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Spara energi, bada i rent vatten – och njut av tystnaden!
Clever-Pool är en ny frekvensstyrning som reglerar
varvtalet och därmed vattenflödet genom poolpumpen. Clever-pool kan kopplas till både nya och
befintliga poolpumpar. Tack vare denna gör du stora
energibesparingar, badar i rent vatten och slipper
väsen från poolpumpen.
Kontrollpanelen Clever-Pool är en helt ny separat frekvensstyrning som kan kopplas till såväl nya som gamla poolanläggningar som har en enfaspump. Kontrollpanelen
anpassas så att du både kan spara energi och därmed
pengar, du förbättrar reningen av vattnet och påverkar
ljudet – utan att behöva köpa en ny pump.
Med rätt flöde vid rätt tillfälle ökar kvalitén på vattnet då
filtreringen av vattnet blir bättre med ett lägre flöde än vad
man ofta har i sin vanliga poolpump. Med Clever-Pool kan
du själv bestämma flödet och får därmed möjlighet till en
högre reningsgrad av vattnet. Frekvensstyrningen har en
inbyggd timer där du kan ställa in fyra olika hastigheter
över dygnet. På kvällen och natten kan man t.ex. varva ner,
medan man på dagtid kanske vill ha en högre cirkulation
och då ställer in flödet på ett mellanläge. Självklart kan du
även stänga av pumpen helt och hållet.
Ytterligare en avgörande fördel med Clever-Pool är
ljudnivån. När man ställer in ett lägre flöde på pumpen blir
det knappast några ljud och man kan njuta av såväl ett
stillsamt kvällsdopp som en pratstund vid poolkanten utan
en bullrande pump i bakgrunden.
Clever-Pool monteras enkelt och ansluts med stickpropp
plug & play, byggmåttet är endast 20x25 cm. Priset ligger
på cirka 4 490 kronor.

Clever-Pool är en ny frekvensstyrning där vattenflödet kan regleras. För poolägaren innebär detta en möjlighet att spara energi
och få en tystare miljö kring poolområdet.
Detta är Clever-Pool
Energi
Komfort
Rening
Miljö

För ytterligare information vänligen kontakta
Johanna Eklund, johanna@perpr.se, 08-400 255 17.
Högupplösta bilder
Bilder finns att ladda ner i bildbanken, perpr.se.
Om Folkpool

Folkpool är Sveriges största leverantör av pooler och spabad och har levererat fler än 24 000
pooler och spabad sedan företaget startade 1968. I dag är det andra generationen som driver
företaget framåt. Med engagerad personal och kunniga återförsäljare arbetar man med samma
entusiasm som när Lars Biörck byggde sin första pool 1968 i garaget i hemmet i Järna.
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Minskad energiåtgång med lägre varvtal.
Tyst gång med lägre varvtal.
Ökad rening med optimerat flöde.
Bra miljöval med minskad energiåtgång.

Om man räknar på att en 0,75 kW-pump som går dygnet runt
förbrukar 18 kW/dygn och att elen kostar cirka 85 öre per
kW/h så blir kostnaden 15 kr/dygn.
Med Clever-Pool blir energibesparingen runt 70 % vilket
istället ger en dygnskostnad på 4.50 kr/dygn. Under en hel
säsong från maj–oktober kan man med andra ord spara
1 575 kronor och på bara tre år är hela inköpskostnaden för
Clever-Pool intjänad.

