Artikel nr. 1238

Pool & Spa Varmepumpe Inverter PRO 5 kW WiFi Metalkabinet
Markedets mindste pool varmepumpe med Inverter teknologi - så du ikke behøver at
investere mere end nødvendigt i at få den bedste billige varme til poolen.
Swim & Fun leverer markedets eneste Inverter Pro varmepumpe, som er specielt bygget til pool og spa bade
fra 0-15.000 liter. Hvorfor skyde gråspurve med kanoner. Du får en pool varmepumpe i høj kvalitet, udstyret
med den nyeste teknologi, til en rigtig fornuftig pris. Samtidig er det kategoriens mest energieffektive, når det
kommer til vedligeholdelse af badevandets temperatur. Inverter Pro 5 kW bruger kun 0,43 kW på at
vedligeholde en vandtemperatur på 26 grader C (ved luft på 15 °C). Og på en god sommerdag kan
varmepumpen opnå en COP på 7,4.

Mest værdi for pengene og en driftsikker varmepumpe i høj kvalitet.
Inverter Pro er fremstillet af de samme velrenommerede producenter, som de mere investeringstunge
mærker, men prisen er i sammenligning væsentlig mere beskeden. Trods det, får du også her 7 års garanti
på kompressoren. Skulle uheldet være ude, bytter Swim & Fun simpelthen den defekte maskine til en ny.

Hvorfor er det en god idé at investere i en Inverter Pro pool varmepumpe?
Sammenligner du med en traditionel start/stop varmepumpe, får du en masse ekstra features med i prisen,
som ellers kun findes på de noget mere investeringstunge konkurrende mærker, f.eks.:



Bedre energiudnyttelse - op til 30-45% lavere energiforbrug i forhold til start/stop modeller.
Mindre slitage og dermed længere levetid.











Kan arbejde i temperaturer ned til -12 grader C.
Opvarmning, Køling og Auto funktioner
Fjernkontrol via WiFi (Smartphone)
2.0 generation twist-titanium varmeveksler
Indbygget 4-vejs ventil
Jævn badevandstemperatur - meget små udsving
3 driftstilstande: Powerful, Smat & Silent
Højere COP end start/stop modeller.
Intet behov for afrimning.

Specifikationer
Kapacitet ved luft 27°C/vand 26°C/Fugtighed 80%* kW
Kapacitet ved luft 15°C/vand 26°C/Fugtighed 70%* kW
Strømforbrug ved luft 27°C/vand 26°C/Fugtighed 80%* kW
Strømforbrug ved luft 15°C/vand 26°C/Fugtighed 70%* kW
COP ved luft 27°C/vand 26°C/Fugtighed 80%
COP ved luft 15°C/vand 26°C/Fugtighed 70%
Maksimal pool volumen m3
Anbefalet pool volumen m 3
Nominel strøm A
Nominel sikring A
Strømforsyning V/Ph/Hz
Varmeveksler
Kompressor antal / type
Minimum vandgennemstrømning i drift
Kølemiddel R410A gram
CO2 tilsvarende ton
Ventilator antal / type / hastighed rpm
Lyd ved 10 meters afstand dB(A)
Lyd ved 1 meters afstand dB(A)
Vandtilslutning in/udløb mm
Nominel vandgennemstrømning m 3/t
Maks. vandtryk fald kPa
Beskyttelse
Dimensioner netto L/B/H mm
Dimensioner brutto L/B/H mm
Netto/Brutto vægt kg

5,0-3,2
4,0-2,3
0,96-0,43
0,89-0,43
7,4-5,1
5,4-4,5
15
0-15
4,2
10
220-240/1/50
Twist-Titanium rør i PVC
1 / GMCC/Toshiba
2.500 liter/time
700
1,5
1 / Horisontal / 750-870
47-41
50-47
50 / 38 / 32
2,8
12
IPx4
935/360/545
1060/380/595
46/49

