ONTVOCHTIGER VOOR ZWEMBADRUIMTES
KENMERKEN

VOOR WELKE ZWEMBADEN?
1

BINNENZWEMBADEN MET
ZWEMBADRUIMTE TOT 250 M3

2

ZWEMBAD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK
(FYSIOTHERAPIE, KUUROORDEN, HOTELS...)
MET ZWEMBADRUIMTE TOT 250 M3

AANPASBARE INSTALLATIE

Kamer- of ingebouwde
ontvochtiger (met optionele
accessoires).

KAMERONTVOCHTIGER

SIROCCO 2

STANDAARDUITRUSTING
INGEBOUWDE
ONTVOCHTIGER

KIT VOOR WANDBEVESTIGING

Comfort en intelligentie

FILTER

LUCHTVERWARMING

Optioneel beschikbaar
met warmwaterbatterij of
elektrische verwarming.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
SIROCCO2 - 2M

SIROCCO2 - 3M

SIROCCO2 - 5M

SIROCCO2 - 5T

Capaciteit luchtontvochtiging (L/u)

2,5

3,8

5,5

5,7

Maximum volume
zwembadruimte (m3)

150

200

MODELLEN
Technische eigenschappen

1

Akoestisch vermogen (dB(A))
Standard/silence modus
Akoestische druk op 5 m (dB(A))
Standard/silence modus

Dankzij de stille modus en de vertikale luchtaanzuiging, is de Sirocco2
een discrete ontvochtiger die niets afdoet aan uw zwemcomfort.

250

220-240V / 1 / 50 Hz

Elektrische voeding

380-400V / 3 / 50 Hz

61,5 / 58,5

65 / 62

63,5 / 60

64,5 / 61

36 / 33

40 / 37

38 / 34

39 / 35

1060x300x800

Afmetingen in mm (l x d x h)

OPTIMAAL COMFORT

1410x300x800

STILTE

2 GEÏNTEGREERDE INTELLIGENTE FUNCTIES

OPTIE LUCHTVERWARMING

Dankzij de automatische diagnostiek van de vochtigheidssensor, zorgt
de Sirocco2 onder alle omstandigheden voor de juiste luchtvochtigheid
om de duurzaamheid van het gebouw te garanderen. Bovendien
verlaagt het apparaat zijn energieverbruik wanneer het zwembad
niet in gebruik is (afdekking gesloten), door de temperatuur
van de luchtverwarming te verlagen.

Eigenschappen van de elektrische aanvulling
Verwarmingsvermogen (kW)

2

3

4,5

Eigenschappen van de warmwaterbatterij
7,1

8,1

De kamer- of ingebouwde ontvochtiger biedt een betrouwbare oplossing
voor de ontvochtigingsbehoeften van het gebouw waarin uw binnenzwembad
is ondergebracht. Een eenvoudige, moderne, zuinige en gemakkelijk te installeren
oplossing die geïnstalleerd kan worden in de zwembad- of technische ruimte.
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Verwarmingsvermogen (kW)
met primair 90°/70°C

3 HARMONIEUS DESIGN
Strakke lijnen, een rooster dat niet zichtbaar is : de elegante en discrete
Sirocco2 past in alle ruimtes.

HYGRO CONTROL

WAAROM KIEZEN VOOR DE

SIROCCO2
LUCHTONTVOCHTIGER

Harmonieus design

Optimaal comfort

Een extra steunder is beschikbaar voor een installatie op de vloer*.

De Sirocco2 verbetert het comfort van de zwemmers
in alle situaties.

Het moderne design zonder zichtbaar rooster en de elegante witte kleur
zorgen ervoor dat deze ontvochtiger perfect bij alle zwembaden en in alle
ruimtes past.
*In alle gevallen dient Sirocco2 aan de muur bevestigd te worden om omvallen te voorkomen.

Wit
RAL 9003

- De STILLE modus verlaagt het geluidsniveau
met 50%* tijdens het zwemmen.
- De VERTIKALE blazer blaast de lucht rechtstreeks omhoog.
- Met de gebruiksvriendelijke interface kunt u het optimale 		
comfort in de zwembadruimte nauwkeurig beheren.
*In vergelijking met de normale werkingsmodus.

Geïntegreerde intelligente functies
Wanneer de afdekking gesloten is, wordt de verwarmingstemperatuur
teruggebracht naar een lagere, instelbare advieswaarde om te
voorkomen dat de zwembadruimte onnodig wordt verwarmd.
De automatische diagnostiek zorgt altijd voor de juiste luchtvochtigheid
om uw zwembad en zijn omgeving in optimale staat te houden.

WAAROM EEN LUCHTONTVOCHTIGER VOOR EEN BINNENZWEMBAD?
Een ruimte of veranda met een zwembad is een gebied waar de luchtvochtigheidsgraad (hygrometrie)
hoog is.
Deze luchtvochtigheid zorgt er voor dat de waterdamp neer slaat op de koude wanden in de vorm van
waterdruppeltjes en wasem, en tegelijkertijd wordt de lucht geleidelijk verzadigd met vocht. Dit zorgt voor
onder meer schimmelvorming, losweking, roestvorming,...
Om het comfort van de zwemmers en de levensduur van een binnenzwembad te garanderen, blijkt de
installatie van een luchtontvochtiger essentieel.

WIST U DIT AL?

Twee installatiemogelijkheden
Er zijn 2 configuraties om de Sirocco2 te installeren: als kamerontvochtiger in de zwembadruimte of
ingebouwd, tijdens de installatie of achteraf, met muurdoorvoeringen vanuit de technische ruimte.

Optie verwarming
De optie verwarming van de zwembadruimte - warmwaterbatterij of aanvullende elektrische unit - kan
eveneens direct tijdens de installatie of achteraf worden geïntegreerd in het toestel.

