Sistemas de climatização da água da piscina
Controlo da temperatura da água da sua piscina

Bombas de calor ar-água

O sistema mais eficiente e
rentável
A Astralpool coloca à sua disposição uma vasta gama de
bombas de calor para responder às suas necessidades,
tanto em potência como em tipos de instalação.
Desde as pequenas piscinas privadas até às maiores
piscinas públicas podem ser climatizadas com as bombas
de calor AstralPool. Uma gama completa para satisfazer
os utilizadores mais exigentes.
O princípio de funcionamento da bomba de calor é muito
simples. Logo que a sonda de temperatura detecta que
a água da piscina deve ser aquecida, arranca o ventilador
e acciona o circuito frigorífico para captar as calorias do
ar e transmiti-las à água.
Este sistema está pensado para alargar a temporada de
utilização da sua piscina, por isso é utilizado
especificamente nas piscinas ao ar livre. O objectivo é
manter a água da piscina à temperatura desejada pelo
utilizador para que possa utilizá-la sempre que a
temperatura exterior for agradável, ou seja, a partir de
5/10 ºC.

Menor consumo de energia
É o sistema mais económico para aquecer a água
da piscina. Por cada kW consumido fornece entre 4
a 5 kW de energia térmica. É o que se chama COP
ou coeficiente de rendimento.

Fiabilidade
Um sistema seguro, silencioso e fácil de instalar.
Basta uma tomada eléctrica de ligação à terra.

Poupança
O seu rendimento óptimo é alcançado a partir de
temperaturas ambiente entre 10 a 15 ºC. A
manutenção é mínima. Para além disto, ao utilizar
durante mais tempo a sua piscina vai ajudá-lo a
amortizar o investimento que fez na piscina.

Ecológico
Carga de gás de fréon R-407-C inofensivo para a camada
de ozono.

Adaptáveis
As bombas de calor AstralPool distinguem-se pela
sua adaptabilidade às necessidades de cada
piscina.

Anticorrosivo
Permutador de Titânio com revestimento em PVC e
serpentina em TITANUM G2, de acordo com a norma
ASTM B 338.99. Resistência com garantia contra
qualquer tipo de corrosão ou agressão química
electro-física provocada por um possível processo
de electrólise do sal.

Bombas de calor para instalação ao ar livre

CANCÚN Para aquecer a água de piscinas residenciais
Design robusto e ligeiro em ABS termoconformado, com uma grande superfície da
bateria evaporadora que lhe permite obter um alto rendimento.
Compressor scroll, muito silencioso e com grande tolerância às oscilações de voltagem.

MALDIVAS Para aquecer a água de piscinas residenciais
Modelo mural, ideal para colocar encostado à parede de forma a ficar integrado na paisagem.
Chassis em chapa lacada ou alumínio com magnésio, com um acabamento de grande
qualidade.
Compressor scroll, muito silencioso e com grande tolerância às oscilações de voltagem.

BAHÍA Para aquecer a água das piscinas públicas
Bomba de calor de construção monobloco com saída de ar vertical. Ideal para grandes
potências.
Compressor hermético com silenciador.
Disponível com dois acabamentos: chapa lacada ou alumínio com magnésio.

* As bombas de calor estão limitadas, por motivos de segurança, para aquecer a água da piscina até à temperatura máxima de 40ºC. O seu rendimento
será condicionado por factores tais como a temperatura ambiente, a utilização de cobertura isotérmica e as medidas da piscina. O seu distribuidor
AstralPool poderá aconselhar a bomba de calor que melhor se adapta às suas necessidades.

Bomba de calor para instalação no local técnico

VALLARTA Para aquecer a água de piscinas residenciais
Bomba de calor ar-água com ventiladores centrífugos. Modelo mural monobloco.
Precisa de uma entrada livre de ar exterior e uma conduta de descarga para libertar
o ar frio para o exterior.
Disponível com dois acabamentos: chapa lacada ou alumínio com magnésio.
Compressor hermético sem silenciador.

VALLARTA REVERSÍVEL Para aquecer ou arrefecer a água de piscinas residenciais
Funciona com temperaturas até -5ºC. Em zonas com temperaturas inferiores a +5ºC
recomenda-se um sistema de aquecimento complementar.
Recomendada para as zonas onde as noites são particularmente frias. Não deixa de funcionar mesmo
que gele ocasionalmente. Também pode funcionar como refrigerador.

VALLARTA REVERSIBLE For heating or cooling the water in residential pools
This operates up to temperatures of -5ºC. In areas with temperatures lower than +5ºC
a complementary heating system is recommended.
Especially recommended for areas where the night time temperatures are particularly
cold. The heat pump will not stop operating even though it occasionally freezes.
It can also be used as a cooler.

MAYA Para aquecer a água de piscinas públicas
Ideal para piscinas públicas ou colectivas de hotéis e parques de campismo.
Bomba de calor ar-água com ventiladores centrífugos. Modelo mural monobloco.
Precisa de uma entrada livre de ar exterior e uma conduta de descarga para libertar
o ar frio para o exterior.
Disponível com dois acabamentos: chapa lacada ou alumínio com magnésio.
Compressor hermético com silenciador.

Bombas de calor ar-água

Pot. térm.

Voltagem

Intensidade

* O cálculo de potências foi feito tendo por base uma temperatura ambiente de 16ºC, 20ºC de temperatura da água e 70% de
humidade relativa.
* Condições limite do funcionamento: temperatura mínima ambiente de 5ºC; temperatura máxima da água da piscina de 40ºC.

Pot. térm.

Voltagem

Intensidade

alumínio com magnésio

* O cálculo de potências foi feito tendo por base uma temperatura ambiente de 16ºC, 24ºC de temperatura da água e 70% de humidade relativa.
* Condições limite do funcionamento: temperatura mínima ambiente de 5ºC (excepto nos modelos reversíveis que podem funcionar até -5ºC); temperatura máxima
da água da piscina de 40ºC.

Refrigeradores

Entre na água fria mesmo no Verão
Os refrigeradores ar-água da Astralpool são indicados para reservatórios de água fria de balneários, termas, centros
de reabilitação.
Pensada para as piscinas que requerem uma temperatura de água a partir de 10ºC.

ALASKA Instalação ao ar livre

Design monobloco de tipo mural que permite instalar a máquina na parede, de
preferência o mais perto possível da sala técnica.
Construção em alumínio com magnésio anticorrosão.

SIBERIA Instalação na sala técnica
Design monobloco para instalação na sala técnica.
Precisa de uma entrada livre de ar exterior e uma conduta de descarga para libertar
o ar quente para o exterior.

Pot. térm.

Voltagem

Intensidade do compressor

* A potência de frio foi calculadas tendo por base uma temperatura ambiente de 35ºC, e água de entrada a 12ºC de temperatura.

Permutadores eléctricos de calor

Um sistema rápido e seguro
Sistema de aquecimento da água da piscina de fácil instalação e rendimento imediato, através de resistências eléctricas.
Concebido para aquecer a água de piscinas ou spas.
Potências disponíveis entre 3 e 18 kW.
Corpo em aço inoxidável AISI-316 e resistências blindadas em INCOLOY 825.

Inclui todos os elementos de comando na caixa de ligações.
All command elements included in the box.

Não inclui contactor na caixa de ligações (circuito de comando incompleto)
Contactor is not included in the box. This requires additional
circuit board in order to operate.

Pot. térm.

Voltagem

Intensidade

* Os modelos até 9 kW estão disponíveis em I/220 V.
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Reservamo-nos o direito de mudar total ou parcialmente as características dos nossos artigos ou o conteúdo deste documento sem aviso prévio aviso.

