Het blauwe licht is de Sodaq Air in actie! Draai een schroef in het geheel. 

 

 
6. Boor nu aan de andere kant een gat waardoor je met een schroef de ander kant 

vast zet. Zoek een plek waarbij je een stopcontact binnen kan gebruiken, en de 
sensor buiten kan hangen. (zie gebruiksaanwijzing SODAQ air). Steek de power 
kabel in de SodaqAir en monteer het geheel aan een hek of regenpijp. 
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7. Heb je een nieuwe kap of kap zonder montageplaat? Gebruik dan een hoeklijn of 

stukje metalen band (spijkerband) om het geheel aan de gekozen plek te 
bevestigen. Zorg ervoor dat het roestvrij staal is, of verf de materialen, zodat het 
niet gaat roesten. 
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