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•	 Zeer	uitgebreid	assortiment	zwembadwarmtepompen
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Waarom kiezen voor een warmtepomp van VB Klimaattechniek?

VB Klimaattechniek is al 25 jaar een toonaangevende leverancier in de B2B markt van 
warmtepompen voor professionele  toepassingen. Sinds 10 jaar levert en ontwikkelt 
VB Klimaattechniek warmtepompen specifiek voor toepassingen in de zwembadwe-
reld. 

VB Klimaattechniek onderscheidt zich door:

•  Eigen R&D afdeling waar producten worden doorontwikkeld en geoptimaliseerd

• Unieke  serie zwembadwarmtepompen in zowel technisch als financieel opzicht

• Opleiding/trainingscentrum waarin jaarlijks seminars worden georganiseerd om U als klant 
optimaal te ondersteunen

• Aftersales & service afdeling welke u als klant snel en vakkundig kan ondersteunen.

• Vrij toegankelijke websites met volledige informatie over de gehele serie warmtepompen 
www.zwembadwarmtepomp.nl   |    www.zwembadwarmtepomp.be

• 3 jaar *garantie op de volledige serie en 5 jaar *garantie op de warmtewisselaar

Levering onder private label

Al onze toestellen kunnen worden geleverd onder een private label. Hierdoor 
heeft u als B2B klant een uniek toestel met eigen logo’s en typenummers. Als 
B2B klant krijgt u hierdoor een unieke positie ten opzichte van uw concurrenten.  
VB Klimaattechniek ondersteunt u met commercieel digitale brochures voorzien van 
uw eigen logo en naam. 

*voor aanvullende voorwaarden op garantietermijn verwijzen wij u naar de bijbehorende website en uw persoonlijke offerte.

Deze brochure is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er desondanks zet- of drukfouten in aanwezig zijn, dan 

kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

YOUR OWN BRAND

www.zwembadwarmtepomp.nl

www.zwembadwarmtepomp.be

pag. 2    |    zwembadwarmtepomp



Inhoudsopgave:

Hoe	werkt	een	warmtepomp?  04

Een	zwembad	warmtepomp	de	meest	innovatieve	oplossing   

Energy Eco 05

 4 TYPES

 5,3-12,5 kW  1)

 Zwembaden     20-50 m3    1)      3)

 Wifi module ( optie )

Full Inverter Warmtepomp, model VBPP 09

 3 types

 9 - 12 - 17 kW    1) 

 Zwembaden 35-60 m3    2) 

 Wifi module  met energiebesparing eco (optie)

Full Inverter PID Warmtepomp, model VBIV 13

 7 TYPES, horizontaal en verticale uitblaas

 6-28 kW    1) 

 Energy label A+

 Zwembaden 35-100 m3    2) 

 Wifi module  ( optie )

 R5 485 -bus sturing

Biologische heatcover (biologische afdichting) 17

 De onzichtbare biologische afdekking van uw 
 
 -  buitenbad

 - zwemvijver / biologisch zwembad

 -  binnenbad  
 

1)    Selectie bij luchttemperatuur 240c, water 260c

2)    Selectie bij luchttemperatuur 150c, water 260c

3)    Selectie capaciteit door zwembadleverancier afhankelijk van isolatie / opstelling en afdekking
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Werking

De werking van een warmtepomp is deels 
gebaseerd op het natuurkundig principe, 
dat indien men een gas comprimeert tot 
een hogere druk, de temperatuur stijgt. In 
een warmtepomp wordt het gas in een ge-
sloten systeem gecomprimeerd door een 
compressor. Het gecomprimeerde gas, van 
ca. 60 graden, wordt door een titanium-
warmtewisselaar gestuurd waardoor aan 
de secundaire zijde het zwembadwater 
stroomt. Nadat het gas zijn warmte heeft 
afgegeven aan het zwembadwater, wordt 
de druk van het gas verlaagd door middel 
van expansie. Na het verlagen van de druk 
is de temperatuur van het gas laag en kan 
er weer nieuwe(duurzame) energie uit de 
buitenlucht worden toegevoegd door mid-
del van de verdamper. De warmtepomp 
haalt op deze manier warmte uit de lucht.

 
De meest energiezuinige manier 
om te verwarmen.

Het rendement (efficiëntie) van een warm-
tepomp wordt uitgedrukt met het kenge-
tal COP. De COP waarde van een warmte-
pomp geeft de verhouding weer tussen de 
energie die u in de warmtepomp moet ste-
ken, en de nuttige warmte die vervolgens 
door het apparaat wordt afgegeven. Een 
COP waarde van 5 geeft dus uiteindelijk 
aan dat 1kWh energie zorgt voor 5kWh ver-
warmingsenergie, met full inverter warm-
tepompen is een COP van 16kWh te rea-
liseren. Geen elektrische verwarming of 
verwarming op gas heeft deze verhouding. 

Milieuvriendelijk

De complete serie VB warmtepompen ma-
ken gebruik van intelligentie technieken 
met koelmiddel 410A. Door gebruik te ma-
ken van het principe van de warmtepomp 
zoals hierboven beschreven vindt er een 
CO2 reductie plaats van circa 50% in ver-
gelijking met fossiele brandstoffen. Het 
koelmiddel 410A heeft geen invloed op de 
ozonlaag. 

Kortom, een warmtepomp is de meest 
energiezuinige en milieuvriendelijke ma-
nier om uw zwembad te verwarmen.

zwembadwarmtepomp

*  Energielabel geldt voor inverter warmtepompen

*
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*  Energielabel geldt voor inverter warmtepompen

1)  Selectie bij luchttemperatuur 240c / water 260c

ENERGy ECO 
warmtepompen

•	 	5	Types
•	 	3,8	-	12,5	kW		1)

•	 	Wifi	module	(optie)
•	 	Kunststof	behuizing

zwembadwarmtepomp   |    pag. 5



De energy ECO

De energy ECO warmtepomp is in het 
marktsegment voor buitenzwembaden 
tot circa 50m3 een product met unieke ei-
genschappen en een zeer hoge kwaliteit. 

De Energy ECO maakt gebruik van het 
principe van de lucht- water warmtepomp. 
Bij een lucht-water warmtepomp wordt 
warmte verkregen door het condenseren 
en verdampen van een speciaal gas in een 
gesloten systeem. Door middel van dit na-
tuurkundig principe wordt 1 kW elektrici-
teit omgezet in circa 4-4,5 kW warmte.

De energy ECO kan optioneel worden uit-
gevoerd met een smartphone app waar-
door beheer van de warmtepomp op af-
stand mogelijk is. 

De energy ECO is voorzien van een LED 
controller en klok-functie. De energy ECO 
heeft in de markt de volgende unieke  
eigenschappen:

PP kunststof omkasting

Zeer hoog rendement (COP max 4,5)

Laag geluidsniveau

LED controller

Beheer op afstand via smartphone (optioneel)

Titanium PVC wisselaar

Werkzaam vanaf -5 ˚C

ENERGY ECO ZWEMBADWARMTEPOMP

4 types : 5 Kw – 12,5 Kw 
Zwembadvolume tot 50 m3    2) 

2)    Selectie capaciteit door zwembadleverancier afhankelijk van isolatie / opstelling en afdekking
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Smartphone applicatie voor beheer energy ECO

De energy ECO warmtepomp is optioneel te voorzien van een wifi module. Met de speciale smartphone applicatie voor de energy ECO 
is het hierna mogelijk om uw warmtepomp overal ter wereld op afstand te besturen en beheren, mits er een internet aansluiting 
beschikbaar is. 

 Gemakkelijke installatie 

 Gebruiksvriendelijke interface

  Geschikt voor Android en iOS smartphones

  Mogelijkheid tot service op afstand door installateur

App functies: 
›		Temperatuur	instelling,	aflezing	en	data	logging	
›		Klokfunctie,	aan	/	uit	
›		Weerbericht

TECHNISCHE SPECIFICATIES  E-ECO (ENERGYLINE ECO) ZWEMBAD WARMTEPOMPEN 2016
ENERGY ECO E-Eco6 E-Eco9 E-Eco12 E-Eco14
Zwembadvolume max (2) m3 20 30 40 50

Meetcondities (1) 

luchttemp. 24°C   

watertemp. 26°C

Verwarmingscapaciteit kW 5,36 7,74 10 12,5

Opgenomen vermogen kW 1,05 1,48 1,9 2,36

Bedrijfsstroom verwarmen A 4,9 6,6 8,7 10,8

COP 5,1 5,23 5,26 5,3

Meetcondities (1) 

luchttemp. 15°C 

watertemp. 26°C

Verwarmingscapaciteit kW 4,25 6,01 8,02 9,8

Opgenomen vermogen kW 1,00 1,40 1,80 2,17

Bedrijfsstroom verwarmen A 4,60 6,30 8,20 9,9

COP 4,25 4,29 4,46 4,52

Afzekering (traag) A 16 16 16 16

Voeding (3) V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Geluidsdruk op 1m/10m dB(A) 50/38 52/42 54/42 56/44

Werkingsgebied min - max ºC -5 - 35 -5 - 35 -5 - 35 -5 -35

Warmtewisselaar Titanium/PVC Titanium/PVC Titanium/PVC Titanium/PVC

Leiding diameter mm 50 50 50 50

Water hoeveelheid nominaal m3/h 2,3 3,0 4,5 5,3

Koelen en verwarmen ja ja ja ja

Apparaat afmeting LxBxH mm 770x315x585 953x360x605 953x360x605 953x360x605

Gewicht kg 40 52 67 72

(1) Luchttemperatuur = Droge Bol Temperatuur

(2) Capaciteitsbepaling warmtepomp ter verantwoording derden 

(3) Unit geleverd exclusief stroomkabel en stekker
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VBPP full inverter-
zwembadwarmte-
pompen
Topper voor vriendelijke prijs

•	 	3	Types
•	 	9	-	12	-	17	kW		1)

•	 	Wifi	module	(optie)
•	 	Hoge	COP
•		Laag	geluidsniveau
•	 Glazen	lcd	display

1)  Selectie bij luchttemperatuur 240c / water 260c / RV 80%
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VBPP FULL INVERTER ZWEMBADWARMTEPOMP

3 types : 9 Kw – 12 Kw – 17 Kw 
 
Zwembadvolume tot 60 m3

Kunststof ABS omkasting

Zeer hoog rendement  

Laag geluidsniveau, incl . ‘silent mode “

Wifi-module (optioneel)

Glazen lcd display

Werkzaam vanaf -7 ˚C

Full inverter warmtepomp
De full inverter warmtepomp is voorzien 
van de allernieuwste techniek op het ge-
bied van warmtepompen, compressoren  
en ventilatoren  in combinatie met de laat-
ste nieuwe intelligente regeltechnieken. 
De full inverter warmtepomp combineert 
intelligente software met een continu 
en optimaal rendement. De full inverter 
warmtepomp regelt het warmtevermo-
gen tussen 25% en 100% automatisch, af-
hankelijk van de vraag van het zwembad-
water.

Intelligente regeling
Deze intelligente regeling bepaalt het 
toerental van de compressor op basis van 
temperatuurverandering gezien in de tijd 

van uw zwembad. Het grootste gedeelte 
van de tijd zal de warmtepomp op een ge-
middeld of laag toerental lopen voor een 
optimaal rendement. Als de full inverter 
warmtepomp draait op midden of laag 
toerental blijft de zwembadtemperatuur 
constant. De geluidsafgifte van de warm-
tepomp is  in deze situatie is erg laag. De 
full inverter warmtepomp heeft een ge-
middeld rendement (COP) tussen 6 en 
8 bij een luchttemperatuur van 15˚C en 
een watertemperatuur van 26˚C en een 
luchtvochtigheid van 70%. De full inverter 
warmtepomp is de meest energiezuinige 
oplossing met een optimaal comfort.  
   

Optimaal genieten van uw zwembad
VBPP warmtepomp bied u:

• Verwarmen van uw zwembad met economisch gezien het hoogste 
 rendement in de markt.

• Een zeer lage geluidsproductie , voorzien van een “silent mode “

• Zeer gebruiksvriendelijke , high Tech besturing via 
 gebruiksvriendelijkecontroller .

• Kwalitatief een zeer hoogwaardig product.

• Regelbaar tussen 25 en 100 % met een full inverter regeling .

model	20V	Full	inverter	warmtepomp
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7.8

5.5
6.0

8.0

80% 60% 25%
capaciteit kW

prestatie lucht 24°C  / water 26°C, vochtigheid 80%
prestatie lucht 15°C  / water 26°C, vochtigheid 70%

9.9

15

COP

Technische specificaties VBPP full inverter Zwembad Warmtepompen
MODEL VBPP 9/1F H VBPP 12/1F H VBPP 17/1F H

Zwembadvolume max (1) M3 35 45 60

Verwarmingscapaciteit *(2) kW 2,0-8,6 2,7-11,7 3,4-16,8

Opgenomen vermogen *(2) kW 0,19-1,73 0,25-2,35 0,31-3,34

Bedrijfsstroom verwarmen A x 

stroom * (2)

A 9,2 13,4 15,8

COP * (2) 5,0-13,8 5,0-13,7 5,0-13,6

Verwarmingscapaciteit ** (3) kW 1,7-7,2 2,0-9,7 2,5-12,1

Opgenomen vermogen ** (3) kW 0,28-1,89 0,33-2,49 0,41-3,12

Bedrijfsstroom verwarmen ** (3) A 9,3 13,5 15,9

COP ** (3) 5-8 3,8-6,5 3,9-6,6 3,8-6,7

Voeding V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Geluidsdruk 1m DB (A) 40-51 apr-53 44-54

Geluidsdruk 10m DB (A) 20-30 22-32 24-33

Geluidsdruk 1m silence mode DB (A) 40 43 44

Geluidsdruk 10m silence mode DB (A) 24 24 26

Werkingsgebied min-max 0C -7/43 -7/43 -7/43

Water hoeveelheid m3/H 3,5 4,5 5,4

Afmetingen LxBxH/KG MM 950x450x650/50KG 950x450x650/59KG 1120x470x870/77KG

(1) Bad voorzien van lamellenafdekking, zwemseizoen eind april/ eind september
(2) Water 26 graden / lucht 27 graden / RV 80%
 (3) Water 26 graden / lucht 15 graden / RV 70%

Zeer hoog rendement, 
zeer laag geluidsniveau!

De VBPP full inverter warmtepomp is voor 
zien van een unieke, lineaire regeling .

Door deze lineaire,  traploze regeling , van 
de compressor tussen 25 en 85 Hz zijn 
rendementen  ( COP ) te behalen tot  15!. 
Dat wil zeggen de warmtepomp een op-
genomen vermogen heeft van 1 Kw elek-
trisch en een afgegeven vermogen aan 
het zwembad water van max. 15 Kw aan 
warmte .

Doordat de full inverter warmtepomp zel-
den op 100 % van zijn vermogen draait ligt 
het geluidsniveau van deze traploos ge-
regelde  full inverter warmtepomp,  zeer 
laag. 

Voor de nacht situatie kan het geluidni-
veau middels de silence mode worden 
teruggebracht tot wel 28 Db(A) . hetzelfde 
geluidniveau als fluisteren .

zwembadwarmtepomp    |    pag. 11



Smartphone applicatie voor be-
heer full inverter warmtepomp

De full inverter warmtepomp is optioneel te 
voorzien van een wifi module. Met de specia-
le smartphone applicatie voor de full inverter 
is het hierna mogelijk om uw warmtepomp 
overal ter wereld op afstand te besturen en 
beheren, mits er een internet aansluiting be-
schikbaar is. 

• Gemakkelijke installatie 

• Gebruiksvriendelijke interface

• Geschikt voor Android en iOS smartphones

• Mogelijkheid tot service op afstand door  
installateur

VBPP full inverter regeling.

De full inverter  warmtepomp regeling 
werkt volledig traploos tussen 25 en 85 Hz .

Het optimale toerental van de compressor 
en ventilator wordt bepaald door de afwij-
king t.o.v. de gevraagde temperatuur . Hoe 
groter de afwijking hoe hoger het gelever-
de vermogen.

De VBPP full inverter warmtepomp zal 
trachten met een zo laag mogelijk toeren-
tal van de compressor ( en dus een zo klein 
mogelijk elkektrich verbruik )  het zwem-
bad op temperatuur te houden. In deze 
situatie is het rendement van de warmte-
pomp het hoogst en de geluidsproductie 
het laagst . 

DE IDEALE SITUATIE.

Geen aanloopstromen 
(Softstart) 

Door de volledige traploze regeling van 
de compressorvan de VBPP warmtepom 
is bij inschakelen van de compressor de 
aanloop stroom van de compressor zeer 
laag. Hierdoor is er geen invloed op het 
elektriciteitsnetwerk van de woning. Dit 
in tegestelling tot de normale aan/uit 
warmtepomp waarbij de startstroom tot 
8 keer het nominale stroomverbruik kan 
bedragen.

25%
energiebesparing
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VBIV full inverter 
zwembad warmte-
pompen
de Absolute top in de markt

1)  Selectie bij luchttemperatuur 240c / water 260c

•	 	3	modellen	-	6	Types
•	 	9,8	-	28	kW		1)

•	 	Wifi	module	(optioneel)
•	 COP	tot	20
•		Zeer	laag	geluidsniveau
•		Touch	screen
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FULL INVERTER FLUISTERSTILLE WARMTEPOMPEN

7 types : 12,5 Kw – 28 Kw 
Zwembadvolume tot 120 m3

Kunststof omkasting

Hoogste rendement (COP max 20)

Laag geluidsniveau (28dB(A), ECO silence)

5 inch touchscreen

Intelligent  regelsysteem

Beheer sturing via wifi module (optioneel) 
model	24	-	29H

model	9	-	12	-	17

hoogste 
rendement 
in de markt!

Full inverter PID warmtepomp

De full inverter warmtepomp is voorzien 
van de allernieuwste techniek op het ge-
bied van warmtepompen, compressoren  
en ventilatoren  in combinatie met de 
laatste nieuwe intelligente regeltech-
nieken. De full inverter warmtepomp 
combineert intelligente software met een 
continu en optimaal rendement. De full 
inverter warmtepomp regelt het warm-
tevermogen tussen 25% en 100% auto-
matisch, afhankelijk van de vraag van het 
zwembadwater.  
 
intelligente zelflerende regeling

Deze intelligente zelflerende regeling be-
paalt het toerental van de compressor op 

basis van temperatuurverandering gezien 
in de tijd van uw zwembad. Het grootste 
gedeelte van de tijd zal de warmtepomp 
op een gemiddeld of laag toerental lopen 
voor een optimaal rendement. Als de full 
inverter warmtepomp draait op midden 
of laag toerental blijft de zwembadtem-
peratuur constant. De geluidsafgifte van 
de warmtepomp is  in deze situatie is erg 
laag. De full inverter warmtepomp heeft 
een gemiddeld rendement (COP) tussen 
6 en 8 bij een luchttemperatuur van 15˚C 
en een watertemperatuur van 26˚C en een 
luchtvochtigheid van 70%. De full inverter 
warmtepomp is de meest energiezuinige 
oplossing met een optimaal comfort.  
   

Optimaal geniet van uw zwembad
De VBIV warmtepomp bied u:

• Verwarmen van uw zwembad tegen de laagste kosten

• Warmtepomp met het laagste geluidsniveau in de markt

• De BMW 7-serie onder de warmtepompen

• Allerhoogste rendementen bij lage buitentemperaturen in de markt 

• De meest moderne zelflerende regeltechniek voor warmtepompen

model	20V	Full	inverter	warmtepomp

pag. 14    |    zwembadwarmtepomp



Technische specificaties full inverter Zwembad Warmtepompen
MODEL VBIV 9/1F H VBIV 12/1F H VBIV 17/1F H VBIV 20/IF V VBIV 20/IF H 

VBIV 20/3F H

VBIV 24/3F H VBIV 29/3F H

Uitblaas Horizontaal Horizontaal Horizontaal Verticaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal

Zwembadvolume max (1) m3 35 45 60 75 75 90 120

Verwarmingscapaciteit (2) kW 2,15-9 2,85-12 3,77-17 4,6-20,7 4,6-19,5 5,7-24,2 6,7-28.3

Opgenomen vermogen (2) kW 0,16-1,6 0,21-2,12 0,3-3,03 0,37-3,94 0,37-3 0,46-4,8 0,54-5,6

Bedrijfsstroom verwarmen A x 

stroom  (2)

A 9 13 15 20 IF / 20A 

3F / 9,5A

20 11

COP (2) 6-13,4 6-13,6 6-12,5 5-12,5 5-4 5-12,3 5-12,4

Verwarmingscapaciteit (3) kW 1,75-7,4 2,25-9,7 2,9-12,4 3,8-15,4 3,8-15,4 4,7-20 5,4-24

Opgenomen vermogen (3) kW 0,25-1,6 0,3-21 0,44-2,9 0,6-3,8 0,6-3,8 0,7-4,75 0,8-5,5

Bedrijfsstroom verwarmen (3) A 9 13 15 20 20 9,5 11 

COP (3) 5 - 8 5 - 8 5 - 8 5 - 8 5 - 8 5 - 8 5 - 8 5 - 8

Voeding V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 1F/220-240/1/50 

3F/380-

400/3/50

380-400/3/50 380-400/3/50

Geluidsdruk 1m dB(A) 40-50 42-52 44-53 45-56 44-55 46-57 48-58

Geluidsdruk 10m dB (A) 20-30 22-32 24-33 25-36 24-35 26-37 28-38

Geluidsdruk 1m silence mode dB (A) 40 42 44 45 44 46 48

Geluidsdruk 10m silence mode dB(A) 20 22 24 25 24 26 28

Werkingsgebied min-max ºC -15/43 -15/43 -15/43 -15/43 -15/43 -15/43 -15/43

Water hoeveelheid m3/h 3,2 4,2 5,3 6,6 6,6 8,6 jan-00

Inverter WP t.o.v. aan/uit warmtepomp

(1) Zwembadvolume is bepaald met luchttemperatuur van 15°C,  
 waterpomp 20 uur per dag 
 (voor-najaar) in bedrijf, bad voorzien van lamellenafdekking.

(2) Meetcondities (1) luchttemp. 24°C   watertemp. 26°C - RV = 70% 
(3) Meetcondities (1) luchttemp. 15°C watertemp. 26°C - RV = 70%

Zeer hoog rendement, 
zeer laag geluidsniveau!

Door de krachtige Mitsubitshi inverter in 
combinatie met intelligente regeltech-
nieken kan de full inverter warmtepomp 
een rendement (COP) behalen van wel 
13,6. Doordat de full inverter warmtepomp 
zelden op 100% van zijn vermogen draait 
ligt het geluidsniveau van deze full inver-
ter zeer laag. Voor nachtsituaties kan het 
geluidsniveau middels de silence mode 
worden teruggebracht tot wel 24 dB (A), 
hetzelfde geluidsniveau als fluisteren!

Geluidsindicatie aangegeven middels te-
ken in standard mode en silence mode 
(10m afstand). 

Intelligente zelflerende 
regetechnieken!
De full inverter warmtepomp is voorzien 
van de meest intelligente software waarbij 
de temperatuur constant op 0,1˚C wordt 
geregeld, en het rendement zo optimaal 
mogelijk wordt benut. Aangestuurd door 
een intelligente 32 bits microprocessor 
leert de full inverter warmtepomp van zijn 
verleden  en denkt de  full inverter warm-
tepomp vooruit voor uw optimale comfort. 

Soft start 

Wanneer de full inverter warmtepomp 
wordt ingeschakeld zal de aanloopstroom 
langzaam stijgen van 0A naar de gespeci-
ficeerde stroom in twee minuten. Hierdoor 
is er geen invloed op het elektriciteitsnet-
werk van de woning,. Dit in tegenstelling 
tot de normale aan/uit warmtepomp 
waarbij de startstroom tot 8 keer het no-
minale stroomverbruik kan bedragen. 

7.8

5.5
6.0

8.0

80% 60% 25%
capaciteit kW

prestatie lucht 24°C  / water 26°C, vochtigheid 80%
prestatie lucht 15°C  / water 26°C, vochtigheid 70%

20
COP 20

              0,1 graad geregeld

 intelligent

Inverter WP t.o.v. aan/uit warmtepomp

25%
energiebesparing
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5 inch full colour touch 
screen

Als enige in de markt heeft de full inver-
ter warmtepomp een 5 inch touch screen 
waarmee u uw warmtepomp eenvoudig 
kunt bedienen middels de volgende func-
ties:

• Temperatuur uitlezing/instellingen

• Timers voor aan/uit instellingen en silence 
mode

• Grafieken met stroomverbruik en tempe-
ratuur

• Historie werking toestel voor technisch 
onderhoud

Verticale unit model 20/230V

Bij het toenemen van de capaciteit neemt 
de luchtverplaatsing van de warmtepomp 
toe, en dient de uitblaaslengte van de ven-
tilator toe te nemen. Voor de type: VBIV 
20/1F, heeft de unit een verticale uitblaas-
richting. Het voordeel van deze verticale 
unit is dat er veel minder  ruimte nodig is, 
slechts 80cm rondom de unit is voldoende.

Smartphone applicatie voor 
beheer full inverter warmte-
pomp

De full inverter warmtepomp is optioneel 
te voorzien van een wifi module. Met de 
speciale smartphone applicatie voor de 
full inverter is het hierna mogelijk om uw 
warmtepomp overal ter wereld op afstand 
te besturen en beheren, mits er een inter-
net aansluiting beschikbaar is. 

• Gemakkelijke installatie 

• Gebruiksvriendelijke interface

• Geschikt voor Android en iOS smartphones

• Mogelijkheid tot service op afstand door 
installateur

verticale	full	inverter	warmtepomp	
type:	VBIV	20/1F	
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•	 20%	minder	energie-verlies	via	zwembadoppervlakte
•	 50%	minder	verdamping,	(condens	schade)
•	 minder	verlies	chemicaliën
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Biologische
heatcover voor 
uw zwembad

bespaar geld op energiekosten



BIOLOGISCHE HEATCOVER (VLOEISTOF AFDEKKING)

De onzichtbare afdekking van uw  -  buitenbad  -   zwemvijver   -   binnenbad
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50% van het energie- 
verlies van uw zwemwater vindt 

plaats via de oppervlakte

Heatcover is de oplossing!

• Heatcover is een moleculaire, volledig biologisch afbreekbare moleculaire stof, 

 welke een onzichtbare afdichting op uw zwemwater creëert. 

• De heatcover moleculair stof wordt opgelost en gedoseerd samen met ethanol. 

 De ethanol verdampt en de heatcover moleculen blijven als een ‘vloeibaar film” 

 achter op uw zwemwater.  Heatcover is volledig biologisch afbreekbaar 

• Heacover is volledig onschadelijk voor mens en technische apparatuur 

 (certificaten beschikbaar)
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Hoe werkt heartcover en 
hoe toepassen

Heatcover zorgt voor een moleculaire 
afdichtingslaag op uw zwemopper-
vlak met een hoger kookpunt als water. 
Hierdoor wordt de verdamping 
met 50% verlaagd. De heatcover 
moleculen worden samen met 
ethanol via een doseeerpomp 
toegediend aan het zwemwater.

De ethanol verdampt en de heatcover 
blijven als een film op het water ach-
ter. Indien u gaat zwemmen worden 
de heatcovermoleculen gebroken, 
zodra u het zwemwater verlaat trek-
ken de moleculen als “magneten naar 
elkaar  en sluiten het oppervlakte af.”

De dosering bedraagt slechts 1ml/m2 
per 24 uur vindt plaats middels een 
volleig automatisch gestuurde do-
seerpomp

•	Heatcover	is	volledig	onschadelijk	voor	
	 mens,	dier,	plant	en	technische	installatie

•	 Heatcover	is	100%	biologisch	afbreekbaar

•	 Heatcover	is	een	toevoeging	aan	het	
	 zwemwater	en	vervangt	geen	lammelen	
	 afdichting

Bespaar op:
- Energie
- Verdamping 
- Chemicaliën

De dosering bedraagt slechts 1 tot 1,5ml/
m2 per 24 uur. Dosering vindt plaats mid-
dels een volledig automatisch gestuurde 
doseerpomp
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De ideale koppeling voor uw 
full inverter warmtepomp

• Inverter gestuurde permanente magneet-
motor

• Volledig gesloten luchtgekoelde fan

• Behuizing ABS met glasvezel

• Kunststof waaier met glasvezel versterking

• As en lagering in RVS 316

• 4 voorgeprogrammeerde snelheden

• Aansturing middels modbus 485 of poten-
tiaal vrije contacten

• Onderhoudsvriendelijk

Dragonder 7    |    5554 GM Valkenswaard    |   tel: +31 (0)40 208 2180    |   

info@VB-klimaattechniek.nl    |    www.VB-klimaattechniek.nl   

kijk ook op: 
zwembadwarmtepomp.nl    
zwembadwarmtepomp.be


