ZWEMBAD
WARMTEPOMPEN

de meest innovatieve oplossingen
voor uw zwembad
•
•
•
•
•

Zeer uitgebreid assortiment zwembadwarmtepompen
High-end technische producten
Meer dan 25 jaar ervaring in warmtepompen
Allerhoogste kwaliteit in de markt
Optimale sales- en aftersales ondersteuning

catalogus 2019

Waarom kiezen voor een warmtepomp van VB Klimaattechniek?
VB Klimaattechniek is al 27 jaar een toonaangevende leverancier in de B2B markt
van warmtepompen voor professionele toepassingen. Sinds 12 jaar levert en ontwikkelt VB Klimaattechniek warmtepompen specifiek voor toepassingen in de zwembadwereld.
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
klantoptimaal te ondersteunen
• Aftersales & service afdeling welke u als klant snel en vakkundig kan ondersteunen
• Vrij toegankelijke websites met volledige informatie over de gehele serie warmpompen
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.
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www.zwembadwarmtepomp.nl
www.zwembadwarmtepomp.be

*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.

Inhoudsopgave:
• Hoe werkt een warmtepomp?
• Een zwembad warmtepomp de meest innovatieve oplossing

Energy Eco

.

3 types
7,74-12,5 kW
Zwembaden

1)

20-50 m3

1) 3)

Wifi module (optie)

Full Inverter Warmtepomp, model VBPP

.

4 types
9 - 12 - 17 - 20 kW

1)

Zwembaden 35-75 m3

2)

Wifi module met energiebesparing eco (optie)

Full Inverter PID Warmtepomp, model VBIV
8 types, horizontaal en verticale uitblaas
6 - 35 kW

1)

Energy label A+
Zwembaden 35-150 m3

2)

Wifi module (optie)
R5 485 -bus sturing (domotica)

All Seasons Full Inverter
Toepassing

- binnenzwembaden
- verlengd zwemmen

5 Modellen
RS 485 bus sturing (domotica)

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

.

zwembadwarmtepomp
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 gesloten systeem gecomprimeerd door een compressor. Het gecomprimeerde gas, van
ca. 60 graden, wordt door een titaniumwarmtewisselaar 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 middel
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 warmtepomp wordt uitgedrukt met het kengetal COP. De COP waarde van een
warmtepomp geeft de verhouding weer tussen de energie
die u in de warmtepomp moet steken, 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 verwarmingsenergie, met full
inverter warmtepompen is een COP van 16kWh te realiseren.
Geen elektrische verwarming of verwarming op gas heeft
deze verhouding.
* Energielabel geldt voor inverter warmtepompen

Een warmtepomp is de meest energiezuinige en
milieuvriendelijke manier om uw zwembad te verwarmen.

R32
Het revolutionaire koudemiddel voor warmtepompen.
R32 heeft een lager GWP (Globel Warming Potential ) dan
traditionele koudemiddelen en een hoger energie rendement.
R-32 heeft een lage CO2 uitstoot.
Onderhoud en onderhoud van installaties die werken op R32 is
niet anders dan installaties die werken op R410A .Omdat R032
een puur koudemiddel is kan het eenvoudig worden teruggewonnen en hergebruikt .
De getallen :
• GWP, aardopwarmingsvermogen
• ODP , afbraakpotentieel (ozonlaag )

R410A

R32

2087

675

0

0

ENERGY ECO
warmtepompen

•
•
•
•

3 types
7,74 - 12,5 kW 1)
Wifi module (optie)
Kunststof behuizing

1) Selectie bij luchttemperatuur 240c / water 260c

ENERGY ECO ZWEMBADWARMTEPOMP
3 types : 7,74 kW – 12,5 kW
Zwembadvolume tot 50 m3

2)

De energy ECO
De energy ECO warmtepomp is in het
marktsegment voor buitenzwembaden
tot circa 50m3 een product met unieke eigenschappen 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 natuurkundig principe wordt 1
kW elektriciteit omgezet in circa 4-4,5 kW
warmte.
De energy ECO kan optioneel worden uitgevoerd met een smartphone app waardoor beheer van de warmtepomp op afstand 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:
2) Selectie capaciteit door zwembadleverancier afhankelijk van isolatie / opstelling en afdekking

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

TECHNISCHE SPECIFICATIES E-ECO (ENERGYLINE ECO) ZWEMBAD WARMTEPOMPEN 2016
ENERGY ECO

E-Eco9

E-Eco12

E-Eco14

Zwembadvolume max (2)

m3

30

40

50

Meetcondities (1)

Verwarmingscapaciteit

kW

7,74

10

12,5

luchttemp. 24°C wa-

Opgenomen vermogen

kW

1,48

1,9

2,36

Bedrijfsstroom verwarmen

A

tertemp. 26°C

COP

6,6

8,7

10,8

5,23

5,26

5,3

Meetcondities (1) lucht-

Verwarmingscapaciteit

kW

6,01

8,02

9,8

temp. 15°C watertemp.

Opgenomen vermogen

kW

1,40

1,80

2,17

Bedrijfsstroom verwarmen

A

26°C

COP

6,30

8,20

9,9

4,29

4,46

4,52

Afzekering (traag)

A

16

16

16

Voeding (3)

V/Ph/Hz

220-240/1/50

220-240/1/50

220-240/1/50

Geluidsdruk op 1m/10m

dB(A)

52/42

54/42

56/44

Werkingsgebied min - max

ºC

-5 - 35

-5 - 35

-5 -35

Titanium/PVC

Titanium/PVC

Titanium/PVC

50

50

50

Warmtewisselaar
Leiding diameter
Water hoeveelheid nominaal

mm
3

m /h

Koelen en verwarmen

3,0

4,5

5,3

ja

ja

ja

Apparaat afmeting LxBxH

mm

953x360x605

953x360x605

953x360x605

Gewicht

kg

52

67

72

(1) Luchttemperatuur = Droge Bol Temperatuur
(2) Capaciteitsbepaling warmtepomp ter verantwoording derden

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

VBPP full inverterzwembadwarmtepompen
Topper voor vriendelijke prijs

•
•
•
•
•
•

4 Types
9 - 12 - 17 - 20 kW 1)
Wifi module (optie)
Hoge COP
Laag geluidsniveau
Glazen lcd display

1) Selectie bij luchttemperatuur 240c / water 260c / RV 80%

VBPP FULL INVERTER ZWEMBADWARMTEPOMP
4 types : 9 kW – 12 kW – 17 kW - 20 kW
Zwembadvolume tot 75 m3

Kunststof ASA omkasting
Zeer hoog rendement
Laag geluidsniveau, incl. “silent mode“
Wifi-module (optioneel)
Glazen lcd display
Werkzaam vanaf -7 ˚C

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
gebruiksvriendelijke controller.
• Kwalitatief een zeer hoogwaardig product.
• Regelbaar tussen 25 en 100 % met een full inverter regeling.

Full inverter warmtepomp
De full inverter warmtepomp is voorzien
van de allernieuwste techniek op het gebied van warmtepompen, compressoren
en ventilatoren in combinatie met de laatste nieuwe intelligente regeltechnieken.
De full inverter warmtepomp combineert
intelligente software met een continu
en optimaal rendement. De full inverter
warmtepomp regelt het warmtevermogen
tussen 25% en 100% automatisch, afhankelijk van de vraag van het zwembadwater.

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
gemiddeld 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 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.

model 20V Full inverter warmtepomp

Technische specificaties VBPP full inverter Zwembad Warmtepompen
MODEL

VBPP 9/1F H

VBPP 12/1F H

VBPP 17/1F H

VBPP 20/1F H

Zwembadvolume max (1)

M3

35

45

60

75

Verwarmingscapaciteit (2)

kW

2,0 - 9

2,7 - 12,2

3,4 - 15,9

19,2

Opgenomen vermogen (2)

kW

0,19 - 1,82

0,25 - 2,32

0,31 - 3,1

4

Bedrijfsstroom verwarmen A x stroom (2)

A

9,2

13,4

15,8

19

5,0 - 12,6

5,0 - 12,8

5,0 - 12,8

4,8 - 12,7

1,7 - 7,2

2,0 - 9,7

2,5 - 12,1

15,2

COP (2)
Verwarmingscapaciteit (3)

kW

Opgenomen vermogen (3)

kW

0,28 - 1,68

0,33 - 2,15

0,41 - 2,77

0,5 - 3,7

Bedrijfsstroom verwarmen (3)

A

7,6

9,7

12,5

19

COP (3)

5-8

4,2 - 6,8

4,4 - 6,5

4,4 - 7,5

4,1 - 7,2

Voeding

V/Ph/Hz

220 - 240 / 1 / 50

220 - 240 / 1 / 50

220-240 / 1 / 50

220-240 / 1 / 50

Geluidsdruk 1m

dB (A)

40 - 51

42 - 53

44 - 54

43 - 55

Geluidsdruk 10m

dB (A)

20 - 30

22 - 32

24 - 33

24 - 34

Geluidsdruk 1m silence mode

dB (A)

40

43

44

45

Geluidsdruk 10m silence mode

dB (A)

24

24

26

26

Werkingsgebied min-max

0C

-7 / 43

-7 / 43

-7 / 43

-7 / 43

Water hoeveelheid

m3/H

3,2

4,1

5,4

5,6

Afmetingen LxBxH/KG

mm / kg

1003x403x603 / 45 kg

1003x403x603 / 46 kg

1048x450x770 / 60 kg

1160x490x862 / 70 kg

(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 12!.
Dat wil zeggen de warmtepomp een opgenomen vermogen heeft van 1 kW elektrisch en een afgegeven vermogen aan
het zwembad water van max. 12 kW aan
warmte .
Doordat de full inverter warmtepomp zelden op 100 % van zijn vermogen draait ligt
het geluidsniveau van deze traploos geregelde full inverter warmtepomp, zeer
laag.

COP
12,8

9.9
7.0
7.8

Voor de nacht situatie kan het geluidniveau middels de silence mode worden
teruggebracht tot wel 28 dB(A). Hetzelfde
geluidniveau als fluisteren.

6.0
5.5

80%

60%
25%
capaciteit kW
prestatie lucht 24°C / water 26°C, vochtigheid 80%
prestatie lucht 15°C / water 26°C, vochtigheid 70%

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
afwijking t.o.v. de gevraagde temperatuur.
Hoe groter de afwijking hoe hoger het
geleverde vermogen.
De VBPP full inverter warmtepomp zal
trachten met een zo laag mogelijk toerental van de compressor (en dus een zo laag
mogelijk elektrisch verbruik) het zwembad op temperatuur te houden. In deze
situatie is het rendement van de warmtepomp het hoogst en de geluidsproductie
het laagst.

Geen aanloopstromen
(Softstart)
Door de volledige traploze regeling van de
compressor van de VBPP warmtepomp 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 tegenstelling tot de normale aan/uit
warmtepomp waarbij de startstroom tot
8 keer het nominale stroomverbruik kan
bedragen.

25%
energiebesparing

DE IDEALE SITUATIE.

Smartphone applicatie voor
beheer full inverter warmtepomp
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 internet aansluiting beschikbaar is.
•

Gemakkelijke installatie

•

Gebruiksvriendelijke interface

•

Geschikt voor Android en iOS
smart-phones

•

Mogelijkheid tot service op afstand
door installateur

Acrylate omkasting ASA
- Hoge taai en stijfheid
- Grote chemische stabiliteit

Opties
- Remote kit t.b.v. verplaatsen glascontroller
- Wintercover
- Wifi

VBIV full inverter
zwembad warmtepompen
de Absolute top in de markt

•
•
•
•
•
•

3 modellen - 9 types
9 - 35 kW 1)
Wifi module (optioneel)
COP tot 20
Zeer laag geluidsniveau
Touch screen

ler
1) Selectie bij luchttemperatuur 240c / water 260c

FULL INVERTER FLUISTERSTILLE WARMTEPOMPEN
9 types : 9 kW – 35 kW
Zwembadvolume tot 150 m3
(grotere bad inhoud mogelijk d.m.v. parallelschakeling warmtepompen)

HOOGSTE
RENDEMENT
IN DE MARKT!

Kunststof omkasting
Hoogste rendement (COP max 20)
Laag geluidsniveau (28dB(A), ECO silence)
5 inch touchscreen
Intelligent regelsysteem
model 24 - 29H

Beheer sturing via wifi module (optioneel)

model 9 - 12 - 17 - 20

Optimaal genieten 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

Full inverter PID warmtepomp
De full inverter warmtepomp is voorzien
van de allernieuwste techniek op het
gebied van warmtepompen, compressoren en ventilatoren in combinatie met
de laatste nieuwe intelligente regeltechnieken. De full inverter warmtepomp
combineert intelligente software met een
continu en optimaal rendement. De
full inverter warmtepomp regelt het
warmtevermogen
tussen
25%
en
100% automatisch, afhankelijk van
de vraag van het zwembadwater.

Intelligente zelflerende regeling
Deze intelligente zelflerende 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 gemiddeld 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 warmtepomp is in deze situatie 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.

model

- VBIV 20 / 1FV
- VBIV 35 / 3FV

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 24/3F H

VBIV 29/3F H

VBIV 35/3F V

VBIV 20/3F H
Uitblaas

Horizontaal

Horizontaal

Horizontaal

Verticaal

Horizontaal

Horizontaal

Horizontaal

Verticaal

Zwembadvolume max (1)

m3

35

45

60

75

75

90

120

150

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

7,3 - 34,7

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

0,58 - 6

Bedrijfsstroom verwarmen

A

9

13

15

20

IF / 20A

20

11

14

stroom (2)

3F / 9,5A

COP (2)

6 - 13,4

6 - 13,6

6 - 12,5

5 - 12,5

5 - 12,4

5 - 12,3

5 - 12,4

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

5,6 - 27,6

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

0,8 - 5,8

Bedrijfsstroom verwarmen (3)

A

9

13

15

20

20

9,5

11

14

COP (3)

5-8

5-8

5-8

5-8

5-8

5-8

5-8

5-8

5-8

Voeding

V/Ph /

220 - 240/1/50

220 - 240/1/50

220 - 240/1/50

220 - 240/1/50

1F/220 - 240/1/50

380 - 400/3/50

380 - 400/3/50

380 - 400/3/50

3F/380 - 400/3/50

Hz
Geluidsdruk 1m

dB(A)

40 - 50

42 - 52

44 - 53

45 - 56

44 - 55

46 - 57

48 - 58

50 - 61

Geluidsdruk 10m

dB (A)

20 - 30

22 - 32

24 - 33

25 - 36

24 - 35

26 - 37

28 - 38

30 - 45

Geluidsdruk 1m silence mode

dB (A)

40

42

44

45

44

46

48

53

Geluidsdruk 10m silence mode

dB(A)

20

22

24

25

24

26

28

35

Werkingsgebied min - max

ºC

-15 / 43

-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

10

11,5

Afmetingen lxbxh

mm

950x400x620

950x400x620

1110x480x870

770x900x970

1110x480x870

1110x480x1220

1110x480x1220

920x960x1020

Gewicht

kg

50

59

77

120

82 / 86

105

113

135

(1)

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

Zeer hoog rendement,
zeer laag geluidsniveau!

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

20

COP
20

Door de krachtige Mitsubitshi inverter in
combinatie met intelligente regeltechnieken 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 inverter zeer laag. Voor nachtsituaties kan het
geluidsniveau middels de silence mode
worden teruggebracht tot wel 24 dB (A),
hetzelfde geluidsniveau als fluisteren!

8.0
7.8
6.0
5.5

80%

60%
25%
capaciteit kW
prestatie lucht 24°C / water 26°C, vochtigheid 80%
prestatie lucht 15°C / water 26°C, vochtigheid 70%

Geluidsindicatie aangegeven middels teken in standard mode en silence mode
(10m afstand).

Intelligente zelflerende
regeltechnieken!

0,1 graad geregeld

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 warmtepomp vooruit voor uw optimale comfort.

Intelligent

25%
energiebesparing

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

Soft start
Wanneer de full inverter warmtepomp
wordt ingeschakeld zal de aanloopstroom
langzaam stijgen van 0A naar de gespecificeerde stroom in twee minuten. Hierdoor
is er geen invloed op het elektriciteitsnetwerk van de woning. Dit in tegenstelling
tot de normale aan/uit warmtepomp
waarbij de startstroom tot 8 keer het nominale stroomverbruik kan bedragen.

datum/tijd buitentemperatuur

5 inch full colour touch screen
Als enige in de markt heeft de full inverter
warmtepomp een 5 inch touch screen waarmee u uw warmtepomp eenvoudig kunt
bedienen middels de volgende functies:
• Temperatuur uitlezing/instellingen

zwembad
temperatuur

Temperatuur

aan/uit
Stroomverbruik

• Timers voor aan/uit instellingen en silence mode
• Grafieken met stroomverbruik en temperatuur
• Historie werking toestel voor technisch onderhoud

instellingen
Timer

Fout

Modus

Ventilator/
stille modus

Verticale unit model - VBIV 20/1F V
- VBIV 35/3F V
Bij het toenemen van de capaciteit neemt de
lucht-verplaatsing van de warmtepomp toe, en dient
de uitblaaslengte van de ventilator toe te nemen.
Voor types: VBIV 20/1F en VBIV 35/3F V, heeft de unit
een verticale uitblaasrichting. Het voordeel van deze
verticale unit is dat er veel minder ruimte nodig is,
slechts 80cm rondom de unit is voldoende.

verticale full inverter
warmtepomp type: VBIV 20/1F - VBIV 35/3F V

Smartphone applicatie voor
beheer full inverter warmtepomp
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 internet
aansluiting beschikbaar is.
•

Gemakkelijke installatie

•

Gebruiksvriendelijke interface

•

Geschikt voor Android en iOS smartphones

•

Mogelijkheid tot service op afstand door installateur

OPTIE
•

Remote kit t.b.v. verplaatsen touch screen

•

Wintercover

ALL SEASONS
uik

Full Inverter zwembad
warmtepompen

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

ALL SEASONS FULL INVERTER FLUISTERSTILLE WARMTEPOMPEN
5 modellen All Seasons uitvoering parallel aansluiten mogelijk
voor grotere capaciteiten
Binnenzwembaden tot 110 m3

HOOGSTE
RENDEMENT
IN DE MARKT

• 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).

model 24/29 3F H-AS

model 20 / 1F H-AS

• Besturing via Domotica systeem standaard mogelijk (Mod-bus of KNX).
• Plug & Play oplossing.

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.

All Seasons Full inverter
warmtepomp

Intelligente zelflerende regeling

De All Seasons warmtepompen zijn voorzien van de allernieuwste technieken op het
gebied van warmtepompen, regelingen,
compressoren en ventilatoren in combinatie met de laatste nieuwe intelligente
regeltechnieken. De All Seasons full inverter warmtepomp combineert intelligente
software met een continu en optimaal
rendement. De All Seasons Full Inverter
warmtepomp regelt het warmtevermogen
tussen 25% en 100% automatisch, afhankelijk van de vraag van het zwembadwater.

Deze intelligente zelflerende 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 gemiddeld of laag toerental lopen voor
een optimaal rendement. Als de All Seasons
Full Inverter warmtepomp draait op midden
of laag toerental blijft de zwembadtemperatuur 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 Seasons Full Inverter warmtepomp is de meest
energiezuinige oplossing met een optimaal
comfort.

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

STE
MENT
ARKT

Technische specificaties All Seasons inverter Zwembad Warmtepompen
MODEL
UITBLAAS

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*

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)

kW

7,8

7,8

9,4

11

16

3,4

3,4

3,7

3,7

4,1

9,5

9,5

9,4

13,9

20

4,4

4,4

3,7

4,5

4,8

12

12

11,8

17,2

25

5,5

5,5

4,6

5,6

5,8

Max. COP -10°C (4)
Verwarmingscapaciteit 0°C lucht (3)

kW

Max. COP 0°C (4)
Verwarmingscapaciteit 7°C lucht (3)

kW

Max. COP 7°C (4)
Verwarmingscapaciteit 15°C lucht (3)

kW

15

15

14,8

22,5

27,6

6,6

6,6

5,6

6,7

8

kW

3,94

3,86

4,8

5,5

6,9

A

20

9,5

9,5

11

14

V/Ph/Hz

220 - 240/1/50

380 - 400/3/50

380 - 400/3/50

380 - 400/3/50

380 - 400/3/50

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

Max. COP 15°C (4)
Max. opgenomen vermogen (4)
Max. bedrijfsstroom (4)
Voeding
Geluidsdruk 1m

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

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

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

(5) Minimale opstart en instelling watertemperatuur 9°C

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

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 warmtepomp 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!

(4) Uitgebreide capaciteits en COP grafieken via www.zwembadwarmtepomp.nl
en www.zwembadwarmtepomp.be
* Inclusief Wifi module en remote kit t.b.v. touch screen

COP grafiek model VBIV 29/3F H-AS
Rendement COP
6,5
5,5

15°C *

4,5

7°C *

3,7

0°C *
-10°C *

2,7

* Omgevingstemperatuur
25Hz

Geluidsindicatie aangegeven middels teken in
standard mode en silence mode (10m afstand).

Intelligente zelflerende regeltechnieken!
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.

0,1 graad regeling

50Hz

60Hz

85Hz

Frequentie (Hz)

Toepassingen All Seasons
warmtepomp

intelligent
• Binnenzwembad
• Verlengd zwemseizoen buitenbaden va
maart t/m november

40%
energiebesparing

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

De All Seasons warmtepompen zijn uitgevoerd 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 warmtepomp loopt.

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

datum/tijd buitentemperatuur

zwembad
temperatuur

Temperatuur

aan/uit
Stroomverbruik
instellingen
Timer

Fout

Modus

Ventilator/
stille modus

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 voordeel van deze verticale unit is dat er veel minder
ruimte nodig is, slechts 80cm rondom de unit is
voldoende.

Verticale All Seasons
Full Inverter warmtepomp
type: VBIV 35/3F V-AS

Smartphone applicatie voor
beheer All Seasons Full Inverter warmtepomp
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

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

