
Z200

De meest compacte warmtepomp

Ontdek de 
kracht van onze 
warmtepompen

door de code te scannen.
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VERWARMING



De juiste verwarming kiezen

www.zodiac-poolcare.be

Ultra-eenvoudig
Via het lcd-dashboard dient u enkel het toestel 
in te schakelen en de gewenste temperatuur 
in te stellen. De rest gebeurt automatisch.

De Z200 laat zich eenvoudig installeren 
dankzij de meegeleverde aansluitingen.

Uiterst economisch 
Deze warmtepompen verenigen alle 
technologische knowhow van Zodiac® 
met een hoog prestatieniveau.

Met hun uitstekende kwaliteit / prijs 
verhouding vormen ze een ideaal 
aanbod voor wie een eenvoudige, 
betrouwbare en zuinige warmtepomp 
zoekt voor zwembaden tot 70 m3.

Ultracompact
Met de Z200 biedt Zodiac® u een 
warmtepomp voor zwembaden die 
design aan prestaties koppelt, ideaal 
om kleine zwembaden op te warmen.  
De afmetingen van deze warmtepomp 
werden maximaal gereduceerd zodat 
het toestel slechts een minimum aan 
plaats inneemt in de tuin.

Z200

Voor ingegraven, 
half ingegraven 
en bovengrondse 
zwembaden 
met een 
watervolume 
tot 70 m3  

Geschikt voor 
elk type van 
waterbehandeling 
(behandeling met 
chloor, zoutelektrolyse, 
bromium, ozon, enz.)

Een warmtepomp is de meest economische verwarmingsop-
lossing aangezien 80% van de energie die nodig is om uw 
zwembad te verwarmen gewoon uit de lucht wordt gehaald!

Een voorbeeld:  1 kW elektriciteitsverbruik = 5 kW warmte voor 
uw zwembad.

Deze krachtige warmtepomp toont zich ook zuinig in gebruik.

De Z200 biedt een eenvoudige en economische manier om uw 
zwembad te verwarmen en tegelijk te genieten van de kwaliteit 
en de service van Zodiac®.

KENMERKEN Z200 M2 Z200 M3 Z200 M4 Z200 M5

Zwembadvolumes Tot 70 m3

Prestaties:  Lucht 28°C / Water 28°C / Vochtigheid 80%

Afgegeven vermogen (kW) 6,1 9 12 14,1

Verbruikt vermogen (kW) 1,1 1,9 2,5 3

Prestatiecoëfficiënt (COP) 5,6 4,7 4,8 4,7

Prestaties:  Lucht 15°C / Water 26°C / Vochtigheid 70%

Afgegeven vermogen (kW) 4,6 6,3 8,4 10,2

Verbruikt vermogen (kW) 1 1,6 2,1 2,6

Prestatiecoëfficiënt (COP) 4,5 4 4 4

Voeding Monofasig

Geluidsniveau op 10 meter (dB(A)) 37,4 38,7 41 44

Minimale werkingstemperatuur 7°C

Afneembare afstandsbediening Optie

Prioritaire verwarmingsfunctie Ja
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Standaard geleverd met:

 Een winterhoes

  3 jaar fabrieksgarantie
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De accessoires


