
IntelligentPool® 





Maximaal genieten van je zwembad, zonder zorgen? Dat doe je met 
IntelligentPool®. Dit zwembad is uitgerust met de nieuwste technologie 
om, met een zo laag mogelijk energieverbruik, de conditie van je zwem-
water op peil te houden. Het state-of-the-art controlesysteem maakt 
dat al je zwembadtoestellen optimaal samenwerken met  kristalhel-
der en hygiënisch water als gevolg. Door zijn unieke ontwerp is een 
IntelligentPool® uitermate zuinig, duurzaam en gebruiksvriendelijk.

Badweelde biedt je dit exclusief zwembadconcept als foliebad of als  
overloopbad in hoogwaardige kunststof, steeds in de afmetingen van 
jouw keuze.

HET ZWEMBAD 
HERUITGEVONDEN 
EEN STATE-OF-THE-ART 
ZWEMBAD VOOR EEN 
LEVEN LANG ZORGELOOS 
GENIETEN



Het slimme van een IntelligentPool® zwembad begint al bij 
de selectie, aankoop en verwerking van materialen. We zet-
ten de meest efficiënte producten in om te komen tot een 
kwalitatief hoogstaand zwembad.Doordacht, duurzaam en 
energie-efficiënt zijn ook de sleutelwoorden voor het bouw-
proces en de afwerking van je zwembad. 

Zo isoleren we je zwembad met onze unieke InsuPool® isola-
tie, die de aangename watertemperatuur langer vasthoudt. 
Ook aangenaam voor je energiefactuur, die hierdoor ge-
voelig daalt.

Bij foliebaden maken we gebruik van InsuPool®18 die de 
wanden en bodem heerlijk zacht en comfortabel maakt.

EEN DUURZAAM 
ZWEMBAD BOUWEN, 
BEGINT BIJ DE JUISTE 
KEUZE VAN MATERIAAL 
KWALITEIT EN 
ENERGIE-EFFICIËNT







Je IntelligentPool® zwembad is uitgerust met de nieuwste 
technologie om je zwembad en zwemwater in topvorm te 
houden. Ons systeem stuurt al je toestellen aan, wat uniek is 
en gericht op jouw gemak. Zo regelt het gebruiksvriendelijk 
besturingssysteem automatisch voor jou een aantal zwem-
badfuncties, zoals de filtratie van het zwemwater, de verlich-
ting, het waterniveau, de temperatuur, de verwarming, ... 

IntelligentPool® IS 
VOLLEDIG AANPASBAAR 
AAN JE WENSEN,
JIJ KIEST DE FUNCTIES, 
WIJ VOEGEN DE 
PROGRAMMA’S TOE, 
HET SYSTEEM ZORGT 
VOOR DE REST 
OP EN TOP LUXE





GEMAKKELIJK
Het systeem neemt heel wat denk- en doewerk 
van je over.

VEILIG
Je bent zeker van hygiëne en veiligheid in en 
rond het zwembad.

ENERGIEZUINIG 
Het systeem en InsuPool® garanderen je de meest 
energie-efficiënte oplossing, zacht voor het milieu 
en je portemonnee.

STATE-OF-THE-ART
De opties waarmee jij je zwembad wil uitrusten, 
kies je volledig zelf. Je IntelligentPool® is volledig 
op jouw maat. 

DUURZAAM
Alle materialen - van bodemplaat over isolatie 
tot warmtepomp - zijn met zorg geselecteerd. 
Tel daarbij onze innovatieve zwembadcon-
structie en je mag zeker zijn dat je zwembad 
een leven lang meegaat. 

IntelligentPool®, met zijn computersturing die er-
voor zorgt dat je toestellen met elkaar samenwer-
ken, en zijn insupool® isolatie, vormt een Badweelde 
concept met tal van voordelen:



KIES UIT 4 SLIMME 
PROGRAMMA’S



Het basispakket van je IntelligentPool® zwembad garandeert 
je al een zwembad van topkwaliteit: met de beste materialen 
die we op een slimme manier verwerken.  

Door de inzet van de modernste nanofiltratietechniek met 
filterparels, ben je zeker van glashelder water en een bedui-
dend laag verbruik aan chemie en energie.

De bijhorende elektronische module zorgt bovendien voor 
een optimaal beheer van je zwembad en de ideale zwem-
waterkwaliteit. Verlichting, verwarming, waterniveau, tempe-
ratuur, filtratie en meer regel je automatisch. IntelligentPool® 
control meet, analyseert en formuleert te ondernemen acties 
en stuurt je zwembad aan.

IntelligentPool® 
CONTROL EN ECO FILTRATIE





Bovenop alle voordelen van het basispakket, is je 
zwembad voorzien van een automatische meet- en 
doseersturing (pH en chloor) die zorgt voor veilig en hy-
giënisch zwemwater. Dit garandeert je maximaal com-
fort met een zo laag mogelijke belasting van het milieu.

IntelligentPool®
EASY





IntelligentPool®
SAFE

Ook in deze module zijn alle voordelen van het basis-
pakket inbegrepen, plus enkele extra veiligheidsfunc-
ties. Opties die je zwembad beschermen, maar ook 
een veilige omgeving creëren voor rondspelende kin-
deren bijvoorbeeld. 

De controle-eenheid stuurt het roldek en beveiligt het bij 
te hoge en te lage waterstand. Onze rolluiken voldoen 
aan de meest geavanceerde veiligheidsnormen. De wa-
terdichte rolluikmotoren en polycarbonaat zonnelamellen 
hebben een garantieperiode van 5 jaar. De energiezuini-
ge LED-onderwaterverlichting met ultralange levensduur 
gaat ’s avonds automatisch aan als het rolluik geopend 
wordt, én automatisch weer uit als je het roldek sluit.





Om je IntelligentPool® op afstand te bedienen via je pc, laptop, tablet 
of smartphone. Daarbij kunnen we je op jouw vraag via de online 
applicatie Badweelde Connect® zelfs op afstand adviseren.

IntelligentPool® 

SMART





HET ENIGE WAT JIJ NOG 
MOET DOEN? 
INTENS GENIETEN VAN 
HET MOOIE LEVEN MET 
EEN ZWEMBAD





SMART BEDIENING 
OVERAL VERBINDING
VIA WIFI

Badweelde Connect®

Indien er zich toch problemen voordoen, kunnen wij je op jouw vraag 
via deze online applicatie op afstand adviseren. 



POOL  C ONTROL

OPE NC LOSE STO P

ONLINE CONNECTIE 
MAAKT OPVOLGING VAN 

OP AFSTAND MOGELIJK

POOL CONTROL ANALYSEERT 
DE GEGEVENS EN STUURT AAN

TEMPERATUURSENSORS

pH EN ORP SENSORS 

WATERNIVEAUSENSORS

...

SENSOREN REGISTEREN EN STUREN 
DE MEETWAARDEN DOOR

CONTROL EN 
ECO FILTRATIE

EASY

SAFE

SMART

IntelligentPool® 



ROLDEK

FILTRATIE

TEGENSTROOM/SPA/
TUINVERLICHTING 

BEDIENING

WATERNIVEAU

ZWEMBADVERLICHTING

pH REGELING EN 
ONTSMETTINGSSYSTEEM

ANTIVRIES EN 
VERWARMING

AUTOMATISCHE 
STURING

CONTROL EASY SAFE SMART

Automatische sturing filtratiepomp •

Ledscherm met weergave in het Nederlands •

Sturing via variabele snelheid van de filtratiepomp •

Automatische filtratie bij gesloten roldek overdag •

Opslag van de zwembadparameters in het geheugen •

Automatisch meet- en doseersysteem •

Automatisch meet- en doseersysteem: zuurtegraad •

Roldekbeveiliging bij te lage en hoge waterstand •

Automatische bijvulling •

Aansturen van een dompelpomp via sensor •

Sturing van het automatisch roldek met eindloop •

Bedieningsknoppen voor het roldek incl. noodstop •

Automatische on/off functie zwembadverlichting •

220V contact voor aansturing/timing tuinverlichting •

Automatische sturing van de ROOS® zonnecollector •

Energiezuinige sturing voor BWK warmtepomp •

Overzichtelijke weergave van energieverbruik 
warmtepomp

•

Antivriesbeveiliging •

Bediening via tablet, smart Phone of pc •

Ingebouwde antenne voor Wi-Fi, usb aansluiting •

Online probleemanalyse en assistentie •

Temperatuursensoren • •

pH en ORP-sensoren •

Waterniveausensoren •
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WWW.BADWEELDE.EU - INFO@BADWEELDE.EU - FOLLOW US ON FACEBOOK

DE BADWEELDE BELOFTE
LAAGSTE PRIJS-VOOR-KWALITEIT GARANTIE
OPLEVERING VOLGENS AFSPRAAK
ZELFBOUW MET PROFESSIONELE BEGELEIDING 
TOTAALPROJECT OP MAAT UITGEVOERD DOOR PROFESSIONALS


