
• 3 types, 3,15 - 4,2 & 5,25 kW
• Uitermate geschikt voor opzetbaden
• Uniek design, UV-bestendig
• Plug and play, inclusief snoer (4m) en RCD beveiliging
• Titanium PVC wisselaar bestand tegen chemische zwembadtoevoegingen

VBPQ mini zwembad-
warmtepomp

Uniek concept in de markt



VBPQ MINI ZWEMBADWARMTEPOMP 
3 types 3kW - 4 kW - 5kW Opzetbaden

Uniek design

Kunstof omkasting van hoog slagvast polystyreen

Zeer hoog rendement

LCD display

Plug and play inclusief RCD beveiliging

Werking vanaf 10°C

Standaard stromingsschakelaar

model VBPQ Mini 

Alle toestellen worden geleverd incl. slangtules, 4m 
elektrakabel incl. RCD beveiliging 
(levering excl. slangen naar zwembad) 

Alle toestellen worden met condensafvoer slang meegeleverd

Geniet de hele zomer van 
heerlijk verwarmd water in 
je opzetbad dankzij de VBPQ 
mini warmtepomp.

Deze warmtepomp met een uniek 
design heeft een uitstekende prijs/
kwaliteitverhouding. De VBPQ mini 
warmtepomp is een plug en play pro-
duct (geen bypass nodig).
Vergelijkt u de VBPQ mini warm-
tepomp met andere mini warmte-
pompen dan zal u opmerken dat het 
gewicht hoger is dan concurrerende 
producten. In dit geval betekent een 
groter gewicht een grotere compres-
sor en warmtewisselaaroppervlakte, 
hetgeen resulteert in een hoger ren-
dement en capaciteit bij verschillen-
de buitentemperaturen. 

Technische specificaties Model VBPQ Mini 
MODEL VBPQ-3 VBPQ-4 VBPQ-5 H

EAN-code 8718868649201 8718868649218 8718868649225

Zwembadvolume max (1) m³ 12 15 18

Verwarmingscapaciteit (2) kW 3,15 4,2 5,25

Opgenomen vermogen (2) kW 0,63 0,83 1,04

Bedrijfsstroom verwarmen A 

x stroom (2)

A

COP (2) 5 5,06 5, 05

Verwarmingscapaciteit (3) kW 2,31 3,26 4,2

Opgenomen vermogen (3) kW 0,54 0,75 0,88

Bedrijfsstroom verwarmen 

(3)

A 3,4 3,4 4,3

COP (3) 5—8 4,28 4,35 4,77

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

Geluidsdruk 1m/ 10m dB (A) 48 49 51

Werkingsgebied min-max * ⁰C 10 - 43 10 - 43 10 - 43

Water hoeveelheid m3/H 1,1 1,6 2

Aansluiting slang mm 32 32 32

Afmetingen LxBxH mm 530x535x603 530x535x603 530x535x603

gewicht kg 29 30 31

(2) lucht 27°C/water 26°C   -   (3) lucht 15°C/water 26°C
incl. RCD beveiliging 
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kijk ook op: zwembadwarmtepomp.nl of zwembadwarmtepomp.be 

* In verband met de afkoeling en energieverbruik van uw 
 opzetbad adviseren wij u de warmtepomp niet bij een lagere 
 buitentemperatuur dan 15°C te gebruiken


