
ONTVOCHTIGING
VAN ZWEMBADEN
LBK’S MET WARMTEPOMP



De mate van acviteit in een
zwembad is van invloed op de
mate van verdamping doordat
het aan de lucht blootgestelde
oppervlak toeneemt als gevolg
van springen, speeren, enz.

De benodigde veDe benodigde venlaebehoee
varieert aanzienlijk doordat de
acviteiten over de dag verspreid
zijn en in de nachtelijke uren 
helemaal ophouden.  

Voor het  verlagen van het energie-
verbruik kunnen verschillende maat-
regelen genomen worden.  regelen genomen worden.  Voor-
beelden hiervan zijn afdekzeilen die
‘s avonds uitgerold kunnen worden,
venlatormotoren met variabele
snelheid, ontvochgingssystemen,
voor warmteterugwinning, betere
isolae, enz. 

Het probleem met overdekte
zwembaden is dat ze tot ongeveer
30°C verwarmd moeten worden 
voor een comfortabele beleving.  De 
kleinste afwijkingen hiervan kunnen
al tot ongemak en klachten leiden.
Helaas ligt de maHelaas ligt de mate van verdamping
bij deze temperatuur flink hoog. De 
meeste warmte voor het verwarmen
van het zwembadwater bevindt zich
in de hete, nae en energierijke 
lucht die boven het zwembad hangt.
In de afwezigheid van venlae 
raaraakt deze lucht verzadigd van water
waardoor zich op alle oppervlakken
condensae vormt met een lagere 
temperatuur dan de lucht-
temperatuur.  Venlaesystemen 
worden geïnstalleerd om de 
concentrae van waterdamp in 
de lucde lucht te verdunnen en condensae
te beperken. Het neo effect hiervan 
is dat de venlae de energie 
wegvoert die werd gebruikt om het 
zwemwater op 30°C te houden.  
Bovendien moet de koude verse lucht 
worden verwarmd om de lucht-
ttemperatuur op ongeveer dezelfde
waarde te houden als de water-
temperatuur.  Het is duidelijk dat
minder venlae zorgt voor minder
energieverlies maar tegelijkerjd
voor meer condensae en schade
aan gebouw en installaes. 

De bezoekers van elk zwembad
moeten kunnen rekenen op opmale
klimaatcondies.  De hoge relaeve
luchtvochgheid en condensae in
zwembaden (vooral wanneer die
overdekt zijn) vormen een aanslag
op hop het comfort en leiden tot schade
aan de gebouwconstruce en
installaes’ conceptoplossing kan
hier uitkomst bieden   
dankzij de mogelijkheid voor nauw-
keurige regeling van het micro-
klimaat voor minder negaeve 
klimaaklimaatcondies en meer comfort 
voor de gebruikers.



CONCEPT

MAX.E POOL is een concept dat een oplossing biedt voor handhaving 
van klimaatparameters (temperatuur en relaeve vochgheid) binnen
overdekte zwembaden ontwikkeld op basis van de laatste vereisten op
gebied van energiezuinigheid!

MAX.E POOL is een economizer met 2-fasen thermodynamische terug-
winningwinningstechnologie waarbij tot 100% van de onrokken warmte in 
twee opeenvolgende fasen wordt teruggewonnen: 



De venlatorwaaier is stasch en
dynamisch gebalanceerd op de as
van de direct aangedreven elektro-
motor.  De waaier en de motor zijn op een
gemeenschappelijk frame met trillings-
dempers gemonteerd.



FILTERS

Voor efficiënte werking van de lucht-
behandelingskast en ter voorkoming
van vervuiling van componenten
bevinden zich filters aan inlaatzijde
van de unit.  Microcell filters worden
ttoegepast in de modellen 
06, 09 en 13.0.  Deze filters zijn 
gemaakt van op platen aangebrachte 
microglasvezels die door middel van 
hot-melt lijmrillen op gelijkmage 
onderlinge afstand zijn geplaatst voor 
opmale luchtdoorstroming.  
HHet frame van het filter bestaat uit 
composietmateriaal (kunststof) en 
verzinkt staalplaat van 130mm.

 De controller kiest automasch 
de juiste van de 4 processen (modi) 
a ankelijk van variabelen in buiten-
temperatuur, de ingestelde temperatuur,
de temperatuur van de toevoerlucht 
en de kamertemperatuur.  
De De controller meet zelfs de relaeve 
luchtvochgheid van de ruimte.

voordelen van dit type filter is dat het
ook uitstekend werkt onder ongunsge
condies, zoals bij turbulene, variabel
luchtvolume en trillingen.  Doordat de
lucht de Mirocell filters gelijkmag 
passeert, hebben deze een lange
llevensduur.  

Microcell filters zijn ongevoelig voor
opstarten of uitschakelen van 
venlatoren, zijn bestand tegen een
verschildruk tot 1000 Pa en werken
uitstekend onder vochge condies.



Werking in zomermodus -
Venlae zonder warmtepomp

Werking in overgangsmodus -
Venlae en warmtepomp  

Werking in wintermodus -
Ontvochging en warmtepomp

4.  Zomermodus - Venlae zonder warmtepomp
In de zomer is de warmtepomp uitgeschakeld en werken allen
de toevoer- en afvoervenlatoren.  De omloop van de platen-
warmtewisselaar is open en de unit levert de maximale
hoeveelheid verse lucht aan het zwembad.  Hiermee wordt
opmaal comfort bereikt.

3.  Werking in overgangsmodus - Venlae en warmtepomp
De omgevingstemperatuur jdens de overgangsperiode is
gemiddeld relaef hoog.  De                         levert 100% verse
lucht aan het zwembad.  De warmtepomp schakelt alleen bij
behoee in.

2.  Wintermodus - Ontvochging en Warmtepomp
In de Winter treedt er veel meer verdamping van het water op.
Daarom is ontvochging vereist.  De afvoerlucht uit het zwem-
bad wordt in de platenwarmtewisselaar voorgekoeld en daarna
ondergekoeld in de verdamper tot onder het dauwpunt.  Het
vocht in de vorm van condens wordt uit de lucht verwijderd.
De benodigde verse lucDe benodigde verse lucht wordt deels vermengd met de 
ontvochgde recirculaelucht.  Dit luchtmengsel wordt eerst in
de platenwarmtewisselaar voorverwarmd en dan verder 
verwarmd in de condensor en vervolgens naar het zwembad
gevoerd. 

1.  Bedrijfsmodus en Slstandmodus (geen bezoekers binnen)
De afvoerlucht uit het zwembad wordt in de platenwarmte-
wisselaar voorgekoeld en daarna ondergekoeld in de verdamper
tot onder het dauwpunt.  Het vocht in de vorm van condens 
wordt uit de lucht verwijderd.  De ontvochgde lucht wordt 
deels vermengd met de recirculaelucht.  Dit luchtmengsel 
wordt binnen de wordt binnen de condensor verwarmed en naar het zwembad 
gevoerd. De platenwarmtewisselaar wordt gebruikt als een 
economiser voor een aanzienlijke besparing in de energiekosten.






