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Een onbezorgd 
vakantiegevoel in  
mijn zwembad

Verschillende 
toepassingen met 
energiezuinige 
zwembadverlichting

Kiezen voor een  
Inverter-warmtepomp? 



Geschiedenis | CEO Marc Lamberts 

groeit van kinds af aan op in de wereld 

van zwembadinstallateurs en vergezelt zijn 

vader op werven en professionele beurzen. 

Door het delen van ervaring van distribu-

teurs en installateurs, ondervindt hij snel 

dat bestaande zwembadproducten niet 

aan hun behoeften beantwoorden. Met een 

ingenieursdiploma op zak en bruisende 

nieuwe ideeën, start deze visionair zijn eigen 

business. In 2002 ziet Propulsion Systems 

het licht en wordt pionier in de ontwik-

keling van revolutionaire en ecologische 

LED-verlichting voor zwembaden. Kort 

daarop wordt het aanbod uitgebreid met 

de nieuwe generatie warmtepompen. Het 

Belgische bedrijf met productievestiging in 

China heeft ruim 40 werknemers in dienst. 

Hun welzijn wordt behartigd door Ariëtte, de 

vrouw van Marc Lamberts die alle HR-aan-

gelegenheden beheert. Vandaag biedt 

House of DURATECH een indrukwekkende 

waaier aan duurzame en top-of-the-range 

producten die de laatste technologieën op 

de voet volgen. Het merk DURATECH staat 

voor ‘durable technologies’ en omschrijft 

perfect waar het bedrijf en zijn medewerkers 

steevast in geloven.

Missie | Met 16 jaar ervaring in het ontwikkelen 

en vervaardigen van zwembadproducten, is House 

of DURATECH een vooraanstaande producent van 

duurzame zwembadverlichting en warmtepompen. 

De DURAVISION en DURAHEAT-producten zijn in die 

mate bedacht om aan de vereisten van professionele 

distributeurs, installateurs en zwembadeigenaars te 

beantwoorden. Met de nadruk op innovatie en hoge 

kwaliteitsnormen die voor het bedrijf centraal staan. 

Alles draait dus om het principe van eenvoudige in-

stallatie en gebruiksgemak. De DURATECH-producten 

worden in België ontwikkeld en wereldwijd verdeeld.

Visie | Op termijn wil het bedrijf het bestaande 

productgamma uitbreiden tot een volledig aanbod 

zwembadproducten die één geheel vormen en onder-

ling met elkaar kunnen communiceren via vernuftige 

software. Met het oog op duurzaamheid en een 

actieve rol in de ecologische voetafdruk. Producten 

die worden vervaardigd uit robuuste materialen, die 

makkelijk te plaatsen zijn, onderhoudsvriendelijk zijn 

en de zwembadeigenaars jaren zorgeloos zwemple-

zier garanderen.

Over ons

“Het welzijn van ons personeel ligt ons nauw aan 
het hart. Dankzij hun creatieve ideeën en inzet 

kunnen we groeien en onszelf verder ontwikkelen„

Ariëtte & Marc Lamberts | CEO House of DURATECH
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DURAVISION
Pool Light products

DURALINK
Control products

DURAHEAT 
Heat Pump products

House of DURATECH is de overkoepelende naam 
voor de productgroepen die het complete gamma 
aan verlichtingsproducten, warmtepompen en de 
besturingssystemen bevatten.
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Productie uit eigen huis | 
Als zwembadeigenaar wilt u natuurlijk 
zorgeloos van uw zwembad kunnen 
genieten. Dat is nu net waar House of 
DURATECH voor staat: een op elkaar 
afgestemd gamma van betrouwba
re kwaliteitsproducten, ontwikkeld 
en geproduceerd met het oog op 
energiezuinigheid, lange levensduur 
en milieuvriendelijkheid. De DURA
HEATwarmtepompen, DURAVISION 
zwembadverlichting en DURALINK 
besturingssystemen zijn producten 
waar House of DURATECH met recht 
trots op mag zijn. De ingenieurs volgen 
de laatste marktontwikkelingen op de 
voet en integreren die technologieën in 
het volledige productgamma.  
De producten worden uitvoerig getest 

en voldoen aan strikte kwaliteits
normen. House of DURATECH heeft 
hiervoor haar eigen milieubewuste 
en ecologische productieprocessen 
ingericht. De gebruikte componenten 
zijn volledig recycleerbaar en verlagen 
hierdoor de ecologische voetafdruk. 
Mocht er onverwacht toch een pro
bleem met uw product opduiken, dan 
kunt u met een gerust gevoel terecht 
bij de DURACARE dienst na verkoop. 
Zoals u leest volop degelijkheid en 
knowhow van Belgische bodem om 
zorgeloos te kunnen genieten van een 
unieke zwembadbeleving.

Heat Pump products | 
DURAHEAT is het complete product
gamma van verschillende modellen en 
types warmtepompen. Deze hoog
staande verwarmingsoplossingen zijn 
geschikt voor zowel ingebouwde als 
bovengrondse zwembaden en zijn ook 
toepasbaar op openbare zwembaden. 
Alle DURATECH warmtepompen maken 
deel uit van het DURAHEATgamma.

Pool Light products | 
DURAVISION staat voor het uitgebreide  
assortiment zwembadverlichtings producten. 
De innovatieve technologie zorgt voor een 
breed kleurenspectrum afgewerkt met een 
afdekplaat naar keuze. De doordachte  
inbouwsystemen maken het eenvoudig  
toepasbaar op elk type zwembad, zowel 
voor nieuwbouw als Retrofit. Alle Spectra
vision verlichtingsproducten zijn opgenomen 
in het DURAVISION assortiment.

Control products | 
De slimme DURALINK besturings 
systemen bedienen zowel de warmte
pomp, de verlichting alsook de afdekking 
van het zwembad. Vernuftige technologie 
waarmee deze producten stabiel vanop 
ruime afstand kunnen worden bediend.

“Kwaliteitsproducten en knowhow  
van Belgische bodem waar House of  

DURATECH trots op is”

DURAHEATDURAVISION DURALINK

Meer info over de 
DURACARE dienst na 
verkoop op blz. 62.



DURAVISION
DURAVISION is het complete gamma slimme 
zwembadverlichtingsproducten. Deze innovatieve 
LED-verlichtingsoplossingen zijn vervaardigd uit 
kwalitatief hoogwaardige componenten en materialen. 
Ze zijn robuust, efficiënt en energiezuinig. Alle 
DURAVISION-producten zijn op elkaar afgestemd voor 
eenvoudige montage en installatie.

VISION Moonlight

VISION Spectra

VISION Adagio Pro

VISION Face Plates

VISION Wall Conduits

VISION Specials

 QuickConnect™ Uiterst betrouwbare, eenvoudige montage 
dankzij de bijbehorende connector met vergulde contacten. De 
voedingskabels moeten niet gestript worden en worden vastgemaakt 
met zelfverankerde contactschroeven.

 PressFit™ Het aanpasbare lichtmontagesysteem is 
uitgevonden door House of DURATECH en zorgt ervoor dat de 
zwembadverlichting naadloos aangesloten wordt aan de wand of 
muur, zelfs als de wanddoorvoeren niet loodrecht zijn gemonteerd.

 ClickOn™ House of DURATECH bedacht een innovatief concept 
voor de eenvoudige verwisseling van de afdekplaten voor 
zwembadverlichting. Een brede waaier afdekplaten (Face Plates) is 
beschikbaar en zorgt voor een persoonlijke touch.

 

NoAir™ House of DURATECH is pionier in het maken van, uit 
harsvulling vervaardigde, zwembadverlichting. Dat unieke proces 
staat garant voor een lekkage- en condensvrije verlichting die 
jarenlang meegaat. Tegelijkertijd wordt de interne lichtreflectie 
geëlimineerd met meer lichtopbrengst als resultaat.

 Ultra Flat Shape Door de uitzonderlijke vlakke vorm kan de lamp 
niet als opstapje worden gebruikt, wat schade voorkomt.

Pool Light products
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Uw eigen zwembad | Genieten van 
uw eigen zwembad rijmt met vakantiegevoel en 
is ook een beetje reizen. Het is geen geheim… 
zwemmen is een gezonde sport voor zowel jong 
als oud, waarbij het lichaam en de geest volop 
kunnen ontspannen. Een frisse duik nemen na 
een vermoeiende werkdag of een lange dag op 
de schoolbanken doet wonderen. Want kinderen 
zijn namelijk dol op waterpret en met een eigen 
zwembad biedt u hen volop spel en ontspan
ning. In het weekend of doordeweeks naar het 
openbare zwembad in uw buurt gaan, hoeft dan 
ook niet meer. Ook de grootouders hebben geen 
moeite om op eenvoudige wijze uw zwembad 
te bedienen dankzij de handige LINK Touch, 
zodat de kleinkinderen volop van hun plonsbeurt 
kunnen genieten. 
Een eigen zwembad spreekt gewoon tot de ver
beelding. Zie die zomerse pool party met BBQ, 
het familiefeest of die romantische avond met 
een glaasje wijn en achtergrondmuziek alvast 
voor u. Een zwembad geeft daarnaast ook een 

meerwaarde aan uw tuin en woning. Uitgerust 
met de House of DURATECH producten geniet 
u van het comfort en gebruiksgemak waardoor 
het hebben van een zwembad een plezier is. 
Makkelijk te onderhouden en allemaal ontwikkeld 
volgens de laatste technologieën. De DURA
HEATwarmtepomp zorgt voor de juiste water
temperatuur en met energiezuinige DURAVISION 
zwembadverlichting is het plaatje compleet. Een 
eigen zwembad staat zo synoniem voor gegaran
deerd plezier en ontspanning voor u en iedereen.

“Een eigen zwembad staat garant  
voor uren waterpret voor uw kinderen, 

familie en vrienden„

Pool Light products



VISION Moonlight
Moonlight biedt een waaier aan constante en dynamische 
verlichting. Zin in een feestje of rustig ontspannen? Kies 
een eigen sfeer! Moonlight tovert uw zwembad om tot een 
magisch spel van licht en kleuren.

 PLS300  PLS700

575 lm 1450 lm

15 W 25 W

€ 195,00 € 295,00

 PLS300B  PLS400B  PLS700B

575 lm 925 lm 1450 lm

15 W 21 W 25 W

€ 160,00 € 195,00 € 265,00

 PLW300  PLW700

1250 lm 2100 lm

16 W 28 W

€ 195,00 € 295,00

 PLW300B  PLW400B  PLW700B

1250 lm 1850 lm 2100 lm

16 W 19 W 28 W

€ 160,00 € 195,00 € 265,00

KENMERKEN EN VOORDELEN
• Diameter: 170 mm 
• Volledig compatibel met de PAR56-niche 
• Kan rechtstreeks gemonteerd worden op een betonnen-, 

mozaïek-, polyester- of houten muur 
• Levensduur LED: > 25.000 uren 
• Met hars gevulde NoAir™ behuizing 
• Het gebruik van kwalitatieve polymeren zorgt ervoor dat de 

verlichting compatibel is met zoutelektrolyse 
• 4 m rubberen kabel inbegrepen 
• De RGB-versie biedt een 16-kleurenprogramma

NoAir™ Ultra Flat Shape
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Ontdek meer over DURALINK van blz. 26 tot 33 

“Na een vermoeiende werkdag kan ik eindelijk 
ontspannen aan mijn zwembad terwijl ik van 
het magische lichtspel in het water geniet„

BESTELCODE: EENHEID  PLS300(B)  PLS400B  PLS700(B)  PLW300(B)  PLW400B  PLW700(B)

Lichtkleur: RGB White

Nominale Tc kleurtemperatuur:  K 9000

Maximum lichtopbrengst:  lm 575 925 1.450 1.250 1.850 2.100

Stralingshoek lichtbundel  ° 120 120 120 120 120 120

Optische diameter (mm):  mm 170 170 170 170 170 170

Maximum vermogen (W):  W 15 21 25 16 19 28

Nominale invoerspanning:  VAC 12 12 12 12

Aantal branduren: u > 25.000 > 25.000

Maximum bedrijfstemperatuur:  °C tot 40 tot 40

VERBINDEN MET LINK DRIVER: KAN GEBRUIKT WORDEN MET DE VOLGENDE STROOMVOORZIENING EN AFSTANDSBEDIENING:

Kleurwisseling met manuele ON/OFF: v v v x x x

PL-REM: v v v v v v

PL-REM-60 (max 60 VAC): v v v v v v

PL-REM-200 (max 200 VAC): v v v v v v

PLP-REM (alleen in ON/OFF mode): v v v v v v

PLP-REM-300 (max 300 VAC): 
(alleen in ON/OFF mode)

v v v v v v



VISION Moonlight

TYPE 
LAMP

1,5 
mm2

2,5 
mm2

4,0 
mm2

6,0 
mm2

VA transformator 
(12 VAC)

PLS300(B) 70 m 120 m 180 m 200 m 16 VA

PLS400(B) 70 m 120 m 180 m 200 m 22 VA

PLS700(B) 60 m 100 m 160 m 200 m 25 VA

PLW300(B) 90 m 150 m 200 m 200 m 18 VA

PLW400(B) 60 m 100 m 160 m 200 m 26 VA

PLW700(B) 50 m 85 m 140 m 200 m 30 VA

TYPE 
LAMP

AANTAL
LAMPEN

2,5 
mm2

4,0 
mm2

6,0 
mm2

10,0 
mm2

VA transformator 
(12 VAC)

PLS300(B)

1 120 m 180 m 200 m 200 m 16 VA

2 60 m 90 m 140 m 200 m 32 VA

3 35 m 60 m 90 m 150 m 48 VA

4 25 m 40 m 65 m 110 m 64 VA

PLS400(B)

PLW400(B)

PLS700(B)

1 100 m 160 m 200 m 200 m 26 VA

2 50 m 80 m 120 m 200 m 52 VA

3 30 m 50 m 80 m 130 m 78 VA

4 25 m 40 m 60 m 100 m 104 VA

PLW300(B)

1 150 m 200 m 200 m 200 m 18 VA

2 75 m 120 m 180 m 200 m 36 VA

3 50 m 80 m 120 m 200 m 54 VA

4 35 m 60 m 90 m 150 m 72 VA

PLW700(B)

1 85 m 140 m 200 m 200 m 30 VA

2 40 m 70 m 100 m 170 m 60 VA

3 25 m 45 m 70 m 110 m 90 VA

4 20 m 35 m 50 m 85 m 120 VA

Assemblagesysteem

Roestvrij stalen afdekplaat 
voor Moonlight

PMZ170-RV-SS

SS

Ø 170: € 138,00

*voor Moonlight

Aansluitinstructie*
SETUP 1

Aansluitinstructie*
SETUP 2
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SELECTEER 
DE KABEL 

DOORSNEDE EN 
MAXIMUM LENGTE

Pool 
house

!

Pool 
house

SELECTEER 
DE KABEL 

DOORSNEDE EN 
MAXIMUM LENGTE

“Dankzij de overzichtelijke 
handleiding, liep de installatie 

van mijn zwembadverlichting op 
wieltjes„

Deze setup is niet aangeraden bij installatie 
met een PLP-REM (-300)

SETUP 1: Iedere lamp wordt recht
streeks verbonden met

de transformator

Extra kabel (niet inbegrepen)

4 m kabel ingebrepen in montagepakket

Gebruik uitsluitend een ringkern transformator

SETUP 2: Alle lampen zijn via één kabel 
aangesloten op de transformator

Extra kabel (niet inbegrepen)

4 m kabel ingebrepen in montagepakket

Aansluitschema* Aansluitschema*



NoAir™
Ultra 
Flat 
ShapeQuickConnect™

PressFit™

ClickOn™

VISION Spectra
DVS050 Ø50 MM

 RGB  Tunable white

250 lm 350 lm

4,5 W 4,5 W

€ 115,00 € 98,00

DVS100 Ø100 MM

 RGB  Tunable white

850 lm 1300 lm

13,5 W 13,5 W

€ 195,00 € 147,00

DVS170 Ø170 MM

 RGB  Tunable white

1600 lm 2800 lm

24,5 W 24,5 W

€ 275,00 € 245,00

DVM170 Ø170 MM

 RGB  Day white

900 lm 1400 lm

13,5 W 15 W

€ 158,00 € 133,00

Spectra biedt een waaier ‘regelbaar wit’ en vaste kleuren aan 
met dynamische scenario’s. Door de lampen uit te schakelen 
en snel weer aan te schakelen creëert u een totaal andere sfeer 
in uw zwembad. Te gebruiken in combinatie met de optionele 
LINK Drivers voor eenvoudige bediening op afstand.

KENMERKEN EN VOORDELEN
• 3 beschikbare diameters: 50, 100 en 170 mm 
• Kan bij de meeste 1½" wanddoorvoeren geïnstalleerd worden
• De 170 mm versie is volledig compatibel met de PAR56-niche 
• Levensduur LED: > 25.000 uren 
• Met hars gevulde NoAir™ behuizing
• Het gebruik van kwalitatieve polymeren zorgt ervoor dat de 

verlichting compatibel is met zoutelektrolyse 
• 2 m uitneembare rubberen kabel inbegrepen 
• Tunable white en RGB-kleurmodules met harmonieuze overgang 
• Een brede selectie van afdekplaten voor een persoonlijke touch 
• Eenvoudige installatie dankzij de volgende karakteristieken: 

QuickConnect™, PressFit™ en ClickOn™

“Volop genieten van een fantastische 
zomerse BBQ aan het zwembad met 

familie en vrienden„
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LED-verlichting: echte sfeermakers | Met het 
uitgekiende kleurenprogramma van de DURAVISION zwembad
verlichting hebt u een waaier aan mogelijkheden om uw zwem
bad sfeervol te verlichten. Met felle wisselende kleuren creëert u 
in een handomdraai een feestje in en rond uw zwembad. Liever 
de romantische ziel blootleggen op een zwoele zomeravond?  
Geen probleem, heel eenvoudig dimt u de lichten om in de juiste 
mood van een mooie sterrenhemel te genieten. U bepaalt zelf 
wat het wordt naargelang de stemming en de sfeer die u wilt 
creëren. En dit niet alleen in en rond uw zwembad, maar ook in 
uw jacuzzi of kinderzwembad. 
De DURAVISION zwembadverlichting is met zorg en oog voor 
detail ontworpen. De lampen hebben een lange levensduur en 
kunnen handig met de DURALINK draadloze besturingssyste
men worden bediend. Dankzij de lage verbruikskosten bespaart 
u op uw energiefactuur zodat u zonder zorgen uw zwembad in 
alle veiligheid doorlopend kunt verlichten. DURAVISION LEDver
lichting maakt van uw zwembad een complete belevenis.



BESTELCODE: EENHEID  DVS050-RGB  DVS050-TW  DVS100-RGB  DVS100-TW  DVS170-RGB  DVS170-TW

Lichtkleur: RGB Tunable Wh. RGB Tunable Wh. RGB Tunable Wh.

Nominale Tc kleurtemperatuur:  K 3000 - 6500  
+ BLUE

3000 - 6500 
+ BLUE

3000 - 6500 
+ BLUE

Maximum lichtopbrengst:  lm 250 350 850 1300 1600 2800

Stralingshoek lichtbundel  ° 116

Optische diameter (mm):  mm 50 100 170

Maximum vermogen (W):  W 4,5 4,5 13,5 13,5 24,5 24,5

Nominale invoerspanning:  VAC 12

Aantal branduren:  u > 30.000 > 30.000 > 30.000 > 30.000 > 30.000 > 30.000

Maximum bedrijfstemperatuur:  °C tot 40

VERBINDEN MET LINK DRIVER: KAN GEBRUIKT WORDEN MET DE VOLGENDE STROOMVOORZIENING EN AFSTANDSBEDIENING:

Kleurwisseling met manuele ON/OFF: v x v x v x

PL-REM: v v v v v v

PL-REM-60 (max 60 VAC): v v v v v v

PL-REM-200 (max 200 VAC): v v v v v v

PLP-REM (alleen in ON/OFF mode): v v v v v v

PLP-REM-300 (max 300 VAC)  

(alleen in ON/OFF mode)
v v v v v v

VISION Spectra

BESTELCODE: EENHEID  DVM170-RGB  DVM170-WH

Lichtkleur: RGB Day Wh.

Nominale Tc kleurtemperatuur:  K 5000

Maximum lichtopbrengst:  lm 900 1400

Stralingshoek lichtbundel  ° 116

Optische diameter (mm):  mm 170

Maximum vermogen (W):  W 13,5 15

Nominale invoerspanning:  VAC 12

Aantal branduren: u > 10.000 > 10.000

Maximum bedrijfstemperatuur:  °C tot 30

VERBINDEN MET LINK DRIVER:
KAN GEBRUIKT WORDEN MET DE 
VOLGENDE STROOMVOORZIEN-
ING EN AFSTANDSBEDIENING:

Kleurwisseling met manuele ON/OFF: v x

PL-REM: v v

PL-REM-60 (max 60 VAC): v v

PL-REM-200 (max 200 VAC): v v

PLP-REM (alleen in ON/OFF mode) v v

PLP-REM-300 (max 300 VAC):
(alleen in ON/OFF mode) v v

Quick connect

Assemblagesysteem
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BESTELCODE: EENHEID  DVS050-RGB  DVS050-TW  DVS100-RGB  DVS100-TW  DVS170-RGB  DVS170-TW

Lichtkleur: RGB Tunable Wh. RGB Tunable Wh. RGB Tunable Wh.

Nominale Tc kleurtemperatuur:  K 3000 - 6500  
+ BLUE

3000 - 6500 
+ BLUE

3000 - 6500 
+ BLUE

Maximum lichtopbrengst:  lm 250 350 850 1300 1600 2800

Stralingshoek lichtbundel  ° 116

Optische diameter (mm):  mm 50 100 170

Maximum vermogen (W):  W 4,5 4,5 13,5 13,5 24,5 24,5

Nominale invoerspanning:  VAC 12

Aantal branduren:  u > 30.000 > 30.000 > 30.000 > 30.000 > 30.000 > 30.000

Maximum bedrijfstemperatuur:  °C tot 40

VERBINDEN MET LINK DRIVER: KAN GEBRUIKT WORDEN MET DE VOLGENDE STROOMVOORZIENING EN AFSTANDSBEDIENING:

Kleurwisseling met manuele ON/OFF: v x v x v x

PL-REM: v v v v v v

PL-REM-60 (max 60 VAC): v v v v v v

PL-REM-200 (max 200 VAC): v v v v v v

PLP-REM (alleen in ON/OFF mode): v v v v v v

PLP-REM-300 (max 300 VAC)  

(alleen in ON/OFF mode)
v v v v v v

Eenvoudige installatie dankzij de 
volgende toepassingen: QuickConnect™, 

PressFit™ en ClickOn™



NoAir™
Ultra 
Flat 
ShapeQuickConnect™

PressFit™

ClickOn™

VISION Adagio Pro
Adagio Pro-lampen bieden een breed spectrum aan 
vaste kleuren en dynamische scenario’s. Een klik op de 
afstandsbediening volstaat om uw zwembad een totaal 
andere sfeer te geven.

KENMERKEN EN VOORDELEN
• 3 beschikbare diameters: 50, 100 en 170 mm 
• Kan bij de meeste 1½" wanddoorvoeren geïnstalleerd worden
• De 170 mm versie is volledig compatibel met de PAR56-niche 
• Levensduur LED: > 50.000 uren 
• Met hars gevulde NoAir™ behuizing: waterinfiltratie in de lamp is 

onmogelijk 
• Het gebruik van kwalitatieve polymeren zorgt ervoor dat de 

verlichting compatibel is met zoutelektrolyse 
• 4 m uitneembare rubberen kabel inbegrepen 
• Programmeerbare witte lampen en RGB 11-kleurmodules met 

harmonieuze overgang
• Mogelijkheid tot dimmen 
• De uiterst brede stralingshoek vermijdt schaduwzones in het 

zwembad 
• Een brede selectie van afdekplaten voor een persoonlijke touch 
• Eenvoudige installatie dankzij de volgende toepassingen: 

QuickConnect™, PressFit™ en ClickOn™

PLP050 Ø50 MM

 RGB  WH  WW  BL  TW

400 lm 600 lm 540 lm 165 lm 500 lm

10 W 6 W 6 W 8 W 10 W

€ 235,00 € 175,00 € 179,00 € 210,00 € 230,00

PLP100 Ø100 MM

 RGB  WH  WW  BL  TW

1700 lm 2600 lm 2350 lm 470 lm 2150 lm

45 W 30 W 30 W 25 W 45 W

€ 475,00 € 265,00 € 275,00 € 305,00 € 435,00

PLP170 Ø170 MM

 RGB  WH  WW  BL  TW

3000 lm 5500 lm 4950 lm 1450 lm 4250 lm

75 W 60 W 60 W 60 W 75 W

€ 595,00 € 385,00 € 395,00 € 435,00 € 545,00

BESTELNUMMER

Code Maat Kleurcode Kleur

PLP 050 RGB Rood groen blauw

100 WH Wit

170 WW Warm wit

BL Blauw

TW Regelbaar wit
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DEMO-01

Functionele tafelstandaard voor Adagio Pro

Wanddoorvoer PZA-WTM-S inbegrepen

Tafeldisplay inbegrepen

12 VAC transformator inbegrepen

Lichtbron en afdekplaat apart te bestellen

€ 95,00

De Adagio Pro zwembad lampen  
kunnen draadloos bediend worden 
met de LINK Touch (zie blz. 28-29)



BESTELCODE: EENHEID PLP050-RGB PLP050-WH PLP050-WW PLP050-BL PLP050-TW PLP100-RGB PLP100-WH PLP100-WW PLP100-BL PLP100-TW PLP170-RGB PLP170-WH PLP170-WW PLP170-BL PLP170-TW

Lichtkleur:  RGB  Day Wh.  Warm Wh.  Blue  Tunable Wh.  RGB  Day Wh.  Warm Wh.  Blue  Tunable Wh.  RGB  Day Wh.  Warm Wh.  Blue  Tunable Wh.

Nominale Tc kleurtemperatuur:  K 5000 3300 3000 - 6500 
+ BLUE 5000 3300   3000 - 6500 

+ BLUE 5000 3300 3000 - 6500 
+ BLUE

Maximum lichtopbrengst:  lm 400 600 540 165 500 1700 2600 2350 470 2150 3000 5500 4950 1450 4250
Stralingshoek lichtbundel  ° 116 116 116 116
Optische diameter (mm):  mm  50 100 100  170
Maximum vermogen (W):  W 10 6 6 8 10 45 30 30 25 45 75 60 60 60 75
Nominale invoerspanning:  VAC 12 12 12 12
Aantal branduren: uur > 50.000 > 50.000 > 50.000 > 50.000 
Power factor: > 0,96 > 0,93 > 0,93 > 0,93 > 0,93 > 0,96 > 0,93 > 0,93 > 0,93 > 0,93 > 0,96 > 0,93 > 0,93 > 0,93 > 0,93
Maximum bedrijfstemperatuur:  °C tot 40 tot 40 tot 40 tot 40

VERBINDEN MET LINK DRIVER: KAN GEBRUIKT WORDEN MET DE VOLGENDE STROOMVOORZIENING EN AFSTANDSBEDIENING:

Kleurwisseling met manuele ON/OFF: v x x x v v x x x v v x x x v

PL-REM: v v v v v v v v v v v v v v v

PL-REM-60 (max 60 VAC): v v v v v v v v v v v v v v v

PL-REM-200 (max 200 VAC): v v v v v v v v v v v v v v v

PLP-REM v v v v v v v v v v v v v v v

PLP-REM-300 (max 300 VAC): v v v v v v v v v v v v v v v

VISION Adagio Pro

TYPE LAMP
1,5 
mm2

2,5 
mm2

4,0 
mm2

6,0 
mm2

10,0 
mm2

VA transformator 
(12 VAC)*

PLP050-WH
PLP050-WW
PLP050-BL
DVS050-RGB/TW

77 m 129 m 207 m 311 m 519 m 16 VA

PLP050-RGB/TW 62 m 103 m 165 m 248 m 414 m 12 VA

PLP100-WH
PLP100-WW
PLP100-BL
DVS100-RGB/TW
DVM170-RGB/WH

21 m 35 m 57 m 85 m 142 m 56 VA

PLP100-RGB/TW
DVS170-RGB/TW

12 m 20 m 33 m 50 m 80 m 48 VA

PLP170-WH
PLP170-WW
PLP170-BL

4 m 7 m 11 m 16 m 28 m 147 VA

PLP170-RGB/TW 6 m 10 m 16 m 25 m 42 m 82 VA

DE STABIELE WERKING VAN DE ZWEMBAD LAMPEN WORDT ALLEEN GEGARANDEERD ALS DE KABELDOORSNEDE 
OVEREENSTEMT MET, OF HOGER IS DAN DE AANGERADEN WAARDEN IN DE VOORGESTELDE TABELLEN

Aansluitschema*

*voor Spectra & Adagio Pro

SETUP 1: Iedere lamp wordt recht
streeks verbonden met

de transformator

SELECTEER 
DE KABEL 

DOORSNEDE EN 
MAXIMUM LENGTE

Extra kabel (niet inbegrepen)

Pool 
house

4 m kabel ingebrepen in montagepakket

! Gebruik uitsluitend een ringkern 
transformator
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BESTELCODE: EENHEID PLP050-RGB PLP050-WH PLP050-WW PLP050-BL PLP050-TW PLP100-RGB PLP100-WH PLP100-WW PLP100-BL PLP100-TW PLP170-RGB PLP170-WH PLP170-WW PLP170-BL PLP170-TW

Lichtkleur:  RGB  Day Wh.  Warm Wh.  Blue  Tunable Wh.  RGB  Day Wh.  Warm Wh.  Blue  Tunable Wh.  RGB  Day Wh.  Warm Wh.  Blue  Tunable Wh.

Nominale Tc kleurtemperatuur:  K 5000 3300 3000 - 6500 
+ BLUE 5000 3300   3000 - 6500 

+ BLUE 5000 3300 3000 - 6500 
+ BLUE

Maximum lichtopbrengst:  lm 400 600 540 165 500 1700 2600 2350 470 2150 3000 5500 4950 1450 4250
Stralingshoek lichtbundel  ° 116 116 116 116
Optische diameter (mm):  mm  50 100 100  170
Maximum vermogen (W):  W 10 6 6 8 10 45 30 30 25 45 75 60 60 60 75
Nominale invoerspanning:  VAC 12 12 12 12
Aantal branduren: uur > 50.000 > 50.000 > 50.000 > 50.000 
Power factor: > 0,96 > 0,93 > 0,93 > 0,93 > 0,93 > 0,96 > 0,93 > 0,93 > 0,93 > 0,93 > 0,96 > 0,93 > 0,93 > 0,93 > 0,93
Maximum bedrijfstemperatuur:  °C tot 40 tot 40 tot 40 tot 40

VERBINDEN MET LINK DRIVER: KAN GEBRUIKT WORDEN MET DE VOLGENDE STROOMVOORZIENING EN AFSTANDSBEDIENING:

Kleurwisseling met manuele ON/OFF: v x x x v v x x x v v x x x v

PL-REM: v v v v v v v v v v v v v v v

PL-REM-60 (max 60 VAC): v v v v v v v v v v v v v v v

PL-REM-200 (max 200 VAC): v v v v v v v v v v v v v v v

PLP-REM v v v v v v v v v v v v v v v

PLP-REM-300 (max 300 VAC): v v v v v v v v v v v v v v v

LAMP TYPE AANTAL
LAMPEN

2,5 
mm2

4,0 
mm2

6,0 
mm2

10,0 
mm2

VA transformator 
(12 VAC)

PLP050-WH
PLP050-WW
PLP050-BL
DVS050-RGB/TW

1 129 m 207 m 311 m 519 m 16 VA

2 64 m 103 m 155 m 259 m 32 VA

3 43 m 69 m 103 m 173 m 48 VA

4 32 m 51 m 77 m 129 m 64 VA

PLP050-RGB/TW

1 103 m 165 m 248 m 414 m 12 VA

2 51 m 82 m 124 m 207 m 24 VA

3 34 m 55 m 82 m 138 m 36 VA

4 25 m 40 m 62 m 103 m 48 VA

PLP100-WH
PLP100-WW
PLP100-BL
DVS100-RGB/TW
DVM170-RGB/WH

1 35 m 57 m 85 m 142 m 56 VA

2 17 m 28 m 42 m 71 m 112 VA

3 11 m 19 m 28 m 47 m 168 VA

4 8 m 14 m 21 m 35 m 224 VA

PLP100-RGB/TW
DVS170-RGB/TW

1 20 m 33 m 50 m 80 m 48 VA

2 10 m 16 m 25 m 40 m 96 VA

3 - 11 m 16 m 26 m 144 VA

4 - 8 m 12 m 20 m 192 VA

PLP170-WH
PLP170-WW
PLP170-BL

1 7 m 11 m 16 m 28 m 147 VA

2 - 5 m 8 m 14 m 294 VA

3 - - 5 m 9 m 441 VA

4 - - - 7 m 588 VA

PLP170-RGB/TW

1 10 m 16 m 25 m 42 m 82 VA

2 - 8 m 12 m 21 m 164 VA

3 - 5 m 8 m 14 m 246 VA

4 - - 6 m 10 m 328 VA

Aansluitschema*
SETUP 2: Alle lampen zijn via één kabel 

aangesloten op de transformator

Pool 
house

SELECTEER 
DE KABEL 

DOORSNEDE EN 
MAXIMUM LENGTE

Extra kabel (niet inbegrepen)

4 m kabel ingebrepen in montagepakket

! Deze setup is niet aangeraden bij  
installatie met een PLP-REM (-300)
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Wit Donkergrijs Lichtgrijs

Lichtblauw Mediumblauw Caribisch groen

Zandwit Zwart Roestvrij staal

SS

Ultra Flat ShapeClickOn™

2

1

VISION Face Plates
Een uitgebreide selectie afdekplaten (Face Plates) is 
beschikbaar voor de VISION Spectra en VISION Adagio 
Pro en zorgt voor een persoonlijke afwerking van uw 
zwembadverlichting.

Face Plates: uw persoonlijke,  
decoratieve afwerking | DURAVISION 
zwembadverlichting wordt afgewerkt met hoog
staande afdekplaten. Deze zijn beschikbaar voor  
alle drie de formaten van de LEDlampen 
(50/100/170 diameter). Omdat niet elk zwembad 
hetzelfde is, denk hierbij aan onder of boven
gronds, afgewerkt met een liner, mozaïek of ander 
materiaal, zijn er veel modellen afdekplaten be
schikbaar om zo altijd een oplossing op maat te 
kunnen bieden. Houdt u van een ludieke afwerking 
of een strak design dat luxueus oogt, er is in het 
aanbod ongetwijfeld een vorm of stijl die aansluit bij 
uw voorkeur. Gestroomlijnde vormen met of zonder 
reliëf en vervaardigd uit INOX of kunststof. Deze 
laatste zijn zelfs beschikbaar in een zeer uitgebreide 
kleurenwaaier. Daarnaast biedt het gamma  
DURAVISION Face Plates u een extra troef omdat 
ze, naargelang de seizoenen, eenvoudig kunnen 
worden gewisseld voor een andere kleur of vorm, 
allemaal dankzij het vernuftige kliksysteem.  
De afdekplaat maakt zo uw zwembaddesign hele
maal compleet en zorgt hiermee voor persoonlijk
heid met een oogverblindend resultaat!

BESTELCODE
(verkocht en verpakt per 6 stuks)

Code Grootte - Model - Kleurcode (Kleur)

PZA 050 RA WH Wit

100 RB DG Donkergrijs

170 RC LG Lichtgrijs

RD LB Lichtblauw

RF MB Mediumblauw

RN CG Caribisch groen

RO SW Zandwit

RU BL Zwart

SS Roestvrij staal

“Gebruik de gereedschaps-
set voor het vastmaken 

van de afdekplaat„
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RA

WH DG LG LB MB CG SW BL SS

Ø 100 180 x 21 mm € 26,00 € 70

Ø 170 250 x 21 mm € 31,00 € 84

RN

WH DG LG LB MB CG SW BL SS

Ø 100 160 x 13 mm € 26,00 € 70
Ø 170 250 x 12 mm € 31,00 € 84

RU

WH DG LG LB MB CG SW BL SS

Ø 170 285 x 12 mm € 31,00 € 84

Gestroomlijnd design 
met brede ronde 

inkepingen 

RB

WH DG LG LB MB CG SW BL

Ø 100 175 x 21 mm € 26,00

Ø 170 270 x 21 mm € 31,00

Origineel 
driehoeksvormig, alleen 

in roestvrij staal

Afdekplaat 
voor trapverlichting

RF

WH DG LG LB BL SS

Ø 50 128 x 18 mm € 18,00 € 51

WH DG LG SS

Ø 100 185 x 20 mm € 26,00 € 88

Ø 170 280 x 21 mm € 31,00 € 108

RO

WH DG LG LB BL SS

Ø 50 100 x 9 mm € 18,00 € 51

SS

Ø 100 170 x 13 mm € 26,00 € 88

Ø 170 270 x 16 mm € 31,00 € 108

RD

WH DG LG LB MB CG SW BL

Ø 100 175 x 20 mm € 26,00

Ø 170 250 x 21 mm € 31,00

RP

SS

Ø 100 140 x 15 mm € 80,00

RC

SS

Ø 100 140 x 20 mm € 70,00

Ø 170 253 x 20 mm € 84,00

Voor een 
dynamische 

look

Onze  
populairste  
afdekplaat

Noord-Amerikaanse 
standaardversie voor 

ons RA-model

Fijnere versie van ons 
RA-model voor mozaïek 
en betonnen zwembaden 

zonder liner

Fijnere versie van ons RF-model voor 
mozaïek en betonnen zwembaden 

zonder liner
Stevige, warme en 

moderne look



VISION Wall Conduits
Er bestaan tal van soorten zwembaden en materialen. 
Juist daarom biedt DURAVISION een breed assortiment 
aan wanddoorvoeren (Wall Conduits), die geschikt zijn 
voor elke toepassing. In de meeste wanddoorvoeren 
houdt de interne kabelwartel de kabel droog, en maakt 
vervanging van de kabels mogelijk. De binnenkant van onze 
doorvoeren beschikt over voldoende ruimte voor de opslag 
van een langere kabel die tot boven het wateroppervlak 
reikt. De vervanging van een lamp is hierdoor extra 
eenvoudig. Check onze laatste nieuwkomer: de robuuste en 
onverslijtbare doorvoer in roestvrij staal.

Installatie LED-verlichting: tips 
& tricks | De installatie van de DURAVISION 
LEDverlichting laat u het liefst uitvoeren door een 
ervaren installateur tenzij u een doehetzelver bent 
met kennis van zaken. 
Over de montage van het ingebouwde deel van 
de DURAVISIONverlichtingsproducten is uitvoerig 
nagedacht. Ze moeten immers op elk type zwem
bad passen. House of DURATECH heeft hiervoor 
zelfs een slimme tool ontworpen die helpt bij een 
foutloze installatie. Daarnaast is elk type zwembad
verlichting ook voorzien van een duidelijke handlei
ding, beschikbaar in meerdere talen.  
U leest het, niets wordt aan het toeval overgelaten 
om te zorgen voor een professionele installatie. De 
kabellengte bijvoorbeeld, werd zo berekend dat de 
aansluiting van de lamp probleemloos boven water 
gebeurt. Elke DURAVISIONkit bevat alle benodig
de aansluitmaterialen. De 170 Ø zwembadlamp is 
voorzien van een ‘onderwaterkrimpkous’, uitermate 

handig voor het waterdicht aansluiten op reeds 
bestaande verlichtingskabels. De achterkant van de 
lampen zijn voorzien van een ingenieuze DURA
VISIONconnector. Dit aansluitsysteem zorgt ervoor 
dat de lamp slechts op één manier en foutloos kan 
worden aangesloten. De installatie wordt verder 
vervolledigd door het plaatsen van een DURA
VISIONDriver. Deze zorgt voor de sturing van de 
lampen en kan zowel met als zonder ingebouwde 
transformator worden verkregen. Handig, want 
zo kunt u een eventuele reeds aanwezige trans
formator gewoon blijven gebruiken. Als laatste 
wordt voor de afwerking van de LEDverlichting de 
afdekplaat van uw keuze gemonteerd. Hiermee is 
de installatie compleet en kunt u gaan genieten van 
uw eigen licht en kleursfeer.

Meer info over alle DURAVISION- 
producten op blz. 6 – 25

Assemblagesysteem 
PZA-WTM-SS

Kwaliteitsvolle versterkte PVC  
flex koker en Viton O-ring

Gereedschapsset
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PZA-WC-S

Wanddoorvoer naar 25 mm flexibele koker of kabel

Interne kabelwartel

Kwaliteitsvolle flexibele koker inbegrepen

€ 48,00

PZA-WTM-S

Wanddoorvoer naar 25 mm flexibele koker of kabel

Interne kabelwartel

Kwaliteitsvolle flexibele koker inbegrepen

€ 48,00

PZA-WC-G

Verlijmbare wanddoorvoer Ø 50 - 63 mm PVC-buis

€ 48,00

PZA-WTM-G

Verlijmbare wanddoorvoer Ø 50 - 63 mm PVC-buis

€ 48,00

PZA-WCS-S

Wanddoorvoer naar 25 mm flexibele koker of kabel

Interne kabelwartel

Kwaliteitsvolle flexibele koker inbegrepen

€ 46,00

PZA-WTM-SS

Wanddoorvoer, roestvrij staal (316L) naar flex koker 25 mm

Interne kabelwartel

Kwaliteitsvolle flexibele koker inbegrepen

€ 195,00

PZA-WCS-G

Verlijmbare wanddoorvoer Ø 50 - 63 mm PVC-buis

€ 46,00

Wanddoorvoeren voor zwembadconstructies in beton, 
stenen muur, met een liner of met mozaïektegels

Wanddoorvoeren voor zwembad
constructies in polyester, metaal en hout 

“Dankzij de overzichtelijke 
handleiding, liep de installatie van mijn 

zwembadverlichting zeer vlot„

513-0151

Eenvoudige plaatsing van lichtmodule in de afdekplaat

Eenvoudige plaatsing van de kabelwartel

Eenvoudige begeleiding van de kabels met trekveer

€ 26,00



 

VISION Specials
DURAVISION is veel meer dan verlichting alleen. Onze 
ingenieurs hebben een reeks oplossingen ontwikkeld zodat u 
uw bestaande, klassieke zwembadverlichting eenvoudig kunt 
vervangen door hedendaagse technologie. Ook defecte of 
gebroken lampen of zelfs lampen die niet meer verkrijgbaar 
zijn op de markt, kunnen makkelijk vervangen worden door 
innovatieve toekomstvaste lichtbronnen.

MOONLIGHT Ø170

PLS300B-RGB € 160,00

PLS400B-RGB € 195,00

PLS700B-RGB € 265,00

PLW300B-WW € 160,00

PLW400B-WH € 195,00

PLW700B-WW € 265,00

SPECTRA Ø170

DVS170-RGB € 275,00

DVS170-TW € 245,00

DVM170-RGB € 158,00

DVM170-WH € 133,00

ADAGIO PRO Ø170

PLP170-RGB € 595,00

PLP170-WH € 385,00

PLP170-WW € 395,00

PLP170-BL € 435,00

PLP170-TW € 545,00

PZS170-MTS

Set van 2 klemmen € 42,00

Adapter plaat 
voor MTS Niche

“Overgaan op LED-verlichting 
gaf ons zwembad een nieuwe 

dimensie„

Standaard Retrofit 
Oplossing

2 31

2 31

2

3

1

4

4
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Energiebesparende LED-verlichting: 
toepassing van het Retrofit-systeem 
(PAR56) | U bent de trotse eigenaar van een zwem
bad dat nog uitgerust is met een ‘klassiek’ verlichtings
systeem of waarvan de verlichting helaas defect is. Spijtig 
genoeg verbruiken die klassieke verlichtingssystemen ook 
nog heel wat energie. House of DURATECH is begaan 
met de ecologische voetafdruk en heeft hiervoor een 
oplossing ontwikkeld door heel eenvoudig uw bestaande 
PAR56verlichting te vervangen door het Retrofit systeem. 
Het maakt niet uit met welk type muurbevestiging uw 

zwembad is uitgerust, omdat het Retrofitsysteem op 
om het even welk type zwembad universeel kan worden 
toegepast. U kunt beroep doen op uw installateur of de 
plaatsing zelf uitvoeren want er is altijd een oplossing 
voorhanden. Deze Retrofitsystemen zijn zeer volledig en 
bevatten alle benodigde verbindingen, reservekabel en 
handleiding. U kiest daarbij de LEDverlichting op maat 
waarbij u de keuze hebt uit verschillende tinten wit of 
kleuren lampen. Aangevuld met de geschikte sturing en 
als afwerking de gewenste afdekplaat bent u klaar om te 
genieten van een fantastische zwembadbelevenis!

Directe muurbevestiging

Adapter Plaat 
voor Aqua Delight Niche

6 SPECTRA Ø100

DVS100-RGB € 195,00

DVS100-TW € 147,00

7 ADAGIO PRO Ø100

PLP100-RGB € 475,00

PLP100-WH € 265,00

PLP100-WW € 275,00

PLP100-BL € 305,00

PLP100-TW € 435,00

PZA100-RY-WH

Set voor rechtstreekse 
muurbevestiging € 34,00

8

5

3

76

2

76

5

8

PZA-KAD

Aqua delight adapter om Adagio Pro of  
Spectra verlichting te installeren

€ 44,00



Control productsDURALINK
De slimme DURALINK-control producten 
besturen zowel de warmtepomp, de verlichting 
alsook de afdekking van het zwembad. 
Vernuftige technologie laat toe deze producten 
stabiel en vanaf ruime afstand te kunnen 
bedienen.

LINK Touch

LINK Driver

LINK Accessories

  DuraLink™ maakt deel uit van het DuraLink™-gamma voor 
onderling geconnecteerde producten.

ON/OFF Control Witte lampen: on/off. RGB lampen: 
kleurschakeringen door de stroomtoevoer aan- en uit te schakelen.

2 wire 12 VAC Veiligheid, betrouwbaarheid en gegarandeerde 
multifunctionaliteit. Geen behoefte aan externe drivers.

DMX512 (Digital Multiplex) is een standaard voor digitale 
communicatie netwerken die toegepast wordt op podiumverlichting 
en domotica.

RS-485 is een telecommunicatiestandaard die de elektrische ken-
merken definieert van drivers en ontvangers die toegepast wordt op 
gebalanceerde digitale multipoint systemen.
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DURALINK–control products voor 
zwembadverlichting, warmtepomp 
en zwembadafdekking | Hoe aange
naam is het om uw zwembadverlichting draadloos 
te bedienen vanuit uw comfortabele ligstoel. Met 
de DURALINKcontrol producten hebt u werkelijk 
alles in de hand om de producten van House of 
DURATECH te bedienen. Kiest u voor het systeem 
van de unieke LINK Touch dan bedient u zowel uw 
zwembadverlichting, warmtepomp en beveiligde 
zwembadafdekking met deze unieke afstandsbe
diening. Naast de LINK Touch zijn er ook aparte, 
handige afstandsbedieningen voor alleen de 
zwembadverlichting. Hiermee kunt u de selectie 
van het gewenste kleurenprogramma alsook de 
dimfunctie bedienen. Welke DURALINKafstands
bediening u ook kiest, ze zijn allemaal gebruiks
vriendelijk ontworpen. House of DURATECH 
gebruikt daarbij uitsluitend kwaliteitsvolle materia
len die zowel stevig en robuust aanvoelen, alsook 
garant staan voor een betrouwbare en stabiele 
verbinding. Het gemak is dus altijd binnen hand
bereik om zo vanuit de woning, op het terras of in 
de tuin al uw House of DURATECHproducten te 
bedienen.

“Het is makkelijk en plezierig om 
mijn favoriete lichtinstellingen van 
mijn zwembad te bedienen met de 

DURALINK-afstandsbediening„



LINK Touch

KENMERKEN EN VOORDELEN
• Bestuurt warmtepomp, verlichting en afdekking
• Stabiele lange afstandsverbinding (long range)
• Vrijstaand of muurbevestiging
• Draagbaar dankzij een batterij met lange levensduur
• Oplaadbaar via USB-poort
• Strak en modern design
• Overzichtelijke display 
• Eigen ontwikkeling 
• Maakt deel uit van het DuraLink™-gamma voor onderling 

geconnecteerde producten

Het LINK Touch-besturingssysteem is uitgerust met een 
lange afstand RF-verbinding. Deze technologie garandeert 
een stabiele verbinding naar de onderwaterverlichting, de 
warmtepomp en de afdekking van het zwembad. Kelders 
en technische ruimten die zich verder van het zwembad 
bevinden, worden hierdoor probleemloos bereikt. Het 
display is voorzien van overzichtelijke LED-lampjes die 
oplichten naargelang de gekozen instelling.

VISION Adagio Pro
LINK Driver
HEAT Dura V
HEAT Dura Vi

Remote control for:

DLT10-TW

Model zwembad lamp: TW – regelbaar wit

Stand-by tijd: 30 dagen

Inclusief muurbeugel

IP-waarde: IP 20

Afmetingen toestel: (L*B*H): 186*88*17 mm

€ 195,00 

DLT10-RGB

Model zwembad lamp: RGB – Full colour

Stand-by tijd: 30 dagen

Inclusief muurbeugel

IP-waarde: IP 20

Afmetingen toestel: (L*B*H): 186*88*17 mm

€ 195,00
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De LINK Touch belevenis | De LINK 
Touch is zoveel meer dan een afstandsbedie-
ning. Door middel van deze slimme ‘tablet style’ 
bediening bestuurt u uw zwembadverlichting, 
warmtepomp en afdekking vanop afstand. In een 
oogopslag leest u de watertemperatuur af en past 
u ze aan. De LINK Touch bedient alle kleurenpro-
gramma’s van uw LED-zwembadverlichting. Zowel 
schakelen tussen de verschillende programma’s 
met partykleuren, of met één vinger over het 
scherm bewegen. Ook handig te gebruiken in het 
donker, want het scherm is voorzien van kleine 
LED-lampjes die oplichten en duidelijk de gekozen 
instellingen weergeven. Zo is het altijd eenvoudig 
kiezen tussen alle kleuren of het dimmen van uw 
verlichting. De LINK Touch is gebruiksvriendelijk 
en kan door jong en oud makkelijk worden be-
diend. Op te laden via de meegeleverde adap-
ter met USB-aansluiting of rechtstreeks via uw 
laptop-poort. De LINK Touch hoeft niet te blijven 
slingeren want u klikt hem gewoon in de meegele-
verde muurbeugel die u trouwens ook op stroom 
kunt laten aansluiten. Een ‘must have’ voor de 
zwembadeigenaar die van hightech houdt!

“Deze slimme ‘tablet’ is zeer 
gebruiksvriendelijk. Ook de grootouders 

kunnen probleemloos onze zwembad 
toepassingen bedienen terwijl ze op hun 

kleinkinderen passen„



LINK Driver
Alle DURAVISION-lampen werken op 12 VAC. Onze LINK 
Drivers worden geleverd met een gratis afstandsbediening. 
Bijkomende toestellen kunt u apart kopen. LINK Drivers die 
uitgerust zijn met een ingebouwde transformator zijn uniek. 
We bieden ook aparte LINK Drivers en transformatoren aan 
voor wie een eigen systeemconfiguratie wil creëren.

KENMERKEN EN VOORDELEN
• 12 VAC
• A&B uitgang voor de aansturing van zwembadafdekking, 

tuinverlichting,… 
• Selecteerbare schakelende of pulserende modus voor A&B-relais 

UITSLUITEND VOOR PLP DRIVERS: 
• Maakt deel uit van het DuraLink™-gamma voor onderling 

geconnecteerde producten
• Dim de lampen (Adagio Pro) of verander de kleuren 
• DIP-switch voor de selectie van de functies van de controller
• SD-kaartsleuf voor toekomstige firmware-upgrades 
• RS485 voor de connectie tot uw domotica 
• DMX 512

PL-REM

Zonder transformator

Afstandsbediening voor externe transformator

2 aanvullende uitgangen

1 afstandsbediening inbegrepen

€ 146,00

PL-REM-60

Met ingebouwde transformator 60 VA

Geen aanvullende uitgang!

1 afstandsbediening inbegrepen

€ 152,00

PL-REM-200

Met ingebouwde transformator 200 VA

2 aanvullende uitgangen

1 afstandsbediening inbegrepen

€ 253,00
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Eenvoudig in gebruik  
met beperkt aantal knopjes 

PLP-REM

Zonder transformator

Slimme controller voor Spectra/Adagio Pro RGB &  
TW DMX512 & RS-485 verbinding

2 aanvullende uitgangen

1 afstandsbediening inbegrepen

€ 297,00

PLP-REM-300

Met built-in transformer 300 VA

Slimme controller voor Spectra/Adagio Pro RGB &  
TW DMX512 & RS-485 verbinding

2 aanvullende uitgangen

1 afstandsbediening inbegrepen

€ 398,00

TX 868

Afstandsbediening op 868 MHz voor lange afstandsbereik

€ 58,00

De LINK Drivers kunnen 
draadloos bediend worden met 

LINK Touch



KENMERKEN EN VOORDELEN
• Stabiele ringkern transformator
• Eenvoudige montage op een DIN-rail of aan de muur 
• Gemakkelijke aansluiting op de lampenkabel(s)
• 220 V of 230 V input
• 12 VAC output

TORO-DIN

TR150-DIN TR350-DIN TR700-DIN

150 VA 350 VA 700 VA

230 V IN 230 V IN 230 V IN

12 VAC OUT 12 VAC OUT 12 VAC OUT

DIN rail DIN rail DIN rail

€ 87,00 € 107,00 € 153,00

TORO-IP64

TR150-IP64 TR350-IP64 TR700-IP64

150 VA 350 VA 700 VA

230 V IN 230 V IN 230 V IN

12 VAC OUT 12 VAC OUT 12 VAC OUT

IP 64 IP 64 IP 64

€ 107,00 € 138,00 € 209 ,00

AANSLUITBLOK VOOR DISTRIBUTIE VOOR  

DIN-RAIL MONTAGE

503-0010

€ 5,99

LINK Accessoires
Als een zwembad uitgerust is met meerdere lampen, 
dan is er meer vermogen nodig. House of DURATECH 
biedt aparte ringkern transformatoren aan. Deze ‘donut’ 
vormige transformatoren zijn kleiner en lichter. Daarnaast 
zijn ze energiezuinig en een stuk veiliger dan de klassieke 
gelamineerde transformatoren. Ze bestaan in twee versies, 
elk in drie verschillende afmetingen. De Toro-DIN kan op een 
DIN-rail worden gemonteerd en de ingekapselde IP64 kan 
aan de muur worden bevestigd en is tevens waterbestendig.
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“De kracht van het zwembad  
de drijfveer voor uren waterpret„



DURAHEAT Heat Pump products

HEAT Hot Splash

HEAT Sun Spring

HEAT Dura+

HEAT Dura V

HEAT Dura Vi

HEAT Dura Pro

HEAT Dura Com

 De COP-waarde (Coefficiënt of Performance) geeft de efficiëntie van 
een warmtepomp aan. De COP-waarde van een warmtepomp wordt 
berekend door de warmteafgifte van de condensator te vergelijken 
met de stroomtoevoer naar de compressor en de ventilator. 
Een hogere COP-waarde zorgt voor meer efficiëntie en lagere 
verbruikskosten. 

 Wij besteden veel aandacht aan het maken van warmtepompen met 
een zo laag mogelijk geluidsniveau. Dat cijfer geeft het geluidsniveau 
aan dat geproduceerd wordt door de warmtepomp en wordt 
uitgedrukt in dBA.

 Sommige pompen kunnen warmte opwekken, andere kunnen de 
watertemperatuur dan weer verlagen. Dat symbool staat voor de 
pompen die het hele jaar door kunnen worden gebruikt.

Elke warmtepomp heeft een ‘minimum bedrijfstemperatuur’ waarbij 
de efficiëntie nog steeds wordt gegarandeerd.

 DuraLink™ maakt deel uit van het DuraLink™-gamma voor 
onderling geconnecteerde producten.

DURAHEAT-warmtepompen zijn uiterst efficiënt en 
energiezuinig omdat meer dan 80% van de energie uit 
de omgevingslucht wordt gehaald. 
Alleen de beste materialen zoals ABS en titanium wor-
den gebruikt voor het vervaardigen van de warmtewis-
selaar. Die materialen zorgen ervoor dat de DURA HEAT-
warmtepompen corrosievrij en chloorbestendig blijven. 
Het lage geluidsniveau van de roterende of scroll-com-
pressor en de two-speed ventilator maken dit de stilste 
toestellen die op de markt beschikbaar zijn. 
Tevens garanderen deze slim ontworpen toestellen een 
eenvoudige installatie. De geïntegreerde microproces-
sor bestuurt alle sensoren en controleert het toestel 
zonder enige tussenkomst. Alle DURAHEAT-warmte-
pompen zijn uitgerust met een elektronische display en 
functies voor een gemakkelijke bediening.
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Heat Pump products

Hoe werkt een warmtepomp? | Een warmtepomp 
hanteert het principe van een air conditioning maar dan net an
dersom. Een airco geeft koelte af, een warmtepomp geeft warmte 
af. Maar hoe werkt een warmtepomp nu eigenlijk?
1. De buitenlucht wordt door een ventilator over de verdamper 

aangezogen. 
2. De warmte uit de lucht wordt hier dan overgedragen aan een 

met milieuvriendelijk gas gevuld circuit. 
3. Een ingebouwde compressor verwarmt het gas tot een zeer 

hoge temperatuur. 
4. In de warmtewisselaar geeft het gas zijn warmte door aan het 

zwembadwater. 
5. Het gas wordt zo weer vloeibaar en stroomt terug naar de 

verdamper waar dit proces opnieuw begint.

Het gebruik van een warmtepomp is dus uiterst milieuvriendelijk.  
U bespaart heel wat energie omdat in bijna elk geval de 
COPwaarde (Coefficiënt of Performance) 5 of nog veel hoger be
draagt. Dat betekent dat per 1 kW aan elektriciteit die u verbruikt, 
u minstens 5 kW aan warmte terugkrijgt. Door dat hoge rende
ment is het een energiezuinige oplossing om het hele jaar door te 
genieten van een aangename zwembadtemperatuur.
De keuze van uw DURAHEATwarmtepomp wordt bepaald door 
de oppervlakte van het zwembad en het watervolume dat moet 
worden verwarmd. Houd ook rekening met de zonnige ligging, de 
blootstelling aan wind en type afdekking. Laat uw warmtepomp 
altijd buiten plaatsen zodat de luchtafvoer vrij kan doorstromen. 
Verder bestaan er verschillende modellen zowel met horizontale 
als verticale luchtstroom. Gouden tip: zorg voor een degelijke af
dekking van uw zwembad als u niet zwemt. Zo vermijdt u warmte
verlies door verdamping van het wateroppervlak.

verdamper

warmtewisselaar

koud
water

warm
water

“Dankzij het hoge 
rendement van onze 

warmtepomp, kunnen we het 
hele jaar door zwemmen„

Ikos Olivia Resort, Halkidiki

1

3

4

5

2



HEAT Hot Splash
De Hot Splash is ’s werelds kleinste ‘plug and play’ 
warmtepomp voor bovengrondse zwembaden en is compatibel 
met de bekendste merken die beschikbaar zijn op de markt.

HS35

3,35 kW

230 VAC

1-fase

12 m3

€ 575,00

SUN05 SUN07

4,85 kW 6,7 kW

230 VAC 230 VAC

1-fase 1-fase

12 m3 20 m3

€ 944,00 € 1227,00

SUN10 SUN14

10,1 kW 14,1 kW

230 VAC 230 VAC

1-fase 1-fase

30 m3 45 m3

€ 1567,00 € 2001,00

KENMERKEN EN VOORDELEN
• Zeer compact en uiterst licht
• Neemt nauwelijks plaats in beslag
• Eenvoudige plaatsing en gebruik
• Een ALS-stekker (aardlekschakelaar) en intuïtief bedieningspaneel 
• Corrosiebestendige warmtewisselaar vervaardigd uit titanium in een 

polymeren behuizing 
• Kleurrijk en uniek ontwerp dat (esthetisch) past bij uw bovengrondse 

zwembadomgeving

KENMERKEN EN VOORDELEN
• Neemt nauwelijks plaats in beslag dankzij de verticale ventilator 
• Eenvoudige plaatsing en gebruik 
• Een ALS-stekker (aardlekschakelaar) en intuïtief bedieningspaneel met 

kleurendisplay
• Corrosiebestendige warmtewisselaar vervaardigd uit titanium in een 

polymeren behuizing 
• Universele aansluitkit inbegrepen: verlijmbare leiding en slangaansluiting 
• Esthetisch en robuust design dat zich perfect in de zwembadomgeving 

integreert

HEAT Sun Spring
De Sun Spring is de ideale oplossing voor bovengrondse 
zwembaden (van 10 m3 tot maximum 45 m3) en bestaat in  
4 verschillende modellen (warmte afgifte capaciteit van  
5, 7, 10 en 14 kW).
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‘Plug and play’ warmtepompen: de 
trendsetter voor uren waterpret in uw 
bovengronds zwembad | Kinderen zijn dol op 
waterpret maar hebben het snel koud als ze zwemmen. 
Meermaals per dag het zwembad in en uit, opdrogen en er 
weer voor gaan, klinkt vast bekend. House of DURATECH 
heeft hier de ideale oplossing voor ontwikkeld met de Hot 
Splash en Sun Springwarmtepompen. Beide modellen 
zijn makkelijk te verkrijgen aangezien u ze rechtstreeks 
in uw zwembadwinkel kunt kopen. Geen complexe 
aansluitingen meer en geen nood aan gereedschap dankzij 
het slimme ‘plug and play’systeem. U sluit eenvoudig 
de leidingen van uw filterpomp aan op de in en uitgang 
van uw warmtepomp. Rest u nog de stekker, voorzien 
van een zekering, in het stopcontact te steken en het 
verwarmingsproces kan starten. Na het zwemseizoen 
maakt u de pomp watervrij en bergt u ze zorgeloos op in 
uw garage of tuinhuisje. Bent u vergeten om al het water 
uit de warmtepomp te verwijderen? Geen paniek want het 
apparaat is voorzien van het unieke NoFrost™systeem 
waardoor deze niet kan stukvriezen. Een aangename 
watertemperatuur staat garant voor uren waterpret voor 
u en uw gezin zelfs bij minder mooi weer. Laat deze 
trendsetter niet aan u voorbijgaan!

“Afhalen, plaatsen en genieten.  
Zo eenvoudig is het „



BESTELCODE: EENHEID HS35 SUN05 SUN07 SUN10 SUN14 

Aangeraden zwembadvolume:* m3 12 12 20 30 45

Minimum luchtbedrijfstemperatuur: °C 12 8 8 8 8

Verwarmingscapaciteit: 

Lucht 27°C/Water 26°C / RH80%
kW 3,35 4,85 6,7 10,1 14,1

COP A27/W26/RH80% 6 4,75 5,6 5,2 5,45

Verwarmingscapaciteit: 

Lucht 15°C / Water 26°C / RH80%
kW 2,65 - - - -

COP A15 / W26 / RH80% 5,1 - - - -

Stroomverbruik kW 0,56 0,8 1,05 1,7 2,51

Maximaal stroomverbruik kW 0,75

Nominale stroomsterkte A 2,55 4,7 5,3 8,6 11,5

Maximale stroomsterkte A 3 - - - -

Netspanning VAC 230 V / 50 Hz / 1 Fase

Type compressor Rotary

Condenser Titanium warmtewisselaar

Koelmiddel R32 R410A

Gewicht koelmiddel kg 0,35 0,6 0,9 0,9 1,3

Richting ventilator Horizontaal Verticaal

Luchtstroom m3/h 700

Vermogen ventilator W - 70 70 80 80

Draaisnelheid ventilator RPM 950 950 1200 1200

Geluid dB(A) 55 53 54 57 58

Wateraansluiting mm 32 38 38 38 38

Nominale watertoevoer m3/h 2 3 - 12 4 - 12 5 - 12 5 - 12

Drukval water (max) kPa 11 13 15 15

Netto afmetingen toestel (L*B*H) mm 290*310*370 458*472*530

Verpakkingsafmetingen toestel (L*B*H) mm 310*360*385 500*510*580

Netto gewicht kg 15 27 29 37 43

Verpakte gewicht kg 16 28 30 39 45

  
6 / 55 / 12 4,75 / 53 / 8 5,6 / 54 / 8 5,2 / 57 / 8 5,45 / 58 / 8

HEAT Hot Splash
HEAT Sun Spring

* Aangeraden zwembadvolume voor een volledig geïsoleerd zwembad met afdekking, windvrij en zonnige ligging



xx

DURATECH

39

“Vorig jaar kochten we een Hot Splash-
warmtepomp en onze kinderen beleefden de 

beste zomervakantie ooit „



HEAT Dura+
Dura+ warmtepompen voor buiteninstallatie.  
De warmtepompen verwarmen en koelen zwembaden, 
vijvers en spa’s het hele jaar door.  
Beschikbaar in 6 modellen van 7 tot 31 kW.

DURA+7

7 kW

230 VAC

1-fase

30 m3

€ 1763,00

DURA+19

19,6 kW

230 VAC

1-fase

80 m3

€ 3724,00

DURA+10 DURA+14

9,8 kW 14,3 kW

230 VAC 230 VAC

1-fase 1-fase

40 m3 60 m3

€ 2316,00 € 2720,00

KENMERKEN EN VOORDELEN
• Eenvoudig gebruik van het digitale bedieningspaneel 
• Laag geluidsniveau van de ventilator, meerdere ventilatiesnelheden 
• Automatische ontdooiing met heet gas 
• Titanium warmtewisselaar 
• Werkt tot -10 °C omgevingsluchttemperatuur
• Verwarmt en koelt
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DURA+22T DURA+30T

22,5 kW 31 kW

400 VAC 400 VAC

3-fase+N 3-fase+N

95 m3 130 m3

€ 4166,00 € 4703,00

“Oneindige waterpret in ons 
verwarmd zwembad „



HEAT Dura+

BESTELCODE: EENHEID DURA+7 DURA+10 DURA+14 DURA+19 DURA+22T DURA+30T

Aangeraden zwembadvolume:* m3 30 40 60 80 95 130

Minimum luchtbedrijfstemperatuur: °C -10 -10 -10 -10 -10 -10

Verwarmingscapaciteit: 

Lucht 25 °C / Water 25 °C

kW 

Btu

7 

23900

9,8 

33450

14,3 

48500

19,6 

66500

22,5 

76700

31 

105000
Verwarmingscapaciteit: 

Lucht 15 °C / Water 25 °C

kW 

Btu

6,4 

22200

8,9 

30400

12,8 

43700

17,8 

60700

21,3 

72700

29,4 

100000
Koelcapaciteit: kW 

Btu

5,2 

17700

7,6 

26000

12 

41000

16,4 

56000

19,5 

66300

22,5 

76500

Stroomverbruik kW 1,1 1,5 2,2 3 3,8 5,2

COP A25 / W25 6,4 6,5 6,5 6,5 5,9 6

COP A15 / W25 5,8 5,9 5,8 5,9 5,3 5,4

Nominale stroomsterkte A 4,8 6,7 10,4 13,4 6,7 9,2

Maximale stroomsterkte A 6,4 9,2 14,2 18,7 9,7 12,6

Netspanning VAC 230 V / 50 Hz / 1 Fase 400 V / 50 Hz / 3 Fase

Controller Elektronische controller Elektronische controller

Condensor Titanium warmtewisselaar Titanium warmtewisselaar

Type compressor Rotary Scroll Scroll

Aantal compressoren 1 1

Koelmiddel R410A R410A

Manometer ja ja

Aantal ventilatoren 1 1

Vermogen ventilator W 90 120 120 150 200 200

Draaisnelheid ventilator RPM 750 - 850 750 - 850 750 - 850 750 - 850 730 - 830 730 - 830

Luchtstroom m3/h 1800 - 2100 2000 - 2300 2000 - 2300 2700 - 3200 4300 - 5000 4300 - 5000

Richting ventilator Horizontaal Verticaal

Geluid dB(A) 50 51 51 54 58 58

Wateraansluiting mm 50 50

Nominale watertoevoer m3/h 2,3 3 4,5 6 7,5 10,5

Drukval water (max) kPa 10 12 12

Netto afmetingen toestel (L*B*H) mm 746*290*570 956*372*600 956*372*600 1115*470*870 744*762*980 744*762*980

Verpakkingsafmetingen toestel (L*B*H) mm 850*310*650 1040*415*680 1040*415*680 1120*480*940 805*820*1050 805*820*1050

Netto gewicht kg 35 49 55 102 102 102

Verpakte gewicht kg 43 61 67 130 130 130

  
6,4 / 50 / -10 6,5 / 51 / -10 6,5 / 51 / -10 6,5 / 54 / -10 5,9 / 58 / -10 6 / 58 / -10

* aangeraden zwembadvolume voor een volledig geïsoleerd zwembad met afdekking, windvrij en zonnige ligging
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BESTELCODE: EENHEID DURA+7 DURA+10 DURA+14 DURA+19 DURA+22T DURA+30T

Aangeraden zwembadvolume:* m3 30 40 60 80 95 130

Minimum luchtbedrijfstemperatuur: °C -10 -10 -10 -10 -10 -10

Verwarmingscapaciteit: 

Lucht 25 °C / Water 25 °C

kW 

Btu

7 

23900

9,8 

33450

14,3 

48500

19,6 

66500

22,5 

76700

31 

105000
Verwarmingscapaciteit: 

Lucht 15 °C / Water 25 °C

kW 

Btu

6,4 

22200

8,9 

30400

12,8 

43700

17,8 

60700

21,3 

72700

29,4 

100000
Koelcapaciteit: kW 

Btu

5,2 

17700

7,6 

26000

12 

41000

16,4 

56000

19,5 

66300

22,5 

76500

Stroomverbruik kW 1,1 1,5 2,2 3 3,8 5,2

COP A25 / W25 6,4 6,5 6,5 6,5 5,9 6

COP A15 / W25 5,8 5,9 5,8 5,9 5,3 5,4

Nominale stroomsterkte A 4,8 6,7 10,4 13,4 6,7 9,2

Maximale stroomsterkte A 6,4 9,2 14,2 18,7 9,7 12,6

Netspanning VAC 230 V / 50 Hz / 1 Fase 400 V / 50 Hz / 3 Fase

Controller Elektronische controller Elektronische controller

Condensor Titanium warmtewisselaar Titanium warmtewisselaar

Type compressor Rotary Scroll Scroll

Aantal compressoren 1 1

Koelmiddel R410A R410A

Manometer ja ja

Aantal ventilatoren 1 1

Vermogen ventilator W 90 120 120 150 200 200

Draaisnelheid ventilator RPM 750 - 850 750 - 850 750 - 850 750 - 850 730 - 830 730 - 830

Luchtstroom m3/h 1800 - 2100 2000 - 2300 2000 - 2300 2700 - 3200 4300 - 5000 4300 - 5000

Richting ventilator Horizontaal Verticaal

Geluid dB(A) 50 51 51 54 58 58

Wateraansluiting mm 50 50

Nominale watertoevoer m3/h 2,3 3 4,5 6 7,5 10,5

Drukval water (max) kPa 10 12 12

Netto afmetingen toestel (L*B*H) mm 746*290*570 956*372*600 956*372*600 1115*470*870 744*762*980 744*762*980

Verpakkingsafmetingen toestel (L*B*H) mm 850*310*650 1040*415*680 1040*415*680 1120*480*940 805*820*1050 805*820*1050

Netto gewicht kg 35 49 55 102 102 102

Verpakte gewicht kg 43 61 67 130 130 130

  
6,4 / 50 / -10 6,5 / 51 / -10 6,5 / 51 / -10 6,5 / 54 / -10 5,9 / 58 / -10 6 / 58 / -10



HEAT Dura V
De hoogtechnologische Dura V-warmtepompen zijn uitmun-
tende aan/uit modellen die een COP-waarde van 7 of meer 
kunnen behalen. Deze innovatieve verticale warmtepompen 
zijn uitgerust met hoogwaardige componenten. Ze kunnen 
zwembaden en spa’s het hele jaar door verwarmen.  
Beschikbaar in 4 modellen van 10 tot 22 kW.

DURA-V10 DURA-V14

10,6 kW 14,6 kW

230 VAC 230 VAC

1-fase 1-fase

40 m³ 60 m³

€ 1958,00 € 2231,00

DURA-V18 DURA-V22

17,6 kW 21,8 kW

230 VAC 230 VAC

1-fase 1-fase

80 m³ 95 m³

€ 2555,00 € 2973,00

KENMERKEN EN VOORDELEN
• COP-waarde 7,6
• Eenvoudig gebruik van het digitale bedieningspaneel
• Laag geluidsniveau van de ventilator, twee ventilatiesnelheden
• Titanium warmtewisselaar 
• Geschikt tot -10 °C omgevingsluchttemperatuur
• NoFrost™
• HotDeFrost™
• FullFlow™
• CondensFlux™
• LINK Touch control
• Maken deel uit van het DuraLink™–gamma voor onderling 

geconnecteerde producten

“Onze verticale warmtepomp 
is een technologisch juweel! We 
houden van het discrete design 
en de gebruiksvriendelijkheid „
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DURAHEAT: Belangrijkste  
kenmerken uitgelegd |  
FullFlow™: zorgt voor maximale waterstroming door 
uw warmtepomp. Geen nood meer aan het plaatsen 
van een bypass om het waterdebiet te regelen. Een 
absoluut installatievoordeel en op bijna alle DURA
HEATwarmtepompen van toepassing.
Plug and play: compacte warmtepomp, voor boven
grondse zwembaden, die u zelf kunt aansluiten. Meer 
info hierover in het artikel ‘Plug and play’ warmte
pompen: de trendsetter voor uren waterpret in uw 
bovengronds zwembad op blz. 37.
NoFrost™: techniek en gebruikte materialen die 
ervoor zorgen dat uw warmtepomp tijdens de winter 
niet kan stukvriezen omdat u vergeten bent om het 
water te laten aflopen. U voorkomt het maken van 
onnodige kosten en in het voorjaar hoeft u niet te 
wachten op een herstelling om te kunnen genieten 
van uw zwemseizoen. 
HotDefrost™: revolutionaire techniek die aanvriezen 
verwijdert zonder dat het water van uw zwembad 
wordt afgekoeld. In een 3tal minuten wordt hierbij 
de buitenwand van uw warmtepomp automatisch 
ontdooid. Ideaal voor jacuzzi’s en kleinere volumes 
want u voorkomt hiermee de abrupte afkoeling waar 
de traditionele ontdooisystemen last van hebben.

No corrosion housing: alle onderdelen van de 
DURA HEATwarmtepompen zijn uitsluitend vervaar
digd uit nietcorroderende materialen en garanderen 
een langere levensduur.
CondensFlux™: meerdere modellen DURA HEAT
warmtepompen zijn voorzien van een slim ontwerp 
dat het condenswater van de warmtepompwand op 
één plaats samenbrengt en via een buis afvoert.  
Zo vermijdt u een plas water rondom uw pomp die 
soms per vergissing wordt aangezien als een lek.
Vertical heat pumps: in vergelijking met horizontale 
warmtepompen zijn deze verticale warmtepompen 
efficiënter. Ze maken minder geluid en behoeven min
der ruimte qua opstelling voor de luchtstroom. Ook 
het design van de warmtepompwand oogt mooier.
DURALINK: de DURAHEAT V en Viwarmtepompen 
kunnen draadloos bediend worden via afstands
bediening.

Meer info over de LINK Touch en 
DURALINK-control products ontdekt u in 
het artikel “DURALINK–control products 
voor zwembadverlichting, warmtepomp  

en zwembadafdekking„ op blz. 27

De Dura V en Vi-warmtepompen 
kunnen draadloos bediend worden 
met de LINK Touch (zie blz. 28-29)



HEAT Dura V

BESTELCODE: EENHEID DURA-V10 DURA-V14 DURA-V18 DURA-V22

Aangeraden zwembadvolume:* m3 40 60 80 95

Minimum luchtbedrijfstemperatuur: °C -10/40

Verwarmingscapaciteit: 

Lucht 27 °C / Water 26 °C / RH80%
kW 10,6 14,6 17,6 21,8

Stroomverbruik A27 / W26 / RH80% kW 1,4 2 2,45 3,1

COP A27 / W26 / RH80% 7,6 7,3 7,2 7,05

Verwarmingscapaciteit: 

Lucht 15 °C / Water 26 °C / RH70%
kW 7,5 10 12 14,9

Stroomverbruik A15 / W26 / RH 70% kW 1,25 1,7 2,1 2,6

COP A15 / W26 / RH70% 6 5,9 5,75 5,8

Nominale stroomsterkte A 6,5 9,1 11,4 13,5

Maximale stroomsterkte A 8 11 13,5 16

Netspanning VAC 230 V / 50 Hz / 1 Fase

Elektronische controller Geschikt voor DuraLink™ met kleuren LCD

Condensor Titanium warmtewisselaar / NoFrost™

Type compressor Rotary

Aantal compressoren 1 1 1 1

Koelmiddel R32 R32 R410 R410

Gewicht koelmiddel kg 1,1 1,2 1,65 1,75

Manometer Display

Aantal ventilatoren 1 1 1 1

Vermogen ventilator W 120 120 120 120

Draaisnelheid ventilator RPM 700-900 700-900 700-900 700-900

Richting ventilator Verticaal

Geluid dB(A) 50 50 51 51

Wateraansluiting mm 63 63 63 63

Nominale watertoevoer m3/h 5 7 8 10

Drukval water (max) kPa Full Flow

Netto afmetingen toestel (L*B*H) mm 730*760*810

Verpakkingsafmetingen toestel (L*B*H) mm 750*820*890

Netto gewicht kg 57 62 65 65

Verpakte gewicht kg 68 73 76 76

  
7,6 / 50 / -10 7,3 / 50 / -10 7,2 / 51 / -10 7,1 / 51 / -10

* Aangeraden zwembadvolume voor een volledig geïsoleerd zwembad met afdekking, windvrij en zonnige ligging
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HEAT Dura Vi
De hoogtechnologische Dura Vi-warmtepompen zijn 
uitmuntende ‘Step Less Full Inverter’-modellen die een COP-
waarde van 14 of meer kunnen behalen. Deze innovatieve 
verticale warmtepompen zijn uitgerust met hoogwaardige 
componenten. Ze kunnen zwembaden en spa’s het hele jaar 
door verwarmen. Beschikbaar in 4 modellen van 11 tot 24 kW.

KENMERKEN EN VOORDELEN
• COP-waarde 14,7
• Eenvoudig gebruik van het digitale bedieningspaneel
• Laag geluidsniveau van de ventilator, twee ventilatiesnelheden
• Titanium warmtewisselaar 
• Geschikt tot -10 °C omgevingsluchttemperatuur
• NoFrost™
• HotDeFrost™
• FullFlow™
• CondensFlux™
• LINK Touch control
• Maken deel uit van het DuraLink™ –gamma voor onderling 

geconnecteerde producten

“Vorige lente installeerden we 
een Inverter-warmtepomp die 

geprogrammeerd is op een constante 
zwemtemperatuur van 28°C. We genieten 

er op elk moment van de dag van „

DURA-V20i DURA-V24i

19,6 kW 23,6 kW

230 VAC 230 VAC

1-fase 1-fase

95 m³ 120 m³

€ 3081,00 € 3423,00

DURA-V11i DURA-V15i

12,65 kW 16,2 kW

230 VAC 230 VAC

1-fase 1-fase

60 m³ 75 m³

€ 2419,00 € 2616,00
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Inverter of aan/uit warmtepomp? | 
De verwarmingscapaciteit van een warmtepomp is van 
cruciaal belang voor het behoud van een constante 
zwembadwatertemperatuur. Hiervoor kunt u kiezen uit een 
DURAHEATwarmtepomp met Invertertechnologie of met 
een of met een aan/uit werking. 
Invertertechnologie maakt het mogelijk om hoge COP’s  
te bereiken ongeacht de buitentemperatuur. Deze techno
logie regelt de snelheid van de ventilator en de compres
sor. Door het in ‘boost’ laten draaien, behaalt u op korte 
tijd de gewenste temperatuur. Eenmaal de watertempe
ratuur is bereikt, draait de warmtepomp minder snel en 
blijft de temperatuur van het water constant. Daardoor 
wordt een hoger rendement bereikt en bespaart u op dat 
moment veel energie. Alle Inverterwarmtepompen zijn 
uitgerust met een ‘soft starter’functie. Deze zorgt voor 
een geleidelijke opstart met minimale belasting van uw 
elektrische thuisinstallatie. De Invertertechniek biedt nog 
een extra voordeel want door de lagere snelheid van de 
ventilator en de compressor, vermindert het geluid van de 
warmtepomp aanzienlijk. Een extra pluspunt dat uw buren 
te vriend houdt… 
Kiest u voor een aan/uitwarmtepomp, dan hebt u een 
pomp die zijn maximale vermogen altijd optimaal benut. 
Van zodra de gewenste watertemperatuur is bereikt, 
schakelt de pomp zichzelf uit, is volledig stil en verbruikt 
niets. Zodra de temperatuur van het water zakt, schakelt 
de pomp weer aan. Beide technieken zijn beschikbaar in 
het DURAHEATwarmtepomp assortiment en worden con
tinu geoptimaliseerd. Stel dus een lijstje op met wat u van 
uw warmtepomp verwacht. Wilt u van een langer zwem
seizoen genieten? Hoeveel m3 water bevat uw zwembad? 
Wat is voor u de beste zwemtemperatuur? Naargelang uw 
behoeften, vindt u zonder twijfel de juiste warmtepomp 
die bij uw zwembad past.

De Dura V en Vi-warmtepompen 
kunnen draadloos bediend worden 

met LINK Touch (zie blz. 28-29)



HEAT Dura Vi

BESTELCODE: EENHEID DURA-V11i DURA-V15i DURA-V20i DURA-V24i

Aangeraden zwembadvolume:* m3 30 - 60 40 - 75 50 - 95 65 - 120

Minimum luchtbedrijfstemperatuur: °C -10 / 40

Verwarmingscapaciteit: 

Lucht 27°C / Water 26°C / RH80%
kW 3 - 12,65 3,8 - 16,2 5,6 - 19,6 6,5 - 23,6

Stroomverbruik A27 / W26 / RH80% kW 0,22 - 1,6 0,3 - 2,1 0,4 - 2,6 0,45 - 3,1

COP A27 / W26 / RH80% 13,3 - 7,9 13,7 - 7,9 14,7 - 7,5 14,6 - 7,5

Verwarmingscapaciteit: 

Lucht 15°C / Water 26°C / RH70%
kW 8,9 11,15 13,9 16,7

Stroomverbruik A15 / W26 / RH70% kW 0,75 1,5 2,5 3,1

COP A15 / W26 / RH70% 6 6,4 5,5 5,5

Nominale stroomsterkte A 7,3 9,6 11,9 14,2

Maximale stroomsterkte A 9,5 12,5 15,5 18,5

Netspanning VAC 230 V / 50 Hz / 1 Fase

Elektronische controller Geschikt voor DuraLink™ met kleuren LCD

Condensor Titanium warmtewisselaar / NoFrost™

Type compressor Rotary

Aantal compressoren 1 1 1 1

Koelmiddel R32

Gewicht koelmiddel kg 1,05 1,1 1,45 1,55

Manometer Display

Aantal ventilatoren 1 1 1 1

Vermogen ventilator W 120 120 120 120

Draaisnelheid ventilator RPM 700 - 900 700 - 900 700 - 900 700 - 900

Richting ventilator Verticaal

Geluid dB(A) 49 49 50 50

Wateraansluiting mm 63 63 63 63

Nominale watertoevoer m3/h 5 7 8 10

Drukval water (max) kPa Full Flow

Netto afmetingen toestel (L*B*H) mm 730*760*810

Verpakkingsafmetingen toestel (L*B*H) mm 750*820*890

Netto gewicht kg 47 48 50 56

Verpakte gewicht kg 58 59 61 67

  
13,3 / 49 / -10 13,7 / 49/ -10 14,7 / 50 / -10 14,6 / 50 / -10

* Aangeraden zwembadvolume voor een volledig geïsoleerd zwembad met afdekking, windvrij en zonnige ligging
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“Het hele jaar door zwemplezier 
dankzij de warmtepomp die bij 

uw zwembad past „



HEAT Dura Pro
In tegenstelling tot de on/off-warmtepompen, zijn de 
Inverter-warmtepompen in staat de doorstroomsnelheid van 
het koelmiddel volautomatisch te optimaliseren dankzij de 
variabele snelheid van de ventilator en de compressor. De 
Inverter-technologie maakt het mogelijk om extreem hoge 
COP-waarden te bereiken ongeacht de buitentemperatuur. 
Naast een flinke energiebesparing is het zwembad dus ook 
op heel korte tijd zwemklaar. De gewenste watertemperatuur 
kan ingesteld worden in stappen van 0,1°C. 
Bovenop al deze voordelen, geniet u van de stilte dankzij een 
unieke interne ventilatiestructuur die het geluidsniveau onder 
de 50 dB houdt en zelfs tot 40 dB reikt in stille nachtmodus. 
Het toestel is uitgerust met een 5" kleurendisplay met 
touch screen. Naast de temperatuur en het energieverbruik 
wordt ook de druk met een ingebouwde digitale druksensor 
gemeten. Dura Pro is beschikbaar in 5 verschillende 
modellen variërend van 12, 17, 21, 25 tot 28T kW. Tevens is 
een Wi-Fi bedieningsunit is beschikbaar.

KENMERKEN EN VOORDELEN
• Eenvoudig gebruik van het digitale bedieningspaneel
• Soft start
• Laag geluidsniveau, meerdere ventilatiesnelheden
• Automatische heetgasontdooiing
• Titanium warmtewisselaar
• Geschikt tot -15 °C omgevingsluchttemperatuur 
• Verwarmt en koelt het hele jaar door

DURAPRO-12

12 kW

230 VAC

1-fase

60 m3

€ 3171,00

DURAPRO-17 DURAPRO-21

17 kW 19,5 kW

230 VAC 230 VAC

1-fase 1-fase

75 m3 95 m3

€ 4046,00 € 5769,00

DURAPRO-25 DURAPRO-28T

24,2 kW 28,3 kW

230 VAC 400 VAC

1-fase 3-fase

120 m3 169 m3

€ 6775,00 € 6851,00

WIFI DURAPRO

€ 135,00
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“Wifi, 
we hebben verbinding„



HEAT Dura Pro

BESTELCODE: EENHEID DURAPRO-12 DURAPRO-17 DURAPRO-21 DURAPRO-25 DURAPRO-28T

Aangeraden zwembadvolume:* m3 30 - 60 40 - 75 50 - 95 65 - 120 90 - 169

Minimum luchtbedrijfstemperatuur: °C -15 ... 43 -15 ... 43 -15 ... 43 -15 ... 43 -15 ... 43

 Verwarmingscapaciteit: 

Lucht 27 °C / Water 26 °C / RH80%

kW

Btu

2,85 - 12

9690 - 40800

3,77 - 17

12818 - 57800

4,6 - 19,5

15640 - 66300

5,7 - 24,2

19380 - 82280

6,7 - 28,3

22780 - 96220

Stroomverbruik kW 0,21 - 2,12 0,3 - 3,02 0,37 - 3,94 0,46 - 4,8 0,54 - 5,57

COP 13,57 - 5,66 12,57 - 5,63 12,43 - 4,95 12,39 - 5,04 12,41 - 5,08

Verwarmingscapaciteit: 

Lucht 15°C / Water 26°C / RH70%

kW

Btu

2,25 - 9,7

7650 - 32980

2,92 - 12,4

9928 - 42160

3,84 - 15,4

13056 - 52360

4,68 - 19,9

15912 - 67660

5,46 - 23,3

18564 - 79220

Stroomverbruik kW 0,32 - 2,08 0,44 - 2,86 0,6 - 3,81 0,72 - 4,74 0,83 - 5,49

COP 7,03 - 4,66 6,64 - 4,34 6,4 - 4,04 6,5 - 4,2 6,58 - 4,24

Verwarmingscapaciteit: 

Lucht 10 °C / Water 26 °C / RH64%

kW

Btu

1,88 - 8

6329 - 27200

2,5 - 10,7

8500 - 36380

3,38 - 14,4

11492 - 48960

4,2 - 17,8

14280 - 60520

4,9 - 20,8

16660 - 70720

Stroomverbruik kW 0,33 - 1,95 0,45 - 2,64 0,62 - 3,62 0,75 - 4,4 0,87 - 5,1

COP 5,7 - 4,1 5,56 - 4,05 5,45 - 3,98 5,6 - 4,05 5,63 - 4,08

Netspanning VAC 230 V / 50 Hz 380-400 V / 3 Fase

Gemiddeld Stroomverbruik kW 0,99 1,38 1,72 2,1 2,46

Nominale stroomsterkte A 4,3 6 7,5 9,1 4,6

Stroombereik A 0,9 - 9,2 1,3 - 13,1 1,6 - 17,1 2 - 20,9 1,13 - 9,29

Aantal compressoren 1

Type compressor Rotary

Koelmiddel R410A

Aantal ventilatoren 1 2

Vermogen ventilator W 100 120 120 200

Draaisnelheid ventilator RPM 600 - 800 600 - 750 600 - 900 400 - 800

Richting ventilator Horizontaal

Geluid dB(A) 42 44 45 46 48

Wateraansluiting mm 50 50 50 50 50

Nominale watertoevoer m3/h 4,2 5,3 6,6 8,6 10

Drukval water (max) kPa 4,5 5 6 11 15

Netto afmetingen toestel (L*B*H) mm 1003*396*767 1117*430*868 1117*430*868 1163*447*1275 1163*447*1275

Verpakkingsafmetingen toestel (L*B*H) mm 1130*460*790 1210*510*880 1210*510*880 1210*495*1300 1210*495*1300

Netto gewicht kg 59 77 82 110 110

Verpakte gewicht kg 69 89 95 125 125

  
13,57 / 42 / -15 12,57 / 44 / -15 12,43 / 45 / -15 12,39 / 46 / -15 12,41 / 48 / -15

* Aangeraden zwembadvolume voor een volledig geïsoleerd zwembad met afdekking, windvrij en zonnige ligging
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“Ontwikkeld in België en 
wereldwijd verdeeld „



 Ikos Dassia Resort, Corfu

HEAT Dura Com
Dura Com-warmtepompen voor buiteninstallatie. Deze 
warmtepompen zijn in staat om grote zwembaden het hele 
jaar door te verwarmen en te koelen. Er zijn 2 modellen 
beschikbaar van 95 en 145 kW.

DURA+95T

95 kW

400 VAC

3-fase+N

410 m3

€ 23.850,00

DURA+145T

145 kW

400 VAC

3-fase+N

615 m3

€ 39.550,00

KENMERKEN EN VOORDELEN
• Eenvoudig gebruik van het digitale bedieningspaneel
• Laag geluidsniveau ventilator, meerdere ventilatorsnelheden 
• Automatische heetgasontdooiing
• Titanium warmtewisselaar
• Werkt tot -10 °C omgevingsluchttemperatuur 
• Verwarmt en koelt 
• Behuizing in roestvrij staal
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“Kampioenwaardige 
warmtepompen „



HEAT Dura Com

BESTELCODE: EENHEID DURA+95T DURA+145T

Aangeraden zwembadvolume:* m3 410 615

Minimum luchtbedrijfstemperatuur: °C -10 -10

Verwarmingscapaciteit: 

Lucht 25 °C / Water 25 °C

kW 

Btu

95

324000

145

493000

Stroomverbruik kW 17,3 25,4

COP A25 / W25 6 6

Nominale stroomsterkte A 34,9 45,4

Netspanning VAC 400 V / 50 Hz / 3 Fase

Controller Elektronische controller

Condensor Titanium warmtewisselaar

Type compressor Scroll

Aantal compressoren 3 4

Koelmiddel R410A

Manometer ja

Aantal ventilatoren 3 2

Vermogen ventilator W 200 x 3 550 x 2

Draaisnelheid ventilator RPM 750 700

Richting ventilator Verticaal

Geluid dB(A) 61 63

Wateraansluiting mm 110

Nominale watertoevoer m3/h 29 42

Drukval water (max) kPa 16 18

Netto afmetingen toestel (L*B*H) mm 2150*730*1300 2000*900*1920

Verpakkingsafmetingen toestel (L*B*H) mm 2310*860*1430 2150*1020*2080

Netto gewicht kg 380 850

Verpakte gewicht kg 440 920

  
6 / 61 / -10 6 / 63 / -10

* Aangeraden zwembadvolume voor een volledig geïsoleerd zwembad met afdekking, windvrij en zonnige ligging
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Onderhoud van uw zwembad-
warmtepomp | Uw DURAHEAT–warmte
pomp is zo goed als onderhoudsvrij. Niettemin 
zetten wij voor u enkele bruikbare tips op een 
rijtje die de goede werking van uw warmte
pomp garanderen. Zorg ervoor dat de beplan
ting rondom uw warmtepomp goed gesnoeid is 
en dat er geen bladeren aanwezig zijn. Zo kan 
de luchtstroom optimaal circuleren. Uw DURA
HEATwarmtepomp is voorzien van een afvoer
buisje dat het condenswater op één plaats 
afvoert waardoor u geen last van waterplassen 
ondervindt. Controleer af en toe dat het afvoer
buisje niet gehinderd wordt door andere objec
ten. Indien de verdamper (aanzuigrooster aan 
de zij of achterkant van uw warmtepomp) vuil 
is, kan deze zeer eenvoudig gereinigd worden. 
Stofdeeltjes en blaadjes die tussen de lamellen 
van uw verdamper zijn gekropen, verwijdert 
u makkelijk met een stofzuiger. Spuit daarna 
eventueel nog Gridsoap op de verdamper, even 
laten inwerken en afspoelen met water. Gouden 
tip: draai met regelmaat een backwash via uw 
filterpomp voor een optimale waterdoorstro
ming. En ten slotte, laat voor de winterslaap het 
water uit uw warmtepomp leeglopen en dek ze 
af met de bijpassende hoes. Bij twijfel, of mocht 
u nog bijkomende vragen hebben, dan staat uw 
installateur altijd voor u klaar..

Drip Tray Heater voor Dura+

KENMERKEN EN VOORDELEN
• Eenvoudige en snelle schoonmaak (10 min.) van de 

verdamperlamellen (rooster) van uw warmtepomp zonder mechanisch 
gereedschap en zonder beschadigingsrisico 

• Biologisch afbreekbaar, geen gevaar voor de natuur of eindgebruiker 
• Een optimale efficiëntie van de warmtepomp door middel van een 

schone verdamper en een langere levensduur van het toestel 
• Preventieve coating van de verdamperlamellen 
• Energiezuinig en kostenbesparend

KENMERK EN VOORDEEL
• Voorkomt ijsafzetting op de bodem van de warmtepomp bij 

gebruik buiten het zomerseizoen

Gridsoap

ACCS-DURA-023

€ 110,00

GRIDSOAP

1L

€ 41,00
HEAT Accessoires

“Mijn warmtepomp werd in 2011 geplaatst 
en draait nog steeds als nieuw „



HEAT Product Matrix
De grootte van warmtepompen hangt af van het vereiste 
verwarmingsvermogen (kW) van het zwembad. Het plaatsen 
van een te kleine warmtepomp met een te laag vermogen 
is een veel voorkomende fout. Te kleine warmtepompen 
moeten langer draaien om het zwembadwater te verwarmen 
en zijn niet altijd in staat om de gewenste temperatuur te 
behalen. Het langer draaien van de warmtepomp is minder 
efficiënt en heeft hogere verbruikskosten tot gevolg. 

Volg hierna de instructies voor de inschatting van de grootte 
van de warmtepomp om uw zwembad zo optimaal mogelijk 
op te warmen.
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MAX. 
ZWEMBAD
VOLUME**

(m3)

HOT 
SPLASH

SUN 
SPRING

DURA V DURA Vi DURA + DURA PRO DURA COM 
WARMTE 
AFGIFTE*

(kW)

615 m3 DURA+145T
145 kW 145

410 m3 DURA+95T
95 kW 95

169 m3
DURAPRO 

28T
28,3 kW

30

130 m3 DURA+30T
31 kW 30

130 m3 DURAPRO25
24,2 kW 25

95 m3 DURA-V22
21,8 kW

DURA-V24i
23,6 kW

DURA+22T
22,5 kW

DURAPRO21
21 kW

80 m3 DURA-V18
17,6 kW

DURA-V20i
19,6 kW

DURA+19
19,6 kW

DURAPRO17
17 kW 20

60 m3 DURA-V14
14,6 kW

DURA-V15i
16,2 kW

DURA+14
14,3 kW

DURAPRO12
12 kW 15

45 m3 SUN14
14,10 kW

30 m3 SUN10
10,10 kW

DURA-V10
10,6 kW

DURA-V11i
12,65 kW

DURA+10
9,8 kW 10

20 m3 SUN07
6,70 kW

DURA+07
7 kW

12 m3 HS35
3,35 kW

SUN05
4,85 kW 5

10 m3

COP TOT: 6 5,6 7,6 14,6 6,5 13,5 6,0

INFO  
PAGINA: 36 36 44 48 40 52 56



DURACARE
DURACARE is onze dienst na verkoop die actieve 
ondersteuning biedt aan professionele distributeurs, 
zwembadbouwers en installateurs. Op hun beurt 
staan onze partners in voor de dienstverlening naar 
de eindklanten. 

Ondersteunend gebruikt DURACARE haar 
uitgebreide database, waarin zowel technisch 
gerelateerde, algemene alsook product specifieke 
informatie staat. Ook onze productingenieurs 
zijn, naast het ontwikkelen van innovatieve 
technologieën, nauw betrokken bij het assisteren 
van DURACARE. 

Via enkele clicks op onze website kunt u alle 
(meertalige) producthandleidingen downloaden. 
Op aanvraag organiseert House of DURATECH 
productgerichte opleidingen voor distributeurs en 
installateurs. DURACARE is eenvoudig te bereiken 
per e-mail. 

Zowel de Hot Splash als de Sun Spring beschikken 
elk over een aparte website. Hier vindt u specifieke 
productinformatie, een handig contactformulier en 
de handleiding.

DURACARE  
CONTACTINFORMATIE: 

Website: www.propulsionsystems.be
Website: www.hotsplash.eu
Website: www.sunspring.eu
E-mail: duracare@propulsionsystems.be

De 2019 CataZine is online beschikbaar op:
www.propulsionsystems.be

After-Sales



DURATECH

Propulsion Systems bvba

Dooren 72  | 1785 Merchtem 

BELGIË

BE0478.198.221

Tel +32 (0)2 461 02 53

info@propulsionsystems.be
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“Dank voor het vertrouwen in onze  
producten en onze mensen„

Ariëtte & Marc Lamberts | CEO House of DURATECH
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