
ZWEMBAD-

WARMTEPOMP 

5 - 16KW

• Warmtepomp lucht - water
• 5 modellen van 4,7 tot 16,2 kW* (mono of tri)
• Zwembadvolume tot 110m³
• Minimale werkingstemperatuur +5°C
• Geschikt voor alle vormen van waterbehandeling

WP zwembad Vermogen

WP 1 mono 4700 Watt

WP 2 mono 7300 Watt

WP 3 mono 9550 Watt

WP 4 mono 15000 Watt

WP 4 tri 16200 Watt

* Buitentemperatuur: 15°C en zwembadwater aan 24°C

VOORDELEN

• UV-bestendige carrosserie
• Titaan warmtewisselaar
• Copeland Scroll compressor
•  Eenvoudige bediening met digitale 

regelaar
• Moderne vormgeving
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Denk aan het essentiële… 

Goedkope en hernieuwbare energie 
binnen handbereik, zonder CO

2
 uitstoot.
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ZWEMBADWARMTEPOMP 5 - 16KW

De voordelen van dit product:

• Milieuvriendelijk: R410A
• Performant en energiebesparend.
• Veiligheid:
 -  Roestvrije carroserie, schok en UV-bestendig.
 -  Titaan warmtewisselaar geschikt voor elk type waterbehandeling.
• Stille werking:
 - Copeland Scroll technologie.
 - Ventilator met variabele snelheid.
 - Isolatie van de compressor (schuim + dempende bodemplaat)
• Gebruiksgemak:
 - Geen onderhoud nodig.
 - Eenvoudige temperatuursaanpassing door de klant, de machine doet de rest.
 - Automatische ontdooiing.
 - Digitale regeling van de watertemperatuur voor optimaal comfort.
•  Geavanceerde functies: ‘geforceerd fi lteren’ 

en ‘afstandbediening’.
• Modern design.
•  Eenvoudige installatie:
 -  Op bestaand of te bouwen 

zwembad, ingegraven of boven 
de grond.

 -  Standaard hydraulische fi ttingen 
en elektrische aansluitingen.

•  Makkelijke toegang tot vitale onder-
delen voor technische ingrepen.

•  Afmetingen van de machine zijn perfect 
geoptimaliseerd.

•  Toestel eenvoudig te isoleren van het fi ltercircuit 
bij technische ingrepen.

Kenmerken zwembad warmtepomp

5 kW 8 kW 10 kW 15 kW 16 kW

Verwarmingsvermogen (W)* 4700 7300 9550 15000 16200

Max. grootte binnenzwembad (m3) 0 - 40 40 - 60 60 - 70 70 - 115 70 -125

Max. grootte buitenzwembad (m3) 0 - 30 30 - 50 50 - 65 65 - 100 65 - 110

Benodigd waterdebiet (m3/h) 1,50 2,50 3,00 4,50 5,00

Spanning
Monofasig 230 V • • • •

Driefasig 400 V •

Warmtedragend medium R410A

* Buitentemperatuur: 15°C en zwembadwater aan 24°C

Dit document is niet contractueel. Masser behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder verwittiging.


