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Warmtewisselaars

Sondex warmtewisselaar met platen GARANTIE

2jaar

Dubbelwandige warmtewisse-
laar in inox of titanium
É  Goedgekeurd door Belgaqua 

(n°10/170/14A)

Voorgemonteerd

Sondex AquaPool-module voor zwembadverwarming

Toepassing
Opwarmen van publieke of privé zwembaden, wellness centra, spa’s, visvijvers ...

Werkingsprincipe
De warmte van het primaire circuit (warmtepomp, ketel of stadsnetwerk) wordt via een pla-
tenwarmtewisselaar naar het water overgebracht om het te verwarmen. De temperatuurregeling 
wordt uitgevoerd door middel van een sonde die de retourtemperatuur van het water meet. Als dit 
lager wordt dan de ingestelde temperatuur die is ingesteld, vraagt   de controller om activering van 
de primaire circulatiepomp. Wanneer de retourtemperatuur het instelpunt bereikt, krijgt de pomp de 
opdracht om te stoppen en de warmteoverdracht van de primaire naar de secundaire te stoppen.

Omschrijving
De standaard AquaPool-modules zijn allemaal uitgerust met:

• Platenwisselaar (inox of titanium) en nitrilafdichtingen met ACS

• Zeer efficiënte primaire circulatiepomp

• Precisietemperatuursensor voor de regeling geïnstalleerd op de retour

• Hoge precisie temperatuursensor voor de veiligheid geïnstalleerd op de uitlaat

• Regulator ingesteld in de fabriek

• Kraan en isolatiekranen ¼ draai op de primaire.

Voorgemonteerd Referentie
Aquapool dubbelw.warmtew.voorgem. 4.10 Inox - 33 kw S4AQPOOL-4.10DW   

Aquapool dubbelw.warmtew.voorgem. 4.20 Inox - 75 kw S4AQPOOL-4.20DW   

Aquapool dubbelw.warmtew.voorgem. 4.40 Inox - 140 kw S4AQPOOL-4.40DW*   

Aquapool dubbelw.warmtew.voorgem. 4.10 titanium - 33 kw S4AQPOOL-4.10DWT   

Aquapool dubbelw.warmtew.voorgem. 4.20 titanium - 75 kw S4AQPOOL-4.20DWT   

Aquapool dubbelw.warmtew.voorgem. 4.40 titanium - 140 kw S4AQPOOL-4.40DWT*   

* Warmtewisselaar beschikbaar op bestelling / Recupel tax: + 0,41 €



Warmtewisselaars

Technische eigenschappen Aquapool 4.10 Aquapool 4.20 Aquapool 4.40

Primaire Temperatuur* 45/40 °C 60/48,3 °C 80/61,3 °C 45/40 °C 60/48,6 °C 80/61,7 °C 45/40°C 60/40,4 °C 80/50 °C

Vermogen* 14,4 kW 33 kW 53 kW 34,5 kW 79 kW 125 kW 43,1 kW 141 kW 224 kW

T. secundaire uitgang* 31,2 °C 39,5 °C 48,2 °C 31,6 °C 40,1 °C 49,2 °C 31,6 °C 41,3 °C 46,6 °C

Primair debiet 2,5 m3/u 6 m3/u 7,5 m3/u

Secondair debiet 2 m3/u 4,5 m3/u 9 m3/u

Waterkolom primair 1,8 mCE 1,8 mCE 1,8 mCE 1,8 mCE 1,8 mCE 1,8 mCE 1,1 mCE 1,1 mCE 1,1 mCE

Drukverdelers secondair 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE

Druk (primair/secondair) 6b / 10b 10b / 10b 10b /10b

Temperatuur (primair/secondair) 90 °C / 60 °C 90 °C / 60 °C 90 °C / 60 °C

Afmeting  LxlxH 636 x 315 x 1111 mm 636 x 363 x 1111 mm 786 x 363 x 1111 mm

Primaire koppeling Rp 1 1/4“ Rp 1 1/4“ Rp 1 1/4“

Secondaire koppeling PVC Ø50 PVC Ø50 PVC Ø50

* Voor een retour temperatuur van het zwembad aan 25°C
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Warmtewisselaars

S4A - Naakte platenwarmtewisselaars

Toepassing:
Opwarmen van publieke of privé zwembaden, wellness centra, spa’s, visvijvers ...

Werkingsprincipe
De warmte van het primaire circuit (warmtepomp, ketel of stadsnetwerk) wordt via de platenwarm-
tewisselaar naar het water overgebracht om het te verwarmen. De wisselaar moet worden gekoppeld 
aan een temperatuurregelsysteem.

Omschrijving:
SONDEX® S4A-warmtewisselaars is verkrijgbaar met:

• IT10-omkasting: economisch en compact - tot 10 bar.

Sondex warmtewisselaar met platen GARANTIE

2jaar

Dubbelwandige 
warmtewisselaar 
in inox of titanium
É  Goedgekeurd door Belgaqua 

(n°10/170/14A)

Standaard omkasting

Naakt - met standaard omkasting Referentie
Warmtew.dubbele plaat - naakt -33 kw - inox - Basis omkasting S4A-IT10-10-TL-DW   

Warmtew.dubbele plaat - naakt - 75 kw - inox - Basis omkasting S4A-IT10-20-TL-DW

Warmtew.dubbele plaat - naakt - 140 kw - inox - Basis omkasting S4A-IT10-40-TL-DW*  

Warmtew.dubbele plaat - naakt - 33 kw - titanium - Basis omkasting S4A-IT10-10-TL-DW-TI

Warmtew.dubbele plaat - naakt - 75 kw - titanium - Basis omkasting S4A-IT10-20-TL-DW-TI  

Warmtew.dubbele plaat - naakt - 140 kw - titanium - Basis omkasting S4A-IT10-40-TL-DW-TI*

* Warmtewisselaar beschikbaar op bestelling / Recupel tax: + 0,41 €



Warmtewisselaars

Toebehoren

Technische eigenschappen S4A - 10 platen S4A - 20 platen S4A - 40 platen

Primaire Temperatuur* 45/40 °C 60/48,3 °C 80/61,3 °C 45/40 °C 60/48,6 °C 80/61,7 °C 45/40°C 60/40,4 °C 80/50 °C

Vermogen* 14,4 kW 33 kW 53 kW 34,5 kW 79 kW 125 kW 43,1 kW 141 kW 224 kW

T. secundaire uitgang* 31,2 °C 39,5 °C 48,2 °C 31,6 °C 40,1 °C 49,2 °C 31,6 °C 41,3 °C 46,6 °C

Primair debiet 2,5 m3/H 6 m3/H 7,5 m3/H

Secundair debiet 2 m3/H 4,5 m3/H 9 m3/H

Waterkolom primair 3 mCE 3 mCE 3 mCE 4 mCE 4 mCE 4 mCE 2,1 mCE 2,1 mCE 2,1 mCE

Drukverdelers secundair 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE

Druk (primair/secundair) 10b / 10b 10b / 10b 10b / 10b

Temperatuur (primair/secundair) 90 °C / 60 °C 90 °C / 60 °C 90 °C / 60 °C

* Voor een retour temperatuur van het zwembad aan 25°C.

Optie Referentie
Isolatiekast uit minerale wol ISOLSONDEX   

Koppeling onderdelen Referentie
Module PVC ingang SONDPVCE   

Module PVC uitgang SONDPVCS   

Module staal ingang SONDACE   

Module staal uitgang SONDACS   

Beveiligde plaat S4A 2x0,4mm INOX SONDPLINOX   

Beveiligde plaat S4A 2x0,4mm TITANIUM SONDPLTIT   

Plaataansluiting S4A NBR HT SONDJOINT   

PVC lijmring met achtkant en binnendraad 50 x 1''1/4 L3.10.051   

Koppeling, verlijmen vrouw x draad vrouw, 
PVC/roestvrij staal 50 x  1 /2" - bar

O102104   

msc
Nouveau tampon




