
FILTRATIE

VERBONDEN EN MILIEUVRIENDELIJK, 
RUIMTE VOOR DE NIEUWE GENERATIE POMPEN  

MET VARIABELE SNELHEID.

* Electronically Commutated Motor
** Totally Enclosed Fan Cooled (gesloten motor)

*   Afhankelijk van de situatie kan een afstelling van de Wi-Fi-band in het menu van 
de router of de internetbox nodig zijn.

**  Maximumbereik zonder obstakels (wanden, muren, betonbewapening enz.). 
In bepaalde gevallen kan het gebruik van een Wi-Fi-versterker nodig zijn.

DE PLUSPUNTEN

DE PLUSPUNTEN

FLOPRO™ VS & FLOPRO™ VS AUT

iQPUMP

PRESTATIECURVEN

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

TECHNISCHE GEGEVENS

Gebruikersinterface op 
de pomp

Lcd-scherm met achtergrondverlichting 
(standaardmodel) Zonder 

(model AUT voor afstandsbediening)

Snelheden 8 programmeerbare snelheden 
(600 – 3450 t/min per schijf van 10 t/min)

Gebruik Zuiver water of zout water tot 6 g/l (6.000 ppm)

Nuttig vermogen (P2) 1,65 pk / 1,23 kW

Debiet bij 10 mH
2
O 24,1 m3/u (bij 3450t/min)

Max. manometrische 
hoogte 21,5 m

Volume prefilter-
mandje 2,6 l

Motortype Synchrone motor met ECM-technologie* met per-
manente magneten, TEFC**, isolatieklasse F, IPX5

Voeding 50 Hz 220-240 VAC

TECHNISCHE GEGEVENS
Lokale 
gebruikersinterface

Bedieningspaneel op de iQPUMP-module

Mobiele 
gebruikersinterface

iAquaLink™-app beschikbaar voor Android™ 
of Apple® smartphone of tablet

Bedrijfsmodi:
Lokaal (via het bedieningspaneel) 

Wi-Fi (afstandsbediening via de app)

Wi-Fi-connectiviteit Wi-Fi 802.11b/g/n/ac *

Wi-Fi-bereik Tot 150 m **

Beschermingsindex IPX4™

Voeding
Aangesloten op de Flopro™ VS-pomp 

(standaard of AUT) – RS485-kabel meegeleverd

  Eenheidsaansluitingen 63/50 mm meegeleverd

  2 pompvoeten meegeleverd voor een eenvoudige 
installatie

  100% compatibel met de Zodiac®-
afstandsbediening (Wi-Fi iQPUMP-module of het 
domoticasysteem AquaLink® TRi)

  Compatibel met zout water

  Kit afneembare fysieke interface meegeleverd 
(standaardmodel)

  Wi-Fi op afstand toegankelijk via de iAqualink™-app

  Vereenvoudigd bedieningspaneel op 
iQPUMP-module voor eenvoudiger onderhoud

  Compatibel met alle FloPro™ VS-modules  
(inclusief de reeds geïnstalleerde pompen) 

Dunne pompsokkel

Eenheidsaansluitingen
63/50mm

Kit afneembare interface
(alleen FloPro™ VS standaard)

Dikke pompsokkel

FLOPRO™ VS
FLOPRO™ VS AUT

IQPUMP

1  ENERGIEBESPARINGEN

De Zodiac®-pompen met variabele snelheid kunnen langer werken tegen 
een lagere snelheid die is aangepast aan de behoefte van elk zwembad, 
waardoor het elektriciteitsverbruik  tot 90% lager ligt. Dat betekent dat de 
pomp zichzelf in 3 seizoenen terugbetaalt*.

2  GERUISLOZE WERKING 

Dankzij hun geavanceerde technologie, genereren de Zodiac®-pompen 
met variabele snelheid tot 24 dB(A)** minder dan een standaardpomp met 
één snelheid. Dat is bijna net zo stil als in een bibliotheek.

3  OPTIMALE WATERBEHANDELING

Door gebruik te maken van een lagere snelheid die op elke behoefte kan 
worden afgestemd, stroomt het water op homogenere wijze en met minder 
druk door de filter. Dit betekent een optimale filtering, minder risico op 
verstopping van de filter en  efficiëntere ontsmetting.

FAIBLE NIVEAU
SONORE

ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

*  Voor een zwembad van 50m3 in Frankrijk (gematigd klimaat), voor een seizoen van 7 maanden met een FloPro™ VS-pomp vergeleken met een 
FloPro™-pomp met één snelheid, op basis van de gemiddelde kWh-kosten zoals gepubliceerd door Eurostat.

*  In vergelijking met een standaardpomp met één snelheid die minimaal 66 dB(A) genereert. Waarden uitgedrukt in een A-gewogen geluidsniveau 
volgens de ISO-norm 3741.

Bereken de energiebesparingen met behulp van de online Zodiac®-calculator.
GARANTIE
3JAAR

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33
m3/h

22

24

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

m
ce

3450 RPM 2850 RPM 2150 RPM 1000 RPM

RCS Paris 395 068 679 - © Fotocredits: ZODIAC® - ZODIAC® is een geregistreerd handelsmerk van Zodiac International, S.A.S.U., gebruikt onder licentie - WL98025

www.zodiac.com

Leaflet4pages_FloPro_210X297_2018_NL.indd   1-2 21/12/2017   14:23



DANKZIJ DE TECHNOLOGIE VAN DE VARIABELE SNELHEID DIE ONVERGELIJKBAAR 

STIL IS, KUNT U MET FLOPRO™ VS UW ENERGIEVERBRUIK VOLLEDIG BEHEERSEN.

INTELLIGENTE WERKING AFNEEMBARE AFSTANDSBEDIENING

HET TECHNOLOGISCHE VOETSTUK VAN DE ZODIAC®-POMPEN

WI-FI iQPUMP-MODULE: BEDIEN UW FILTERPOMP MET UW SMARTPHONE

EEN FLOPRO™ VS-MODEL VOOR ELKE BEHOEFTE*:

FloPro™ VS & iQPUMP

DE EERSTE 
VERBONDEN FILTERPOMP

Dankzij zijn 8 programmeerbare snel-
heden kunt u aan elke zwembadfunc-
tie een andere snelheid toekennen, 
van 600 tot 3.450 toeren/min: normale 
filtering, reiniging, verwarming, geslo-
ten rolluik, enz. Zo profiteert u van een 
optimaal beheer van uw elektriciteits-
verbruik, gecombineerd met een op-
timaal stille bedrijfsmodus.

INTUÏTIEVE AFSTANDSBEDIENING
Met de Wi-Fi iQPUMP-module aangesloten op 
uw FloPro™ VS, profiteert u van een intuïtieve 
gebruikersinter face, waarmee u via de 
gratis iAqualLink™-app het filtersysteem kunt 
controleren. Bekijk de status van uw pomp in één 
oogopslag en sla op elk gewenst ogenblik tot 10 
verschillende programmeringen op, waar u zich 
ook bevindt.

Met de afneembare bedieningsmo-
dule FloPro™ VS kunt u uw pomp 
moeiteloos bedienen vanaf een 
plaats naar keuze.

Eenvoudig te installeren, zelfs bij ver-
vanging. De FloPro™ VS-pompen kun-
nen bij vervanging eenvoudig worden 
geïnstalleerd zonder het buiswerk te 
veranderen, aangezien zij compatibel 
zijn met de meeste bestaande instal-
laties.

Gemakkelijk te onderhouden Het 
prefiltermandje is tot 117% groter 
waardoor het meer vuildeeltjes kan 
vasthouden voordat de pomp moet 
worden gereinigd.

MAXIMALE ENERGIE-EFFICIËNTIE
Programmeer de FloPro™ VS-pomp zodanig 
dat het energieverbruik wordt afgestemd op de 
behoeften van uw zwembad (lage snelheden, 
starten in daluren, enz.). Het verbruik van uw 
pomp wordt rechtstreeks weergegeven in de 
iAquaLink™-app.

FloPro™ VS AUT  
+ iQPUMP

FloPro™ VS  
met afneembare interface

Ik wil een pomp met variabele  
snelheid die verbonden is

Ik wil een pomp met variabele  
snelheid met een fysieke 
gebruikersinterface

*  De bestaande FloPro™ VS-pompen zijn ook compatibel met iQpump (in dat geval wordt de fysieke interface niet meer gebruikt). Het model FloPro™ 
VS AUT is bestemd voor gebruik via de iAquaLink™-appGRANDE 

CAPACITÉ
EASY

RETROFIT

DE FLOPRO™ VS ONDERSCHEIDT ZICH VAN ANDERE POMPEN DOOR 

ZIJN CONNECTIVITEIT. MET DE WI-FI IQPUMP-MODULE IS DE POMP 

PROGRAMMEERBAAR MET UW SMARTPHONE.
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