
ALL SEASONS
Full Inverter zwembad 
warmtepompen

De meest innovatieve en duurzame verwarming 
voor uw binnen- en buitenzwembad



ALL SEASONS FULL INVERTER FLUISTERSTILLE WARMTEPOMPEN

• Goedkoper dan verwarmen met gas , zelfs bij -10 °C !

• Besparing bij gemiddelde buitentemperatuur van 7°C, 40 % t.o.v gas.

• Super laag geluidsniveau.

• Wifi besturing standaard in regeling (module optie).

• 5 inch touchscreen op afstand (standaard).

• Besturing via Domotica systeem standaard mogelijk (Mod-bus of KNX).

• Plug  & Play oplossing.

All Seasons 
full Inverter WP t.o.v. gas

model 24/29  3F H-AS

model 20 / 1F H-AS

HOOGSTE
RENDEMENT
IN DE MARKT

model VBIV 35/3F V-AS Full Inverter 
warmtepomp

40%
energiebesparing

Toepassingen All Seasons 
warmtepomp 
 
• Binnenzwembad 
• Verlengd zwemseizoen buitenbaden va 
   maart t/m november

De All Seasons warmtepompen zijn uit-
gevoerd met diverse heat-tracing linten. 
Deze heat-tracing linten worden gestuurd 
door een externe regeling. Men dient 
er voor te zorgen dat er een continue 
waterflow door de All Seasons warmte-
pomp loopt.

Innovatie en duurzaamheid, hand in hand.
• All season inverter warmtepomp zelfs bij -10 °C goedkoper dan gas.

• Gemiddelde besparing t.o.v gas op jaarbasis 40 % (voor binnenbad).

• Allerhoogste kwaliteit in de markt.

• VB Klimaattechniek: ruim 25 jaar ervaring in warmtepompen.

• Optimale sales en aftersales ondersteuning.

0,1 graad regeling 

intelligent

Technische specificaties All Seasons inverter Zwembad Warmtepompen
MODEL VBIV 20/1F H-AS*   VBIV 20/3F H-AS* VBIV 24/3F H-AS* VBIV 29/3F H-AS* VBIV 35/3F V-AS*

UITBLAAS HORIZONTAAL HORIZONTAAL HORIZONTAAL HORIZONTAAL VERTICAAL

Binnenzwembadvolume max (1) m³ 50 50 65 85 110

Verlengd zwemseizoen (2)(5) m³ 40 40 55 70 95

Verwarmingscapaciteit -10°C lucht (3)

Max. COP -10°C (4)

kW 7,8                          

3,4

7,8 

3,4

9,4 

3,7

11 

3,7

16 

4,1

Verwarmingscapaciteit 0°C lucht (3)

Max. COP 0°C (4)

kW        9,5 

4,4

9,5 

4,4

9,4 

3,7

13,9 

4,5

20 

4,8

Verwarmingscapaciteit 7°C lucht (3)

Max. COP 7°C (4)

kW 12                         

5,5

12  

5,5

11,8 

4,6

17,2 

5,6

25 

5,8

Verwarmingscapaciteit 15°C lucht (3)

Max. COP 15°C (4)

kW 15 

6,6

15 

6,6

14,8 

5,6

22,5 

6,7

27,6 

8

Max. opgenomen vermogen (4) kW 3,94 3,86 4,8 5,5 6,9

Max. bedrijfsstroom (4) A 20 9,5 9,5 11 14

Voeding V/Ph/Hz 220 - 240/1/50 380 - 400/3/50 380 - 400/3/50 380 - 400/3/50 380 - 400/3/50

Geluidsdruk 1m dB(A) 45 - 56 44 - 55 46 - 57 48 - 58 50 - 61

Geluidsdruk 10m dB(A) 25 - 36 24 - 35 26 - 37 28 - 38 30 - 45 

Geluidsdruk 1m silence mode dB(A) 45 44 46 48 53

Geluidsdruk 10 m silence mode dB(A) 25 24 26 28 35

Werkingsgebied min - max °C -15 / 43 -15 / 43 -15 / 43 -15 / 43 -15 / 43

Water hoeveelheid m³/H 6,6 6,6 8,6 10 11,5

Afmetingen lxbxh mm 1110x480x870 1110x480x870 1110x480x1220 1110x480x1220 920x960x102

Gewicht KG 86 86 105 113 135

(1) - Binnenbad 365 dagen / jaar 28°C  -  binnenbad voorzien van afdekking 
 - Ruimtetemperatuur 2°C boven watertemperatuur  -  continu waterflow door 
  warmtepomp eventueel gestuurd via hoog / laag regeling van circulatiepomp 

(2) Verleng uw seizoen: buitenbad vzv lamellenafdekking en/of overkapping 
 Zwemseizoen: maart-november --> 9 maanden 

(1)(2) Advies waterleidingen zo kort mogelijk buiten en isoleren meegeleverde 
  tracing aanbrengen. 
 

(3) Meetconditie RV=70%  |  Watertemperatuur 26°C 

(4) Uitgebreide capaciteits en COP grafieken via www.zwembadwarmtepomp.nl 
 en www.zwembadwarmtepomp.be 

(5) Minimale opstart en instelling watertemperatuur 9°C 

* Inclusief Wifi module en remote kit t.b.v. touch screen

All Seasons Full inverter 
warmtepomp

De All Seasons warmtepompen zijn voor-
zien van de allernieuwste technieken op het 
gebied van warmtepompen, regelingen, 
compressoren  en ventilatoren  in combi-
natie met de laatste nieuwe intelligente 
regeltechnieken. De All Seasons full invert-
er warmtepomp combineert intelligente 
software met een continu en optimaal 
rendement. De All Seasons Full Inverter 
warmtepomp regelt het warmtevermogen 
tussen 25% en 100% automatisch, afhan-
kelijk 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 All Seasons 
Full Inverter warmtepomp draait op midden 
of laag toerental blijft de zwembadtemper-
atuur constant. De geluidsafgifte van de 
warmtepomp is  in deze situatie erg laag. 
De All Seasons 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 All Sea-
sons Full Inverter warmtepomp is de meest 
energiezuinige oplossing met een optimaal 
comfort.

Zeer hoog rendement, 
zeer laag geluidsniveau!

Door de krachtige Mitsubitshi inverter in 
combinatie met intelligente regeltechnieken 
kan de All Seasons Full Inverter warmtepomp 
een rendement (COP) behalen van wel 13,6. 
Doordat de All Seasons Full Inverter warmte-
pomp zelden op 100% van zijn vermogen draait 
ligt het geluidsniveau van deze All Seasons Full 
Inverter 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 teken in 
standard mode en silence mode (10m afstand). 

Intelligente zelflerende regel- 
technieken!

De All Seasons 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 warmtepomp vooruit 
voor uw optimale comfort.

6,5

Rendement COP

15°C *

7°C *

0°C *

-10°C *

5,5

4,5

3,7

2,7

25Hz 50Hz 60Hz 85Hz Frequentie (Hz)

* Omgevingstemperatuur

COP grafiek model VBIV 29/3F H-AS

5 modellen All Seasons uitvoering parallel aansluiten mogelijk
voor grotere capaciteiten
Binnenzwembaden tot 110 m3



Verticale All Seasons 

Full Inverter warmtepomp 

type: VBIV 35/3F V-AS 

Dragonder 7 | 5554 GM Valkenswaard  | tel: +31 (0)40 208 2180
info@VB-klimaattechniek.nl  |  www.VB-klimaattechniek.nl

 kijk ook op: zwembadwarmtepomp.nl of zwembadwarmtepomp.be 
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5 inch full colour touch screen

Als enige in de markt heeft de All Seasons Full 
Inverter warmtepomp een 5 inch touch screen 
waarmee u uw warmtepomp eenvoudig kunt 
bedienen middels de volgende functies:

• Temperatuur uitlezing/instellingen

• Timers voor aan/uit instellingen en 
 silence mode

• Grafieken met stroomverbruik en 
 temperatuur

• Historie werking toestel voor technisch 
 onderhoud

Verticale unit model VBIV 35/3F V-AS

Bij het toenemen van de capaciteit neemt de 
luchtverplaatsing van de warmtepomp toe, en 
dient de uitblaaslengte van de ventilator toe te 
nemen. Voor het type: VBIV 35/3F V-AS, heeft 
de unit een verticale uitblaasrichting. Het voor-
deel van deze verticale unit is dat er veel minder  
ruimte nodig is, slechts 80cm rondom de unit is 
voldoende.

 

 

Smartphone applicatie voor 
beheer All Seasons Full Inverter warmte-
pomp

De All Seasons Full Inverter wordt standaard 
geleverd inclusief Wifi module en remote kit 
t.b.v. touch screen. Met de speciale smartphone 
applicatie voor de All Seasons Full Inverter 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


