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PROKPOOL (GC 20/30)
Zwembaduitvoering

Ontvochtiging, ventilatie en temperatuur

Luchtdebieten tot 3.500 m3/h

Toepassing 

In zwembaden, waar de omgeving zich kenmerkt door een hoge 
luchtvochtigheid, is een traditioneel ontvochtigingssysteem alleen 
niet genoeg om een aangenaam binnenklimaat te realiseren. Voor een 
optimaal resultaat in elk seizoen is een systeem nodig dat ontvoch-
tigt, ventileert en de temperatuur regelt. De ProkPool van Solid Air 
biedt hierbij uitkomst!

De ProkPool doet precies wat er van hem verwacht wordt: het reali-
seren van een hoge ontvochtiging in de winter, wanneer condensatie 
vaak een probleem is en zorgen voor koeling in de zomer. Het com-
pacte design, het Plug & Play concept en de volledig geïntegreerde 
regeling maken de ProkPool, naast zwembaden, ook geschikt voor 
kleinere hotels, wellness centra, sauna’s en luxe woningbouw.

Eigenschappen

 ▗  Luchtdebieten van 1.000 m3/h tot 3.500 m3/h.
 ▗ Geschikt voor alle typen zwembaden.
 ▗ Binnenopstelling.
 ▗ 2 standaard configuraties.
 ▗  Voorzien van warmtepomp en eventuele badwater condensor.
 ▗  Custom made varianten en grotere debieten op aanvraag.

Uitvoering 

In- en uitwendig voorzien van poedercoating in RAL 7035 - RAL 9010 - 
RAL 9005 - RAL 5018 (naar keuze).
Overige RAL kleuren op aanvraag (meerprijs).

Omkasting uit aluminium profielen en
dubbelwandig geïsoleerde, gecoate en
gegalvaniseerde panelen.

De ProkPool biedt een zeer complete en compacte oplossing voorzien 
van warmteterugwinning, warmtepomp en voorzien van gemon-
teerde veldapparatuur en compleet geïntegreerde automatische  
Siemens DDC-regeling.

Linkse of rechtse uitvoering.
Monoblock uitvoering.

Onderhoud en inspectie via goed sluitende deuren.

Optioneel
Uitbreidingsmogelijkheden met badwater condensor.

Classificatie/certificering 

Mechanische en thermische eigenschappen conform EN1886.

Mechanische stabiliteit: klasse D1
Luchtdichtheid: klasse L1
Bypassfilter: klasse F9
Thermische doorlaatbaarheid: klasse T2
Koudebrug: klasse TB2 

Energieklasse A+/A conform Eurovent. 

Voldoet aan de EU Ecodesign verordening 
nr. 1253/2014, ErP 2018.
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