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Een gezonde en duurzame atmosfeer

Bij een binnenzwembad verdampt het zwembadwater en 
verzadigt geleidelijk de luchtvochtigheid.  

Benauwde atmosfeer, beschadiging van het lokaal en de 
uitrusting (schimmel) zijn onvermijdelijk zonder ontvochtig-
ing.  Het is dus noodzakelijk om reeds van bij het begin van 
het project een aangepast systeem in overweging te nemen.

Aquafi ve biedt u zijn expertise aan voor de studie en offerte 
voor al uw ontvochtigingsprojecten.

msc
Nouveau tampon
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Luchtontvochtiging 

De 3 types toestellen voor het ontvochtigen
Zodiac® stelt u een breed gamma aan oplossingen voor, verdeeld over 3 categorieën: Toestellen voor de zwembad-
ruimte, Ingebouwde toestellen en Kokernetwerk toestellen. Al deze producten werken volgens het principe van de 
warmtepomp met het aanzuigen van warme- en vochtige lucht en vervolgens het blazen van warmere en droge lucht.

Luchtonvochtigers Ambiance Ingebouwde 
luchtonvochtigers

Luchtontvochtigers 
met kokernetwerk

Luchtontvonchtiger met koker-
netwerk met luchtwisselaar

Luchtontvochtigers ambiance
Deze monoblok toestellen, van type DT of Sirocco, zijn bestemd 
voor kleinere volumes dat zonder kokernetwerk gebruikt kunnen 
worden. Deze toestellen kunnen in dezelfde ruimte als het zwem-
bad geplaatst worden, op meer dan 2m afstand van het zwembad.

Deze Ambiance oplossing is zowel de meest simpele als de meest 
economische oplossing om een comfortabel niveau van luchtvoch-
tigheid aan 65% in de ruimte te behouden. Daarentegen, behandelt 
het toestel condensatie op de glazen wanden niet effectief genoeg.

Ingebouwde toestellen
Deze monoblok toestellen van type Sirocco of DF, worden in een 
technische ruimte geplaatst via wanddoorvoer. Alleen een luchtin-
laat- en uitlaat rooster zijn zichtbaar in de zwembadruimte.

Deze eenvoudige oplossing maakt de installatie van de ontvochti-
ger mogelijk buiten de zwembadruimte (Technische ruimte naast 
zwembad). Daarentegen, behandelt het toestel condensatie op 
de glazen wanden niet effectief genoeg.

Luchtontvochtigers met kokernetwerk
Een toestel met kokernetwerk (DF of centrale) is de 
enige oplossing om de condensatie op glazen wanden 
te behandelen, omdat het toestel het mogelijk maakt 
de blazers op de glazen wanden te richten.

Enkel de roosters zullen zichtbaar zijn in de zwembad-
ruimte terwijl het toestel zelf in het technisch lokaal 
geplaatst wordt.

Luchtontvochtiger met kokernetwerk met luchtwisselaar 
Deze centrales met kokernetwerk, gecommercialiseerd onder het merk SET, 
integregen alsnog het beheer van luchtvernieuwing van het zwembad (even-
tueel nog nabij gelegen ruimtes), het zwembadhal verwarmen  en verwarmen 
van de zwembadruimte zonder dat er extra apparatuur nodig is. Aanvoer van 
verse lucht van buiten met of zonder Statische energieterugwinning helpt 
om energie te besparen. Deze oplossing is geschikt voor alle zwembaden met 
grote glazen oppervlakken en voor zwembaden voor professioneel gebruik.

We bieden een hele reeks aanvullende toebehoren waarmee u uw volledige installatie kunt 
realiseren:
ventilatie-toebehoren, roosters voor aanzuig en uitblaas, kokernetwerk en verdelers

DT 850 E Sirocco Ambiance

DF ingebouwd Sirocco ingebouwd

DF met 
kokernetwerk

CAE met 
kokernetwerk

Oméga met 
kokernetwerk
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Luchtontvochtigers Ambiance

Eigenschappen warmwaterbatterij Sirocco 55 Sirocco 80 Sirocco 110

Kracht (kW) met primaire 90/70°C 6 9 12

Kracht (kW) met primaire 45/40°C 2,1 2,6 3,3

Waterdebiet (m3/uur) met primaire 90/70°C 0,25 0,42 0,53

Verlies van lading (mCE) met primaire 90/70°C 0,41 0,37 0,65

Aansluiting (mm) 15 / 21 Schroefkoppeling

Sirocco
ambiance

verwarmings-
systeem, 

stookketel, 
warmtepomp 
geothermie, 

zonne-
verwarming

circulatiepomp

uitlaat warme
en droge lucht

inlaat
vochtige lucht

voedings kabel
circulatiepomp

Installatie van het apparaat met optie warmwaterbatterij 

Installatie

Ontvochtiger te plaatsen in een technisch lokaal op meer dan 2 
meter van het zwembad.
De verwarming van het lokaal kan optioneel geïnstalleerd wor-
den hetzij op warmwaterbatterij hetzij op elektrische weerstand.

Regeling

Besturingskast Hygro Control: Geleverd met het toestel

Hygrometrische regeling

Thermische regeling (indien 
optie luchtverwarming)

Sirocco
55

Sirocco
80

Sirocco
110

A 1030 mm 1220 mm 1410 mm

Hoeveelheid 
roosters 

2 x 5 2 x 6 2 x 7

Afmeting (in mm)
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Ingebouwde luchtontvochtigers

Eigenschappen warmwaterbatterij Sirocco 55 Sirocco 80 Sirocco 110

Kracht (kW) met primaire 90/70°C 6 9 12

Kracht (kW) met primaire 45/40°C 2,1 2,6 3,3

Waterdebiet (m3/uur) met primaire 90/70°C 0,25 0,42 0,53

Verlies van lading (mCE) met primaire 90/70°C 0,41 0,37 0,65

Aansluiting (mm) 15 / 21 Schroefkoppeling

Installatie

Ontvochtiger plaatsen in een technisch lokaal op meer dan 2 
meter van het zwembad. De verwarming van het lokaal kan 
optioneel geïnstalleerd worden: of met warmwaterbatterij, of 
met elektrische verwarming.

circulatiepomp

uitlaat warme
en droge lucht

inlaat
vochtige

lucht
voedingskabel
circulatiepomp

Sirocco
ingebouwd

verwarmings-
systeem, 

stookketel, 
warmtepomp 
geothermie, 

zonne-
verwarming

Installatie van het apparaat met optie warmwaterbatterij 

Regeling

Besturingskast Hygro Control: Geleverd met het toestel

Hygrometrische regeling

Thermische regeling (indien 
optie luchtverwarming)

Sirocco
55

Sirocco
80

Sirocco
110

A 1030 mm 1220 mm 1410 mm

B 620 810 1000

C
verankerings-
punten

653 843 1033

Maten uitspa-
ringen
Tolerantie 
+2/-0 mm

618 x 165 808 x 165 998 x 165

Hoeveelheid 
roosters 

2 x 3 2 x 4 2 x 5

Afmeting (in mm)
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Ingebouwde luchtontvochtigers

Technische 
eigenschappen

DF 403 
Ingebouwd mono

DF 405
Ingebouwd mono

DF 405 
Ingebouwd tri

DF 408 
Ingebouwd mono

DF 408 
Ingebouwd tri

Vermogen in liter/u 3,5 5 5 8 8

Opgenomen vermogen (W)* 1 500 1 860 1 860 2 600 2 600

Afgegeven vermogen (W)* 3 600 4 465 4 465 6 240 6 240

Luchtdebiet (m³/uur) 1 300 1 300 1 300 1 700 1 700

Elektrische voeding 230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz 400 V / 3N / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz 400 V / 3N / 50 Hz

Max. opgenomen stroom-
sterkte (A) **

13,2 16,1 7,3 24,8 9,5

Vloeistof calorigène R407C

Gewicht (zonder optie) 129 130 130 133 133

* Onder de volgende nominale omstandigheden: lucht 30° C, luchtvochtigheid 70%.
** Voor een toestel zonder de elektrische booster.

Eigenschappen 
warmwaterbatterij

Kracht (kW) met 
primaire 90/70°C 

Kracht (kW) met 
primaire 50/40°C 

Waterdebiet (m3/
uur) met primaire 
90/70°C

Verlies van lading 
(mCE) met primaire 
90/70°C

Aansluiting (mm)

DF 403 405 14,6 4,6 0,65 0,055 20 / 27 mannelijke schroef

DF 408 17,6 5,5 0,78 0,078 20 / 27 mannelijke schroef

Installatie

Installatie in een aangrenzend technisch lokaal (zie tekening).

In- en uitlaatroosters zichtbaar in zwembadruimte.

Blaasrooster met dubbele afbuiging om de lucht naar de glasra-
men te kunnen richten.

Warmwaterbatterij ingebouwd in het toestel (optie).

Elektrische verwarming door ingebouwde elektrische verwar-
ming (in optie).

Luchtfilter

Installatie van het apparaat met optie warmwaterbatterij

Afmeting (in mm)

Regeling

Besturingskast Hygro Control: Geleverd met het toestel

Hygrometrische regeling

Thermische regeling (indien 
optie luchtverwarming)

verwarmings-
systeem, 

stookketel, 
warmtepomp 
geothermie, 

zonne-
verwarming

Inbouwrooster

Uitblaas warme 
en droge lucht

aanzuiging 
vochtige lucht

support

inbouwdelen

Alimentatie-, 
circulatie kabel

circulatie-
pomp

DF403-405-408 ingebouwd
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Luchtontvochtigers met kokernetwerk

Technische 
eigenschappen

DF 403 met 
kokernetwerk
mono

DF 405 met 
kokernetwerk
mono

DF 405 met 
kokernetwerk
tri

DF 408 met 
kokernetwerk
mono

DF 408 met 
kokernetwerk
tri

Vermogen in liter/u 3,5 5 5 8 8

Opgenomen vermogen (W)* 1500 1860 1860 2600 2600

Afgegeven vermogen (W)* 3600 4465 4465 6240 6240

Luchtdebiet (m³/uur) 1300 1300 1300 1700 1700

Beschikbare druk (mmWk) 10 10 10 10 10

Elektrische voeding 230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz 400 V / 3N / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz 400 V / 3N / 50 Hz

Max. opgenomen stroomsterkte (A)¨*** 13,2 16,1 7,3 24,8 9,5

Condensafvoer 1/2 unie PVC Ø 32 te lijmen

Vloeistof calorigène R407C

Akoestische vermogen (dBa)** 71,5 71,5 71,5 73,6 73,6

Gewicht (zonder optie) 113 114 114 117 117

* Naar nominale omstandigheden: lucht 30°C, luchtvochtigheid: 70%.
** Gemeten en gecertifieerd volgens de normen EN ISO 3741 en EN ISO 354 door het CTTM ( Centre de transfert de technologie de Mans).
*** Voor een toestel zonder de elektrische Booster.

Eigenschappen warmwaterbatterij 403 / 405 mono en tri 408 mono en tri

Kracht (kW) met primaire 90/70°C 14,6 17,6

Kracht (kW) met primaire 50/40°C 4,6 5,5

Waterdebiet (m3/uur) met primaire 90/70°C 0,65 0,78

Verlies van lading (mCE) met primaire 90/70°C 0,055 0,078

Aansluiting (mm) 20 / 27 mannelijke schroef 20 /27 mannelijke schroef

 
Installatie

 Installatie in een aangrenzend technisch lokaal

Warmwaterbatterij ingebouwd in het blaastoestel (optie)

Aanvullende elektrische verwarming door ingebouwde 
elektrische weerstand (optie)

Beschikbare druk 10mm WK die het mogelijk maakt via het 
kokernetwerk warme – en droge lucht op de vensters te blazen 

 Te voorziene diameter: koker min 315 of 400 x 300

Regeling

Besturingskast Hygro Control: Geleverd met het toestel

Hygrometrische regeling

Thermische regeling (indien 
optie luchtverwarming)

DF 403-405-408
410-412

0,4m*

0,5m*

1m*aanzuiging 
vochtige lucht

support

circulatiepomp

verwarming-
systeem, 

stookketel, 
warmtepomp 
geothermie, 

zonne-
verwarming

*minimum afstand

Installatie van het apparaat met optie warmwaterbatterij (modellen 403G tot 412G)

Afmeting (in mm)
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Luchtontvochtigers met kokernetwerk

Technische eigenschappen DF 410 met kokernetwerk tri DF 412 met kokernetwerk tri

Vermogen in liter/u 10 12

Opgenomen vermogen (W)* 3470 4170

Afgegeven vermogen (W)* 7630 9180

Luchtdebiet (m³/uur) 2000 2000

Beschikbare druk (mm WK) 10 10

Elektrische voeding 400 V / 3N / 50 Hz

Max. opgenomen stroomsterkte (A) *** 11,9 14

Condensafvoer 1/2 unie PVC Ø 32 te lijmen

Vloeistof calorigène R407C

Akoestische vermogen (dBa)** - 76,7

Gewicht (zonder optie) 147 149

* Naar nominale omstandigheden: lucht 30°C, luchtvochtigheid: 70%.
** Gemeten en gecertifieerd volgens de normen EN ISO 3741 en EN ISO 354 door het CTTM ( Centre de transfert de technologie de Mans).
*** Voor een toestel zonder de elektrische booster.

Eigenschappen warmwaterbatterij 410 / 412

Kracht (kW) met primaire 90/70°C 23

Kracht (kW) met primaire 50/40°C 7

Waterdebiet (m3/uur) met primaire 90/70°C 1,1

Verlies van lading (mCE) met primaire 90/70°C 0,204

Aansluiting (mm) 20 / 27 mannelijke schroef

Installatie

Installatie in een aangrenzend technisch lokaal

In- en uitblaasroosters voor aansluiting kokernetwerk

Warmwaterbatterij ingebouwd in het blaastoestel (optie)

Aanvullende elektrische verwarming door ingebouwde 
elektrische weerstand (optie)

Ingebouwde watergekoelde condensor in titanium om te hoge 
luchtwarmte te vermijden (optie)

Beschikbare druk 10mm WK die het mogelijk maakt via het 
kokernetwerk warme – en droge lucht op de vensters te blazen. 

Te voorziene diameter: koker min 400 of 400 x 300

De waterdichtheid van het koelcircuit moet jaarlijks ge-
controleerd worden voor alle koelelementen waarvan de druk 
van de koelvloeistof >2 kg en <30kg is.  

DF 410-412

0,4m*

0,5m*

1m*

filter

pomp

water-
behandeling

support

aanzuiging

afvoer

* minimum afstand

verwarmingssysteem
(warmtewisselaar, verwarmer,

stookketel, warmtepomp
of zonneverwarming 

(voor zwembad) 

aanzuiging 
vochtige lucht

Installatie toestel met optie watercondensor (slechts op modellen 410 G en 412 G)                     

Regeling

Besturingskast Hygro Control: Geleverd met het toestel

Hygrometrische regeling

Thermische regeling (indien 
optie luchtverwarming)

Afmeting (in mm)
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Luchtontvochtigers met kokernetwerk

Technische eigenschappen CAE 508 mono CAE 508 tri CAE 510 tri *** CAE 513 tri ***

Vermogen in l/uur 8 8 10 13,5

Opgenomen vermogen (W)* 2 710 2 710 4 040 5 430

Afgegeven vermogen (W)* 6 500 6 500 9 695 13 030

Nominaal luchtdebiet (m³/uur) 2 040 2 040 2 720 3 400

Beschikbare druk (mm WK) 15 15 19 23

Max. luchtdebiet (m³/uur) 2 400 2 400 3 050 3 800

Min. luchtdebiet (m³/uur) 1 780 1 780 2 380 2 970

Elektrische voeding 230 V / 1 / 50 Hz 400 V / 3N / 50 Hz 400 V / 3N / 50 Hz 400 V / 3N / 50 Hz

Nominale stroomsterkte (A)**** 17,5 5,3 8,5 11

Max. opgenomen stroomsterkte (Amp.)**** 37,1 8 14,5 17

Vloeistof calorigène R407C

Akoestische vermogen (dBa)** - 77,6 - 77,6

Gewicht (zonder optie) 228 228 235 240

* Naar nominale omstandigheden: lucht 30°C, luchtvochtigheid: 70%.
** Gemeten en gecertifieerd volgens de normen EN ISO 3741 en EN ISO 354 door het CTTM ( Centre de transfert de technologie de Mans).
***  De waterdichtheid van het koelcircuit moet jaarlijks gecontroleerd worden voor alle koelelementen waarvan de druk van de koelvloeistof >2 kg en <30kg is.  
**** Voor een toestel zonder de elektrische Booster.

Eigenschappen warmwaterbatterij CAE 508 CAE 510 CAE 513

Kracht (kW) met primaire 90/70°C 23 35 41

Kracht (kW) met primaire 50/40°C 5,9 9,8 11,6

Waterdebiet (m3/uur) met primaire 90/70°C 1 1,6 1,9

Verlies van lading (mCE) met primaire 90/70°C 1,25 1,9 2,5

Aansluiting (mm) 20/27 mannelijk 20/27 mannelijk 20/27 mannelijk

CAE

warme- en 
droge lucht

filter

pomp

water-
behandeling

verwarmingssysteem
(warmtewisselaar, verwarmer,

stookketel, warmtepomp
of zonneverwarming 

(voor zwembad) 

aanzuiging

afvoer

aanzuiging 
vochtige lucht

Toebehoren: aanzuiging en uitblazing

Aanzuiging vochtige lucht: de standaard aanzuiging gebeurt 
onderaan  en aan de achterkant van de centrale, kan ook (optie) 
onderaan aan de rechter – of linkerzijde geplaatst worden 

Uitblazing droge lucht: de standaard aanzuiging gebeurt 
bovenaan en kan ook (optie) voor of achter de centrale geplaatst 
worden. 

Regeling

Besturingskast Hygro Control: Geleverd met het toestel

Hygrometrische regeling

Thermische regeling (indien 
optie luchtverwarming)
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Luchtontvochtigers met kokernetwerk

Technische eigenschappen Omega 10 tri Omega 14 tri Omega 16 tri Omega 20 tri Omega 28 tri

Ontvochtigingsvermogen (l/uur)* 10 14 16 20 28

Opgenomen vermogen (W)* 3 840 4 390 5 830 6 430 9 900

Afgegeven vermogen (W)* 9 210 10 530 13 990 15 430 23 760

Nominaal luchtdebiet (m³/uur) 3 000 4 000 5 000 6 000 8 500

Beschikbare druk (mmWk) 20 20 20 20 20

Elektrische voeding 400 V / 3N / 50 Hz

Opgenomen vermogen (W)**** 7,6 9,0 12,0 16,4 19

Afgegeven vermogen (W)**** 13 16 18,5 20,1 23,8

Vloeistof calorigène R407C

Akoestische vermogen (dBa)** - 83,6 - 82 -

Gewicht (zonder optie) (kg) 342 344 346 397 505

* Naar nominale omstandigheden: lucht 30°C, luchtvochtigheid: 70%.
** Gemeten en gecertifieerd volgens de normen EN ISO 3741 en EN ISO 354 door het CTTM ( Centre de transfert de technologie de Mans).
***  De waterdichtheid van het koelcircuit moet jaarlijks gecontroleerd worden voor alle koelelementen waarvan de druk van de koelvloeistof >2 kg en <30kg is. 
**** Voor een toestel zonder de elektrische Booster. 

Eigenschappen warmwaterbatterij Omega 10 tri Omega 14 tri Omega 16 tri Omega 20 tri Omega 28 tri

Kracht (kW) met primaire 90/70°C 24 34 42 53 76

Kracht (kW) met primaire 45/40°C 9,5 11,6 13,6 15,2 23

Waterdebiet (m3/uur) met primaire 45/40 °C 1,66 2,03 2,35 2,64 3,98

Verlies van lading (mCE) met primaire 
45/40 °C

0,93 1,34 1,76 2,17 1,41

Aansluiting (mm) 20/27 mannelijke schroef

Optie watercondensor

Een ontvochtigingscentrale is een thermodynamisch lucht/lucht 
systeem die vochtige en warme lucht omzet in warme en droge 
lucht. De warme lucht zal helpen het lokaal te verwarmen en in 
sommige gevallen de lucht oververhitten. Om deze overver-
hitting tegen te gaan, prijzen we de optie watercondensor aan 
die de calorieën afgegeven door de ontvochtiger, teruggeven 
aan het zwembad.
Deze watercondensor uit titanium is aan te sluiten (PVC buis 
Ø50) vanaf een by-pass op het filtratiecircuit en kan het zwem-
badwater verwarmen gelijk welke de gebruikte waterbehande-
ling is: chloor, broom, koper-zilver, zoutelektrolyse…

Regeling

Besturingskast Hygro Control: Geleverd met het toestel

Hygrometrische regeling

Thermische regeling (indien 
optie luchtverwarming)

Omega
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Design uitblaasrooster
É  Perfect geïntegreerd in vloer en houten 

vloerverwarming

É   Betere verdeling van uitgeblazen lucht 
(ideaal voor schuiframen)

É   Eenvoudig te installeren

Hoogte (mm) S08-1 S10-1 S12-1 S16-2 S20-2 S24-2 S30-3

100-150 WD001422 WD001424 WD001426 WD001429 WD001431 WD001433 WD001435

150-200 WD001423 WD001425 WD001427 WD001430 WD001432 WD001434 WD001436

De hoogte komt overeen met de hoogte tussen de betonplaat en het afgewerkte niveau. Deze mag 
niet lager zijn dan 11cm.

De rails zijn op de gewenste lengte af te snijden (binnen de tolerantie) recht of schuin te snijden 
op 45°. 

De benodigdheden van de uitblaasroosters worden geconditioneerd bij bestelling van een Zodiac 
ontvochtigingssysteem .

Gelieve ons te contacteren voor een studie of offerte (aquafive@aquafive.eu).

Technische eigenschappen

Type en aantal aftakstukken te voorzien per meter rooster

Type rooster S08-1 S10-1 S12-1 S16-2 S20-2 S24-2 S30-3

Aftakstukken/lopende meter 2xD100 2xD100 2xD100 3xD100 ou 2xD125 3xD100 ou 2xD125 2xD160 2xD160

Gamma SET®

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

Luchtstroom (m3/u)

Lengte van de rooster (m)

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

S30-3

S24-2

S20-2

S16-2
S12-1
S10-1
S08-1

Rooster model
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Gamma SET®

Afmetingen (in mm)      

A B C D H

S08-1 8 18 109 149

3 mogelijke hoogtes :
• 110 tot 145 mm
• 130 tot 165 mm
• 170 tot 210 mm

S10-1 10 20 111 151

S12-1 12 22 113 153

S16-2 8 34 125 165

S20-2 10 38 129 169

S24-2 12 42 133 173

S30-3 10 56 147 187

Installatie

Afgewerkte vloer

Rooster

Kanaal luchttoevoer

Voorbeeld installatie met plankenvloer

S08-1 

S10-1 

S12-1 

S16-2 

S20-2 

S24-2 
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Gamma SET®

GARANTIE

2jaar

Topklasse producten met 
hoge prestaties voor 
veeleisende consumenten

Consoles:
É Montage op voet of wandbevestiging

É Ontvochtigingscapaciteiten (1.5 l/u tot 7.5 l/u)

É Luchtdebiet (400m³/u tot 1100 m³/u)

É  Beschikbare opties: 
- Elektrische kast of warmwaterbatterij
- Afzuig verontreinigde lucht
-  Beheer verse lucht (toevoer van buitenlucht, com-

plement afgevoerde lucht)

É Ook beschikbaar in inbouwversie

Horizontale centrales: 
É Montage op kokernetwerk

É Ontvochtigingscapaciteiten (2.4l/u tot 159l/u)

É Luchtdebiet (500m³/u tot 25000m³/u )

É Beschikbare opties: 

-  Elektrische kast of warmwaterbatterij / warmwa-
terbatterij lage temperatuur (primair = 50/40°C)

- Waterverwarming (watercondensor titanium)

- Afzuig verontreinigde lucht

-  Beheer verse lucht (toevoer van buitenlucht, com-
plement afgevoerde lucht) 

É Warmte recuperatie op 2 niveaus. 

 

É  Afzuig verontreinigde lucht: evacuatie van verontreinigde lucht naar buiten (van 0% tot 100%) om 
een lichte drukvermindering in het lokaal te behouden. Deze optie laat toe de binnenlucht in geval 
van te hoge temperatuur of hoge hygrometrie waarde te verdrijven. In de zomer laat deze optie 
een luchtverversing van het zwembadlokaal toe.

É  Beheer verse lucht (complement afgevoerde lucht): inbreng van verse lucht en behoud van drukver-
mindering in het lokaal. Deze optie is noodzakelijk als het nieuwe luchtdebiet in het lokaal niet 
voldoende is. 
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Ontvochtigingscentrales SET® verse lucht 
ontluchtingsdebiet met warmterecuperatie 01AF-MC
De ontvochtigingscentrales van het gamma 01 AF-MC zijn uitgerust met een warmtepomp. Er zijn ver-
schillende type centrales beschikbaar om de lucht van privé zwembaden en openbare baden, klein of 
groot, luxueus of functioneel, in hotels, medische centra of ontspanningscentra te behandelen. 

De ontvochtigingscentrales verzekeren de ontvochtiging, de verwarming en de ventilatie van het 
binnenbad. Geen enkele bijkomende uitrusting is noodzakelijk voor de verwarming van het lokaal. 

Functiebeschrijving van de centrale
Deze centrales zijn speciaal gemaakt voor zwembaden en be-
staan uit hoogwaardige materialen bestand tegen corrosie wat 
een lange levensduurte garandeert. Ze zijn in bijna alle condi-
ties bruikbaar dankzij verschillende omhulsels en afwerkingen. 
Warmtewisselaars uit titanium zijn eveneens beschikbaar voor 
het gebruik van thermisch of gezouten water. Ontvochtiging, 
ventilatie en zwembadverwarming zijn noodzakelijk voor een 

aangenaam interieur en om structuurschade te vermijden. De luchtextractie van het zwembadlokaal 
vraagt veel energie dat dankzij de functie warmterecuperatie van de ontvochtigingscentrale vermin-
dert wordt. 

Warmte
Zwembadverwarming dankzij de warmwaterbatterij gepompt 
op stand luchtcirculatie. 

Ontvochtiging tijdens kalme perioden 
In stand luchtcirculatie, wordt de lucht ontvochtigd door 
deze af te koelen op de verdamper van de warmtepomp. De 
ontvochtigde lucht wordt verwarmd op de condensor van de 
warmtepomp dankzij de gerecupereerde warmte. Mogelijkheid 
(optie) om een waterwarmtewisselaar uit titanium te installeren 
om het water van het zwembad te verwarmen. 

 

Ontvochtiging tijdens intens gebruikte perioden, met verse luchtinlaat
In stand verse lucht / uitlaatlucht wordt de zwembadlucht ontvochtigd door deze af te koelen op 
de verdamper van de warmtepomp. Een deel van deze lucht wordt naar buiten aangevoerd via een 
secundaire leiding. De rest wordt vermengd met een zeker volume verse lucht en daarna verwarmd op 
de condensor van de warmtepomp dankzij de gerecupereerde warmte tijdens de ontvochtiging. 
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Ontvochtiging tijdens intens gebruikte perioden,  
met 100% verse lucht

In stand verse lucht / uitlaatlucht wordt de lucht van het 
zwembad ontvochtigd door deze af te koelen op de verdam-
per van de warmtepomp. De ontvochtigde lucht wordt naar 
buiten afgevoerd. De verse lucht wordt verwarmd op de 
condensor van de warmtepomp met behulp van de gerecu-
pereerde warmte tijdens de ontvochtiging. Om de gewenste 
temperatuur te bereiken is het mogelijk de thermische ener-
gie van de warmwaterbatterij te gebruiken. 

Verse lucht verhoogt het prestatievermogen van de ontvochtiger van de centrale. 

Ontvochtiging, verkoeling en ventilatie 
gedurende de zomer 
Indien de buitentemperatuur hoger ligt dan de gewenste 
temperatuur in het lokaal, zal de lucht ontvochtigd worden in 
stand verse lucht / uitlaatlucht, de compressor zal niet opstar-
ten. 

Regeling
Het systeem MC 2001 regelt de verscheidene functies en de omgeving van het zwembad. De tem-
peratuur- en ontvochtigingswaarden worden vastgelegd op een printscreen, uitgerust met een LCD 
–scherm met 4 lijnen. Het aandeel verse lucht wordt automatisch gecontroleerd en geregeld in func-
tie van de buitentemperatuur en het gebruik van het zwembad. In minder actieve periodes zal het 
systeem geactiveerd worden indien een zekere vochtigheidsgraad overschreden is of indien de tem-
peratuur van het water te hoog of te laag is. Het systeem zal zich automatisch uitschakelen zodra de 
waarden bereikt zijn. Indien de temperatuur te laag is, zal het systeem automatisch in stand lucht- 
circulatie staan. Indien de ontvochtigingsgraad te hoog ligt, zal het op stand verse lucht gaan staan.
De verwarmingskraan regelt continu de warmte in verhouding met de gevraagde waarden. De ge-
vraagde temperatuur- en ontvochtiginswaarden kunnen vastgelegd worden voor actieve- en minder 
actieve periodes. Via de opties timer of externe schakelaar (geplaatst op het frame) kan overgegaan 
worden van een modus op een ander. 

Het luchtdebiet van de ventilators kan individueel aangepast worden op de luchtkanalen door de 
hulptransformator, frequentie-omzetters of de snelheidsregelaars (op de elektrische motors).

Warmtetransport naar het zwembadwater
Alle ontvochtigingscentrales SET van het gamma 01 AF-MC kunnen (optie) uitgerust worden met een 
watercondensor, aanbevolen in geval van hoge watertemperatuur(≥30°C) of als het lokaal niet veel 
verwarmd moet worden. Met dit systeem is het mogelijk om het lokaal minder te verwarmen dankzij 
de warmte van het water, gerecupereerd tijdens de ontvochtiging. 

De ontvochtigingscentrales worden volledig getest alvorens ze uit te leveren (regelingen optimalise-
ren, testresultaten behouden enz). De doeltreffendheid van het product wordt op die manier gega-
randeerd.

Alle apparaten zijn demonteerbaar om transport te vergemakkelijken. Het monteren is eenvoudig en 
kan gerealiseerd worden in enkele minuten daarna hoeft het toestel slechts aangesloten te worden 
volgens de eisen van de klant. De verschillende modules van het toestel worden aangesloten met 
behulp van aansluitstukken. Het opstarten kan volledig gerealiseerd worden door de firma die de 
installatie geplaatst heeft. 

Gamma SET®
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Ontvochtigingscentrale type 02 AF-MC-EC met warmte- 
recuperatie op verschillende niveaus.
De ontvochtigingscentrales van het gamma 02 AF-MC zijn met een vochtopvanger en een warmte-
pomp uitgerust. Er zijn verschillende soorten centrales beschikbaar om de lucht te behandelen voor 
privé - en publieke zwembaden, groot of klein, luxueus of functioneel, in hotels, medische centra of 
ontspanningscentra. 

De ontvochtigingscentrales verzekeren de ontvochtiging, de verwarming en de ventilatie van de 
omliggende ruimtes. Geen enkele bijkomende uitrusting is noodzakelijk voor de verwarming van het 
lokaal. 

Ontvochtiging tijdens kalme perioden
In stand luchtcirculatie, wordt de lucht ontvochtigd door deze 
af te koelen op de verdamper van de warmtepomp. De ont-
vochtigde lucht wordt voorverwarmd in de vochtopvanger en 
verwarmd op de condensor van de warmtepomp met behulp 
van de gerecupereerde warmte tijdens de ontvochtiging. 

Mogelijkheid om in optie een warmtewisselaar uit titanium te 
installeren om het zwembadwater te verwarmen. Het plaatsen van een vochtopvanger verhoogt aan-
zienlijk de prestaties van de warmterecuperatie.

Ontvochtiging tijdens intens gebruikte 
perioden, met verse luchtinlaat
In stand verse lucht / uitlaatlucht wordt de zwembadlucht 
ontvochtigd door deze af te koelen in de vochtopvanger en 
op de verdamper van de warmtepomp. Een deel van deze 
ontvochtigde lucht wordt dan naar buiten afgevoerd via een 
secundair netwerk. De rest wordt vermengd met een zeker 

volume verse lucht, voorverwarmd in de vochtopvanger en verwarmd op de condensor van de warm-
tepomp met behulp van de gerecupereerde warmte tijdens de ontvochtiging. De aanvoer van koudere 
lucht verbetert het rendement van de afkoeling in de vochtopvanger en verhoogt aanzienlijk de doel-
treffendheid van de ontvochtiging van de centrale. Tijdens het koude seizoen wordt de opening van 
de kranen verse, uitlaatlucht nauw geregeld. 
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Ontvochtiging tijdens intens gebruikte 
perioden met 100% verse lucht
In stand verse lucht / uitlaatlucht wordt de zwembadlucht 
ontvochtigd door deze af te koelen in de vochtopvanger 
en op de verdamper van de warmtepomp. De ontvochtigde 
lucht wordt dan afgevoerd naar buiten. De verse lucht 

wordt voorverwarmd in de vochtopvanger en verwarmd op de condensor van de warmtepomp met 
behulp van de gerecupereerde warmte tijdens de ontvochtiging. Er bestaat de mogelijkheid om in 
optie een vervoersysteem van de gerecupereerde warmte na ontvochtiging te plaatsen om het zwem-
badwater te verwarmen. Om de gewenste temperatuur in het lokaal te bereiken, is het mogelijk de 
thermische energie van de gepompte warmwaterbatterij te gebruiken. De toevoer van verse lucht 
verhoogt aanzienlijk het ontvochtigingsvermogen van de centrale. 

Ontvochtiging, afkoeling en ventilatie 
gedurende de zomer. 
In stand verse, uitlaatlucht indien de buitentemperatuur 
hoog ligt, wordt de lucht van het zwembad ontvochtigd 
met behulp van de functie geregelde warmterecuperatie 
zonder gebruik van de warmtepomp. Een kraan “zomer” (in 

optie) laat de toename van het luchtvolume toe, met of zonder geregelde warmterecuperatie.

Gamma SET®
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SA 1 Luchtontvochtiger met kokernetwerk
GARANTIE

2jaar

É  Modulaire centrale beschikbaar voor 6 vermogens 
(6 tot 38 L/u)

É  Automatisch beheer van de werkingsmethode met 
beheer van verse luchttoevoer

É  Kwaliteitsvolle materialen

É  Optie waterverwarming (watercondensor)

Referenties SA1010 SA1020 SA1028 SA1040 SA1050 SA1060

Standaard model WD001006 WD001010 WD001014 WD001018 WD001022 WD001026

Standaard model met watercondensor WD001007 WD001011 WD001015 WD001019 WD001023 WD001027

Spiegel model WD001008 WD001012 WD001016 WD001020 WD001024 WD001028

Spiegel model met watercondensor WD001009 WD001013 WD001017 WD001021 WD001025 WD001029

Optie horloge WD001054 WD001054 WD001054 WD001054 WD001054 WD001054

Optie filter indicator WD001055 WD001055 WD001055 WD001055 WD001055 WD001055

Wij staan steeds te uwer beschikking om u de ontvochtiger, aangepast aan uw project , voor te stellen. Zo beschikt u over een volledige studie van uw installatie en 
kunnen wij u de juiste keuze van ontvochtiger voorstellen.

Technische eigenschappen

Vermogen volgens VDI2089 (liter/u) 6,3 12,7 17,8 25,4 31,8 38,1

Vermogen hergebruik (liter/u) 3,3 4,1 6,1 10,1 11,5 13,8

Luchtdebiet (m³/u) 1000 2000 2800 4000 5000 6000

Verhouding verse lucht (%) 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100

Beschikbare druk bij luchtuitblaas 240 240 240 350 350 350

Beschikbare druk bij luchtterugname 260 240 240 400 400 400

Maximaal opgenomen vermogen (kW) 2,5 3,3 3,3 5,2 5,9 6,4

Teruggeven vermogen in hergebruik (kW) 3,9 4,8 7,1 9,7 11,4 13,6

Vermogen warmwaterbatterij (80/60°C) 
(kW) 10 17,3 20,2 45,8 53 58

Debiet warmwaterbatterij (80/60°C) (m³/u) 0,45 0,9 0,9 2 2,3 2,6

Oplaad verlies warmwaterbatterij 
(80/60°C) (kPa) 5 10 10 16 16 16

Electrische voeding 400V / 3N / 50Hz 400V / 3N / 50Hz 400V / 3N / 50Hz 400V / 3N / 50Hz 400V / 3N / 50Hz 400V / 3N / 50Hz

Stroomsterkte (A) 3 x 10 3 x 16 3 x 20 3 x 20 3 x 20 3 x 25

Geluidsdruk op 1m (dB(A)) 55 61 63 81 81 84

* Eigenschappen volgens normale omstandigheden : lucht 30°C, vochtigheid 60-80%

Voorzieningen

•  Warmtepomp, koelvloeistof R407C
•  Lage verbruik ventilators met continue stroom (EC) 
•  Aluminium structuur profiel met geïsoleerd paneel
•  Controle en regelingsorgaan van de microcontroller
•  Gemotoriseerde kleppen voor controle van de lucht
•  Temperatuur- en vochtmetingssonde

•  Warmwaterbatterij met regelbare kraan
•  Geluidsisolatie
Opties : 
•  Titanium condensor om het water te verwarmen, horloge
•  Horloge voor bepaling van zwem- en rusttijden
•  Filter indicator voor melding vervuiling filter

DIENSTEN 
+

ECOLOGISCH
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Afmetingen en gewicht

SA1010 SA1020 SA1028 SA1040 SA1050 SA1060
Afmetingen  
(Lxbxh in mm)

2240x740x640 2880x790x740 2880x790x740 3825x985x985 3825x1185x985 3825x1185x985

Maximale afmetingen levering  
(Lxbxh in mm)

1100x740x640 1400x790x740 1400x790x740 2100x985x985 2100x1185x985 2100x1185x985

Gewicht (kg) model zonder opties 130 210 220 420 450 470

Aftakking opties

De aftakkingen voor terugname, uitblaas, opname verse lucht en luchtuitstoting kunnen met verschillende posities verbonden worden. Te 
specifiëren bij bestelling.

Standaard model

Spiegel model

Zijde Achterkant Onderkant

Uitblaas A C G

Verse lucht - E H

Luchtterugname B D K

Uitstoot - F I

Toebehoren in optie beschikbaar

Afstandsbediening Sonde

Tweede weergave van de waarden Voor installatie in de zwembadhal

Referentie WD001056 WD001057

Verse 
lucht

Uitstoot Lucht- 
terugnameUitblaas

Toegangszijde

Lucht-

terugname

Uitstoot Verse 
lucht Uitblaas

Toegangszijde

Toegangszijde

Bovenaanzicht

Bovenaanzicht

Toegangszijde

*lengte +150 mm 
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SA 2 Luchtontvochtiger met kokernetwerk met luchtwisselaar
GARANTIE

2jaar

É  Modulaire centrale met dubbele wisselaar terug-
name lucht/lucht uitblaas beschikbaar voor 6 ver-
mogens (7 tot 38 L/u)

É  Automatisch beheer van de werkingsmethode met 
beheer van verse luchttoevoer

É  Kwaliteitsvolle materialen

É   Optie waterverwarming (watercondensor)

Referenties SA2012 SA2028 SA2032 SA2040 SA2050 SA2060

Standaard model WD001030 WD001032 WD001034 WD001036 WD001038 WD001040

Standaard model met watercondensor WD001031 WD001033 WD001035 WD001037 WD001039 WD001041

Optie horloge WD001054 WD001054 WD001054 WD001054 WD001054 WD001054

Optie filter indicator WD001055 WD001055 WD001055 WD001055 WD001055 WD001055

Wij staan steeds te uwer beschikking om u de ontvochtiger, aangepast aan uw project , voor te stellen. Zo beschikt u over een volledige studie van uw installatie en 
kunnen wij u de juiste keuze van ontvochtiger voorstellen.

Voorzieningen

•  Warmtepomp, koelvloeistof R407C
• Laag verbruik ventilators met continue stroom (EC)
• Aluminium structuur profiel met geïsoleerd paneel
•  Wisselaar in kruisvorm met dubbele platen EUROVENT gecertifieerd met platen in 

geplastifieerd aluminium met bypass
• Controle en regelingsorgaan van de microcontroller
• Gemotoriseerde kleppen voor controle van de lucht 

• Temperatuur- en vochtmetingssonde
• Warmwaterbatterij met regelbare kraan
• Geluidsisolatie
Opties :
•  Titanium condensor om het water te verwarmen, horloge
• Horloge voor bepaling van zwem- en rusttijden
• Filter indicator voor melding vervuiling filter

Technische eigenschappen

Vermogen volgens VDI2089 (liter/u) 7,6 17,8 20,3 25,4 31,8 38,1

Vermogen hergebruik (liter/u) 3,6 6,4 9,6 10,1 11,5 13,8

Luchtdebiet (m³/u) 1200 2800 3200 4000 5000 6000

Verhouding verse lucht (%) 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100

Vermogen wisselaar in kruisvorm 
(8°C/80%-28°C/60%) 61 69 69 66 66 66

Beschikbare druk bij luchtuitblaas 220 240 240 400 400 400

Beschikbare druk bij luchtterugname 270 260 260 400 400 400

Maximaal opgenomen vermogen (kW) 2,2 3,4 3,8 5,2 5,9 6,4

Teruggeven vermogen in hergebruik (kW) 3,7 6,4 9,3 9,7 11,4 13,6

Vermogen warmwaterbatterij (80/60°C) 
(kW) 11,2 21 24 45,8 53 58

Debiet warmwaterbatterij (80/60°C) (m³/u) 0,43 1 1 2 2,3 2,6

Oplaad verlies warmwaterbatterij 
(80/60°C) (kPa) 5 14 14 16 16 16

Electrische voeding 400V / 3N / 50Hz 400V / 3N / 50Hz 400V / 3N / 50Hz 400V / 3N / 50Hz 400V / 3N / 50Hz 400V / 3N / 50Hz

Stroomsterkte (A) 3x10 3x16 3x20 3x20 3x20 3x25

Geluidsdruk op 1m (dB(A)) 55 75 75 81 81 84

* Eigenschappen volgens normale omstandigheden : lucht 30°C, vochtigheid 60-80%

DIENSTEN 
+

ECOLOGISCH ENERGIE 
BESPAREND
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Afmetingen en gewicht

SA2012 SA2028 SA2032 SA2040 SA2050 SA2060

Afmetingen (Lxbxh in mm) 2540x740x1236 2845x790x1436 2845x790x1436 3825x985x1970 3170x1185x1970 3170x1185x1970

Maximale afmetingen levering  
(Lxbxh in mm)

1500x740x1236 1700x790x1436 1700x790x1436 1970x985x1970 1970x1185x1970 1970x1185x1970

Gewicht (kg) model zonder opties 330 350 400 420 450 470

Toebehoren in optie beschikbaar

Afstandsbediening Sonde

Tweede weergave van de waarden Voor installatie in de zwembadhal

Referentie WD001056 WD001057
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SA 3 Luchtontvochtiger met kokernetwerk met luchtwisselaar
GARANTIE

2jaar

É  Modulaire centrale met dubbele wisselaar terug-
name lucht/lucht uitblaas beschikbaar voor 6 
vermogens (44 tot 159 L/u)

É  Automatisch beheer van de werkingsmethode met 
beheer van verse luchttoevoer

É  Kwaliteitsvolle materialen

É  Optie waterverwarming (watercondensor)

Referenties SA3070 SA3100 SA3125 SA3160 SA3190 SA3250

Standaard model WD001042 WD001044 WD001046 WD001048 WD001050 WD001052

Standaard model met watercondensor WD001043 WD001045 WD001047 WD001049 WD001051 WD001053

Optie horloge WD001054 WD001054 WD001054 WD001054 WD001054 WD001054

Optie filter indicator WD001055 WD001055 WD001055 WD001055 WD001055 WD001055

Wij staan steeds te uwer beschikking om u de ontvochtiger, aangepast aan uw project, voor te stellen.  Zo beschikt u over een volledige studie van uw installatie en 
kunnen wij u de juiste keuze van ontvochtiger voorstellen.

Voorzieningen

• Warmtepomp, koelvloeistof R407C
• Laag verbruik ventilators met continue stroom (EC)
• Aluminium structuur profiel met geïsoleerd paneel
•  Wisselaar in kruisvorm met dubbele platen EUROVENT gecertifieerd met platen in 

geplastifieerd aluminium met bypass
• Controle en regelingsorgaan van de microcontroller
• Gemotoriseerde kleppen voor controle van de lucht

• Temperatuur- en vochtmetingssonde
• Warmwaterbatterij met regelbare kraan
• Geluidsisolatie
Opties :
• Titanium condensor om het water te verwarmen, horloge
• Horloge voor bepaling van zwem- en rusttijden
• Filter indicator voor melding vervuiling filter

Technische eigenschappen

Vermogen volgens VDI2089 (liter/u) 44,5 63,6 79,5 101,7 120,8 159

Vermogen hergebruik (liter/u) 14 21,2 23 33,3 38,7 55,8

Luchtdebiet (m³/u) 7000 10000 12500 16000 19000 25000

Verhouding verse lucht (%) 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100

Vermogen wisselaar in kruisvorm 
(8°C/80%-28°C/60%) 76 76 69 72 72 73

Beschikbare druk bij luchtuitblaas 400 400 400 400 400 400

Beschikbare druk bij luchtterugname 400 400 400 400 400 400

Maximaal opgenomen vermogen (kW) 8,7 15 16,5 23 31 39,5

Teruggeven vermogen in hergebruik (kW) 12,9 18,9 21,2 30,6 36,6 51,6

Vermogen warmwaterbatterij (80/60°C) 
(kW) 58 91 114 146 174 228

Debiet warmwaterbatterij (80/60°C) (m³/u) 3,9 3,9 4,9 6,2 7,4 9,8

Oplaad verlies warmwaterbatterij 
(80/60°C) (kPa) 11 11 11 11 20 24

Electrische voeding 400V / 3N / 50Hz 400V / 3N / 50Hz 400V / 3N / 50Hz 400V / 3N / 50Hz 400V / 3N / 50Hz 400V / 3N / 50Hz

Stroomsterkte (A) 3x35 3 x 50 3x50 3x63 3x100 3x125

Geluidsdruk op 1m (dB(A)) 86 88 87 90 96 90

* Eigenschappen volgens normale omstandigheden : lucht 30°C, vochtigheid 60-80%

DIENSTEN 
+

ECOLOGISCH ENERGIE 
BESPAREND
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Gamme SET®

Afmetingen en gewicht

SA3070 SA3100 SA3125 SA3160 SA3190 SA3250

Afmetingen (Lxbxh in mm) 5550x1050x2200 5550x1050x2200 5550x1350x2200 5790x1350x2800 5910x1680x2800 7110x1680x3460

Maximale afmetingen levering  
(Lxbxh in mm)

2730x1050x2200 2730x1050x2200 2730x1350x2200 2970x1350x2800 2970x1680x2800 3210x1680x3460

Gewicht (kg) model zonder opties 1400 1760 1950 2100 2300 3550

Toebehoren in optie beschikbaar

Afstandsbediening Sonde

Tweede weergave van de waarden Voor installatie in de zwembadhal

Referentie WD001056 WD001057














