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referência Descrição               Imagem

ASP20 SolIuS Poolbox 20  

ASP26 SolIuS Poolbox 26

Arranque do equipamento não incluído.

modelo Poolbox 20 Poolbox 26

DADoS TéCNICoS Alimentação (v) 400 400

Corrente máxima consumida* (A) 10 14

Potência máxima consumida* (kWe) 5,5 7,0

Dimensões alt x larg x prof (mm) 1455 x 940 x 340 1455 x 940 x 340

Nível sonoro 1m/2m/4m/8m (dB) 56/50/44/38 56/50/44/38

Gás refrigerante r410a (kg) 2,70 3,00

Ligações tubo PvC piscina (mm) Ø50 Ø50

Caudal água (m³/h) 9 10

Temperatura ar exterior ** (ºC) -5 a 40 -5 a 40

Peso (kg) 102 102

PreSTAçõeS AqueCImeNTo
Tar ext.=30ºC; Tentrada água=26ºC

potência térmica / potência eléctrica (kWt/kWe)  2,35/3,7 31,8/4,9

CoP 6,4 6,4

PreSTAçõeS AqueCImeNTo
Tar ext.=26ºC; Tentrada água=20ºC

potência térmica / potência eléctrica (kWt/kWe) 20,9/3,6 25,8/4,5

CoP 5,8 5,8

PreSTAçõeS AqueCImeNTo
Tar ext.=10ºC; Tentrada água=26ºC

potência térmica / potência eléctrica (kWt/kWe) 11,9/2,9 15,3/3,8

CoP 4,1 4,0

PreSTAçõeS AqueCImeNTo
Tar ext.=0ºC; Tentrada água=26ºC

potência térmica / potência eléctrica (kWt/kWe) 8,7/2,7 11,2/3,5

CoP 3,2 3,2

uTIlIzAção reComeNDADA*** volume piscina (m³) 100 130

* Condições de plena carga. estes valores devem ser utilizados para o dimensionamento de cabos e protecção eléctrica (aconselhável instalar disjuntor tipo D).
** As prestações das bombas de calor são fortemente influenciadas pelas condições de temperatura e humidade do ar ambiente e da temperatura da água.
*** Considerando cobertura do plano de água e funcionamento contínuo da bomba de calor.

PISCINAS
AqueCiMeNTo • SolIuS Poolbox

AqueCImeNTo muITo eCoNómICo De PISCINAS
pelo aproveitamento da energia do ar ambiente com a tecnologia da bomba de calor 
aerotérmica, permitindo aumentar a temporada de utilização da piscina.

PermuTADor De TITâNIo INCluíDo
para interligação directa com o sistema de filtragem da piscina.

fuNCIoNAmeNTo SIleNCIoSo, CómoDo e lImPo
escolha natural para aumentar a temporada de utilização da piscina, sem recorrer a gás 
ou gasóleo, sem chaminés, sem cheirar e quase
sem obras.

reNTAbIlIzAção Do INveSTImeNTo NA PISCINA
porque aumenta muitíssimo a utilização da piscina, com custo muito mais reduzido em 
comparação com uma caldeira convencional

fuNção DeSCoNgelAmeNTo

máxImA PouPANçA

fuNCIoNAmeNTo ATé -5ºC


