
GRZANIE BASENU 
DZIECINNIE PROSTE

2 GWARANCJA STAŁEJ TEMPERATURY

Grzanie wody w basenie może odbywać się wyłącznie w momencie kiedy
pracuje obieg filtracji. Zastosowanie funkcji „PRIORYTET GRZANIA”
pozwala pompie ciepła Z200 kontrolować obieg filtracji i dzięki
temu utrzymać odpowiednią temperaturę wody w każdych
warunkach.

3 ODPOWIEDNIA DLA WIĘKSZOŚCI BASENÓW

Prosta, niezawodna i ekonomiczna, pompa ciepła odpowiednia do 
wszystkich typów basenów do pojemności maksymalnej do 70 m3. DO 

70 M3

FUNKCJA
PRIORYTET
GRZANIA

1 KOMPAKTOWA BUDOWA

Model charakteryzujący się bardzo zwartą budową, 40%
bardziej kompaktową niż inne modele. Pompa ciepła
Z200 zapewnia bardzo efektywną pracę, zajmując minimalną ilość miejsca
wtwoimogrodzie.

KOMPAKTOWA

Z200

POMPA CIEPŁA
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STANDARDOWE AKCESORIA

DOSTĘPNE AKCESORIA

DO JAKICH BASENÓW?

Pokrowiec zimowy

SPECYFIKACJA

Przystępne cenowo i łatwe w instalacji, pompy ciepła Zodiac® są idealnym 
rozwiązaniem, kiedy chcemy przedłużyć okres użytkowania basenu lub po prostu 
cieszyć się komfortowo ciepłą wodą w basenie.

Około 80% energii  używanej do grzania wody w basenie pochodzi 
z powietrza!

TYTAN  
WEWNĄTRZ

lata

GWARANCJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODELE Z200 M2 Z200 M3 Z200 M4 Z200 M5

Rekomendowana pojemność basenu* (m3) 0-30 20-45 30-60 40-70

efektywność: powietrze 28°C / woda 28°C / 80% wilgotność

Moc uzyskana (kW) 6.1 9 12 14.1

Moc pobierana (kW) 1.1 1.9 2.5 3

COP 5.6 4.7 4.8 4.7

efektywność: powietrze 15°C / woda 26°C / 70% wilgotność

Moc uzyskana (kW) 4.6 6.3 8.4 10.2

Moc pobierana (kW) 1 1.6 2.1 2.6

COP 4.5 4 4 4

specyfikacja techniczna

Przyłącze hydrauliczne: Ø 40 lub 50,klejone

Przyłącze elektryczne: 230 V/ 1/ 50 Hz

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 84 x 38.5 x 66.6 cm

Poziom hałasu w odległości 10 m dB(A)) 37.4 38.7 41 44

Pilot

Zestaw 
konserwacyjny dla 

pompy ciepła.

Wytrzymały 
wymiennik
Opatentowany 
wymiennik ciepła 
wykonany z tytanu.

Intuicyjny panel
Korzystając z panelu LCD,
naciśnij przycisk Start,
wybierz temperaturę i nie 
martw się o nic więcej.

1 BASENY NAZIEMNE ORAZ 
TRADYCYJNE

2 BASENY ZEWNĘTRZNE DO OBJĘTOŚCI 
70M3

3 MOŻE PRACOWAĆ Z 
KAŻDYM SYSTEMEM 
UZDATNIANIA WODY

*szacowane średnie wartości dla basenów prywatnych z przykryciem, użytkowanych od końca maja do początku września.

COP (współczynnik wydajności) jest zależnością pomiędzy mocą
dostarczoną do wody, a energią elektryczną pobraną przez urządzenie.
COP 5 oznacza, że 1kWh energii elektrycznej pobranej przez urządzenie,
przetwarzany jest na 5 razy więcej energii oddawanej do wody, czyli 5kWh.

Czym wyższa wartość COP, tym bardziej efektywne i ekonomiczne jest 
urządzenie.

UWAGA: przy porównywaniu produktów i ich wartości COP należy
uwzględniać identyczną wartość temperatury powietrza i wody oraz
wilgotności powietrza.


