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Een pomp 
met variabele 
snelheid

Afstandsbediening van 
de filterinstallatie

AquaRite®++ =

m 3 Modellen (1)

Kleine tot middelgrote zwembaden en opstelbaden bis 50 m3 Max-Flo XL™ VSTD 1 CV
Middelgrote zwembaden bis 65 m3 Max-Flo XL™ VSTD 1,5 CV
Middelgrote zwembaden bis 80 m3 K-Flo VSTD 1,5 CV
Grote zwembaden bis 100 m3 TriStar® VSTD 1,5 CV
Grote zwembaden bis 120 m3 TriStar® VSTD 2 CV

... te installeren zelfs in geval van renovaties. 
Dankzij de gebruikersinterface heeft men dagelijks toegang 
tot informatie en de intuïtieve bediening van de 3 snelheden:

Kies het meest geschikte model voor uw zwembad:

EENVOUDIG

KEUZEMOGELIJKHEDEN

Lage filtersnelheid:  
voor een normale 24-uurs werking

Hoge filtersnelheid: om een verslechterde waterkwaliteit 
te herstellen of om een zuigrobot te laten werken

Hoge snelheid: voor onderhoudswerkzaamheden 
(zandfilters schoonmaken, zwembad leeg maken, pomp 
aanjagen...)
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2

3

(1)  VSTD :  T voor de Timer waarmee de bedieningstijd rechtstreeks op de pomp kan worden geprogrammeerd. 
D voor de Digital voor het aansluiten van externe randapparaten (warmtepompen, rolluiken enz.).

Draaiende bedieningskast 
voor eenvoudiger toegang 
tot de interface in kleine 

ruimten.
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Pompen met variabele 
snelheid

Dankzij hun 24-uurs werking: 
•  de langzamere snelheid door het filter verhoogt de efficiëntie van de filtratie,
•  de andere apparatuur (verwarming, elektrolyse, enz.) werkt continu op een 

geoptimaliseerde manier,
•  stiller en betrouwbaarder.

Het totale watervolume van een zwembad moet minstens 3 keer per dag 
worden ververst en het verversen kost het meest aan energie-uitgaven 
van een zwembad. Daarom innoveert Hayward opnieuw met pompen 
met variabele snelheid.
Principe: het water stroomt voortdurend op lage snelheid.
Resultaat: het stroomverbruik daalt maximaal met 85%*.

Groot akoestisch comfort aangezien de pompen minder snel draaien bij
het filteren. Hoge snelheden worden alleen gebruikt voor terugspoelen.

TOT 85% BESPARING  
OP UW ELEKTRICITEITSVERBRUIK

EFFICIËNTER

STILLER

*In de regel een potentiële besparing van 65%.

WIST U DIT? ‘s Zomers bedraagt de werking van het zwembad gemiddeld 45% van de 
elektriciteitsrekening.
Door de elektriciteitsbezuinigingen van een pomp met variabele snelheid verdient 
u uw geld terug binnen 3 seizoenen!
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