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Inverter+
BOMBAS DE CALOR

A bomba de calor Inverter+ é a primeira bomba de 
calor para piscina com a tecnologia Inverter aplicada 
ao compressor e à ventoínha, ajustando a velocidade 
de rotação de ambos. A bomba de calor Inverter+ 
varia a sua capacidade entre os 25% e os 100% 
automaticamente e de acordo com as necessidades 
da piscina, mas na maioria do tempo funciona 
a metade ou a baixa velocidade para uma maior 
eficiência.

Os volumes de piscina indicados aplicam-se sob as seguintes condições: piscina com cobertura isotérmica aplicada durante a noite. Sistema em funcionamento durante 15 horas no 
mínimo, no período de 1 de Maio até 15 Setembro. Se estas condições não forem cumpridas, aconselhamos a escolha de um modelo superior.

3 Anos garantia geral  
5 anos de garantia no permutador e compressor

Modelo Capacidade de 
Aquecimento

A26/W26/ H80% 
(kW)

COP
A26/W26/

H80%

Potência de  
alimentação

(kW)

Ruído
@10m
dB(A)

Volume  
aconselhado da 

piscina
(m³)

Inverter+ 13,5 kW 230V 13.5~3.4 16.0~6.7 2.1~0.25 22.8~32.1 30~60

Inverter+ 17,5 kW 230V 17.5~4.4 16.1~6.6 2.5~0.33 24.2~32.9 40~75

Inverter+ 22 kW 230V 21.5~5.4 16.0~6.4 3.33~0.44 24.7~33.8 50~95

Inverter+ 28 kW 230V 28.2~7.1 16.2~6.6 4.0~0.58 28.6~35.5 65~120

Inverter+ 28 kW 400V 27.8~7.0 16.1~6.5 4.0~0.58 28.6~35.5 65~120

Inverter+

• Tecnologia Inverter Revolucionária
   - Pague 1 kW e obtenha de volta 16 kW de calor
   - Funcionamento silencioso
   - Vida útil prolongada

• Design minimalista e intemporal
• Certificação TUV

PORQUE A PPG ESCOLHE...
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COP 70% superior a de uma normal bomba de calor ON/OFF
COP 50% superior a uma normal bomba de calor Inverter

10 vezes mais silenciosa
A bomba de calor Inverter+ possui um compressor e um sistema de ventilação 
inverter Mitsubishi, ultra-silencioso e que oferece um ambiente, à volta da pisicina, 
10 vezes mais silencioso quando mantém a temperatura da água.

Cabinet em liga de alumínio
Cabinet clássico em liga de alumínio com os parafusos escondidos, de simples 
aparência e anti-corrosão para toda a vida.

Arranque suave
Quando a BC Inverter+ inicia o seu funcionamento, a corrente eléctrica vai dos 
0 A até ao valor nominal em 2 minutos. Assim a electricidade da habitação não 
é afectada. A corrente de arranque de uma bomba de calor ON/OFF é 5 vezes 
superior à de funcionamento, o que é um peso enorme para o sistema eléctrico da 
habitação.

Preparado para Ar até -7ºC
A bomba de calor Inverter+ está desenhada para funcionar com o ar a uma temperatura 
de -7ºC o que pode permitir uma maior temporada de utilização da piscina.

 Classificação COP de acordo com a FPP de França 
 (N°10 of F.P.P.)

A capacidade de aquecimento e COP (Ar 15ºC / Água 26ºC / Humidade 70%) 
das bombas Fairland têm os certificados TÜV Rheinland e CETIAT France. Estes 
estão de acordo com a EN14511 e a Directiva Técnica Nº 10 da “Federation des 
Professionnels de la Piscine”  (F.P.P.), França.

TUV Certificações
TUV Certificação da capacidade de aquecimento e eficiência.

VANTAGENS
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Inverter+
BOMBAS DE CALOR

INVERTER +
HOUSTON… WE’VE FOUND THE SOLUTION

INVERTER +, TECNOLOGIA ÚNICA 100% INVERTER


