
  

Technische Fiche EPDM Zonneverwarming 
 

1. Materiaal omschrijving 

• EPDM is een rubber polymeer met een aantal aantrekkelijke eigenschappen 

waaronder:  

i. Een goede bestendigheid tegen weersinvloeden (waaronder ozon en uv-

straling) 

ii. Goede temperatuur bestendigheid van -35°C tot + 120°C 

iii. Resistent tegen chloor 

 

2. Product omschrijving en werking 

De EPDM zonneverwarming wordt gebruikt om op een ecologische 

manier zwembaden te verwarmen. De functie is simpel: Een pomp 

stuurt water door de EPDM-matten (B → C) die vol zitten met fijne 

buisjes. Wanneer deze matten in de zon liggen kunnen ze tot wel 60 °C 

opwarmen en zal het water dus heel snel opwarmen. 

Wordt gebruikt voor ingebouwde als opgebouwde zwembaden. De 

EPDM kan gecombineerd worden met een warmtepomp, zodat hij 

heel het jaar kan gebruikt worden. 

Met EPDM zonnecollectoren kunnen per dag het water met 6°C  doen 

stijgen. 

3. Product specificaties 

Beschrijving: EPDM zwembad zonneverwarming bestaat uit rubber en 

collectoren, die zijn uit ASA gemaakt. ASA wordt gebruikt omdat het 

een hoge UV resistentie heeft en omdat het compatibel is met PVC lijm. 

Referentie:   

i. ZVZX1010-P  ii. ZVZX1210-P 

iii. ZVZX1220-P  iv. ZVZX1230-P v. ZVZX1240-P 

 

Verpakking Kartonnen doos (afmetingen toevoegen per 
referentie )- doos wit of gekeurd -  

Kleur Zwart 

Gewicht Leeg :EPDM :113 g/m 
Leeg: Collector: 200 g 
Vol: EPDM : 505 g/m 
Vol: Collector: 6.5 kg 

Max temperatuur  70°C 

Max werkdruk  2 bar 

Aansluiting buizen 32-38 en 50mm 

Vasthechtsysteem  Siliconen of nylon spanriem (ZVZX1420-8) 

Temperatuurcontrole Via manuele bypass of automatische kraan 
(ZALX2160-K, ZVZX2183-P) 
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4. EPDM specificaties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Collectoren specificaties 

 

Materiaal ASA 

Lengte 33cm 

Diameter 50mm 

Aantal inlaat/uitlaat nippels 20 

Max werkdruk 2 bar 

Max temperatuur 70°C 

Resisten tegen bevriezing Neen 

 

6. Inhoud doos 
I. 3 pre-assembled EPDM panelen (lengte 2,3,4,5 or 6 meter) met aan elk einde een collector 

II. 8 O-ringen 
III. 8 zip-ties  
IV. 2 connectoren voor een flexibele darm (50-38-32 mm) 
V. 2 closed collector ends: draadkap  

 

Wanddikte 1.5 mm 

Interne diameter 5 mm 

Externe diameter 8 mm 

Aantal buisjes per 150 mm  10 

Max. lengte 60 m 

Scheurvastheid 7,5 N/mm2 

Scheurvastheid na 168h bij 100°C >25%  

Breuk bij rek >200 % 

Gewicht per meter 113 g 

Compressie 24h/100 °C <35% 

Resistent tegen bevriezing ja 

Afmetingen Afwijking 

2m x 1m EPDM-zonneverwarming zwembad 
[ZVZX1010-P] 

-2% / +2% 

3m x 1m EPDM-zonneverwarming zwembad 
[ZVZX1210-P] 

-2% / +2% 

4m x 1m EPDM-zonneverwarming zwembad 
[ZVZX1220-P] 

-2% / +2% 

5m x 1m EPDM-zonneverwarming zwembad 
[ZVZX1230-P] 

-2% / +2% 

6m x 1m EPDM-zonneverwarming zwembad 
[ZVZX1240-P] 

-2% / +2% 

OP MAAT GEMAAKT  



  

7. Warmteopname 

Gelegen onder een hellingshoek van 30 graden, is de warmteopname ongeveer 700W/m² 

Dat betekent dat met 10m² EPDM, 10m³ water 0.7 graden in 1 uur tijd verwarmd kan worden. 

8. Hoeveelheid EPDM nodig voor zwembad 

West, Oost en Noord Europa 75-100% van zwembadoppervlakte 

Zuid Frankrijk, Italie 50-75% van zwembadoppervlakte 

Spanje 33-50% van zwembadoppervlakte 

 


