
• Med invertertekniken anpassas värmepumpens kapacitet till poolens behov

• Modeller från 9.6 till 35.6kW

• Njut av en varm pool tidigt på våren eller sent på hösten eftersom 

värmepumpen levererar skön värme ända ner till vintertemperaturer

• Under varma sommardagar kan värmepumpen ge upp till 15 gånger 

tillbaka för varje inmatad kW

• Välj driftläge Eco/Silence när poolen är uppvärmd för bästa ekonomi och 

lägsta ljudnivå 

• I den användarvänliga kontrollpanelen ställer du in önskad pooltemperatur 

och kan även se aktuell driftstatus och temperaturer

• Minimal installationskostnad då allting finns i värmepumpen  

• Testad till energiklass A av oberoende testinstitut

• Styr och övervaka värmepumpen via en APP

Pahlén Poolvärmepumpar

Calidi VP – Calidi XP – Calidi ZP

Invertervärmepumpar för högsta driftsekonomi 

och mycket låga ljudnivåer

Calidi VP

Calidi XP

Calidi ZP



Pahlén AB, Upplands Väsby, Sverige, www.pahlen.se

En varm pool ska inte vara någon lyx

Samtliga Pahléns poolvärmepumpar Calidi är full inverter vilket innebär att både kompressor

och fläkt steglöst anpassar varvtalet efter poolens behov. Med en unik elektroniskt 

insprutningsteknik övervakas via kontrollpanelen värmepumpen för att i alla driftlägen ge en 

optimal verkningsgrad. Tekniken är överlägsen en värmepump med ON/OFF funktion.

Med en intelligent styrning ”hot keep” levererar Calidi alltid perfekt pooltemperatur med 

mycket låg energiförbrukning och ljudnivå. Med Eco-drift är den näst intill ljudlös.

Speciellt utvalda komponenter gör Calidi idealisk för vårt nordiska klimat.

I kontrollpanelen ställer du enkelt in önskad pooltemperatur , läs av aktuell driftstatus och 

temperatur eller styr den trådlöst via en APP. WiFi ingår i Calidi XP och ZP och finns som tillval för Calidi VP.

Calidi ZP har dessutom en boostfunktion som med en enkel knapptryckning ökar värmepumpens kapacitet med 

ytterligare 20%. Perfekt på våren då man önskar en snabb uppvärmning av poolen. Med en ny luftflödesteknik 

och isolerad kompressorlåda är ljudnivån extremt tyst. Calidi ZP kan producera värme ända ner till -15°.

BAS Calidi VP Premium Calidi XP

Premium + Calidi ZP Calidi VP, XP & ZP


