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Kijk voor het complete assortiment ook op onze website www.welplast.nl

ZWEMBAD POMPEN

Aqua Plus Zwembadpomp

Aqua Master Zwembadpomp

De zelfaanzuigende zwembadpomp Aqua Plus is een regelrechte alleskunner voor 
particuliere zwembad- en vijverinstallaties. Door de flexibele aansluitvarianten en 
de grote filtermand is deze pomp optimaal geschikt voor: bovengrondse zwembaden, 
half ingebouwde zwembaden, verzonken zwembaden, zwemvijvers en visvijvers.

De Aqua Plus heeft een motor die is voorzien van een poedercoating en
corrosiebestendig is tegen zwembadwater en de toegevoegde chemicaliën.
Alle onderdelen van de behuizing zijn vervaardigd van chloorbestendige, versterkte 
kunststof en hebben een lange levensduur. In de open lucht moet de pomp worden 
voorzien van een eenvoudige bescherming tegen weersinvloeden.

Kenmerken
• Rustige loop
• Servicevriendelijk
• Slijtarme materialen
• Schroefkoppelingen aan zuig- en perszijde
• Zelfaanzuigende pomp
 (montage max. 2 m boven of max. 3 m onder het waterniveau mogelijk)
• Grote filtermand met een capaciteit van ca. 0,5 l
• Maaswijdte filterzeef ca. 2,8 x 2,8 mm
• Geschikt voor filterhouder 350 - 500 cm

De Aqua Master is een zelfaanzuigende blokpomp voor grote zwembadprojecten, 
zowel binnen als buiten: bovengrondse zwembaden, half ingebouwde zwembaden, 
verzonken zwembaden, zwemvijvers en visvijvers. Door de snelle zelfaanzuiging is 
een makkelijke inschakeling van de zwembadfilterinstallatie gewaarborgd, en kunnen 
bodemzuigers eenvoudig worden toegepast.

Alle onderdelen van de Aqua Master zijn vervaardigd van chloorbestendige,
versterkte kunststof en zijn corrosiebestendig tegen zwembadwater en de
toegevoegde chemicaliën. In de open lucht moet de pomp worden voorzien van
een eenvoudige bescherming tegen weersinvloeden.

Kenmerken
• Zelfaanzuigend tot 3 mtr.
• Efficiënte motor en slijtarme materialen
• Servicevriendelijke constructie
• Lange standtijden
• Extreem grote vezelvanger
• De deksel van het voorfilter kan zonder gereedschap worden geopend
• Eenvoudig te onderhouden
• Wordt geleverd met 2 professionele lijmverbindingen, gereed voor aansluiting
 en kan meteen in gebruik worden genomen.

Artikel Type Uitvoering Capaciteit Opvoerhoogte Grootte zwembad a/st

310720 Aqua Plus 4 1~/0,18 kW 4 m3/h 8 mtr. 20 m3 287,50

310721 Aqua Plus 6 1~/0,25 kW 6 m3/h 8 mtr. 30 m3 315,00

310722 Aqua Plus 8 1~/0,40 kW 8 m3/h 8 mtr. 40 m3 365,00

310740 Aqua Plus 11 1~/0,45 kW 11 m3/h 8 mtr. 50 m3 417,50

Artikel Type Uitvoering Capaciteit Opvoerhoogte Grootte zwembad a/st

310723 Aqua Master 10 3~/0,30 kW 10 m3/h 7 mtr. 50 m3 545,00

310724 Aqua Master 17 1~/0,65 kW 17 m3/h 6 mtr. 85 m3 627,50

310725 Aqua Master 32 3~/1,30 kW 32 m3/h 5 mtr. 160 m3 762,50
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ZWEMBAD POMPEN

3

Vermelde prijzen zijn bruto. Korting op aanvraag! Bel (0341) 363 312 voor meer informatie.
(prijswijzigingen, zet-, spel-, afbeeldings- en afmetingsfouten voorbehouden)

Zandfilter AQ

Onze AQ-filterinstallaties zijn geschikt voor alle soorten buitenzwembaden, zwem-
en natuurvijvers. Optimale reinigingsresultaten worden behaald in combinatie met
de Aqua Mini, Aqua Splash of Aqua Plus. Vanzelfsprekend zijn de filterinstallaties uit 
de AQ-serie compatibel met alle andere gangbare pompen.

De AQ-filterinstallatie haalt vuil en piepkleine verontreinigingen uit het
zwembadwater. Door speciaal kwartszand (niet bij de levering inbegrepen)
gefilterd, wordt het bassin water mechanisch gezuiverd van zwevende stoffen en 
organische substanties. Natuurlijk kunt u in plaats van kwartszand ook andere
filler media gebruiken.

Kenmerken
• Maximale druk 1,5 bar
• Zandkorreling 0,4 - 0,8 mm
• Filtersnelheid 50 m/h
• Testdruk 2,5 bar
• Werktemperatuur max. 40°C
• Slangaansluiting 32 mm
• Goedgekeurde veiligheid volgens het Duitse GS-keurmerk
• Gecertificeerd door TÜV Rheinland en CE-gekeurd
• Niet in de volle zon plaatsen

Artikel Type Uitvoering Capaciteit Zand Aansluitingen Filtergebied a/st

310718 AQ 280 + Aqua Plus 4 1~/0,18 kW 4 m3/h 12 kg. Tülle ø 38 0,06 m2 525,00

310719 AQ 330 + Aqua Plus 6 1~/0,25 kW 6 m3/h 21 kg. Tülle ø 38 0,08 m2 587,50

310741 AQ 400 + Aqua Plus 8 1~/0,40 kW 8 m3/h 40 kg. Tülle ø 38 0,12 m2 600,00
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Kijk voor het complete assortiment ook op onze website www.welplast.nl

ZWEMBAD POMPEN

Badu® Alpha Eco Soft

De Badu Alpha Eco Soft wordt ingezet voor de circulatie van zwembadwater in 
filterinstallaties.  De mechanical seal is gemonteerd op een kunststof waaiernaaf. 
Doordat de motoras en de pompas niet in contact met het zwembadwater komen, is 
de ze pomp zeer veilig en volledig elektrische gescheiden!

• De Eco Soft pomp is geschikt voor zwembaden met een inhoud van 30-90m3
 u kunt drie variabele motorsnelheden programmeren, hierdoor kunt u de pomp 
 instellen zodat het energieverbruik minimaal is.
• Deze pomp hoort bij de serie ‘Badu Green’ pompen, welke zijn ontwikkeld met
 als doel energie te besparen en het milieu te beschermen.

• Snelle aanzuigtijden en energiezuinige synchrone compacte aandrijving.
• Deze Badu pomp is extern aan te sturen via bijv. de Badu Genio, Badu Eco Logic 
 of Badu Omnitronic. Dit is mogelijk door de 5-aderige stuurkabel direct op deze 
 pomp aan de sluiten.
• De levering is inclusief ABS lijmverbindingen zodat u de pomp direct kunt
 aansluiten.
• Incl. praktische openingshulp waardoor de transparante deksel en de
 aansluitingen eenvoudig los te draaien zijn.

Artikel Type Uitvoering Capaciteit Opvoerhoogte Grootte zwembad a/st

310750 Badu® Alpha Eco Soft 230V - 0,50 kW 25 m³/u 8 m.w.k. 30-90 m³ Op aanvraag
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Vermelde prijzen zijn bruto. Korting op aanvraag! Bel (0341) 363 312 voor meer informatie.
(prijswijzigingen, zet-, spel-, afbeeldings- en afmetingsfouten voorbehouden)

ZWEMBAD POMPEN

Badu® Premium Prime 7-20

De Badu Prime 7 tot 20 is een circulatiepomp met een geïntegreerd filtermandje
en een mechanical seal. Deze seal is gemonteerd op een kunststof waaiernaaf.
De motoras en de pompas komen niet in contact met het zwembadwater.
Hierdoor is er een volledige elektrische scheiding!

• Natuurbaden, zwemvijvers, openbare buiten- & binnenbaden.
• Ontworpen voor grote filterunits.
• Dankzij het glasvezelversterkte materiaal voldoet de Badu Prime aan alle eisen.

• De geluidsarme uitvoering en innovatieve optimalisatie maken
 de Badu Prime compleet.
• De opvolger van de bekende Badu 90 serie. De inbouwmaten en de capaciteit
 zijn gelijk gebleven. Hierdoor is de Badu Prime 1 op 1 uitwisselbaar met de
 Badu 90 en voldoet deze aan de nieuwste richtlijnen.
• Tevens leverbaar in AK-uitvoering.
• Inclusief praktische openingshulp voor de transparante deksel.

Artikel Type Uitvoering Capaciteit Opvoerhoogte Grootte zwembad a/st

310800 Badu Prime 7 230V - 0,30 kW 7 m³/h 8 m.w.k. 30-120 m³ Op aanvraag

310801 Badu Prime 11 230V - 0,45 kW 11 m³/h 8 m.w.k. 30-120 m³ Op aanvraag

310802 Badu Prime 13 230V - 0,55 kW 13 m³/h 8 m.w.k. 30-120 m³ Op aanvraag

310803 Badu Prime 15 230V - 0,75 kW 15 m³/h 8 m.w.k. 30-120 m³ Op aanvraag

310742 Badu Prime 20 230V - 1,00 kW 20 m³/h 8 m.w.k. 30-120 m³ Op aanvraag
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Kijk voor het complete assortiment ook op onze website www.welplast.nl

ZWEMBAD POMPEN

Badu® Premium Prime 25-48

De Badu Prime is een blokpomp met een geïntegreerde filtermand en een mechanical 
seal. Deze seal is gemonteerd op een kunststof waaiernaaf. De motoras en de
pompas komen niet in contact met het zwembadwater. Hierdoor is er een volledige
elektrische scheiding!

• Voor natuurbaden, zwemvijvers, openbare buiten- & binnenbaden.
• De grotere serie Badu Prime biedt vele mogelijkheden voor de grote
 openbare & privé-baden.
• Met de Badu Prime 25/48 kan een hoogteverschil van max. 22 m. overwonnen 

 worden. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld zonnecollectoren in het systeem 
 geïntegreerd worden zonder dat er een tweede pomp nodig is.
• Levering inclusief lijmverbindingen.
• De opvolger van de bekende Badu 90 serie. De inbouwmaten en de capaciteit
 zijn gelijk gebleven. Hierdoor is de Badu Prime 1 op 1 uitwisselbaar met de
 Badu 90 en voldoet deze aan de nieuwste richtlijnen.
• Inclusief praktische openingshulp voor de transparante deksel en de
 aansluitingen.
• Ook leverbaar in AK-uitvoering.

Artikel Type Uitvoering Capaciteit Opvoerhoogte Grootte zwembad a/st

310743 Badu Prime 25 230V - 1,30 kW 25 m³/h 8 m.w.k. 90-210 m³ Op aanvraag

310751 Badu Prime 30 230V - 1,50 kW 30 m³/h 8 m.w.k. 90-210 m³ Op aanvraag
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Vermelde prijzen zijn bruto. Korting op aanvraag! Bel (0341) 363 312 voor meer informatie.
(prijswijzigingen, zet-, spel-, afbeeldings- en afmetingsfouten voorbehouden)

ZWEMBAD POMPEN

Badu® Premium Delta

De Badu Delta is een blokpomp met een geïntegreerde filtermand en een mechanical 
seal. Deze seal is gemonteerd op een kunststof waaiernaaf. De motoras en de pompas 
komen niet in contact met het zwembadwater. Hierdoor is er een volledige
elektrische scheiding! De pomp wordt ingezet voor het circuleren van zwembadwater 
in een filtersysteem. De Badu Delta is een zelfaanzuigende pomp waardoor deze
max. 3 meter boven of max. 3 meter onder het waterniveau geplaatst kan worden.

• Deelbaar filtermandje voor eenvoudige reiniging.

• Bijzonder stil en efficiënt.
• Deksel met LED verlichting.
• Laag energieverbruik.
• Exclusief design.
• Levering inclusief PVC lijmverbindingen, waardoor er een snelle droogtijd
 is bij installatie.
• Verzonken aftapplug waardoor er minder kans is op beschadigingen.
• Inclusief praktische openingshulp voor de transparante deksel.

Artikel Type Uitvoering Capaciteit Opvoerhoogte Grootte zwembad a/st

310756 Badu Delta 9 230V - 0,25 kW 9 m³/h 8 m.w.k. 30-150 m³ Op aanvraag

310757 Badu Delta 13 230V - 0,37 kW 13 m³/h 8 m.w.k. 30-150 m³ Op aanvraag

310758 Badu Delta 17 230V - 0,55 kW 17 m³/h 8 m.w.k. 30-150 m³ Op aanvraag

310760 Badu Delta 22 230V - 0,75 kW 22 m³/h 8 m.w.k. 30-150 m³ Op aanvraag

310761 Badu Delta 28 230V - 1,00 kW 28 m³/h 8 m.w.k. 30-150 m³ Op aanvraag


