THE ORIGINAL LIQUID POOL COVER

Water- en energiebesparing
voor elk type zwembad
en zwemvijver

Heatsavr, 25 jaar ervaring in
water- en energiebesparing
Heatsavr is het 100% biologisch afbreekbare
afdekmiddel dat de verdamping van zwembadwater,
net als conventionele zwembadafdekking, met wel
50% kan reduceren.
Dat betekent lagere kosten voor energie én
onderhoud. Zowel voor professioneel als particulier
gebruik is Heatsavr dé duurzame en veilige oplossing
om verdamping van zwembadwater tegen te gaan.

Vermindert verdamping van zwemwater
tot wel 50%.
Bespaart op water- en energieverbruik
en houdt water langer warm.

Toepasbaar bij elk type zwembad en
zwemvijver.
Veilig voor zowel zwemmers als
zwembadapparatuur.

Wereldwijd toegepast bij professionele
openbare zwembaden en particuliere baden.

Heatsavr heeft ruim 25 jaar ervaring in
energiebesparing bij zwembaden.

De werking van Heatsavr
Verdamping is de voornaamste bron van energieverlies
en zorgt ervoor dat een zwembad/zwemvijver
langdurig verwarmd moet worden. Ruim 70% van de
energiekosten voor verwarming, gaan verloren door
verdamping.
Door een onzichtbare laag (slechts enkelen moleculen)
Heatsavr-vloeistof over het zwembad te verspreiden,
wordt verdamping tegengegaan. De zorgvuldig gekozen
bestanddelen van Heatsavr zijn lichter dan water en
blijven daardoor op het water drijven. De moleculen
trekken elkaar aan als magneten. Op deze manier wordt
bovenop het wateroppervlak een dunne, ‘afsluitende’ –
maar geheel onzichtbare – laag gevormd die warmte
zolang mogelijk in het water houdt.
Wanneer een zwemmer het water in gaat, ontstaat een
gat in de Heatsavr-laag. Zodra de zwemmer het water
verlaat, sluit de laag direct weer door de moleculaire
aantrekkingskracht. Als de moleculaire laag weer
gesloten is, vermindert deze de verdampingssnelheid
met 50%.

Heatsavr is getest volgens de
internationale richtlijn voor
energieonderzoek (IPMPV). Dit
onderzoek concludeerde dat
Heatsavr een besparing op
energieverbruik van 21,7% geeft.

Buitenbaden en zwemvijvers

Buitenbaden verbruiken relatief veel energie voor
de verwarming van het zwembadwater.
Verdamping van het zwembadwater zorgt
voornamelijk voor dit warmteverlies, wel 70 tot
90%! Met Heatsavr, de vloeibare
zwembadafdekking, wordt verdamping tot wel 50%
verminderd, mét behoud van het originele ontwerp
(dus zonder conventionele afdekking) van het
zwembad/zwemvijver.

Binnenbaden

Bij binnenbaden wordt veel energie verbruikt voor
waterverwarming en luchtbehandeling. Dit hoge
energieverbruik wordt veroorzaakt door verdamping
van het zwembadwater. Met Heatsavr, de vloeibare
zwembadafdekking, wordt verdamping tot wel 50%
verminderd. Hiermee wordt direct op
waterverwarming bespaard. De zwemruimte is
daarmee minder vochtig, waardoor er minder
geventileerd hoeft te worden. Het mes snijdt aan
twee kanten.

Gebruiksvriendelijk

Heatsavr wordt dagelijks automatisch gedoseerd met
behulp van het Heatsavr-doseersysteem. Heatsavr is
daarmee zeer gebruiksvriendelijk en bespaart op het
dagelijkse op- en afrollen van een conventionele
afdekking.

Besparingsresultaten
openbaar buitenbad
Uit onderzoek van Arcadis bij openbaar buitenbad
De Berken bleek Heatsavr een besparing van 20% op
het gasverbruik te behalen.*

Besparingsresultaten
openbaar binnenbad
Uit onderzoek van EEVS Insight bij het openbaar
binnenbad van vakantiepark Hoburne bleek Heatsavr
een besparing van 21,7% op het gasverbruik van
waterverwarming én luchtbehandeling te behalen.*

*Volledig onderzoek verkrijgbaar
via www.heatsavr.nl

''Ik zie geen waterdamp meer''

''Afgelopen seizoen 30% bespaart''

''We verdienen Heatsavr dubbel terug''
''Makkelijk, snel en het werkt!''
''Als je minder hoeft te ventileren, bespaar je gewoon''

De energiebespaarder voor elk zwembad

Gedrukt op 100% gerecycled papier

