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IntelliFlo® VS-3050 pomp met variabele snelheid 
 
 
Een gigantische doorbraak op het gebied van energiebezuiniging, verlengde levensduur en stille 
werking 
 
Traditionele zwembadpompen verbruiken veel energie. Het is zelfs niet ongebruikelijk dat een pomp evenveel 
energie verbruikt als alle andere huishoudelijke apparaten samen… Gelukkig is er nu de IntelliFlo® VS-3050, een 
baanbrekende innovatie die is uitgerust met nieuwe technologie waarmee de energiekosten drastisch kunnen 
worden verlaagd en die daarnaast nog tal van andere voordelen biedt.  
 
 

 
 
 
Twee belangrijke technologische innovaties resulteren in sensationele energiebesparingen 
 
Ten eerste maakt de IntelliFlo® VS-3050 gebruik van een exclusieve permanente magneetmotor (zoals in 
hybride auto's) die stukken zuiniger met energie omgaat en gewoonlijk "primaire energiebesparingen" van 30% 
oplevert. 
 
Vervolgens is de IntelliFlo® VS-3050 een unieke pomp met variabele snelheid die vier selecteerbare, vooraf 
ingestelde snelheden biedt op het bedieningspaneel. Hierdoor kunnen de optimale pompsnelheden voor 
specifieke taken worden geprogrammeerd, zoals filteren, verwarmen, reinigen, spa jets, watervallen, enz. Bij 
lagere snelheden wordt geprofiteerd van een fundamentele pompwet: een lagere snelheid leidt tot een lager 
stroomverbruik. Het resultaat is extra besparingen... potentieel tot 90%, zelfs in vergelijking met zogenaamde 
hoogefficiënte pompen met een of twee snelheden. 
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 Andere voordelen bieden extra toegevoegde waarde 
 

• De stilste pomp op aarde: dankzij de permanente magneetmotor en het feit dat het een volledig 
omsloten geventileerde (TEFC) motor bevat, is de IntelliFlo® VS-3050 tevens de allerstilste pomp die 
ooit werd gebouwd. Bij normale snelheden is er nauwelijks een geluid te horen. 

• Langere levensduur zorgt voor beter investeringsrendement: de permanente magneetmotor 
van de IntelliFlo® VS-3050 produceert veel minder hitte en trillingen dan traditionele inductiemotoren. 
Dit resulteert niet alleen in een lagere belasting en minder slijtage van pomponderdelen, maar ook van 
andere apparatuur. Bovendien beschermen ingebouwde diagnosevoorzieningen de IntelliFlo® VS-3050 
tegen de meest voorkomende oorzaken van voortijdige pompstoringen, namelijk oververhitting, 
bevriezing en voltageschommelingen. Het resultaat is dat u een aanzienlijk langere levensduur en een 
nog hoger investeringsrendement kunt verwachten. 

• Met de uitrusting van uw zwembad verandert ook de IntelliFlo® VS-3050: met de IntelliFlo® 
VS-3050 kunt u apparatuur en voorzieningen toevoegen zonder de pomp te hoeven veranderen. Voeg 
een systeem van zonnepanelen of een waterpartij toe of verander uw filter. Druk simpelweg op een 
knop om de nieuwe optimale snelheid bij het laagste energieverbruik in te stellen. Uw besparingen 
blijven behouden, zelfs als uw zwembadsysteem verandert. 

• Uniek vermogen om waterpartijen te beheren: denk tot slot ook eens aan het unieke vermogen 
van de IntelliFlo® VS-3050 om de prestaties van uw waterpartijen te veranderen. Wilt u waterjets of 
fonteinen extra hoog laten spuiten? Wilt u de waterstroom naar watervalletjes of een overlopende rand 
vergroten? Verhoog of verlaag simpelweg de pompsnelheid met een druk op de knop en voer naar 
hartelust aanpassingen door. U bepaalt zelf de vormgeving en het geluidsniveau van uw paradijsje in de 
achtertuin terwijl u de energiekosten nog verder omlaag brengt. 

 
VOORZIENINGEN 
 

• Kan worden aangepast aan diverse zwembadmaten 
• Voorkomt thermische overbelasting 
• Detecteert en voorkomt schade door onder- en overspanning 
• Beveiligd tegen bevriezing 
• Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel 
• Operatorknoppen op het bedieningspaneel voor het instellen van de snelheid 
• Ingebouwde zeefpot en spiraalhuis  
• Ultra energiedoeltreffende TEFC-motor met vierkante flens 
• Compatibiliteit met de meeste reinigingssystemen, filters en spa's met jetactie 
• Aandrijving voorzien van synchrone motor met permanente magneten 
• Robuuste, duurzame constructie ontworpen voor een lange levensduur 
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