
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. 



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. 



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.
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