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História | Durante a sua infância, Marc 

Lamberts (CEO) cresceu no mundo dos 

instaladores de piscinas, tendo acompa-

nhado o seu pai para diversos locais de 

construção de piscinas e a várias feiras de 

negócios. Através da partilha de experiência 

com os distribuidores e instaladores, ele 

rapidamente se apercebeu que os produtos 

para piscinas existentes não satisfaziam 

as suas necessidades a nível profissional. 

Com um diploma de engenharia no bolso 

e muitas e empolgantes novas ideias, 

este visionário estabeleceu o seu próprio 

negócio. A Propulsion Systems foi fundada 

em 2002, tendo-se tornado pioneira no 

desenvolvimento de iluminação LED revo-

lucionária e ecológica para piscinas. Muito 

pouco depois disso, a gama de produtos 

tinha-se alargado com uma nova geração 

de bombas de calor. Neste momento, esta 

empresa belga, que possui instalações de 

produção próprias na China, dá emprego a 

mais de 60 funcionários. O seu bem-estar 

é garantido pela Ariëtte, a esposa do Sr. 

Marc Lambert, que se ocupa de todos os 

assuntos de RH. Atualmente, a House of 

DURATECH oferece uma gama impres-

sionante de produtos sustentáveis, topo 

de gama, baseados nas tecnologias mais 

recentes. A gama DURATECH resume per-

feitamente a crença da empresa e dos seus 

funcionários: Tecnologias Duráveis. 

Missão | Com 16 anos de experiência no de-

senvolvimento e fabrico de produtos para piscinas, 

a House of DURATECH tornou-se num produtor 

proeminente de iluminação e bombas de calor LED 

sustentáveis. Os produtos DURAVISION e DURAHEAT 

foram concebidos para satisfazer as necessidades e 

os requerimentos dos distrubuidores profissionais, dos 

instaladores, e dos proprietários das piscinas. Colocan-

do a ênfase na inovação e padrões de alta qualidade 

que são essenciais para a empresa. Tudo gira à volta 

do princípio da simples instalação e facilidade de uso. 

Os produtos DURATECH são desenvolvidos na Bélgica 

e distribuídos por todo o mundo.

Visão | No futuro, a empresa deseja expandir a sua 

gama existente de produtos para uma gama completa 

de produtos para piscinas que constituem um todo e 

comunicam umas com as outras através de softwares 

engenhosos. Com uma ideia da sustentabilidade e um 

papel ativo para a pegada ecológica. Todos os produ-

tos são à base de materiais robustos, facilmente ins-

talados e mantidos, e que garantem aos proprietários 

das piscinas desfrutar de uma experiência de natação 

sem preocupações.

Sobre nós

 “O bem-estar dos nossos funcionários é de 
grande importância para nós. Graças às suas 
ideias criativas e ao seu empenho, podemos 

atingir um crescimento considerável”

Ariëtte & Marc Lamberts | CEO House of DURATECH
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House of DURATECH é um nome conjunto para 
os grupos de produtos incluindo a gama completa 
de produtos de iluminação, bombas de calor e 
sistemas de controlo relacionados. 

DURAVISION
Pool Light products

DURALINK
Control products

DURAHEAT 
Heat Pump products



DURATECH

Produção na própria 
fábrica | Como proprietário de 
uma piscina, você deseja desfrutar 
da mesma sem pensar demasiado. 
É exatamente isso que a House of 
DURATECH tenciona proporcionar-lhe. 
Uma gama de produtos fiáveis, de alta 
qualidade, desenvolvidos e produzi-
dos para utilizar a energia de forma 
eficaz, durável e ecológica. As bombas 
de calor DURAHEAT, as luzes para 
piscina DURAVISION e as soluções de 
controlo DURALINK são produtos que 
a House of DURATECH comercializa 
com grande orgulho. Os engenheiros 
monitorizam de perto os mais recentes 
desenvolvimentos do mercado, inte-
grando essas tecnologias em toda a 
gama de produtos. Todos os produtos 
são testados de forma extensiva e 
correspondem aos mais estritos pa-

drões de qualidade. Para poder atingir 
este nível, a House of DURATECH 
configurou os seus próprios processos, 
com consciência ambiental e de forma 
ecológica. Os componentes utilizados 
são recicláveis e diminuem a pegada 
ecológica. Se, inesperadamente, se 
deparar com um problema com o seu 
produto, pode sempre contar com o 
nosso serviço pós-venda DURACARE. 
Por outras palavras, os produtos bel-
gas de qualidade e os conhecimentos 
angariados estão ao seu serviço, para 
que possa desfrutar de uma experiên-
cia única e sem preocupações.

Heat Pump products | 
DURAHEAT cobre a gama de produtos 
de todos os modelos e tipos de bombas 
de calor. Estas soluções de aquecimento 
de topo de gama são adequadas tanto 
para piscinas abaixo e acima do nível 
do solo, e também podem ser utilizadas 
para piscinas públicas. Todos os pro-
dutos de bombas de calor da Duratech 
estão incluídos na gama de produtos 
DURAHEAT.

Pool Light products | 
A DURAVISION tem uma vasta gama de 
produtos de iluminação para piscinas. A 
tecnologia inovadora oferece um largo 
espectro de cor, com opção de escolha 
do acabamento da placa frontal. Estes 
sistemas de instalação inteligentes podem 
ser facilmente aplicados a qualquer tipo 
de piscina, tanto para novas construções 
como para adaptações de piscinas 
existentes. Todos os produtos de iluminação 
Spectravision estão incluídos na gama de 
produtos DURAVISION.

Control products | 
Os produtos de controlo inteligentes da 
DURALINK operam a bomba de calor, a 
iluminação e a cobertura da piscina ao 
mesmo tempo. A tecnologia engenhosa 
permite que todos os produtos sejam 
operados sem fios, a partir de uma dis-
tância razoável, de forma estável. 

“Produtos belgas de 
alta qualidade e conhecimentos 

ao seu serviço” 

DURAHEATDURAVISION DURALINK
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Mais informações sobre o 
serviço de pós-venda da 
DURACARE na página 62

lighting heat pumps



DURAVISION
A DURAVISION é uma gama completa de produtos 
para iluminação de piscinas com design inteligente. 
As soluções inovadoras de iluminação por LED são 
compostas por componentes de alta qualidade e 
materiais que os tornam mais potentes, eficientes e 
económicos. Todos os produtos DURAVISION estão 
harmonizados, para que seja fácil combiná-los. 

VISION Moonlight

VISION Spectra

VISION Adagio Pro

VISION Face Plates

VISION Wall Conduits

VISION Specials

 QuickConnect™ Conector proprietário extremamente fiável e fácil 
de montar, com contactos placados a ouro. Os cabos de alimentação 
podem ser inseridos sem necessidade de serem descarnados, sendo 
fixados com parafusos de contacto auto perfurantes.

 PressFit™ A House of DURATECH concebeu este sistema de 
montagem de luzes ajustável, que permite que as luzes das piscinas 
sejam perfeitamente integradas na parede, mesmo seas condutas de 
parede foram montadas de forma não perpendicular

 ClickOn™ A House of DURATECH introduziu este conceito inovador 
de placas facilmente intercambiáveis para luzes para piscinas. Uma 
vasta seleção de placas frontais encontra-se disponível, permitindo 
uma personalização detalhada.

 

NoAir™ A House of DURATECH é pioneira em luzes para piscina 
preenchidas com resina. Este processo único e exclusivo garante 
muitos anos de funcionamento sem fugas nem formação de 
condensação. Ao mesmo tempo é eliminada a reflexão interna, 
resultando numa luz mais intensa.

 Ultra Flat Shape Devido à forma ultra plana, a lâmpada não pode ser 
utilizada como degrau. Isto significa que não podem ser provocados 
danos.

Pool Light products
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DURATECH

A sua piscina | Desfrutar da sua própria 
piscina é como entrar em espírito de férias: fá-lo 
sonhar com mares de um azul claro e praias de 
areias brancas. Todos sabemos que a natação é 
um desporto muito saudável, tanto para os jovens 
como para as pessoas de idade mais avançada, 
relaxando ao mesmo tempo o corpo e a mente. 
Tomar um mergulho refrescante após um dia 
de trabalho ou de escola cansativo pode fazer 
maravilhas. Especialmente as crianças adoram 
chapinhar na água. Se tiver a sua própria piscina, 
as suas crianças têm garantia de diversão e 
gargalhadas. Agora, levar a sua família para uma 
piscina pública superlotada durante os fins-de-se-
mana ou os feriados faz parte do passado. Até os 
avós podem operar os dispositivos da sua piscina 
de forma simples, graças à prática Tecla LINK, ao 
mesmo tempo que supervisionam os seus netos. 
Uma piscina privada estimula a imaginação. 
Imagine-se numa festa de verão ao pé da piscina, 
com um churrasco, ou uma reunião de família ou 
serão romântico com um copo de vinho à luz das 
estrelas...  

Uma piscina fornece também uma mais-valia para 
a sua casa e jardim. Equipada com os produtos 
da House of DURATECH, a sua piscina irá propor-
cionar-lhe o conforto e utilização fácil que sempre 
desejou. Complete o seu sistema de piscina com 
uma bomba de calor DURAHEAT fornecendo a 
temperatura adequada para a água, e com luzes 
para piscina eficientes e ecológicas da DURAVI-
SION.  
Todos os produtos são de manutenção fácil e 
foram desenvolvidos utilizando as mais recentes 
tecnologias. É escusado dizer: uma piscina priva-
da garante horas (anos!) de diversão e relaxamen-
to tanto para si como para os seus familiares.  

“Uma piscina privada é garantia 
de infinitas diversões para as suas 

crianças,família e amigos”

Pool Light products



VISION Moonlight
Moonlight oferece-lhe uma gama de luzes fixas e dinâmicas. 
Quer uma festa, ou só deseja relaxar? Escolha um ambiente! 
Moonlight pode transformar a sua piscina num jogo 
fascinante de cores e luzes.

 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

FUNCIONALIDADES E BENEFÍCIOS
• Diâmetro: 170 mm
• Totalmente compatível com nicho PAR56
• Pode ser instalado diretamente em paredes de betão, mosaico, 

poliéster, metal ou madeira
• Tempo de duração dos LED: > 25.000 horas
• Estrutura preenchida com resina NoAir™
• A utilização de polímeros de alta qualidade possibilita a 

compatibilidade da luz com a eletrólise do sal
• Cabo de borracha de 4 m incluído
• A versão RGB tem 16 programas de cores

NoAir™ Ultra Flat Shape
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DURATECH

Descubra mais sobre DURALINK nas páginas 26-33

“Após um longo dia de trabalho, gosto de relaxar  
na minha piscina, observado os mágicos padrões 

que a luz reflete na água”

CÓDIGO DE ENCOMENDA: UNIDADES  PLS300(B)  PLS400B  PLS700(B)  PLW300(B)  PLW400B  PLW700(B)

Cor da luz: RGB Branco

Temperatura de cor TC nominal:  K 9000

Saída máxima de luz:  lm 575 925 1,450 1,250 1,850 2,100

Ângulo do feixe  ° 120 120 120 120 120 120

Diâmetro ótico (mm):  mm 170 170 170 170 170 170

Potência máxima (W):  W 15 21 25 16 19 28

Voltagem de entrada nominal:  VAC 12 12 12 12

Tempo de duração  
do sistema em horas:

 h > 25.000 > 25.000

Temperatura máxima  
de funcionamento:

 °C até 40 até 40

CONEXÃO AO LINK DRIVER: PODE SER UTILIZADO COM O COMANDO À DISTÂNCIA E ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA SEGUINTES:

Mudança de cor manual ON/OFF: v v v x x x

PL-REM: v v v v v v

PL-REM-60 (máx 60 VAC): v v v v v v

PL-REM-200 (máx 200 VAC): v v v v v v

PLP-REM (apenas em modo ON/

OFF):
v v v v v v

PLP-REM-300 (máx 300 VAC): 
(apenas em modo ON/OFF)

v v v v v v



Ligação elétrica Instruções*
CONFIGURAÇÃO 1

Ligação elétrica Instruções*
CONFIGURAÇÃO 2

VISION Moonlight

TIPO DE 
LÂMPADA

1,5 
mm2

2,5 
mm2

4,0 
mm2

6,0 
mm2

transformador VA 
(12 VAC)

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

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

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

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

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

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

TIPO DE 
LÂMPADA

QTD
LÂMPADAS

2,5 
mm2

4,0 
mm2

6,0 
mm2

10,0 
mm2

transformador VA 
(12 VAC)

PLS300(B)

1 120 m 180 m 200 m 200 m 16 VAC

2 60 m 90 m 140 m 200 m 32 VAC

3 35 m 60 m 90 m 150 m 48 VAC

4 25 m 40 m 65 m 110 m 64 VAC

PLS400(B)

PLW400(B)

PLS700(B)

1 100 m 160 m 200 m 200 m 26 VAC

2 50 m 80 m 120 m 200 m 52 VAC

3 30 m 50 m 80 m 130 m 78 VAC

4 25 m 40 m 60 m 100 m 104 VAC

PLW300(B)

1 150 m 200 m 200 m 200 m 18 VAC

2 75 m 120 m 180 m 200 m 36 VAC

3 50 m 80 m 120 m 200 m 54 VAC

4 35 m 60 m 90 m 150 m 72 VAC

PLW700(B)

1 85 m 140 m 200 m 200 m 30 VAC

2 40 m 70 m 100 m 170 m 60 VAC

3 25 m 45 m 70 m 110 m 90 VAC

4 20 m 35 m 50 m 85 m 120 VAC

sistema 
montagem

Aço inoxidável 
Placa frontal para Moonlight

PMZ170-RV-SS

SS

Ø 170: € 138,00

*para Moonlight
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! Esta configuração não é a preferida para  
instalações em que é utilizado um PLP-REM(300)

CONFIGURAÇÃO 1: Cada lâmpada está ligada  
ao transformador por um cabo separado

SELECIONAR
SECCÃO DE CABO E 

COMPRIMENTO MÁXIMO

Cabo separado (não incluído)

Piscina 
casa

cabo de 4 metros incluído na embalagem da lâmpada

! Utilize sempre um transformador toroidal

Piscina 
casa

SELECIONAR
SECCÃO DE CABO E 

COMPRIMENTO MÁXIMO

CONFIGURAÇÃO 2: Todas as lampas estão 
conectadas ao transformador através de 1 cabo

Cabo separado (não incluído)

cabo de 4 metros incluído na embalagem da lâmpada

Ligação elétrica Instruções* Ligação elétrica Instruções*

DURATECH

“Graças às instruções claras 
no manual, consegui instalar 

as minhas luzes na piscina num 
abrir e fechar de olhos”



NoAir™
Ultra  
Flat  
ShapeQuickConnect™

PressFit™

ClickOn™

VISION Spectra
DVS050 Ø50 MM

 RGB  Branco adaptável

250 lm 350 lm

4,5 W 4,5 W

€ 115,00 € 98,00

DVS100 Ø100 MM

 RGB  Branco adaptável

850 lm 1300 lm

13,5 W 13,5 W

€ 195,00 € 147,00

DVS170 Ø170 MM

 RGB  Branco adaptável

1600 lm 2800 lm

24,5 W 24,5 W

€ 275,00 € 245,00

DVM170 Ø170 MM

 RGB  Branco luz do dia 

900 lm 1400 lm

13,5 W 15 W

€ 158,00 € 133,00

Spectra oferece-lhe uma gama de lâmpadas com brancos 
adaptáveis e cores fixas, bem como cenários dinâmicos.  
Ao LIGAR e DESLIGAR rapidamente as lâmpadas, você poderá 
dar um aspeto totalmente diferente à sua piscina Excelente 
para utilizar com os Drivers LINK opcionais para um controlo  
à distância muito fácil.

FUNCIONALIDADES E BENEFÍCIOS
• 3 diâmetros disponíveis: 50, 100 e 170 mm
• Pode ser instalado na maior parte das condutas de parede  

de 1 1/2 “ (aprox. 4 cm)
• A versão de 170 mm é totalmente compatível com nicho PAR56
• LED de longa duração: > 25.000 horas
• Estrutura preenchida com resina NoAir™
• A utilização de polímeros de alta qualidade possibilita a 

compatibilidade da luz com a electrólise do sal
• Cabo de borracha de 2 m destacável incluído
• Modo de luz branca e cor RGB adaptável com transições discretas
• Uma vasta seleção de placas frontais disponíveis para personalização
• Fácil de instalar devido a funções como o QuickConnect™,  

PressFit™ e ClickOn™.

“Desfrutar de uma fantástica 
festa com churrasco perto da 
piscina com família e amigos”



DURATECH

Criação de vários ambientes com as luzes 
LED | Com as sofisticadas luzes de piscina coloridas da 
DURAVISION pode escolher entre uma vasta gama de possibili-
dades para iluminar a sua piscina em estilo. Basta simplesmente 
criar um ambiente de festa mudando as cores dentro e em 
redor da sua piscina, num abrir e fechar de olhos. Ou, se for um 
romântico incurável e gostar de uma agradável noite de verão, 
basta baixar as luzes e desfrutar do céu estrelado. Depende 
completamente de si, do seu humor e da atmosfera que deseja 
criar. Lembre-se que os sistemas de iluminação também podem 
ser aplicados ao seu jacuzzi ou à piscina das crianças.
As luzes para piscina DURAVISION foram concebidas com 
extremo cuidado e olho para o detalhe. As lâmpadas LED têm 
uma duração mais prolongada, podendo facilmente ser opera-
das com o sistema de comando sem fios DURALINK. Graças ao 
baixo consumo de energia, a sua factura será reduzida substan-
cialmente. Mais uma razão para iluminar a sua piscina em toda 
a segurança durante todo o dia e noite! As luzes para piscina da 
DURAVISION tornam a sua piscina numa experiência alucinante.
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CÓDIGO DE ENCOMENDA: UNIDADES  DVS050-RGB  DVS050-TW  DVS100-RGB  DVS100-TW  DVS170-RGB  DVS170-TW

Cor da luz: RGB
Branco  

adaptável
RGB

Branco  
adaptável

RGB
Branco  

adaptável
Temperatura de cor TC 
nominal:

 K 3000 - 6500  
+ AZUL

3000 - 6500 
+ AZUL

3000 - 6500 
+ AZUL

Saída máxima de luz:  lm 250 350 850 1300 1600 2800

Ângulo do feixe  ° 116

Diâmetro ótico (mm):  mm 50 100 170

Potência máxima (W):  W 4,5 4,5 13,5 13,5 24,5 24,5

Voltagem de entrada nominal:  VAC 12

Tempo de duração do sistema 
em horas:

 h > 30.000 > 30.000 > 30.000 > 30.000 > 30.000 > 30.000

Temperatura máxima de 
funcionamento:

 °C até 40

LIGAÇÃO COM LINK DRIVER: 
PODE SER UTILIZADO COM O COMANDO À DISTÂNCIA E ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA SE-

GUINTES:

Mudança de cor manual ON/OFF: v x v x v x

PL-REM: v v v v v v

PL-REM-60 (máx 60 VAC): v v v v v v

PL-REM-200 (máx 200 VAC): v v v v v v

PLP-REM (apenas em modo ON/OFF): v v v v v v

PLP-REM-300 (max 300 VAC)  
(apenas em modo ON/OFF))

v v v v v v

VISION Spectra

CÓDIGO DE ENCOMENDA: UNIDADES  DVM170-RGB  DVM170-WH

Cor da luz: RGB Branco luz do dia

Temperatura de cor TC 

nominal:
 K 5000

Saída máxima de luz:  lm 900 1400

Ângulo do feixe  ° 116

Diâmetro ótico (mm):  mm 170

Potência máxima (W):  W 13,5 15

Voltagem de entrada nominal:  VAC 12

Tempo de duração do sistema 
em horas:

 h > 10.000 > 10.000

Temperatura máxima  
de funcionamento:

 °C até 30

LIGAÇÃO COM LINK DRIVER: 
 PODE SER UTILIZADO COM O 
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO E 

COMANDO À DISTÂNCIA SEGUINTE:

Mudança de cor manual ON/OFF: v x

PL-REM: v v

PL-REM-60 (máx 60 VAC): v v

PL-REM-200 (máx 200 VAC): v v

PLP-REM (apenas em modo ON/OFF) v v

PLP-REM-300 (máx 300 VAC):
(apenas em modo ON/OFF) v v

Quick connect

Montagem  
de sistema



DURATECH

Fácil de instalar devido a funcionalidades 
como o QuickConnectTM, PressFitTM e ClickOnTM
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NoAir™
Forma 
Ultra 
PlanaQuickConnect™

PressFit™

ClickOn™

VISION Adagio Pro
As luzes Adagio Pro fornecem-lhe uma gama de cores fixas 
e cenários dinâmicos. Com apenas um clique no comando 
à distância, pode dar à sua piscina um aspeto totalmente 
diferente.

FUNCIONALIDADES E BENEFÍCIOS
• 3 diâmetros disponíveis: 50, 100 e 170 mm
• Pode ser instalado na maior parte das condutas de parede  

de 1 1/2 “ (aprox. 4 cm)
• A versão de 170 mm é totalmente compatível com nicho PAR56
• LED de longa duração: > 50.000 horas
• Estrutura preenchida com resina NoAir™: impossibilita a infiltração  

de água
• A utilização de polímeros de alta qualidade possibilita a 

compatibilidade da luz com a electrólise do sal
• Cabo de borracha de 4 m destacável incluído
• Modo de luz branca e cor 11 RGB adaptável com transições  

discretas programável
• Possibilidade de atenuação da luz (dimmer)
• Ângulo do feixe muito largo, para evitar a formação de sombras  

na piscina
• Uma vasta seleção de placas frontais disponíveis para personalização
• Fácil de instalar devido a funções como o QuickConnect™,  

PressFit™ e 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

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Código Dimensão Código de cor (Cor)

PLP 050 RGB Vermelho verde azul

100 WH Branco

170 WW Branco quente

BL Azul

TW Branco adaptável
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DURATECH

DEMO-01

Base para mesa funcional para Adagio Pro

Conduta de parede PZA-WTM-S incluída

Display de mesa incluído

Transformador 12 VAC incluído

Fonte de luz e placa frontal para  
encomendar em separado

€ 95,00

As luzes Adagio Pro Pool 
podem ser operadas sem fios 

com Link Touch (ver página 28-29)



CÓDIGO DE ENCOMENDA: UNIDADES 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

Cor da luz:  RGB  Branco 
 luz do dia

 Branco 
morno  Azul  Branco 

adaptável  RGB  Branco luz 
do dia

 Branco 
quente  Azul  Branco 

adaptável  RGB  Branco luz 
do dia

 Branco 
quente  Azul  Branco 

adaptável

Temperatura de cor TC nominal:  K 5000 3300
3000 - 6500 

+ AZUL 5000 3300   3000 - 6500 
+ AZUL 5000 3300 3000 - 6500 

+ AZUL
Saída máxima de luz:  lm 400 600 540 165 500 1700 2600 2350 470 2150 3000 5500 4950 1450 4250
Ângulo do feixe  ° 116 116 116 116
Diâmetro ótico (mm):  mm  50 100 100  170
Potência máxima (W):  W 10 6 6 8 10 45 30 30 25 45 75 60 60 60 75
Voltagem de entrada nominal:  VAC 12 12 12 12
Tempo de duração do sistema em 
horas:

 h > 50.000 > 50.000 > 50.000 > 50.000 

Factor de potência: > 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
Temperatura máxima  
de funcionamento:

 °C até 40 até 40 até 40 até 40

LIGAÇÃO COM LINK DRIVER: 
PODE SER UTILIZADO COM O COMANDO À DISTÂNCIA E ALIMENTAÇÃO  

DE ENERGIA SEGUINTES:

Mudança de cor manual 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 (máx 60 VAC): v v v v v v v v v v v v v v v

PL-REM-200 (máx 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 (máx 300 VAC): v v v v v v v v v v v v v v v

VISION Adagio Pro

TIPO DE LÂMPADA
1,5 
mm2

2,5 
mm2

4,0 
mm2

6,0 
mm2

10,0 
mm2

transformador 
VA (12 VAC)*

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

77 m 129 m 207 m 311 m 519 m 16 VAC

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

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

21 m 35 m 57 m 85 m 142 m 56 VAC

PLP100-RGB/TW
DVS170-RGB/TW

12 m 20 m 33 m 50 m 80 m 48 VAC

PLP170-WH
PLP170-WW
PLP170-BL

4 m 7 m 11 m 16 m 28 m 147 VAC

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

OPERAÇÃO ESTÁVEL DAS LUZES DA PISCINA GARANTIDA APENAS QUANDO A 
SECÇÃO DE CABOS CRUZADOS INSTALADA CORRESPONDER OU ULTRAPASSAR OS  
VALORES ACONSELHADOS NAS TABELAS INDICADAS

Ligação elétrica  
Instruções*

*para Spectra & Adagio Pro

CONFIGURAÇÃO 1: 
Cada lâmpada está 
ligada ao transformador 
por um cabo separado

SELECIONAR
SECCÃO DE CABO 
E COMPRIMENTO 

MÁXIMO

Cabo separado (não incluído)

Casa da 
Piscina

cabo de 4 metros incluído  
na embalagem da lâmpada

! Utilize sempre um transformador toroidal



! Esta configuração não é a preferida para 
instalações em que é utilizado  
um PLP-REM (-300) DURATECH

CÓDIGO DE ENCOMENDA: UNIDADES 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

Cor da luz:  RGB  Branco 
 luz do dia

 Branco 
morno  Azul  Branco 

adaptável  RGB  Branco luz 
do dia

 Branco 
quente  Azul  Branco 

adaptável  RGB  Branco luz 
do dia

 Branco 
quente  Azul  Branco 

adaptável

Temperatura de cor TC nominal:  K 5000 3300
3000 - 6500 

+ AZUL 5000 3300   3000 - 6500 
+ AZUL 5000 3300 3000 - 6500 

+ AZUL
Saída máxima de luz:  lm 400 600 540 165 500 1700 2600 2350 470 2150 3000 5500 4950 1450 4250
Ângulo do feixe  ° 116 116 116 116
Diâmetro ótico (mm):  mm  50 100 100  170
Potência máxima (W):  W 10 6 6 8 10 45 30 30 25 45 75 60 60 60 75
Voltagem de entrada nominal:  VAC 12 12 12 12
Tempo de duração do sistema em 
horas:

 h > 50.000 > 50.000 > 50.000 > 50.000 

Factor de potência: > 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
Temperatura máxima  
de funcionamento:

 °C até 40 até 40 até 40 até 40

LIGAÇÃO COM LINK DRIVER: 
PODE SER UTILIZADO COM O COMANDO À DISTÂNCIA E ALIMENTAÇÃO  

DE ENERGIA SEGUINTES:

Mudança de cor manual 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 (máx 60 VAC): v v v v v v v v v v v v v v v

PL-REM-200 (máx 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 (máx 300 VAC): v v v v v v v v v v v v v v v

TIPO DE LÂMPADA
QTD

LÂMPADAS
2,5 
mm2

4,0 
mm2

6,0 
mm2

10,0 
mm2

transformador 
VA (12 VAC)

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

1 129 m 207 m 311 m 519 m 16 VAC
2 64 m 103 m 155 m 259 m 32 VAC
3 43 m 69 m 103 m 173 m 48 VAC
4 32 m 51 m 77 m 129 m 64 VAC

PLP050-RGB/TW

1 103 m 165 m 248 m 414 m 12 VAC
2 51 m 82 m 124 m 207 m 24 VAC
3 34 m 55 m 82 m 138 m 36 VAC
4 25 m 40 m 62 m 103 m 48 VAC

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

1 35 m 57 m 85 m 142 m 56 VAC
2 17 m 28 m 42 m 71 m 112 VAC

3 11 m 19 m 28 m 47 m 168 VAC

4 8 m 14 m 21 m 35 m 224 VAC

PLP100-RGB/TW
DVS170-RGB/TW

1 20 m 33 m 50 m 80 m 48 VAC
2 10 m 16 m 25 m 40 m 96 VAC
3 - 11 m 16 m 26 m 144 VAC
4 - 8 m 12 m 20 m 192 VAC

PLP170-WH
PLP170-WW
PLP170-BL

1 7 m 11 m 16 m 28 m 147 VAC
2 - 5 m 8 m 14 m 294 VAC
3 - - 5 m 9 m 441 VAC
4 - - - 7 m 588 VAC

PLP170-RGB/TW

1 10 m 16 m 25 m 42 m 82 VAC
2 - 8 m 12 m 21 m 164 VAC
3 - 5 m 8 m 14 m 246 VAC
4 - - 6 m 10 m 328 VAC

Ligação elétrica 
Instruções*

Ligação elétrica  
Instruções*

CONFIGURAÇÃO 2:  
Todas as lâmpadas 

estão conectadas ao 
transformador através  

de 1 cabo

Casa da 
Piscina

SELECIONAR
SECCÃO DE CABO 
E COMPRIMENTO 

MÁXIMO

Cabo separado (não incluído)

cabo de 4 metros incluído  
na embalagem da lâmpada
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Branco Cinzento escuro Cinzento claro

Azul claro Azul médio Verde das caraíbas

Branco arenoso Preto Aço inoxidável

MB

DG

BL

LB

WH

SW

CG

LG

SS

Ultra Flat ShapeClickOn™

 2

 1

VISION Face Plates
Uma vasta seleção de placas frontais está disponível para  
o VISION Spectra e VISION Adagio Pro para lhe permitir  
dar um toque pessoal à sua piscina.

Face Plates - Estilos combináveis 
para piscinas | As luzes para piscina  
DURAVISION são completadas esteticamente com 
placas frontais de topo de gama. Estas placas frontais 
estão disponíveis para todas as dimensões de lâmpa-
das para piscinas (50/100/170 diâmetro). Conforme 
sabe, as piscinas podem ter vários tipos de formas, 
podem ser construídas acima ou abaixo do nível do 
solo, utilizando materiais diversos, como por exemplo 
um revestimento, azulejos mosaico... Portanto, vários 
modelos e formas de placas frontais estão disponí-
veis para oferecer uma solução personalizada. Se 
preferir um acabamento mais lúdico, ou um design 
tão estiloso que tem um aspeto luxuoso, existe sem 
qualquer dúvida uma forma ou estilo na nossa gama 
para preencher as suas necessidades. As opções 
incluem formas simplificadas com ou sem um padrão 
em relevo, em aço inoxidável ou materiais sintéticos. 
Os últimos estão disponíveis numa vasta gama de 
cores. Além disso, as placas frontais da DURAVISION 
oferecem uma vantagem adicional, visto que, depen-
dendo da estação, podem facilmente ser trocadas por 
outra cor ou forma graças ao sistema clicável muito 
engenhoso. A placa frontal completa, portanto, o de-
sign da sua piscina, assegurando a expressão da sua 
personalidade e um resultado estonteante!

CÓDIGO DE ENCOMENDA
(vendido e embalado por múltiplos de 6 peças)

Código Dimensão - Modelo - Código 
de cor (Cor)

PZA 050 RA WH Branco

100 RB DG Cinzento 
escuro

170 RC LG Cinzento 
claro

RD LB Azul claro

RF MB Azul médio

RN CG Verde das 
caraíbas

RO SW Branco 
arenoso

RU BL Preto

SS Aço  
inoxidável

“Utilize o conjunto de 
ferramentas para uma fixação 

fácil da placa frontal”
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A nossa placa 
frontal mais 

popular

Versão norte americana 
padrão do nosso  

modelo RN

Versão mais fina do nosso modelo RA, 
para piscinas em mosaico e betão sem 

revestimento apenas

DURATECH

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

Design simplificado com 
recortes redondos  

e grandes

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

Forma original 
triangular, apenas 
em aço inoxidável

Placa frontal para iluminação 
de escadas

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

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

Versão mais fina do nosso modelo RF, 
apenas para piscinas em mosaico e 

betão sem revestimento
Aspeto sólido, 

quente, moderno

Para um aspeto 
animado



VISION Wall Conduits
Devido à grande variedade de tipos de piscinas e de 
materiais, a família DURAVISION oferece-lhe uma vasta 
gama de condutas de parede para todos os tipos de 
aplicações. Na maior parte das condutas, a glândula do cabo 
interno mantém o tubo do cabo ao seco, permitindo também 
a sua substituição. A parte interior das nossas condutas 
pode manter um comprimento de cabo suficiente para atingir 
a superfície da água. Mudar uma luz nunca foi tão fácil. Fique 
a conhecer o nosso membro mais recente família, a conduta 
em aço inoxidável robusta e indestrutível.

Luzes LED: dicas de instalação | 
A instalação de luzes para piscinas DURAVISION 
deverá ser, de preferência, feita por um instalador 
experiente, a menos que você tenha bastantes 
conhecimentos técnicos para o fazer. Demos uma 
atenção considerável à montagem na parede destas 
luzes da DURAVISION. No final de contas, o sistema 
de iluminação tem de caber em todos os tipos de 
piscinas. Além disso, a House of DURATECH de-
senvolveu também uma ferramenta inteligente para 
permitir uma instalação impecável. Cada modelo de 
lâmpada para piscina vem acompanhada por um 
manual muito claro, disponível em várias línguas. 
Nada foi deixado ao acaso, para permitir assim uma 
instalação profissional. Por exemplo, o comprimento 
do cabo é feito de modo a permitir que a ligação 
da lâmpada seja feita acima do nível da água. Cada 
conjunto DURAVISION contém todos os materiais 
de ligação necessários. A luz de piscina, com um 
diâmetro de Ø 170, também vem acompanhada por 
um “tubo termo retráctil submerso”, extremamente 

conveniente para uma ligação estanque a cabos 
de iluminação já existentes. A parte de trás da luz 
LED é equipada com um conector engenhoso da 
DURAVISION. Este sistema de conexão assegura 
que a lâmpada seja conectada de uma única forma, 
eliminando assim o risco erros. A instalação de 
um Driver DURAVISION completa a montagem. O 
driver assegura o controlo das lâmpadas e pode ser 
adquirido com ou sem um transformador integrado. 
Muito prático, portanto, pois pode continuar a utili-
zar um transformador existente. Finalmente, a placa 
frontal da sua eleição será montada como acaba-
mento. A instalação está completada. Está na altura 
de desfrutar da sua própria atmosfera iluminada e 
colorida. 

Mais informações sobre todos  
os produtos DURAVISION  

nas páginas 6-25

Montagem de sistema 
PZA-WTM-SS

Tubo flexível reforçado 
em PVC de alta 

qualidade e anel Viton O

Conjunto de 
ferramentas
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513-0151

Montagem fácil de módulo de iluminação  
em placa frontal

Fixação fácil de glândula do cabo

Guiamento fácil dos cabos com extrator de cabos

€ 26,00

DURATECH

PZA-WC-S

Conduta de parede para tubo flexível  
de 25 mm ou cabo

Glândula interna do cabo

Tubo flexível de alta qualidade incluído

€ 48,00

PZA-WTM-S

Conduta de parede para tubo flexível  
de 25 mm ou cabo

Glândula interna do cabo

Tubo flexível de alta qualidade incluído

€ 48,00

PZA-WC-G

Conduta de parede para colar Ø 50 -  
63 mm tubo em PVC

€ 48,00

PZA-WTM-G

Conduta de parede para colar Ø 50 -  
63 mm tubo em PVC

€ 48,00

PZA-WCS-S

Conduta de parede para tubo flexível  
de 25 mm ou cabo

Glândula interna do cabo

Tubo flexível de alta qualidade incluído

€ 46,00

PZA-WTM-SS

Conduta de parede em aço inoxidável (316L)  
para tubo flexível de 25 mm

Glândula interna do cabo

Tubo flexível de alta qualidade incluído

€ 195,00

PZA-WCS-G

Conduta de parede para colar Ø 50 -  
63 mm tubo em PVC

€ 46,00

Condutas de parede para piscinas em betão,pedra, 
revestimento, mosaico

Condutas de parede para piscinas 
em poliéster, metal, madeira

“Graças às instruções claras 
no manual, consegui instalar as 

minhas luzes num instante”
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VISION Specials
A DURAVISION é muito mais do que uma gama de luzes. 
Os nossos engenheiros desenvolveram várias soluções para 
permitir-lhe substituir as lâmpadas tradicionais por uma 
tecnologia moderna, ou para substituir lâmpadas que já não 
funcionam ou fabricantes que deixaram de existir por fontes  
de luz que estão aqui para ficar.

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

Conjunto de 2 grampos € 42,00

Adapter plate 
para MTS Niche

“Mudar para luzes LED deu à nossa 
piscina uma nova dimensão” 

Standard Retrofit 
Solution

 2  3 1

 2  3 1
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PZA-KAD

Adaptador para montagem Aqua delight
Luzes Adagio Pro ou Spectra

€ 44,00

DURATECH

Poupança de energia com LED -  
aplicação especial adaptável  
(para PAR56) | Você é o orgulhoso proprietário de 
uma piscina, mas esta ainda se encontra equipada com 
lâmpadas clássicas ou, ainda pior, com um sistema de 
iluminação que já não funciona. Além disso, as luzes 
clássicas para piscinas também consomem muita energia. 
Visto que, na House of DURATECH, comprometemo-nos 
a diminuir a nossa pegada ecológica, desenvolvemos uma 
solução para ajudá-lo a resolver este problema. Trata-se 
de uma simples substituição das antigas luzes PAR56 
pelo sistema Retrofit (adaptável). Não importa o tipo de 

montagem que a sua piscina tem, pois o sistema Retrofit 
pode ser aplicado a todos os tipos de piscina, em todo 
o mundo. Quer recorra aos serviços de um instalador, ou 
decida fazê-lo você mesmo, existe uma solução disponí-
vel para as suas necessidades. Os sistemas Retrofit são 
completos e contêm todos os componentes necessários, 
um cabo suplente, e um manual. Escolha a sua luz LED 
correspondente, de entre várias nuances de branco, ou 
até de luzes coloridas. Finalmente, complemente a sua luz 
com o sistema de controlo apropriado e a placa frontal da 
sua eleição, e está pronto para desfrutar de uma atualiza-
ção fantástica da sua piscina! 

Direct Wall Mounting

Adapter Plate 
para 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

montagem direta  
na parede

€ 34,00

 8
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Control productsDURALINK
Os produtos de controlo inteligentes da 
DURALINK operam a bomba de calor, a 
iluminação e a cobertura da piscina ao mesmo 
tempo. A tecnologia engenhosa permite que 
todos os produtos sejam operados sem fios, 
a partir de uma distância razoável, de forma 
estável. 

LINK Touch

LINK Driver

LINK Acessórios

  DuraLink™ Parte da gama de produtos interconectáveis DuraLink™.

Controlo ON/OFF Luzes brancas: ligar/desligar. Luzes RGB: 
mudança de cor ligando e desligando a alimentação.

2 cabos 12 VAC Segurança, fiabilidade e multifuncionalidade 
garantidas. Não são necessários drivers externos.

DMX512 (Digital Multiplex) É um padrão para redes de comunicação 
digital utilizadas geralmente para controlar sistemas de iluminação e 
automatização para fins residenciais.

RS-485 É um padrão de telecomunicações que define as caracte-
rísticas elétricas dos drivers e recetores para utilização em sistemas 
digitais com vários pontos.
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DURATECH

DURALINK Produtos de comando 
para luzes de piscina, bombas de 
calor e coberturas para piscina |  
É necessário admitir que é muito agradável poder 
ativar e desativar as luzes da sua piscina à distância, 
sem fios, desde o conforto da sua espreguiçadeira. 
Com os produtos DURALINK Control, você tem tudo 
o que é necessário para operar de forma remota 
todos os produtos relacionados da House of DURA-
TECH. Pode optar pelo sistema único LINK Touch, 
um tablet de comando inteligente que controla as 
luzes da sua piscina, a sua bomba de calor e uma 
cobertura para piscina securizada, tudo ao mesmo 
tempo. Para além do LINK Touch, outros sistemas de 
controlo bastante práticos estão disponíveis apenas 
para luzes de piscina. Estes comandos à distância 
permitem-lhe selecionar a cor desejada, bem como a 
função de atenuação (dimmer). Independentemente 
do comando DURALINK que escolher, todos eles 
foram concebidos para uma utilização fácil. A House 
of DURATECH utiliza materiais exclusivos de alta qua-
lidade, robustos, e que garantem uma ligação fiável e 
estável. O conforto está sempre ao alcance, podendo 
operar os seus produtos da House of DURATECH 
desde a sua casa, pátio ou jardim.

“É fácil e divertido selecionar 
as minhas luzes para piscina 

preferidas com o meu comando à 
distância DURALINK”



DLT10-TW

Modelo de luz para piscina: TW – Branco adaptável

Tempo de stand-by: 30 dias

 Montagem na parede: Incluída

Classificação IP: IP 20

Dimensões da unidade (L*W*H): 186*88*17 mm

€ 195,00 

DLT10-RGB

Pool light model: RGB – Full colour

Tempo de stand-by: 30 dias

Montagem na parede: Incluída

Classificação IP: IP 20

Dimensões da unidade (L*W*H): 186*88*17 mm

€ 195,00

LINK Touch

FUNÇÕES E BENEFÍCIOS
• Opera a bomba de calor, a luz da piscina e a cobertura 
• Comando à distância estável e de longo alcance 
• Autónomo ou montado na parede 
• Portátil, com bateria de longa duração
• Recarregável por porta USB 
• Design elegante e moderno 
• Ecrã claro 
• Desenvolvimento próprio
• Parte da gama de produtos interconectáveis DuraLink™

O sistema de comando LINK Touch está equipado com 
uma ligação RF de longo alcance. Esta tecnologia garante 
uma ligação estável à luz submersa, à bomba de calor e à 
cobertura da piscina. As caves e áreas técnicas, que muito 
frequentemente estão localizadas a uma distância razoável 
da piscina, são facilmente alcançadas. O ecrã está equipado 
com lâmpadas LED transparentes que se iluminam de 
acordo com a configuração escolhida.

VISION Adagio Pro
LINK Driver
HEAT Dura V
HEAT Dura Vi

Remote control for:
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DURATECH

A experiência LINK Touch | LINK Touch 
é muito mais que um simples comando à distância. 
A operação das suas luzes para piscina, bomba de 
calor e cobertura para piscina torna-se brincadeira 
para crianças graças a este fantástico tablet de 
comando. Ele permite-lhe verificar e adaptar a tem-
peratura da água num relance. LINK Touch controla 
todos os programas de cores das suas luzes para 
piscina alternando entre os diversos programas de 
cores, ou simplesmente deslizando pelo ecrã. Este 
dispositivo também é muito prático no escuro, uma 
vez que o ecrã está equipado com luzes LED que 
se iluminam e indicam claramente as diversas con-
figurações. Isto facilita a escolha entre as diversas 
cores e permite atenuar as luzes da piscina muito 
facilmente. LINK Touch é fácil de utilizar e acessível 
para todas as idades. Pode ser carregado através 
do adaptador fornecido com um cabo USB ou dire-
tamente através do seu portátil. Este dispositivo in-
teligente é fácil de armazenar, podendo ser clicado 
no suporte para parede ou conectado a uma fonte 
de energia. Um “must have” para o proprietário de 
piscina que gosta de novas tecnologias!

“Este dispositivo inteligente 
é muito fácil de utilizar. Os 

avós podem operar facilmente 
os nossos dispositivos para 
a piscina, não deixando de 

supervisionar os netos”



LINK Driver
Todas as luzes DURAVISION são operadas em 12 VAC Os 
nossos LINK Drivers são entregues com um transmissor 
manual portátil. Unidades adicionais disponíveis para compra. 
Juntamente com os LINK Drivers com transformador integrado, 
é oferecida uma solução não tradicional. Também oferecemos 
LINK Drivers separados e transformadores para os que querem 
criar as suas próprias configurações.

FUNÇÕES E BENEFÍCIOS
• 12 VAC
• Output auxiliar A&B para controlar cobertura de piscina,  

iluminação de jardim...
• Toggle selecionável ou modo pulsante para relés A&B. 

PARA DRIVERS PLP APENAS:
• Parte da gama de produtos interconectáveis DuraLink™ 
• Atenue as luzes (Adagio Pro) ou mude as cores 
• Interruptor DIP para selecionar funcionalidades do comando 
• Ranhura de cartão SD para atualizações de firmware futuras 
• RS485 para conectar com o seu sistema de automatização  

residencial. 
• DMX 512

PL-REM

Sem transformador

Comando à distância para transformador externo

2 saídas auxiliares

1 transmissor manual incluído

€ 146,00

PL-REM-60

Com transformador de 60 VA integrado

! Sem saída auxiliar

1 transmissor manual incluído

€ 152,00

PL-REM-200

Com transformador de 200 VA integrado

2 saídas auxiliares

1 transmissor manual incluído

€ 253,00
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PLP-REM

Sem transformador

Comando inteligente para conectividade Spectra/Ada-
gio Pro RGB & TW DMX512 & RS-485

2 saídas auxiliares

1 transmissor manual incluído

€ 297,00

PLP-REM-300

Com transformador de 300 VA integrado

Comando inteligente para conectividade Spectra/Ada-
gio Pro RGB & TW DMX512 & RS-485

2 saídas auxiliares

1 transmissor manual incluído

€ 398,00

TX 868

Transmissor manual de 868 MHz  
para transmissão de longo alcance

€ 58,00

Os Drivers LINK podem ser 
operados sem fios com  

Link Touch

Fácil de usar com uma 
só mão, com apenas 

alguns botões



FUNÇÕES E BENEFÍCIOS
• Transformador toroidal estável
• Montagem fácil em carril DIN ou na parede
• Cabo(s) para lâmpada de ligação fácil
• input 220 V ou 230 V input
• saída 12 VAC

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

Carril DIN Carril DIN Carril DIN

€ 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

BLOCO DE TERMINAL DE DISTRIBUIÇÃO 

PARA MONTAGEM EM CARRIL DIN

503-0010

€ 5,99

LINK Acessórios
Quando uma piscina estiver equipada com diversas luzes, é 
necessária mais potência. A House of DURATECH oferece-
lhe os transformadores toroidais em separado. Estes 
transformadores em forma de “donut” são mais pequenos, 
mais leves, mais eficientes do ponto de vista energético, e mais 
seguros que os transformadores laminados convencionais.  
Eles oferecem duas versões, cada uma delas em três tamanhos 
diferentes. O Toro-DIN pode ser montado num carril DIN 
enquando que o modelo de montagem na parede encapsulada 
IP64 é à prova de salpicos.
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“A potência da piscina para 
recarregar as nossas baterias”



DURAHEAT Heat Pump products

HEAT Hot Splash

HEAT Sun Spring

HEAT Dura+

HEAT Dura V

HEAT Dura Vi

HEAT Dura Pro

HEAT Dura Com

 O coeficiente de desempenho (COP) é um número que fornece uma 
indicação da eficiência de uma bomba de calor. Para calcular o COP de 
uma bomba de calor, a saída de calor do condensador é comparada com 
a potência fornecida para o compressor e ventilador. Os COP mais altos 
resultam numa maior eficiência e um custo de funcionamento mais baixo.

 Empenhamo-nos para tornar as nossas bombas de calor o mais silenciosas 
possível. O número fornece uma indicação do nível de ruído em dBA 
produzido pela bomba de calor.

 Algumas bombas podem aquecer, outras também conseguem arrefecer a 
temperatura da água. Poderá encontrar todas as indicações de operação 
para todas as estações, para bombas que podem ser utilizadas durante 
todo o ano.

Todas as bombas de calor têm uma “temperatura mínima de 
funcionamento”, temperatura à qual ainda é possível garantir a eficiência.

 DuraLink™ parte da gama de produtos interconectáveis DuraLink

As bombas de calor DURAHEAT são altamente 
eficazes e económicas, visto que mais de 80% da 
sua energia é retirada do ar ambiente.
Apenas os melhores materiais, como ABS e 
titânio, são utilizados para o permutador de 
calor, tornando as bombas de calor DURAHEAT 
resistentes à corrosão e ao cloro. O compressor 
rotativo ou de rolagem silencioso e uma ventoinha 
de duas velocidades tornam estes produtos os 
mais silenciosos do mercado. A unidade, com um 
design inteligente, garante uma instalação fácil. O 
microprocessador integrado monitoriza todos os 
sensores e controla o dispositivo sem necessitar 
de qualquer intervenção. Todas as bombas de 
calor DURAHEAT estão acompanhadas de um ecrã 
eletrónico e comandos para uma manipulação fácil.
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Heat Pump products

Como funciona uma bomba de calor? | Uma 
bomba de calor aplica o mesmo princípio que um ar condicionado, 
mas no outro sentido. Um ar condicionado fornece ar frio; uma 
bomba de calor emite calor. Mas como é que uma bomba de calor 
funciona exatamente?
1.  Uma ventoinha transporta o ar ambiente através do  

evaporador.
2.  O calor do ar é transferido para um circuito cheio de  

gás ecológico.
3.  Um compressor integrado aquece o gás a uma temperatura 

muito alta.
4.  No permutador de calor, o gás transfere o seu calor para  

a água da piscina.
5.  O gás torna-se líquido novamente, e volta a fluir para  

o evaporador, onde o processo recomeça.

A utilização de uma bomba de calor é, portanto, extremamente 
ecológica. Economiza bastante energia, porque o valor de COP 
(Coeficiente de Desempenho) é igual a 5 ou até superior. Isto 
significa que, por cada 1kW de eletricidade consumida, você ganha 
pelo menos 5kW de calor. Devido ao alto retorno, trata-se de uma 
solução eficiente para que possa desfrutar de uma temperatura 
agradável na sua piscina durante todo o ano.
A superfície da piscina e o volume da água que necessita de ser 
aquecida determina a escolha da sua bomba de calor DURAHEAT. 
Tenha também em conta o posicionamento relativamente ao sol, a 
exposição ao vento e o tipo de cobertura da piscina. Instale sempre 
a sua bomba de calor no exterior, para que a extração do ar possa 
correr livremente. Estão disponíveis vários modelos, com fluxo de 
ar vertical ou horizontal. Dica: certifique-se que a sua piscina está 
devidamente coberta quando não estiver a ser utilizada. Desta 
forma, irá evitar a perda de calor devida à evaporação da superfície 
da água.

evaporator

permutador de calor

água 
fria

água 
morna

 “Graças à nossa bomba de calor de 
alto desempenho, podemos desfrutar 

da piscina durante todo o ano”

Ikos Olivia Resort, Halkidiki

 1

 3

 4

 5

 2



HEAT Hot Splash
A Hot Splash é a bomba de calor plug & play mais pequena 
do mundo. Concebida para piscinas instaladas acima do 
nível do solo, esta bomba é compatível com todas as marcas 
disponíveis no mercado.

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

FUNÇÕES E BENEFÍCIOS
• Extremamente compacta e de peso ligeiro
• Pegada ecológica muito reduzida
• Fácil de instalar e utilizar
• Ficha RCD (Dispositivo de corrente residual) e painel  

de controlo intuitivo
• Permutador de calor em titânio à prova de corrosão e revestimento  

em polímero
• Design colorido e único para se adaptar à sua piscina acima do solo

FUNÇÕES E BENEFÍCIOS
• Instalação discreta devido ao design de ventilador vertical
• Fácil de instalar e utilizar
• Ficha RCD (Dispositivo de corrente residual) e painel  

de controlo intuitivo com representação das cores
• Permutador de calor em titânio à prova de corrosão e revestimento  

em polímero
• Kit de instalação universal incluído: montagem com cola e ligação 

para extremidade de mangueira
• Design estético e robusto para se adaptar perfeitamente à sua piscina

HEAT Sun Spring
A Sun Spring é a solução ideal para piscinas acima do nível 
do solo (de 10 m³ até máximo 45 m³) e existe em 4 modelos 
diferentes (capacidade de emissão de calor de 5, 7, 10 e 14 kW)
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Plug and play: tendência para piscinas 
acima do nível do solo, para um verão 
divertido com as crianças | As crianças adoram 
brincar na água, mas, rapidamente, ficam com frio. Saltar 
para a piscina, voltar a sair, secar e recomeçar... tudo isto 
soa muito familiar. Para garantir horas e horas de diversão, 
a House of DURATECH desenvolveu a solução ideal: as 
bombas de calor Hot Splash e Sun Spring. Ambos os 
modelos são fáceis de adquirir. Basta comprá-los na sua 
loja de produtos para piscinas. Ponha um fim às ligações 
complicadas. Agora já não precisa de ferramentas, graças 
ao sistema inteligente Plug and Play.  
Ligue os tubos da sua bomba de filtração à entrada e saída 
da sua bomba de calor. Termine a instalação colocando a 
ficha elétrica - equipada com fusível - numa tomada. Agora, 
o processo de aquecimento pode começar. É tão simples 
como isso. Quando a época balnear tiver terminado, retire 
o excesso de água da bomba de calor e guarde-a na sua 
garagem ou arrecadação de jardim. Esqueceu-se de retirar o 
excesso de àgua do seu dispositivo? Não entre em pânico! 
A bomba de calor está equipada com o sistema NoFrost™, 
que evita o congelamento. Uma boa temperatura da água 
da piscina garante horas e horas de diversão na água para 
si e para a sua família, mesmo quando o tempo começa a 
piorar. Não deixe esta tendência passar despercebida!

“Colecione, instale e desfrute. 
É tão fácil”



CÓDIGO DE ENCOMENDA: UNIDADES HS35 SUN05 SUN07 SUN10 SUN14 

Volume aconselhado¨* m3 12 12 20 30 45

Temperatura mínima do ar  

para funcionamento:
°C 12 8 8 8 8

Capacidade de aquecimento: 

Ar 27°C/Água 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

Capacidade de aquecimento: 

Ar 15°C/Água 26°C/RH80%
kW 2,65 - - - -

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

Potência de entrada kW 0,56 0,8 1,05 1,7 2,51

Potência máxima de entrada kW 0,75

Corrente nominal A 2,55 4,7 5,3 8,6 11,5

Corrente máxima A 3 - - - -

Fornecimento de energia A 230 V / 50 Hz / 1 Fase

Tipo de compressor A Rotativo

Condensador Permutador de calor em titânio

Refrigerador R32 R410A

Peso do refrigerador kg 0,35 0,6 0,9 0,9 1,3

Direção do ventilador horizontal vertical

Fluxo do ar m3/h 700

Potência de entrada W - 70 70 80 80

Velocidade de rotação do ventilador RPM 950 950 1200 1200

Ruído dB (A) 55 53 54 57 58

Conexão com água mm 32 38 38 38 38

Fluxo nominal da água m3/h 2 3 - 12 4 - 12 5 - 12 5 - 12

Queda de pressão da água (máx) kPa 11 13 15 15

Dimensões líquido da unidade (L*W*H) mm 290*310*370 458*472*530

Dimensões de envio da unidade (L*W*H) mm 310*360*385 500*510*580

Peso líquido kg 15 27 29 37 43

Peso de envio 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

*volume aconselhado para uma piscina completamente inflada, com cobetura, ao abrigo do vento e exposta ao sol
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 “Desde que instalámos a bomba Hot Splash 
no ano passado, os nossos filhos tiveram as 

melhores férias de verão de sempre!”

DURATECH



HEAT Dura+
As bombas de calor Dura+ para instalação no exterior. São 
capazes de aquecer e arrefecer piscinas, viveiros e spa, 
durante todo o ano. 6 modelos disponíveis de 7 a 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

FUNCIONALIDADES E BENEFÍCIOS
• Painel de controlo digital de utilização fácil
• Ventoinha com baixo ruído, ventoinha com múltiplas velocidades
• Descongelamento automático com gás quente
• Permutador de calor em titânio
• Funciona até uma temperatura ambiente de -10°C
• Possibilidade de aquecimento e refrigeração
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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

“A nossa piscina aquecida é 
um passo além do resto”



HEAT Dura+

CÓDIGO DE ENCOMENDA: UNIDADES DURA+7 DURA+10 DURA+14 DURA+19 DURA+22T  

Volume aconselhado¨* m3 30 40 60 80 95 130

Temperatura do ar para funcionamento: °C -10 -10 -10 -10 -10 -10

Capacidade de aquecimento: 

Ar 25 °C/Água 25 °C

kW 

Btu

7 

23900

9,8 

33450

14,3 

48500

19,6 

66500

22,5 

76700

31 

105000
Capacidade de aquecimento: 

Ar 15 °C/Água 25 °C

kW 

Btu

6,4 

22200

8,9 

30400

12,8 

43700

17,8 

60700

21,3 

72700

29,4 

100000
Capacidade de arrefecimento: kW 

Btu

5,2 

17700

7,6 

26000

12 

41000

16,4 

56000

19,5 

66300

22,5 

76500

Potência de entrada 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

Corrente nominal A 4,8 6,7 10,4 13,4 6,7 9,2

Corrente máxima A 6,4 9,2 14,2 18,7 9,7 12,6

Fornecimento de energia 230 V / 50 Hz / 1 Fase 400 V / 50 Hz / 3 Fase

Comando Comando eletrónico Comando eletrónico

Condensador Permutador de calor em titânio Permutador de calor em titânio

Tipo de compressor Rotativo Rolagem Rolagem

Quantidade de compressores 1 1

Refrigerador R410A R410A

Medidor de pressão sim sim

Número de ventiladores 1 1

Potência de entrada W 90 120 120 150 200 200

Velocidade de rotação do ventilador RPM 750 - 850 750 - 850 750 - 850 750 - 850 730 - 830 730 - 830

Fluxo do ar m3/h 1800 - 2100 2000 - 2300 2000 - 2300 2700 - 3200 4300 - 5000 4300 - 5000

Direção do ventilador horizontal vertical

Ruído dB (A) 50 51 51 54 58 58

Conexão com água mm 50 50

Fluxo nominal da água m3/h 2,3 3 4,5 6 7,5 10,5

Queda de pressão da água (máx) kPa 10 12 12

Dimensões líquido da unidade (L*W*H) mm 746*290*570 956*372*600 956*372*600 1115*470*870 744*762*980 744*762*980

Dimensões de envio da unidade (L*W*H) mm 850*310*650 1040*415*680 1040*415*680 1120*480*940 805*820*1050 805*820*1050

Peso líquido kg 35 49 55 102 102 102

Peso de envio 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

*volume aconselhado para uma piscina completamente inflada, com cobertura, ao abrigo do vento e exposta ao sol
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CÓDIGO DE ENCOMENDA: UNIDADES DURA+7 DURA+10 DURA+14 DURA+19 DURA+22T  

Volume aconselhado¨* m3 30 40 60 80 95 130

Temperatura do ar para funcionamento: °C -10 -10 -10 -10 -10 -10

Capacidade de aquecimento: 

Ar 25 °C/Água 25 °C

kW 

Btu

7 

23900

9,8 

33450

14,3 

48500

19,6 

66500

22,5 

76700

31 

105000
Capacidade de aquecimento: 

Ar 15 °C/Água 25 °C

kW 

Btu

6,4 

22200

8,9 

30400

12,8 

43700

17,8 

60700

21,3 

72700

29,4 

100000
Capacidade de arrefecimento: kW 

Btu

5,2 

17700

7,6 

26000

12 

41000

16,4 

56000

19,5 

66300

22,5 

76500

Potência de entrada 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

Corrente nominal A 4,8 6,7 10,4 13,4 6,7 9,2

Corrente máxima A 6,4 9,2 14,2 18,7 9,7 12,6

Fornecimento de energia 230 V / 50 Hz / 1 Fase 400 V / 50 Hz / 3 Fase

Comando Comando eletrónico Comando eletrónico

Condensador Permutador de calor em titânio Permutador de calor em titânio

Tipo de compressor Rotativo Rolagem Rolagem

Quantidade de compressores 1 1

Refrigerador R410A R410A

Medidor de pressão sim sim

Número de ventiladores 1 1

Potência de entrada W 90 120 120 150 200 200

Velocidade de rotação do ventilador RPM 750 - 850 750 - 850 750 - 850 750 - 850 730 - 830 730 - 830

Fluxo do ar m3/h 1800 - 2100 2000 - 2300 2000 - 2300 2700 - 3200 4300 - 5000 4300 - 5000

Direção do ventilador horizontal vertical

Ruído dB (A) 50 51 51 54 58 58

Conexão com água mm 50 50

Fluxo nominal da água m3/h 2,3 3 4,5 6 7,5 10,5

Queda de pressão da água (máx) kPa 10 12 12

Dimensões líquido da unidade (L*W*H) mm 746*290*570 956*372*600 956*372*600 1115*470*870 744*762*980 744*762*980

Dimensões de envio da unidade (L*W*H) mm 850*310*650 1040*415*680 1040*415*680 1120*480*940 805*820*1050 805*820*1050

Peso líquido kg 35 49 55 102 102 102

Peso de envio 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
As bombas de calor de ponta Dura V são soberbos modelos  
“on/off” que permitem atingir um COP de 7 ou superior. Elas têm 
um design vertical inovador e estão equipadas com excelentes 
componentes. Capazes de aquecer piscinas e spas durante todo  
o ano. 4 modelos estão disponíveis de 10 a 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 € 2231,00

FUNCIONALIDADES E BENEFÍCIOS
• COP 7,6
• Painel de controlo digital de utilização fácil
• Ventoinha com baixo ruído e com duas velocidades
• Permutador de calor em titânio
• Funciona até uma temperatura ambiente de -10°C
• NoFrostTM

• HotDeFrost™ 
• FullFlowTM

• CondensFluxTM

• LINK Touch control
• Parte da gama de produtos interconectáveis DuraLink™

“A nossa bomba de calor vertical 
é uma obra de arte de tecnologia! 
Adoramos o seu design discreto e 

o seu carácter ecológico”
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DURAHEAT: diversas funcionalidades 
explicadas |  
FullFlowTM: assegura um bom fluxo de água através 
da sua bomba de calor. Já não é necessário instalar 
um bypass para regular o fluxo de água. Trata-se de 
uma vantagem de instalação aplicável a praticamente 
todas as bombas de calor DURAHEAT.
Plug and play: bomba de calor compacta, para apli-
cações acima do solo, que pode ligar você próprio/a. 
Mais informações sobre estes sistemas disponíveis no 
nosso artigo “Plug and play: tendência para piscinas 
acima do nível do solo, para um verão divertido com 
as crianças” na página 37.
NoFrostTM: tecnologia e materiais utilizados para asse-
gurar que a sua bomba de calor não congela durante 
o inverno caso tenha esquecido de retirar o excesso 
de água. Evite custos desnecessários e, na primavera, 
não tem de esperar que o seu instalador resolva o 
problema antes de poder desfrutar da época balnear.
HotDefrostTM: tecnologia revolucionária que elimina 
qualquer congelamento sem arrefecer a água da sua 
piscina. Em cerca de 3 minutos, o revestimento exter-
no da sua bomba de calor é descongelado automati-
camente. Ideal para jacuzzis e piscinas de pequenas 
dimensões, visto que evita o arrefecimento abrupto, 
problema bastante conhecido com os sistemas de 
descongelamento tradicionais.
No corrosion housing: todos os componentes das 
bombas de calor DURAHEAT são feitos exclusiva-

mente com materiais não corrosivos e garantem uma 
duração prolongada..
CondensFluxTM: muitos modelos de bombas de calor 
DURAHEAT estão equipados com um design inteli-
gente que recolhe a água condensada da bomba de 
calor num só lugar, drenando-a através de um tubo 
pequeno. Desta forma, irá evitar a formação de uma 
poça de água em redor da sua bomba, que pode ser 
confundida com uma fuga.
Vertical heat pumps: estas bombas de calor são 
mais eficientes em comparação com as bombas 
de calor horizontais. Elas provocam menos ruído e 
requerem menos espaço em termos de configuração, 
relativamente ao fluxo do ar. O design do revestimento 
é muito mais estético.
DURALINK: as bombas de calor ‘V’ e ‘Vi’ DURAHEAT 
podem ser operadas sem fios através de um controle 
remoto.

Mais informações sobre os produtos 
LINK Touch e DURALINK disponíveis no 
artigo “DURALINK produtos de controlo 

para luzes de piscinas, bombas de calor e 
coberturas de piscinas” na página 27.

As bombas de calor Dura V e Vi  
podem ser operadas sem fios 

com Link Touch (ver página 28-29)



HEAT Dura V

CÓDIGO DE ENCOMENDA: UNIDADES DURA-V10 DURA-V14 DURA-V18 DURA-V22

Volume aconselhado¨* m3 40 60 80 95

Temperatura do ar para funcionamento: °C -1040

Capacidade de aquecimento: 

Ar 27 °C / Água 26 °C / RH 80%
kW 10,6 14,6 17,6 21,8

Entrada de energia A27 / W26 / RH 80 kW 1,4 2 2,45 3,1

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

Capacidade de aquecimento: 

Ar 15 °C / Água 26 °C / RH 70%
kW 7,5 10 12 14,9

Entrada de energia A15 / W26 / RH 70 kW 1,25 1,7 2,1 2,6

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

Corrente nominal A 6,5 9,1 11,4 13,5

Corrente máxima A 8 11 13,5 16

Fornecimento de energia 230 V / 50 Hz / 1 Fase

Comando eletrónico DuraLink™ pronto com LCD a cores

Condensador Permutador de calor em titânio / NoFrost™

Tipo de compressor Rotativo

Quantidade de compressores 1 1 1 1

Refrigerador R32 R32 R410 R410

Peso do refrigerador kg 1,1 1,2 1,65 1,75

Medidor de pressão Ecrã

Número de ventiladores 1 1 1 1

Potência de entrada W 120 120 120 120

Velocidade de rotação do ventilador RPM 700-900 700-900 700-900 700-900

Direção do ventilador Vertical

Ruído dB (A) 50 50 51 51

Conexão com água mm 63 63 63 63

Fluxo nominal da água m3/h 5 7 8 10

Queda de pressão da água (máx) kPa Fluxo completo

Dimensões líquido da unidade (L*W*H) mm 730*760*810

Dimensões de envio da unidade (L*W*H) mm 750*820*890

Peso líquido kg 57 62 65 65

Peso de envio kg 68 73 76 76

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

*volume aconselhado para uma piscina completamente inflada, com cobertura, ao abrigo do vento e exposta ao sol
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HEAT Dura Vi
As bombas de calor de ponta Dura Vi são soberbos 
modelos “Inversor Completo com Menos Passos” que 
permitem atingir um COP de 14 ou superior. Elas têm um 
design vertical inovador e estão equipadas com excelentes 
componentes. Capazes de aquecer piscinas e spas durante 
todo o ano. 4 modelos estão disponíveis de 11 a 24 kW.

FUNCIONALIDADES E BENEFÍCIOS
• COP 14,7
• Painel de controlo digital de utilização fácil
• Ventoinha com baixo ruído e com duas velocidades
• Permutador de calor em titânio
• Funciona até uma temperatura ambiente de -10°C
• NoFrostTM

• HotDeFrost™
• FullFlowTM

• CondensFluxTM

• LINK Touch control
• Parte da gama de produtos interconectáveis DuraLink™

“Na passada primavera, instalámos 
uma bomba de calor com Inversor. 

Esta está programada para manter 
uma temperatura constante de 28°C e 
estamos a desfrutar da nossa piscina 

em qualquer hora do dia”

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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Bomba de calor On/Off versus com 
inversor | A capacidade de aquecimento de uma 
bomba de calor é crucial para manter a temperatura da 
piscina constante. Para atingir este objetivo, pode escolher 
entre uma bomba de calor DURAHEAT com tecnologia 
de inversão ou com um sistema on/off. A tecnologia de 
inversão possibilita atingir altos COP independentemente 
da temperatura ambiente. Esta tecnologia controla a velo-
cidade da ventoinha e do compressor. Ao operar em modo 
“boost”, pode atingir a temperatura desejada dentro de um 
curto espaço de tempo. Após a temperatura da água ter 
sido atingida, a bomba de calor funciona a uma velocida-
de reduzida, mantendo sempre constante a temperatura 
da água. O resultado é uma alta eficiência e economia de 
energia. 
As bombas de calor com inversor têm uma função “soft 
starter”. Isto assegura um lançamento gradual com so-
brecarga mínima da sua instalação elétrica. A tecnologia 
com inversor tem outra vantagem, visto que a velocidade 
mais baixa da ventoinha e do compressor diminuem o som 
da bomba de calor consideravelmente. Outro trunfo para 
manter os seus vizinhos à distância... 
Se optar por uma bomba de calor on/off, a mesma vai 
sempre funcionar com capacidade máxima. Assim que 
a temperatura desejada for atingida, a bomba desliga, 
fica completamente silenciosa e não consome nenhuma 
energia. A partir do momento em que a temperatura da 
água baixar, a bomba volta a ligar-se. Ambas as técnicas 
estão disponíveis dentro da gama de bombas de calor DU-
RAHEAT, estando a ser constantemente otimizadas. Acon-
selhamos que crie uma lista das suas expetativas para a 
sua bomba de calor. Deseja desfrutar de uma estação de 
natação mais prolongada? Quantos m³ de água contém a 
sua piscina? Qual é a sua temperatura ideal de natação? 
Dependendo das suas necessidades, irá sem dúvida en-
contrar a bomba de calor adequada para a sua piscina. 

As bombas de calor Dura V e Vi 
podem ser operadas sem fios com 

Link Touch (ver página 28-29)



HEAT Dura Vi

CÓDIGO DE ENCOMENDA: UNIDADES DURA-V11i DURA-V15i DURA-V20i DURA-V24i

Volume aconselhado¨* m3 30 - 60 40 - 75 50 - 95 65 - 120

Temperatura do ar para funcionamento: °C -10 / 40

Capacidade de aquecimento: 

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

Entrada de energia 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

Capacidade de aquecimento: 

Ar 15°C/Água 26°C/RH70%
kW 8,9 11,15 13,9 16,7

Entrada de energia A15 / W26 / RH70 kW 0,75 1,5 2,5 3,1

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

Corrente nominal A 7,3 9,6 11,9 14,2

Corrente máxima A 9,5 12,5 15,5 18,5

Fornecimento de energia 230 V / 50 Hz / 1 Fase

Comando eletrónico DuraLink™ pronto com LCD a cores

Condensador Permutador de calor em titânio / NoFrost™

Tipo de compressor Rotativo

Quantidade de compressores 1 1 1 1

Refrigerador R32

Peso do refrigerador kg 1,05 1,1 1,45 1,55

Medidor de pressão Ecrã

Número de ventiladores 1 1 1 1

Potência de entrada W 120 120 120 120

Velocidade de rotação do ventilador RPM 700 - 900 700 - 900 700 - 900 700 - 900

Direção do ventilador Vertical

Ruído dB (A) 49 49 50 50

Conexão com água mm 63 63 63 63

Fluxo nominal da água m3/h 5 7 8 10

Queda de pressão da água (máx) kPa Fluxo completo

Dimensões líquido da unidade (L*W*H) mm 730*760*810

Dimensões de envio da unidade (L*W*H) mm 750*820*890

Peso líquido kg 47 48 50 56

Peso de envio kg 58 59 61 67

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

*volume aconselhado para uma piscina completamente inflada, com cobertura, ao abrigo do vento e exposta ao sol
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“Época balnear sem fim com a 
bomba de calor que melhor se 

adapta à sua piscina”



WIFI DURAPRO

€ 135,00

HEAT Dura Pro
Em comparação com as bombas de calor ON/OFF, as bombas 
acionadas por inversor otimizam automaticamente o fluxo 
variando a velocidade da ventoinha e do compressor.  
A tecnologia de inversão torna possível atingir COP 
extremamente altos independentemente da temperatura exterior. 
Isto não só poupa energia como também prepara a piscina para 
que possa nadar em pouco tempo. 
A temperatura desejada pode ser ajustada em passos de 0,1 °C. 
Para além de todas estas vantagens, pode desfrutar do silêncio 
graças a uma estrutura de ventilação interna única que mantém 
o nível do ruído abaixo dos 50 dB, atingindo até os 40 dB em 
modo noturno silencioso. A unidade está equipada com um 
ecrã táctil a cores de 5”. Não só é muito fácil monitorizar a 
temperatura e o consumo de energia, mas também todas as 
informações relacionadas com pressão provenientes do sensor 
integrado. DuraPro vem em 5 modelos diferentes, variando entre 
12, 17, 21, 25 e 28 T kW. Unidade de controlo Wifi disponível.

FUNCIONALIDADES E BENEFÍCIOS
• Painel de controlo digital de utilização fácil
• Arranque suave
• Ventoinha com baixo ruído e múltiplas velocidades
• Descongelamento automático com gás quente
• Permutador de calor em titânio
• Funciona em temperaturas até -15°C
• Capazes de aquecer e arrefecer durante todo o ano

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
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“Wi-Fi, 
temos uma conexão”



HEAT Dura Pro

CÓDIGO DE ENCOMENDA: UNIDADES DURAPRO-12 DURAPRO-17 DURAPRO-21 DURAPRO-25 DURAPRO-28T

Volume aconselhado¨* m3 30 - 60 40 - 75 50 - 95 65 - 120 90 - 169

Temperatura do ar para funciona-

mento:
°C -15 ... 43 -15 ... 43 -15 ... 43 -15 ... 43 -15 ... 43

  Capacidade: 

Ar 27 °C/Água 26 °C/Humidade

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

Potência consumida: 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

Capacidade de aquecimento: 

Ar 15°C/Água 26°C/Humidade70%

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

Potência consumida: 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

Capacidade de aquecimento: 

Ar 10 °C/Água 26 °C/Humidade64%

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

Potência consumida 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

Fornecimento de energia VAC 230 V / 50 Hz
380-400 V / 3 

Fases

Potência de entrada média kW 0,99 1,38 1,72 2,1 2,46

Corrente média em execução A 4,3 6 7,5 9,1 4,6

Intervalo de corrente A 0,9 - 9,2 1,3 - 13,1 1,6 - 17,1 2 - 20,9 1,13 - 9,29

Quantidade de compressores 1

Tipo de compressor Rotativo

Refrigerador R410A

Número de ventiladores 1 2

Potência de entrada W 100 120 120 200

Velocidade de rotação do ventilador RPM 600 - 800 600 - 750 600 - 900 400 - 800

Direção do ventilador horizontal

Ruído dB (A) 42 44 45 46 48

Conexão com água mm 50 50 50 50 50

Fluxo nominal da água m3/h 4,2 5,3 6,6 8,6 10

Queda de pressão da água (máx) kPa 4,5 5 6 11 15

Dimensões líquido da unidade (L*W*H) mm 1003*396*767 1117*430*868 1117*430*868 1163*447*1275 1163*447*1275

Dimensões de envio da unidade 

(L*W*H)
mm 1130*460*790 1210*510*880 1210*510*880 1210*495*1300 1210*495*1300

Peso líquido kg 59 77 82 110 110

Peso de envio 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

*volume aconselhado para uma piscina completamente inflada, com cobertura, ao abrigo do vento e exposta ao sol
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“Desenvolvido na Bélgica e 
distribuído por todo o mundo”



 Ikos Dassia Resort, Corfu

HEAT Dura Com
Bombas de calor Dura Com para instalação no exterior.
Capazes de aquecer e arrefecer piscinas de grandes dimensões 
durante todo o ano. 2 modelos disponíveis, 95 e 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

FUNCIONALIDADES E BENEFÍCIOS
• Painel de controlo digital de utilização fácil
• Ventoinha com baixo ruído, ventoinha com múltiplas velocidades
• Descongelamento automático com gás quente
• Permutador de calor em titânio
• Funciona até uma temperatura ambiente de -10°C
• Possibilidade de aquecimento e refrigeração
• Revestimento em aço inoxidável
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“Bombas de calor com  
desempenho digno de campeões”



HEAT Dura Com

*volume aconselhado para uma piscina completamente inflada, com cobertura, ao abrigo do vento e exposta ao sol

CÓDIGO DE ENCOMENDA: UNIDADES DURA+95T DURA+145T

Volume aconselhado¨* m3 410 615

Temperatura do ar para funcionamen-

to:
°C -10 -10

Capacidade de aquecimento: 

Ar 25 °C/Água 25 °C

kW 

Btu

95

324000

145

493000

Potência de entrada kW 17,3 25,4

COP A25/W25 6 6

Corrente nominal A 34,9 45,4

Fornecimento de energia 400 V / 50 Hz / 3 Fase

Comando Comando eletrónico

Condensador Permutador de calor em titânio

Tipo de compressor Rolagem

Número de compressores 3 4

Refrigerador R410A

Medidor de pressão sim

Número de ventiladores 3 2

Potência de entrada W 200 x 3 550 x 2

Velocidade de rotação do ventilador RPM 750 700

Direção do ventilador Vertical

Ruído dB (A) 61 63

Conexão com água mm 110

Fluxo nominal da água m3/h 29 42

Queda de pressão da água (máx) kPa 16 18

Dimensões líquido da unidade (L*W*H) mm 2150*730*1300 2000*900*1920

Dimensões de envio da unidade 

(L*W*H)
mm 2310*860*1430 2150*1020*2080

Peso líquido kg 380 850

Peso de envio kg 440 920

  
6 / 61 / -10 6 / 63 / -10
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Manutenção da minha bomba de 
calor | A sua bomba de calor DURAHEAT 
praticamente não necessita de manutenção. 
Para poder garantir o funcionamento devido da 
sua bomba de calor, enumerámos algumas dicas 
úteis. Certifique-se que as plantas em redor da 
sua bomba de calor estão bem podadas e não 
apresentam folhas soltas. Isto permite uma boa 
circulação do ar. A sua bomba de calor  
DURAHEAT é equipada com um pequeno tubo 
que drena a água condensada para evitar a 
formação de poças. Verifique ocasionalmente se 
outros objetos não estão a obstruir a bomba de 
drenagem. Se o evaporador (a grelha de entrada 
de água na parte lateral ou traseira da sua bomba 
de calor) estiver sujo, é muito fácil limpá-lo. As 
partículas de poeira e folhas que possam ter 
passado entre as ranhuras do seu evapora-
dor podem ser facilmente removidas com um 
aspirador. Em seguida, opcionalmente, vaporize 
Gridsoap no evaporador, deixe atuar e enxague 
com bastante água. DICA: lave regularmente o 
seu filtro da bomba para permitir um bom fluxo da 
água. Finalmente, antes do inverno, escoe toda a 
água da sua bomba de calor e cubra-a com a co-
bertura entregue com a mesma. Se tiver dúvidas, 
o seu instalador está sempre à sua disposição se 
tiver quaisquer questões adicionais.

Drip Tray Heater para Dura+

FUNCIONALIDADES E BENEFÍCIOS
• Limpeza fácil e rápida (10 minutos) das lamelas de evaporação da sua 

bomba de calor, sem ferramentas mecânicas e sem risco de danos
• Biodegradável, não nocivo para a natureza ou o utilizador
• Eficácia máxima da bomba de calor através de um 

evaporador limpo e prolongamento da duração de vida do dispositivo
• Revestimento preventivo das válvulas de evaporação
• Economia de energia significa economia de dinheiro

FUNCIONALIDADES E BENEFÍCIOS
• Previne a formação de gelo no fundo da bomba de calor durante 

uma utilização prolongada durante a estação

Gridsoap

ACCS-DURA-023

€ 110,00

GRIDSOAP

1L

€ 41,00

HEAT Accessories

“A minha bomba de calor foi 
instalada em 2011 e tem vindo a 

funcionar como nova desde então” 
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HEAT Product Matrix
As bombas de calor estão dimensionadas de acordo com 
a saída de calor necessária (kW) da sua piscina. Muitas 
vezes é cometido o erro de instalar uma unidade demasiado 
pequena, significando que a bomba de calor não consegue 
produzir calor suficiente (kW).  
As bombas de calor demasiado pequenas têm de 
funcionar durante mais tempo para poder aquecer a sua 
piscina, podendo até nem conseguir atingir a temperatura 
configurada. Estes tempos de funcionamento mais longos 
traduzem-se numa diminuição da eficiência e mais altos 
custos de funcionamento. 

Use as instruções seguintes para determinar o tamanho da 
bomba de calor que necessita para aquecer a sua piscina de 
forma eficiente.
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VOLUME MÁ-
XIMO

DA PISCINA**
(m3)

HOT 
SPLASH

SUN 
SPRING

DURA V DURA Vi DURA + DURA PRO DURA COM 
POTÊNCIA DE

AQUECIMENTO*
(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 ATÉ: 6 5,6 7,6 14,6 6,5 13,5 6,0

PÁGINA 
INFORMATIVA:

36 36 44 48 40 52 56



DURACARE
DURACARE é o nosso serviço pós-venda que 
fornece um suporte ativo para distribuidores 
profissionais, construtores de piscinas e 
instaladores. Em troca, os nossos parceiros 
asseguram o serviço de pós-venda para os 
consumidores finais.

A DURACARE utiliza a sua vasta base de dados, que 
contém informações técnicas, gerais e específicas 
para os produtos. Os nossos engenheiros, para além 
de desenvolverem tecnologias inovadoras, também 
estão estreitamente envolvidos no serviço pós-venda 
DURACARE.

Com apenas alguns cliques no nosso site internet, 
passa a ser muito fácil descarregar todos os nossos 
manuais de produtos (multilingues). Mediante 
pedido, a House of Duratech organiza formações 
orientadas para o produto para distribuidores 
e instaladores. O serviço DURACARE pode ser 
contactado por e-mail.

Tanto o Hot Splash como o Sun Spring têm os 
seus próprios micro sites onde poderá encontrar 
informações específicas para os produtos, uma ficha 
de contactos muito prática, e o manual.

DURACARE  
DADOS DE CONTACTO: 

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

CataZine 2019 disponível apenas em 
www.propulsionsystems.be

After-sales



Propulsion Systems bvba

Dooren 72 | 1785 Merchtem 

BÉLGICA

BE0478.198.221

Tel +32 (0)2 461 02 53

info@propulsionsystems.be
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DURATECH

“Agradecemos a sua confiança nos 
nossos produtos e funcionários”

Ariëtte & Marc Lamberts | CEO House of DURATECH
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