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Warm water binnen 
handbereik

Toestellen met kleine inhoud  
zijn door hun beperkte
afmetingen en hun snelle 
opwarming bijzonder geschikt 
voor gedecentraliseerde 
toepassingen. Ze kunnen altijd 
in de onmiddellijke nabijheid 
van het aftappunt worden 
gemonteerd en afhankelijk van 
het toestel boven of onder 
spoeltafel en lavabo.

De installatie is praktisch  
overal mogelijk waar men over  
een koudwaterleiding beschikt.   
Het toestel kan handig worden  
weggewerkt in een keuken- of  
badkamermeubel.

Thermor T 010 SS 2 en  
T 015 SS 2

Deze Thermor boilers kunnen  
een grote hoeveelheid water in  
zeer korte tijd produceren 
dankzij hun krachtige vermogen.

Het toestel kan zowel op  
waterdruk als drukloos aange- 
sloten worden. In het laatste  
geval is altijd een speciale  
lagedrukmengkraan vereist en  
kan er slechts één aftappunt  
worden bediend. Bij aansluiting  
onder waterdruk is er een vei- 
ligheidsgroep vereist.

Eigenschappen
• Het onderbouwmodel van

15 liter is zeer compact en  
dus ideaal bij plaatsgebrek.

• Temperatuurinstelling van
10°C tot 65°C door een
thermostaat aan de voorzijde.

• Antivriesstand.
• Controlelampje.
• Aansluiting is drukloos of

onder waterdruk mogelijk.
• Het schema van de elektri- 

sche aansluiting is in de kap
geïntegreerd.

• De bedieningstoetsen zijn op
een schuin vlak geplaatst
zodat ze steeds zichtbaar
blijven, ongeacht hoe de
boiler geïnstalleerd is.

• Beschermingsgraad : IP24.
• Eén jaar extra “certificaat van

vertrouwen”.

Toestellen met kleine 
inhoud : email kuip

Technische kenmerken

Type   Thermor 010 SS 2 Thermor 015 SS 2

Artikel nr. TH.1.15.0005 TH.1.15.0010

Inhoud in L 10 15

Hoogte in mm 456  399  

Breedte in mm 255 338

Diepte in mm 262            345

Aansluitspanning in V 230  230

Aansluitvermogen in W 2000  2000

Opwarmtijd tot 65°C

bij een  t van 50°C 10 l/19 min  15 l/28 min

Signalisatielampje Ja Ja

Beveiligingsgraad IP 24 IP 24

+

In optie : veiligheidsgroep 3/8”  DN.1.19.0005

19 min 28 min

Zwembadwarmtepomp
met hoge COP

De Aquaplex zwembadpompen 
worden compleet geleverd met : 
• Bekabelde touchscreen
   afstandsbediening en water-
   dichte montagebox voor touch
   paneel.
• Water aan- en afvoer aansluit-
   stukken voor montage met
   diameter 50 mm aansluit-
   materialen.
• Ingebouwde flowswitch met
   levenslange garantie.
• Uitgebreide Nederlandstalige
   handleiding.
• Garantietermijn : 3 jaar On-Site
   op toestel en compressor
   (mits vakkundig geïnstalleerd).

Model

AQ.5.91.1105

MP-15HE-2 MP-20HE-2

AQ.5.91.1110 AQ.5.91.1115

MP-30HE-2 

AQ.5.91.1120

MP-40HE-2

AQ.5.91.1125

MP-60U3HE-2

Zwembadwarmtepomp met horizontale lucht uitblaasmond 
en kunststof behuizing

Artikel nr.

Verwarmvermogen bij A 24°C / W 26°C 7300 9700 14000 19000 25500

Verwarmvermogen bij A 15°C / W 26°C Watt 6000 8000 11500 15500 21000

Geschikt voor zwembaden met inhoud t/m   (²) m³ 25 35 50 70 120

COP waarde (3) bij A 24°C / W 26°C W/W 5,3 5,2 5,7 5,5 5,3

COP waarde (3) bij A 15°C / W 26°C W/W 4,3 4,3 4,65 4,45 4,3

Aansluit voltage V/Ph/Hz 230/1/50 380/3/50

Diameter aansluiting water aan-en afvoer Ømm 50

Warmtewisselaar Titanium, Chloor en zoutwater bestendig (normale zwembadconcentraties)

Geluidsniveau unit (op 1 meter afstand) dB(A) 51 54 56 56 58

Afmetingen unit LxHxD mm 1050x655x455 1050x655x455 1165x870x500 1165x870x500 1010x1180x765

¹ Specificaties kunnen z   onder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Druk en zetfouten voorbehouden. 
² Indicatief. Vraag uw installa   teur voor een juiste warmteberekening.
³ Gemeten met buit  enlucht temperatuur 15ºC DB / 12ºC NB, watertemperatuur 26ºC In / 28°C Uit
3 Gemeten met buitenlucht temperatuur 24°C DB / 19°C NB, watertemperatuur 26°C In / 28°C Uit

Technische kenmerken

Eigenschappen
• Solide kunstof behuizing in
houtkleurige bruine kleur.
• Energiezuinige R410A
compressor.
• Electronisch expansieventiel.
• Ook geschikt om te koelen.
• Touchscreen
bedieningspaneel.
• Paneel ingebouwd in
waterdichte box.
• Topkwaliteit flowswitch.
• Automatische ontdooifunctie.
• Zelfdiagnose met foutlezing.
• Geen koeltechnische kennis
vereist voor installatie.

Deze HE-2 zwembadpompen zijn 
uitgevoerd met een grotere 
condensor dan normaal. Ook zijn 
deze zwembadpompen voorzien 
van een electronisch gestuurd 
expansieventiel. De HE-2 
zwembadwarmtepompen zijn 
gemaakt om nog langer te 
kunnen doorverwarmen 
gedurende de koudere periodes 
en zijn werkzaam tot -5°C buiten- 
temperatuur. Bijkomend voordeel 
is dat deze HE-2 zwembad-
pompen nog zuiniger zijn met 
energie dan onze MaxPump-ND 
series.

Verticale lucht
uitblaasmond

Watt

Type


