PRODUCTBLAD - BEWEEGBARE BODEM POLYESTER

PRODUCT BESCHRIJVING
Een Variopool beweegbare zwembadbodem maakt elk zwembad multifunctioneel. Met een beweegbare zwembadbodem kunt u uw zwembad binnen
enkele minuten transformeren van doelgroepenbad tot bijvoorbeeld wedstrijdbad. Beweegbare zwembadbodems van Variopool zijn leverbaar in vrijwel
elk formaat en geschikt voor professionele openbare sport- en recreatieaccommodaties, hydrotherapiebassins in ziekenhuizen en revalidatiecentra
tot en met privé bassins. Het specifieke, maar ook unieke kenmerk van een Variopool beweegbare zwembad bodem en/of keerwand is het drijvende
concept. Deze drijvende constructie wordt door middel van roestvrijstalen kabels op de gewenste diepte ingesteld.
Dit is een in de praktijk bewezen concept welke zich kenmerkt door eenvoud en een minimum aan bewegende delen. Dit resulteert in een hoge
betrouwbaarheid en lage onderhoudskosten. Uniek is bovendien dat voor regulier onderhoud en reparaties het bad niet hoeft te worden droog gezet.
U bespaart hiermee hoge kosten voor ledigen, vullen en verwarmen van het bad. Dus heeft u met een beweegbare zwembadbodem van Variopool
nauwelijks gemiste inkomstenderving en geen teleurgestelde bezoekers. Het systeem laat een zeer hoge belasting toe, biedt maximale veiligheid en
heeft een bewezen levensduur van meer dan 20 jaar.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Materiaal constructie

Polyester (glasvezel versterkt kunststof) elementen incl. antislip oppervlak en geïntegreerde roosterbanen.

Kleur

Wit (RAL 9010)

Opwaartse kracht

Min. 65 kg/m²

Materiaal kabels

Roestvaststaal (RVS 316L)

RVS onderdelen

RVS 316L incl. beits & passiveer behandeling

Inbouwhoogte

Max 500 mm

Aandrijving

Hydraulische cilinders

Snelheid

250 – 330 mm/min.

Besturingsinstallatie

PLC-techniek incl. vrij programmeerbare software

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
Om de gebruiker te voorzien van gemak en om de ten alle tijde veiligheid te waarborgen, worden Variopool beweegbare zwembadbodems altijd
voorzien van onderstaande gemaks- en veiligheidsvoorzieningen.
•

Afsluitbaar bedieningspaneel Touch Screen, noodstopknop & kleurenscherm (type wand opbouw)

•

Licht/geluid bewegingsmelder (type wand opbouw)

•

LED “water diepte ” wand displays (type wand opbouw afm. 51x51x10 cm LxBxH)

•

LED “niet duiken” wand displays (type wand opbouw afm. 51x51x10 cm LxBxH)

•

Internet aansluiting cat. 6 Touch Screen paneel (t.b.v. service & onderhoud op afstand)

•

Wedstrijdbelijning en waarschuwingslijn (standaard zwart RAL 9005 of blauw RAL 5013)

•

Inspectieluiken voor onderhoud

PRODUCTBLAD - BEWEEGBARE BODEM POLYESTER

PRODUCTBLAD - BEWEEGBARE BODEM POLYESTER

Hieronder staan enkele referenties waar Variopool een polyester beweegbare zwembadbodem heeft geleverd
en geïnstalleerd. Heeft u vragen over deze of andere referenties van Variopool, neem dan contact met ons
op. U kunt ons iedere werkdag bereiken via +31 (0)226 333 000 of via info@variopool.nl.
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