
INTELLIFLO3
Zwembadpompen met variabele 
snelheid en variabel debiet

Een pomp die zo slim 
is dat u haar vergeet.

pentair.eu

Alles draait rond het waterdebiet. En dit 
is de enige pomp in de sector met een 
gepatenteerde en sensorloze debietregeling 
die het waterdebiet automatisch aan de 
omstandigheden in uw zwembad aanpast.  
U zult niet meer zonder kunnen.

INTELLIFLO3
Zwembadpomp met variabele snelheid  
en variabel debiet

DE APP PENTAIR HOME
Alle voordelen van een 
eenvoudige debietregeling.



PAST ZICH AAN DE OMSTANDIGHEDEN  
IN HET ZWEMBAD AAN

Wanneer de omstandigheden in uw zwembad 
veranderen, past het debiet zich automatisch aan.

ALLES DRAAIT ROND HET DEBIET
Daarom heeft Pentair een revolutionaire pomp 
ontworpen.

EEN ONGEËVENAARDE STILTE

Wanneer de pomp met een lage snelheid draait, 
hoort u hooguit een zacht gefluister.

* Besparing met een pomp met variabele snelheid in vergelijking met een pomp met vaste snelheid die 12 uur per dag draait, 
bij een gemiddelde energieprijs van € 0,12 per kWh in een zwembad van 75.000 liter. De feitelijke besparingen kunnen variëren 
volgens de plaatselijke energietarieven, de grootte van het zwembad, de bedrijfsduur, het vermogen en het toerental van de 
pomp, de lengte en diameter van de leidingen, het pompmodel, het onderhoud en andere hydraulische factoren. 

EENVOUDIG MET DE SMARTPHONE TE BEDIENEN
Met een draadloze wifi- of Bluetooth®-verbinding 
houdt u via de app Pentair Home de pomp in het oog 
of past u vanaf eender waar het debiet aan.

Een ingebouwde automatiseringsfunctie schakelt 
tot twee toestellen in, zoals een pH-doseerpomp en 
een zoutchloorgenerator.

Bedien de gekleurde ledlichten voor 
zwembaden en spa’s van Pentair met uw 
smartphone. De app Pentair Home stelt u 
met de relaiskaart in staat om tussen uw 
favoriete kleur- en sfeermodi te wisselen.

ZWEMBADPOMP 
INTELLIFLO3 VSF
Schakel uw zwembad in cruisecontrol - 
met de enige pomp met een sensorloze 
debietregeling.
We brengen een slimmere zwembadpomp  
op de markt. Met de sensorloze  
debiettechnologie stelt u de pomp  
heel eenvoudig in en kunt u haar  
vergeten. Het water in uw  
zwembad blijft in alle  
omstandigheden  
uitnodigend en  
kristalhelder  
ogen.

EN EEN AANZIENLIJKE ENERGIEBESPARING

Dankzij de combinatie van een variabele snelheid met 
een sensorloze debietregeling bespaart u tot 90%.*



Met het aanbod slimme, geconnecteerde producten van Pentair 
beheert u al het water in uw huis - van gelijk waar en op gelijk welk 
moment. Filters, debietregeling, leidingwater, zwembad, douches, 
pompen - we helpen u om uw water met enkele klikjes te laten stromen 
en het te verbeteren zodat u er in alle gemoedsrust van kunt genieten. 
Ontvang waarschuwingen op uw telefoon - en als u daarvoor kiest, krijgen ook 
uw vertrouwde professionals dezelfde waarschuwingen. We zorgen ervoor dat 
u contact met uw water houdt. Bovendien krijgt u tools, tips en trucs om slim met 
uw water om te gaan. 

Laat eenvoud door 
heel uw woning 
stromen.
IntelliFlo3 is een andere wifi-kei in ons aan-
bod van slimme, geconnecteerde producten. 

PENTAIR POOL EUROPE
www.pentairpooleurope.com
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GEMOEDSRUST BINNEN 
HANDBEREIK
Bekijk de actuele 
statusinformatie en hou al uw 
watertoestellen van Pentair in 
het oog, vanuit uw fauteuil of 
van om het even waar. 24/7. 

SYSTEMEN 
GECONTROLEERD, U 
KUNT VOORT
U krijgt te horen wanneer 
een uitrusting of een 
situatie extra aandacht 
vergt.

EEN HELPENDE HAND 
WANNEER DAT NODIG 
IS
Blijf in verbinding met 
een professional in uw 
buurt. 

Met Pentair Home blijft u slim, geconnecteerd 
en beschermd. Eis Pentair. 
Meer informatie vindt u op pentair.com/home

Het TradeGrade-productaanbod wordt uitsluitend 
vervaardigd voor en verkocht door de meest 
veeleisende zwembadprofessionals ter wereld.


