SKRZYNKI STERUJĄCE

Multisterownik METEOR
Inteligentny multisterownik Meteor zajmie się wszystkimi funkcjami niezbędnymi do
prawidłowej pracy Twojego basenu! Łatwa instalacja, wielozadaniowość, intuicyjne
menu, a przy tym sprawne zarządzanie operacjami w basenie.
Steruje pracą: filtracji, pompy filtracyjnej, ogrzewania, oświetlenia, elektrolizera,
przykrycia basenowego, regulatora poziomu wody i wiele innych.
Posiada 2 dodatkowe wyjścia (dla ogrzewania, stacji dozowania lub pompy
wspomagającej) oraz wyjście na 230V. Może być sterowany zdalnie za pomocą
pilota lub aplikacji Bluetooth (opcje dodatkowe). Dostosowuje pracę filtra do
temperatury i przykrycia, co daje mniejsze zużycie energii, środków chemicznych
oraz zmniejszenie wydatków! Posiada wbudowany system przeciwzamarzaniu, aktywując system filtracji przy niskich
temperaturach. Zasilanie 230V/50 Hz, zużycie energii: 20W, maks. natężenie: 16A, maks. moc pompy: 1,5 kW.
kod 14810

Sterownik pompy filtra AS Control 3
Szerokie spectrum ustawień pracy: zawór słupowy, praca pompy w 3 szybkościach,
ogrzewanie, zawór motorowy, czas pracy pompy 230V lub 400V.
.

kod
AS Control

225000

czujnik temp. wody

225002

czujnik solaryczny

285010

Sterownik pompy filtra Tebas
Estetyczna skrzynka sterująca czasem pracy pompy filtra. Elementy elektryczne
są już zamontowane wewnątrz skrzynki.
kod
230V lub 400V do 9-14 A

14801

230V lub 400V do 4-6,3 A

14802

230V lub 400V do 6-10 A

14803

Sterownik Tebas Pool-Consulting z termostatem
Kieruje pracą: pompy filtra, kolektorów słonecznych, zaworu płukania automatycznego, ogrzewania, techniki dozowania, sterownika zbiornika przelewowego,
zaworu motorowego.
kod
sterownik 230V

14800

czujnik solaryczny

14815

Sterownik zbiornika przelewowego Niva z 5 elektrodami
Utrzymuje właściwy poziom wody, zapewniając ochronę pompy i zmniejszenie
zużycia wody. Posiada funkcje: automatyczne napełnianie, zabezpieczenie przed
brakiem wody, opróżnianie za pomocą zaworu elektrycznego.
Zasilanie 230V, IP-55.
Kod 281515
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Sterownik PN Tebas
Obudowa IP67, wykonane wg PN-EN 60529.
Podłączenie włącznika PN umieszczonego w basenie.

9-14 A do 2,2 kW przy 230V
lub do 5,5 kW przy 400V
6-10 A do 4,0kW przy 400V
lub do 2,0kW przy 230V
redukcja dla czerwonego wężyka

Sterownik pneumatyczny H.L.
Przystosowane do podłączenia włączników
ze stali - z czerwonym wężykiem.

kod
do 2,6 kW, 400V 375150
do 1,1 kW, 400V 375152
do 0,9 kW, 230V 375154

kod 375146
kod 375148

kod
do 1,1 kW, 230V 375156
do 4,0 kW, 400V 375180
do 5,5 kW, 400V 375181

kod 7777426

Sterownik Badu LOGIC
Steruje pracą pompy i ogrzewania.
Logic 1

271.6601.000

Logic 3

271.6603.000

Logic 2

271.6602.000

Logic WEB

271.6604.000

Wlacznik pneumatyczny z brazu i stali

płytka kod 374292
folia
374293

komplet z nakrętką
kod 374294

puszka z brązu
kod 8710050

wkład włącznika
kod 8712020

Sterowanie i wlacznik piezoelektryczny= dotykowy
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kod
puszka z brązu 8710050
uszczelka
375169

do 3,8 kW, 400V
lub 1,2 kW, 230V kod 375186

kod
wkład włącznika 8716020

do 2,6 kW, 400V
do 2,2 kW, 400V

kod
375166
375190

TECHNIKA BASENU Z RYNNĄ

Rynny przelewowe
Rynny przelewowe ORION to gotowe elementy skręcane śrubami i montowane na wspornikach. Rynna wykonana
jest z tej samej stali co panel ORION i pokryta jest wewnątrz folią PCW. Łączenia rynny uszczelnia się masą silikonową
i płynną folia PCW. Przygotowana dla kratki o szerokości 245 mm i wysokości 22 mm.

rynna dł. 2 mb
rynna dł. 1 mb
rynna dł. 0,5 mb
prawy narożnik
lewy narożnik
wspornik rynny
śruba rynny

kod orion140
kod orion141
kod orion142
kod orion143
kod orion144
kod orion145
kod orion137

odpływ rynny kod 325060

odpływ rynny kod 3941000

Gotowe rynny basenowe wykonane maszynowo z milimetrową dokładnością, prefabrykaty gotowe do montażu.
Prosta, estetyczna rynna Standard o idealnych wymiarach; wykładana jest folią, mozaiką lub malowana farbą
epoksydową.

Standard kod 19700
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Kratka rynny przelewowej
Kratka rynny przelewowej wykonana z białego polipropylenu sanitarnego z wysoką odpornością na UV. Górna powierzchnia antypoślizgowa. Wysokość 24 mm. Kratki o szerokości 245 mm dostosowane do wymiarów rynny Orion
i Standard, które wykonywane są wg standardów. Wszystkie kratki mogą być dostarczone w kolorze wg numeru RAL.
model Classic laczenie pojedyncze

model Classic laczenie podwójne

szerokość 200 mm kod 11111podw
250 mm kod 11112podw
300 mm kod 11109podw

szerokość 145 mm kod 11110
195 mm kod 11111
245 mm kod 11112

model Sopel laczenie pojedyncze

model Europe laczenie pojedyncze

szerokość 195 mm kod 11107
245 mm kod 11108

szerokość 195 mm kod 11115
245 mm kod 11120
Narozniki kratki rynny

model Muro laczenie pojedyncze

szerokość 195 mm kod 11116
245 mm kod 11121
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kod
kod
kod
kod

12382
22379
22380
12381

145 mm
195 mm
245 mm
295 mm

12390
22387
22388
12389

TECHNIKA BASENU Z RYNNĄ

Odplyw rynny z PE

Odplyw rynny PCW

Odpływ rynny z PE do montażu w rynnach
wykładanych płytkami. Posiada kaptur ochronny
i mankiet uszczelniający. Wyjście 45 stopni.

Odpływ rynny PCW do montażu w każdym basenie
z rynną. Solidnie wykonany z tworzywa ABS.
Sito mocowane za pomocą 2 śrub, wyjście klejone 63 m.

wymiar
75 mm

kod
282000

kod 20280

Odplyw do rynny foliowanej

śr.108 mm kod 325074
śr. 66 mm kod 325076
śr. 92 mm kod 325078

Odplywy rynny z brazu

kod 325060

szer. 65 mm, dł.100 mm kod 2200001
szer. 65 mm, dł.160 mm kod 2210020

Zbiorniki przelewowe z paneli ORION
Montaż zbiornika zajmuje 2-3 godziny. Z paneli ORION można skonfigurować zbiornik przelewowy w dowolnym
wymiarze o wysokości 110 cm. ORION to samonośna konstrukcja.
Panele stawiane są na twardym podłożu, skręcane ze sobą śrubami,
a podpory mocowane są kotwami klejonymi chemicznie.
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Czym podgrzewamy i jak to dziala?
Są ludzie, którzy czują się dopiero wtedy dobrze, gdy zrobią sobie przerębel w lodzie i wezmą prawdziwie
odświeżającą kąpiel. O wiele częściej mamy jednak pragnienie kąpać się w ciepłej wodzie. Czy woda w basenie ma
mieć 22 czy 28 stopni C, to indywidualna sprawa każdego. Jakie więc są możliwości, by to osiągnąć? W przypadku
basenu, który jest wykorzystywany tylko w lecie, powinno wystarczyć ogrzewanie pompą ciepła i promieniami
słonecznymi. Ale w naszej szerokości geograficznej, to nie wystarczy! Należy zatem ogrzewanie słoneczne traktować,
jako wspomagające główne ogrzewanie basenu. W instalacjach basenowych montuje się najczęściej wymiennik
ciepła współpracujący z piecem C.O. lub elektryczne podgrzewacze wody. Ogrzewanie basenu jest konieczne w
przypadku basenów halowych.

Wymienniki ciepla
Aby nie być uzależnionym od słońca, należy zamontować
w instalacji wymiennik ciepła podłączany do pieca C.O.
Płynąca z pieca gorąca woda wpływa do wężownicy
wymiennika i ogrzewa wodę z basenu. Temperatura wody
z basenu mierzona jest przez czujnik temperatury. Gdy
osiągnie ona wymaganą temperaturę, czujnik daje sygnał
do termostatu, który przerywa obieg wody gorącej z C.O.
Przy decyzji o zamontowaniu wymiennika należy uwzględnić
moc pieca C.O.

Pompy ciepla do basenów
To elektryczne urządzenia, wykorzystujące energię cieplną w powietrzu do podgrzania wody w basenie.Do przeprowadzenia tego procesu służy specjalny wymiennik, znajdujący się wewnątrz urządzenia. Pompa ciepła pobiera o
wiele mniej energii elektrycznej, niż typowy podgrzewacz wody. Jej sprawność określa współczynnik COP, który im
wyższy, tym lepiej.
Elektryczne podgrzewacze wody
Idealne rozwiązanie dla małych basenów i wanien.
Działanie podobne jak przy wymienniku, jednak zamiast
wężownicy znajduje się tu element grzejny.
Podczas eksploatacji podgrzewacza, należy zwrócić uwagę,
aby element grzejny nie uległ uszkodzeniu. Przyczyniają się
do tego: duża zawartość wapnia w wodzie, duża ilość
środków dezynfekujących, złe podłączenie zarówno od
strony elektrycznej, jak i hydraulicznej.
Zaleca się stosowanie tego rozwiązania, gdy nie można
zastosować innego. Koszty eksploatacji są wysokie.

Kolektory sloneczne
Płyty i maty z tworzywa instalowane są na dachu lub na ziemi. Pompa filtra tłoczy wodę do kolektorów, gdzie ta
zostaje ogrzana. Jeżeli słońce nie świeci, przepływ wody do kolektorów zostaje odłączony za pomocą specjalnego
zaworu. Ważne jest dokładne dobranie ilości płyt kolektorowych do wielkości basenu.
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Elektryczne podgrzewacze wody
Elektryczny podgrzewacz wody – obudowa ze stali
Wykonany z najlepszej stali 316L. Element grzewczy stanowią specjalne pręty grzewcze. W komplecie znajduje się
termostat do ustawiania żądanej temperatury wody w basenie od 0 do 45 stopni C, termostat bezpieczeństwa,
czujnik braku wody. Napięcie 400 V. W opcji czujnik przepływu, który można zamontować w podgrzewaczu lub
na rurociągu, dla zabezpieczenia podgrzewacza przed włączeniem, jeśli nie ma przepływu wody. Podgrzewacz
z grzałką tytanową nadaje się do pracy przy wodzie słonej.

Nazwa
podgrzewacz 6 kW, 400 V, 9 A
podgrzewacz 9 kW, 400 V, 14 A
podgrzewacz 12 kW, 400 V, 18 A
podgrzewacz 15 kW, 400 V, 22 A
podgrzewacz 18 kW, 400 V, 27 A
czujnik przepływu

kod
14026
14029
14032
14035
14038
14040

tytanowa
14027
14030
14033
14036
14039

Zlaczki do laczenia podgrzewaczy z instalacja basenowa
śrubunek metal GZ 1

1

/2 ”

- PCW 50 mm

kod 60905

Elektryczny podgrzewacz wody – obudowa z tworzywa
Obudowa wykonana z poliamidu. Element grzewczy stanowią specjalne pręty grzewcze. W komplecie znajduje się
termostat do ustawiania żądanej temperatury wody w basenie od 0 do 45 stopni C, termostat bezpieczeństwa,
przyłącza do instalacji basenowej z tworzywa rura klejona 50 mm. Dostępny też w wersji z grzałką tytanową
do pracy przy wodzie słonej.

nazwa
podgrzewacz
podgrzewacz
podgrzewacz
podgrzewacz
podgrzewacz
podgrzewacz

3 kW, 400 V, 8 A
6 kW, 400 V, 9 A
9 kW, 400 V, 14 A
12 kW, 400 V, 18 A
15 kW, 400 V, 22 A
18 kW, 400 V, 27 A

kod
14000
14002
14003
14004
14005
14006
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Pompy ciepla

- caloroczne - na kazda pore roku

Ponieważ koszty zużycia energii rosną, rządy w wielu krajach na całym świecie zobowiązane są do ograniczenia
zużycia energii. W rezultacie systemy, które są w stanie zmniejszyć zużycie energii są coraz bardziej istotne
i pożądane na rynku. Nasze pompy ciepła oparte są na bardzo wydajnej i przyjaznej środowisku technologii,
ponieważ większość pobieranej energii potrzebnej do wytworzenia ciepła, pochodzi z otaczającego powietrza,
odnawialnego i niewyczerpanego źródła energii. Dlatego pompy ciepła stały się jedną z najlepszych i najtańszych
opcji do produkcji "zielonej energii". Cechy naszych pomp ciepła to:
- automatyczne przełączanie na tryb grzania lub chłodzenia = funkcja Auto Mode
- zmodyfikowane aerodynamicznie łopatki wiatraka, dzięki czemu zaciągane jest więcej powietrza, przy tej samej
pobranej mocy i pozostaje ono dłużej w przestrzeni obudowy pompy ciepła
- funkcja autorozmrażania przy niskich temperaturach, funkcja samodiagnozy
- maksymalne zyski ciepła przy niskich temperaturach (wyższe COP przy niższych temperaturach)
- wiele lat doświadczeń w produkcji od 1975, wysokiej jakości tworzywa i materiały
- pompy ciepła zostały specjalnie zaprojektowane pod europejskie warunki klimatyczne
- podwójne, tytanowe (klasa A1) cewki wymiennika ciepła
- aktywny system automatycznego rozmrażania
- potężny, powlekany kolektor energii (cewki powietrzne)
- dolna grzałka, aby zapobiec tworzeniu się lodu
- wodoszczelny cyfrowy wyświetlacz i panel sterownia
- mocna stalowa obudowa
- ocynkowana płyta dolna
- kompletny zestaw czujników niezbędnych do pracy:
czujnik przepływu, ciśnieniowy, temperatury wody
i powietrza.
- wysokie COP - wyższy przyrost energii
- mniejsze koszty energii
- łatwe podłączenie do instalacji wodnej

Dane techniczne:
14605
Wydajność grzewcza przy P26 /W26
Moc wejściowa grzanie
COP P26 /W26
Wydajność grzewcza przy P15 /W26
COP P15 /W26
Moc chłodząca P35 /W28
Moc wejściowa chłodzenie
Zasilanie
Ampery
Maks. objętość basenu z przykryciem
Maks. przepływ wody
Kompresor
Wymiennik ciepła
Podłączenie
Poziom hałasu z odległości 10 m
Poziom hałasu z odległości 1 m
Ilość gazu R32
Wymiar urządzenia
Wymiar kartonu
Waga netto / brutto
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V/P/Hz

g

kg

14608

8,9
11
1,5
1,85
6
6
6,6
8,2
1,4
1,75
4,7
4,7
5,9
7,4
1,7
1,95
220/1/50
220/1/50
7,4
8,8
30-50
40-60
6
7
obrotowy
obrotowy
tytanowy w obudowie z PCW
50
50
42
44
52
54
650
750
845x285x540
900x305x615
925x340x560
990x390x650
47/51
54/58

14610

14613

14615

13,1
2,15
6,1
9,7
2
4,8
8,8
2,35
220/1/50
10,3
50-70
8
obrotowy

16
2,6
6,2
11,4
2,4
4,7
10,4
2,8
220/1/50
11,8
60-80
9
obrotowy

21
3,5
6
15
3,3
4,7
13,6
3,8
380/3/50
6,2
80-110
10
obrotowy

50
50
50
45
46
47
55
56
57
860
960
1350
960x330x715
960x330x715 1030x400x890
1050x415x740 1050x415x740 1110x470x940
61/67
64/70
92/102
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Pompy ciepla
Pompa ciepła TEBAS – to produkt wytwarzany pod nadzorem polskiej firmy. Zapewnia to odpowiednio wysoką jakość
zadowalającą użytkownika, serwis i pomoc techniczną. Pompa ciepła TEBAS jest tworzona pod kątem pracy przy
basenach kąpielowych, z myślą o wszystkich aspektach z tego wynikających. Zapewnia spokój użytkowania i komfort
zawsze ciepłej wody w basenie. Właściwy dobór pompy ciepła należy zrobić uwzględniając straty ciepła z powierzchni
lustra wody i średnią temperaturę powietrza.

nazwa
do basenu 35 m3, moc 6,5-9,0 kW, 230V
do basenu 30-50 m3, moc 8,5-11,2 kW, 230V
do basenu 40-70 m3, moc 9,7-13,1 kW, 230V
do basenu 60-90 m3, moc 11,5-16 kW, 230V
do basenu 70-90 m3, moc 14,6-21 kW, 400V

kod
14605
14608
14610
14613
14615

Produkowane przez nas pompy ciepła TEBAS wyposażone są w kompletny zestaw czujników i elektronikę chroniącą
Twoją pompę ciepła TEBAS i zapewniającą prawidłowe działanie w każdych warunkach. „Diabeł tkwi w szczegółach"
i MY dokładamy wszelkich starań, aby szczegóły były dopracowane w sposób odpowiadający Tobie. Jak dobrać
odpowiedni model pompy ciepła TEBAS do Twojego basenu? Mamy na to wzory, opracowane specjalnie dla Ciebie
przez naszych inżynierów: Ilosc ciepla, które NASZA pompa ciepla TEBAS musi dostarczyc to:
qt =q1 + 0.5 x q2 gdzie: q1= Ilosc ciepla do ogrzania wody; q2= Straty ilosci ciepla w basenie
Ilosc ciepla, q1 potrzebna do ogrzania wody: q1 = ρ x cp x V x (tf - ti) / (H x 3600) = 1.159 x V x (tf - ti) /H [kW]
gdzie:
ρ = gęstość wody, 998 [kg/m3]
cp = określone ciepło wody 4.18 [kJ/kg°C]
V = objętość [m3]

tf = żądana temperatura, np. 27 [°C]
tf = początkowa temperatura [°C]
H = czas ogrzewania [h]

Straty ilosci ciepla, q2 w basenie to: q2= k x U x A (tf - ta)= k x 0.06 x A x (tf - ta) [kW]
gdzie:
U = współczynnik przenikania powierzchni 0.060 [kW/m2 °C]
A = powierzchnia basenu [m2]
tf = temperatura basenu [°C]

ta = temperatura otoczenia [°C]
k = współczynnik korygujący wiatr [ ]

Sugerowane wartosci „k" w zaleznosci od predkosci wiatru to:
k[]
0,75
1,0
1,25
2,0

prędkość wiatru [km/h]
<5
5÷8
8 ÷ 16
> 16

prędkość wiatru [m/s]
< 1,4
1,4 ÷ 2,2
2,2 ÷ 4,4
> 4,4

Podane powyzej wzory moga byc zastosowane WYLACZNIE w przypadku uzycia pomp ciepla TEBAS!
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Inwerterowe pompy ciepla

- caloroczne - na kazda pore roku, na kazda kieszen, na kazdy basen!!!

Idąc z duchem czasu, mając na uwadze troskę o naszą planetę, a także Państwa domowy budżet, wprowadziliśmy
do oferty inwerterowe pompy ciepła. Jako, że TEBAS = profesjonalizm, odpowiednia cena, pełna kontrola produkcji,
materiały najwyższej jakości, wszystko to i znacznie więcej znajdziecie w tych pompach ciepła!!! Dzięki zastosowaniu
energooszczędnej technologii inwerterowej, nasze inwerterowe pompy ciepła TEBAS płynnie dostosowują moc grzewczą
do aktualnego zapotrzebowania na ciepło, co sprawia, że eksploatacja pompy ciepła nigdy nie była tak efektywna
i tania!!! Nie musisz rezygnować z ciepłej wody dla środowiska, czy pełnego portfela!
Teraz możesz mieć to wszystko razem, dzięki inwerterowej pompie ciepła TEBAS!!!
Cechy naszych inwerterowych pomp ciepła to:
- 3 tryby pracy dla grzania i chłodzenia (Boost, ECO-cichy, Smart), zapewniające idealne dopasowanie do aktualnych potrzeb
- 2 optymalne modele do mniejszych i większych basenów = jasny, bezproblemowy wybór
- pompy ciepła zostały specjalnie zaprojektowane pod europejskie warunki klimatyczne i spełniają wszystkie obecne
przepisy i normy
- maksymalne zyski ciepła przy niskich kosztach eksploatacji (wydajne COP przy niższym zużyciu prądu)
- możliwość podłączenia pompy filtracyjnej do
inwerterowej pompy ciepła
- wodoszczelny cyfrowy wyświetlacz i panel
sterownia
- automatyczna regulacja przepływu
- wysokoprężny regulator ciśnienia
- niski poziom hałasu
- mocna obudowa, odporna na działanie UV
- tytanowy, spiralny wymiennik
- szybkie i efektywne rozmrażanie
- wentylator o zmiennej prędkości w celu
zagwarantowania optymalnej wydajności
- łatwe podłączenie do instalacji wodnej
- nowoczesny design
Dane techniczne:
pompa ciepła TEBAS INVERTER S,
moc 10,5 kW, 230V, dla basenu do 50 m3
kod 14609
pompa ciepła TEBAS INVERTER M,
moc 16,5 kW, 230V, dla basenu do 85 m3
kod 14614
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Wydajność grzewcza przy P28°C/80% HR
Moc tryb Boost
COP tryb Boost
Moc tryb Smart
COP tryb Smart
Moc tryb ECO-cichy
COP tryb ECO-cichy
Wydajność grzewcza przy P15°C/70% HR
Moc tryb Boost
COP tryb Boost
Moc tryb Smart
COP tryb Smart
Moc tryb ECO-cichy
COP tryb ECO-cichy
Min. poziom hałasu, tryb ECO-cichy (do 10 m)
Zakres temperatury pracy
Kompresor
Regulator
Wymiennik
Obudowa
Czynnik chłodniczy
Podłączenie hydrauliczne
Zasilanie
Ochrona i rozmiar kabla (dla 20 m)
Pobór mocy maks. (P26°C)
Minimalny przepływ wody
Wymiary urządzenia
Waga netto
Zalecana objętość basenu

kW
kW
kW
kW
dB
°C

kW
m3/h
kg
m3

14609

14614

10,6
6,5~5,4
10,9~3,9
10,8~5,4
7,1~3,9
10,8~8,3

16,5
6,5~5,4
16,5~5,5
10,8~5,4
9,9~5,5
10,8~8,3

11,7
7,5
4,9~4,4
4,6~4,4
11,7~4,2
7,5~3,5
6,7~4,4
6,7~4,4
4,9~3,5
6,7~4,2
6,7~5,7
6,7~5,6
22
21
-15°C - 38°C
2D Full DC Inverter
elektroniczny
tytanowy spiralny
ABS anty UV
R32
1,5"/50 mm
230V/1~+N/50 Hz
C16A (3G2,5 mm2)
1,4
2,1
4
5
968x358x593 1070x430x690
55
68
45-55
70-85
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Wymienniki ciepla
Wszystkie oferowane przez nas wymienniki produkowane są od ponad 20 lat. Większość z nich pracuje do dnia
dzisiejszego. Takie efekty zapewnia odpowiednia dla basenów i tradycyjna konstrukcja, jakość i rodzaj użytej do
produkcji stali. Wymiennik ciepła montuje się na instalacji wodnej basenu. Zasada działania jest prosta i skuteczna.
Płynąca z pieca C.O. gorąca woda wpływa do wymiennika przez znajdującą się w środku wężownicę. Woda
z basenu, opływając wężownicę ogrzewa się. Temperatura wody mierzona jest przez czujnik i gdy osiągnie
wymaganą temperaturę przerywany jest obieg wody z C.O. Przy doborze wymiennika należy wziąć pod uwagę
moc posiadanego pieca i należy korzystać z diagramu. Parametry pracy każdego wymiennika to:
chlor: max 3 mg/l (ppm), pH: 7,2-7,8, alkaliczność: 60-120 mg/l (ppm), twardość: 200-1000 mg/l (ppm).
Teoretyczne obliczenie potrzebnej mocy do ogrzania basenu: P = 1.16 x T x V/t
Teoretyczne obliczenie czasu potrzebnego do nagrzania basenu: t = 1.16 x T x V/P
Przykład na obliczenie czasu: basen 30 m3, od 5 oC do 25 oC z mocą 6 kW: t =1.16 x (25-5) x30/6 = 116 godzin
P = moc w kW; t = czas w godzinach; T = różnica temperatury; 1.16 = wartość stała; V = pojemność basenu
Wymienniki mogą pracować przy basenach wewnętrznych i zewnętrznych:

Wymienniki ciepla TEBAS ze stali 304
Połączenie najwyższej jakości materiałów z atrakcyjną ceną!

wymiennik ciepła Tebas Steel 40 kW przy temp. wody grzewczej 90/70, typ MT135

kod 13008teb

wymiennik ciepła Tebas Steel 75 kW przy temp. wody grzewczej 90/70, typ MT260

kod 13010teb

wymiennik ciepła Tebas Steel 120 kW przy 90/70 lub 40 kW przy 40/20, typ MT400

kod 13011teb
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Wymiennik ciepla ze stali AISI 316

Wymiennik niskotemperaturowy ze stali AISI 316
o

Moc podana przy parametrach 40/20oC.

Moc podana przy parametrach 90/70 C.

kod

moc kW

kod

moc kW

13004

13

13008

40

13006

28

13010

75
kod
13011

40

Wymiennik ciepla w obudowie z tworzywa

Wymiennik ciepla ze stali tytanowej

Moc podana przy parametrach 90/70oC.

Stosowany przy słonej wodzie w basenie.

moc kW

kod

moc kW

tytanowy

kod

12074
12076

40
75

12075
12077

12070
12071

28
40

12072
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Zlaczki do laczenia wymienników
z instalacja basenowa

Wymiennik ciepla ze stali V4A
To wyjątkowy produkt o rzadko spotykanych już
właściwościach: najlepszy materiał, niskie opory
niepowodujące strat energii.
o
Moc podana przy parametrach 90/70 C.

kod
13007
13009
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moc kW

moc kW
40
70

śrubunek metal GZ 11/2 " - PCW 50 mm kod 60905
kod 273095
mufy gumowe 2 szt. z obejmami
kod 13029
zestaw do czujnika temperatury

OGRZEWANIE BASENU

Kolektory basenowe typ BK – profesjonalne instalacje
Słoneczny kolektor basenowy BK służy do bezpośredniego ogrzewania wody w basenie. Kolektor BK to czarny,
odporny na promienie UV i wodę basenu absorber z tworzywa sztucznego, ogrzewający basen ciepłem słońca.
Nie jest wymagany wymiennik ciepła, dlatego stopień wydajności jest wyższy, niż przy kolektorach oszklonych.
Basenowe kolektory słoneczne BK wykonane są ze specjalnie dobranego z polipropylenu. Ze względu na bardzo
niewielki opór, basenowe kolektory słoneczne BK nie pogarszają funkcjonowania istniejącego systemu filtracyjnego.
Zadziwiające jest z jak odczuwalną różnicą temperatur woda wpływa do basenu po przejściu przez kolektory, jeśli
oczywiście świeci słońce. Idealna różnica między wejściem a wyjściem to 3 stopnie C. Nawet przy pochmurnej
pogodzie kolektory działają, wykorzystując niewidzialne pasmo promieni słonecznych. Koszty instalacji zwracają
się już po kilku latach, gdyż energia dostarczana przez słońce jest darmowa! Montowane są na stałe na dachu lub
na powierzchni ziemi z użyciem aluminiowych ram. Po opróżnieniu z wody mogą pozostawać w miejscu
zamontowania przez okres zimowy.

nazwa
kolektor BK 370 pow. 3,7 m2,
szer. 1310 mm, dł. 3080 mm
aluminiowa rama do w/w

kod
280410
280437

kolektor BK 250 pow. 2,5 m2,
szer. 1310 mm, dł. 2080 mm
aluminiowa rama do w/w

280453
280488

Dodatki do kolektorów BK

łącznik
kod 280534

taśma
kod 280607

uchwyt
kod 280615

korek
kod 280550

kolano
kod 280666

odpowietrznik
kod 280631

Zestawy kolektorów BK

Składają się z kolektorów i elementów niezbędnych do montażu
na dachu. W skład zestawu wchodzą: kolektory, łączniki, taśma
mocująca, uchwyty, korek, odpowietrznik z kolanem.
Można stosować kilka zestawów. Maksymalne wielkości basenów
podano przy założeniu pokrywy na lustro wody w basenie.
2 x BK250 do basenu maks. 6,5 m2 kod 280455
3 x BK250 do basenu maks.10 m2 kod 280457
4 x BK250 do basenu maks.13 m2 kod 280459
2 x BK370 do basenu maks.10 m2
3 x BK370 do basenu maks.15 m2
4 x BK370 do basenu maks. 20 m2

kod 280412
kod 280414
kod 280416
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