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INVERTERSKE TOPLOTNE ČRPALKE ZA
OGREVANJE (in hlajenje) BAZENOV

Vse kar potrebujete za svoj bazen

Za ogrevanje bazenske vode lahko (namesto sončnih kolektorjev 
ali ogrevanja iz hišne kotlarne) uporabite toplotne črpalke, posebej 
izdelane za ogrevanje vode v bazenih. Sodobne toplotne črpalke 
so majhnih dimenzij in lahko stojijo na prostem (primerno tudi za 
ogrevanje že obstoječih bazenov), ali pod nadstreškom.

Toplotna črpalka je naprava, ki odvzema toploto okoliškemu zraku 
in jo posreduje bazenski vodi preko vgrajenega visoko pretočnega 
toplotnega izmenjevalca, narejenega iz titana, ki je neobčutljiv na 
sol v bazenski vodi (v primeru dezinfekcije z elektrolizo). Vloženi enoti 
energije v obliki elektrike se glede na temperaturo zraka doda še tri 
(pri 10°C) do pet (pri 28°C)  delov energije, ki jih odvzamemo zraku.

Toplotne črpalke  ATRALPOOL PRO-ELYO INVERBOOST odlikuje 
visoka energijska učinkovitost in tiho delovanje, ki vas ne bo 
motilo v nočnem času. So odlična in ugodna izbira za ogrevanje 
vode v bazenih in masažnih bazenih (whirlpoolih), ob veliki vročini 
pa lahko bazensko vodo tudi hladijo. Namestite jih lahko tudi na 
steno zgradbe ali škarpe, saj so zgoraj zaprte, tako da dež in sneg ne 
moreta v notranjost.

Običajno je toplotna črpalka nameščena čim bližje bazenski strojnici. 
Lahko je na betonskem podstavku ali stenskih nosilcih. Do nje se 
napelje dovodno in odvodno toplotno izolirano cev iz strojnice 
bazena, ter napajalni kabel. Toplotno črpalko lahko tudi enostavno 
upravljate preko mobilne aplikacije Astralpool Toolbox.

Toplotna črpalka naj bo nameščena tako, da je čimmanj vidna. 
Predlagamo, da enota ni nameščena neposredno na plaži ob bazenu 
zaradi pihanja zraka, ki ga črpalka povzroča.

PRO-ELYO 
INVERBOOST 9kW

PRO-ELYO 
INVERBOOST 11kW

PRO-ELYO 
INVERBOOST 14kW

PRO-ELYO 
INVERBOOST 16kW

Volumen vode v bazenu Do 35 m3 Do 60 m3 Do 66 m3 Do 85 m3
Največja kapaciteta gretja 2,3 - 9,0 kW 2,9 - 11,0 kW 3,2 - 14,0 kW 3,8 - 16,0 kW
Kompresor INVERTER TOSHIBA INVERTER TOSHIBA INVERTER MITSUBISHI INVERTER MITSUBISHI

Toplotni izmenjevalec TITANIUM TITANIUM TITANIUM TITANIUM
Hlajenje vode DA DA DA DA
Napetost 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz
Priklopna moč kW 0,2 - 1,3 kW 0,2 - 1,6 kW 0,3 - 1,9 kW 0,4 - 2,2 kW

Inverterska tehnologija
Energijski razred B
Delovanje do -20°C
Ogrevanje in hlajenje
Izmenjevalec iz titana
Aplikacija za IOS / Android
Tiho delovanje


