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Sem dúvida, a bomba de calor com o
melhor desempenho.

Ecrã LCD para
a temperatura

Regulador
electrónico ultraperformante

Com a Zodiac®, dispõe das bombas de calor com
melhor DESEMPENHO e mais SILENCIOSAS do
mercado.
Produto da investigação da Zodiac ®, a PowerFirst Premium
beneficia do melhor da tecnologia. O seu permutador de alto
desempenho patenteado, em titânio, garante uma estanquidade
perfeita. Graças à eficácia do seu regulador electrónico, o
utilizador beneficia de um coeficiente de rendimento (COP) muito
elevado, comparativamente aos aparelhos actualmente presentes
no mercado. Por fim, a PowerFirst Premium é uma bomba de
calor muito silenciosa.

Permutador patenteado
em titânio

A PowerFirst Premium é a única bomba de calor para piscina
no mercado com certificação pela norma NF PAC !

AQUECIMIENTO

Porquê escolher
uma bomba de calor Zodiac®?
É a solução de "aquecimento" mais económica porque cerca de 80% da
energia usada para aquecer a sua piscina… vem do ar!
Exemplo: 1 kW de electricidade consumida = 5 kW restituídos à sua piscina.
A relação entre a potência que alimenta a bomba de calor na sua piscina e a
potência que ela consome é denominado de Coeficiente de Rendimento (COP).
Quanto maior o COP, maior o desempenho do equipamento de aquecimento e
menor a factura da electricidade!

Tendo sempre o utilizador em mente, a Zodiac® propõe-lhe as bombas de calor com o
COP mais elevado do mercado. É, para si, a garantia de que investe num equipamento
com um excelente desempenho e económico!

A Zodiac® é o 1º fabricante a obter
a marca NF nas bombas de calor
para piscina com a PowerFirst
Premium.
A marca NF atesta que os
coeficientes de rendimento que
comunicamos são certificados.
Há já mais de 60 anos que esta
marca é sinónimo de garantia
de qualidade e de seriosidade.

Aquecer, sim… mas em silêncio!
Com a garantia Zodiac®, beneficia de uma bomba de calor que está entre as
mais silenciosas do mercado, um facto certificado pelo Centre de Transfert de
Technologie du Mans (CTTM), em conformidade com as normas EN ISO 3741 e
EN ISO 354.

La fiabilité en plus
Com os condensadores em titânio, o PowerFirst
Premium pode aquecer a água de qualquer piscina,
independentemente da origem e tratamento (água do
mar, tratamento com cloro, bromo, ozono, produto
sem cloro, electrofísico, electroquímico).
Nível de ruído muito reduzido

FIÁVEL:
Condensadores em titânio

Utilizar a piscina todo o ano!
A Zodiac® propõe modelos "todas as estações" que permitem gerar calor com temperaturas extremamente baixas (até -8 °C).
Ideal para uma utilização mais prolongada da sua piscina (em piscina interior ou coberta).

A Bomba de calor ultra-discreta!
A gama PowerFirst Premium também dispõe de modelos para "Sala de máquinas", especialmente concebidos para serem
instalados no interior de uma divisão, possibilitando uma discrição estética e acústica máximas!
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• Volume da piscina Até 110 m 3
• Potência 6,9 a 15,7 kW
• Instalação em sala de máquinas
SIM (Kit para sala de máquinas
disponível, opcionalmente.
Para mais informações,
consulte o seu revendedor –

ref. W20KITPFPREMLT)
• A limentação eléctrica
Monofásica ou trifásica
• Nível acústico mínimo (a 10 m)
37,1 dBA
• Fabricado na Europa

www.zodiac-poolcare.com
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