Berekening
Warmtepomp

Om tot een juiste aanschaf keuze te komen vragen wij
u het onderstaande vragenformulier in te vullen.
Met deze gegevens wordt een berekening gemaakt
wat de verbruik kosten zijn voor gewenste
zwemperiode en advies van juist model.
Er kan een keuze gemaakt worden in 3 verschillende
typen warmtepompen van BWT.
Prijzen staan online op de website van Aquasilver

Inverter warmtepomp modellen

Keuze uit 3 modellen:
1. De BWT Fairland IPHCR Inverter Plus deze warmtepomp kan verwarmen maar ook koelen. Heeft een zeer hoge COP
(rendement), de warmtepomp kan ook uitgebreid worden met een Wifi module om de warmtepomp te bedienen met
de app of aflezen van de actuele temperaturen etc. 3 jaar volledige garantie.
2. De Inverter Comfort warmtepomp is iets voordeliger en kan alleen verwarmen geen mogelijkheid voor Wifi
module, 2 jaar volledige garantie.
3. BWT Climexel Zubadan warmtepomp is een super warmtepomp die bij -15 graden nog een rendement heeft van
75%, deze Inverter warmtepomp zijn voor 4 seizoenen zwembaden de beste keuze. Veel gekocht door hotels en voor
particuliere binnenzwembaden. 3 jaar volledige garantie.
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VRAGENLIJST
Land
Woonplaats
Ligging zwembad
Type zwembad
Bescherming wind
Vorm zwembad
Lengte zwembad (in meters)
Breedte zwembad (in meters)
Water volume (in m3)
Gebruik vanaf week:
Gebruik tot week:
Gewenste temperatuur
(graden)

Filtratie tijd (in uren,
Advies is 15 uur p/d)

Aantal zwemmers (aantal
personen)
Overloop of skimmers
Jetstream (tegenstroming)
Gebruik van overkapping
Inbouw zwembad
Wanden van zwembad

Bodem zwembad

Waterdichtheid
Energie prijs (standaard 21 cent
p/kw)

Aanwezigheid
Isothermische afdekking
Model warmtepomp

Binnen
Buiten zwembad
Prive
Openbaar zwembad
Goed
Gemiddeld
Slecht
Rechthoek
Rond
Vrije vorm
8,5
7,0

55
Gemiddeld vanaf 15 mei
Gemiddeld tot 15 sept.

28

15
2

Skimmer
Overloop
Neen
Ja
Neen
Ja
Inbouw
Opbouw
Vilt 550 g/m2.
Vilt 200 g/m2
Foam 28kg/m3
Foam 50kg/m3
Niets
Vilt 550 g/m2.
Vilt 200 g/m2
Foam 28kg/m3
Foam 50kg/m3
Niets
Liner
Gewapende folie
Tegels
€ 0,21

Ja
IPHCR

Neen
Pioneer Comfort
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Zubadan

Naam:
Tel:
Mail adres:

Formulier mailen naar aquasilverinfo@gmail.com
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