


TECHNIEK
INZ ICHT  IN  DE  TECHN IEK  VAN EEN  ZWEMBAD



Inzicht
Om te kunnen blijven genieten van een sprankelend zwembad is 
het belangrijk dat u weet hoe u er mee omgaat. Enige kennis van 
de techniek is dan onontbeerlijk. Deze brochure geeft u inzicht in 
de verschillende aspecten ervan. Vragen als ‘Welke apparatuur heb 
ik zoal nodig?’ en ‘Hoe zorg ik dat het zwemwater in topconditie 
blijft?’worden in deze brochure beantwoord. 

Vrijwel alle systemen van Starline worden in eigen beheer en met de 
grootste zorg ontwikkeld en getest. Producten van Starline zijn dan 
ook volledig op elkaar afgestemd. Starline zwembaden worden 
compleet met de apparatuur geleverd. Van A tot Z, in alle perfectie. 
Dat is prettig en betrouwbaar.

inzicht in zwembadtechniek
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De watercirculatie
Voor een optimale kwaliteit moet water in beweging zijn. In uw 
zwembad verloopt de watercirculatie door middel van een 
zwembadpomp via de inbouwdelen door het zwembad en de 
filterinstallatie.

Door middel van een zwembadpomp wordt deze watercirculatie 
op gang gebracht. Zwemwater verlaat het bad via oppervlakte-
afzuigers, de zogenaamde skimmers. Het water stroomt via een 
leidingsysteem naar het zwembadfilter. Deze bevat filtervulling 
waarin het vuil achterblijft. Het gefilterde water stroomt verder en 
komt via een aantal inspuiters weer terug in het bad.

zwemwater in beweging



Typen zwembadpompen
Starline zwembadpomp met vast toerental
Deze zwembadpomp draait met een constant toerental op vol 
vermogen. De pomp is goedkoper in aanschaf, maar omdat deze 
steeds op volle snelheid draait, is deze duurder in het gebruik. 
De pomp wordt vooral gebruikt bij renovatieprojecten omdat de 
bestaande apparatuur niet berekend is op een pomp met variabele 
snelheid.

Starline zwembadpomp met variabele snelheid
Deze geluidsarme pomp kan met drie wisselende snelheden pompen. 
De wisseling van snelheid voorkomt dat de pomp onnodig op een 
hoog toerental draait. Dit zorgt daardoor voor een efficiëntere 
werking van het filter en besparing van energiekosten. Bij een juiste 
voorprogrammering kan deze pomp zelfs een jaarlijkse besparing 
van enkele honderden euro’s opleveren! 

De zwembadpomp
De zwembadpomp is in feite de motor van uw zwembad. Zonder 
een pomp kan uw bad niet functioneren. Het water circuleert door 
aansturing van de zwembadpomp door het leidingsysteem.

Rendement
Een zwembadpomp verbruikt stroom Het is dus van belang dat 
u een zwembadpomp kiest die zo efficiënt mogelijk omgaat met 
energie. De capaciteit van de pomp moet afgestemd worden op de 
inhoud van het bad. Een grotere pomp resulteert niet altijd in een 
beter pomprendement. Nadat u heeft bepaald welke pomp aan uw 
eisen voldoet, kunt u deze zo efficiënt mogelijk voorprogrammeren. 

De kwaliteiten van een Starline zwembadpomp
•	 Kostenefficiënt	
•	 Zorgt	voor	een	betere	filtratie
•	 Geluidsarm



Diverse inbouwdelen
Skimmers
Skimmers bevinden zich aan de bovenzijde van de zwembadwand 
en voeren water en vuil aan de oppervlakte weg. In de skimmer zit 
een mandje om het grove vuil, zoals bladeren, op te vangen en te 
voorkomen dat het in de pomp terecht komt.

Inspuiters
Het in de filterinstallatie gezuiverde en eventueel verwarmde water 
komt via de inspuiters weer retour in het zwembad. Deze inspuiters 
zijn van richting verstelbaar en bevinden zich meestal tegenover de 
skimmers voor een optimale doorstroming.

Bodem- of lagewandafvoer
Deze inbouwdelen bevinden zich onder in het zwembad. Naast de 
skimmers, die voor watercirculatie zorgen aan het wateroppervlak, 
zorgen de bodem- of lagewandafvoer voor een goede doorstroming 
op een dieper niveau.

De inbouwdelen
Zwemwater kan maar op één manier het zwembad in en uit: via 
de inbouwdelen. In combinatie met de zwembadpomp zorgen ze 
voor de circulatie van het zwemwater. Inbouwdelen kunnen op 
verschillende hoogten en locaties in uw zwembad worden geplaatst. 
Daardoor hebben ze elk hun eigen toegevoegde waarde voor 
een optimale watercirculatie. Daarnaast zijn inbouwdelen mede 
bepalend voor de uitstraling van uw zwembad. De inbouwdelen 
van Starline zijn verkrijgbaar in een hoogwaardige kunststof- of
RVS-uitvoering. 

De voordelen van Starline inbouwdelen
•	 Optimale	watercirculatie
•	 Hoogwaardige	producten
•	 Esthetische	afwerking	van	uw	bad



Schoon zwemwater
Kristalhelder en schoon water is veilig, nodigt uit en zorgt voor 
meer comfort tijdens het gebruik van uw zwembad. Essentieel voor 
schoon en veilig zwemwater is een juiste waterbehandeling. Hoe 
vaak en wanneer het water gefilterd moet worden alsook hoe u 
ervoor zorgt dat het zwemwater in een goede conditie blijft, leest
u op de volgende bladzijden.

zwembad in topconditie 



Typen filters
Starline Filter Laagbed
Bij normaal gebruik van uw zwembad en weinig vervuiling van het 
water kunt u volstaan met een filter met een kleiner volume en dus 
ook een laag zandbed. 

Starline Filter Hoogbed
Maakt u veel gebruik van uw zwembad en/of is het water erg 
vervuild, dan kunt u beter een zandfilter met een hoog zandbed 
gebruiken. Doordat het water door een hoger zandbed stroomt, 
blijft er meer vervuiling achter in het filter voordat het water het filter 
verlaat.

Starline Plus Filter
Gebruikt	 u	 uw	bad	 zeer	 intensief	 en/of	 is	 er	 zeer	 veel	 vervuiling	
in het water? Dan kunt u het beste gebruik maken van een Starline 
Plus Filter. De filtervulling bestaat uit glasparels, waardoor het 
zwemwater zeer intensiever wordt gefilterd. De glasparels hebben 
een zelfreinigende, zeer effectieve en intensieve filterwerking.

Waterfiltratie
Zwembadfiltratie is de basis voor schoon en helder zwemwater. 
Belangrijk is dat het op de juiste wijze gebeurt met een voor uw 
zwembad geschikte filterinstallatie. De keuze voor een bepaald 
type filter hangt af van het volume en de gebruiksintensiviteit van 
het zwembad.

Een zwembadfilter bestaat uit een reservoir gevuld met filterzand of 
glasparels. Het water wordt aangezogen door de zwembadpomp 
en in het filter gepompt. Vuil blijft in het zandbed achter. Afhankelijk 
van de hoeveelheid vervuiling moet het filter periodiek teruggespoeld 
worden om het vuil af te voeren naar het riool. Het filter moet een 
aantal uren per dag in werking zijn om alle deeltjes zoals zand en 
zweefvuil op te vangen.
 

De voordelen van een Starline filter
•	 Geschikt	voor	vrijwel	alle	privé-zwembaden
•	 Duurzame	constructie	van	hoogwaardig	composiet
•	 Bestand	tegen	zeer	hoge	druk



Apparatuur - chloor
Starline chloor- en pH doseerpomp
Wilt u de chloor en pH-waarde automatisch regelen en doseren, 
dan kan dit met behulp van een doseerpomp. Deze meet de pH
en/of chloorwaarde en voegt de benodigde hoeveelheid 
chemicaliën automatisch toe.

Starline zoutelektrolyse en pH-systeem
Een andere manier om uw zwembadwater te desinfecteren is door 
middel van zoutelektrolyse. U voegt zout toe aan het water dat door 
middel van elektrolyse wordt omgezet in chloor. Zodoende hoeft 
u geen chloor meer in huis te hebben. Een ingebouwde meet- en 
regelunit zorgt daarnaast voor de automatische correctie van de
pH-waarde van het water. Daarnaast zwemt u in zoutwater wat 
vriendelijk is voor de huid.

Waterdesinfectie - chloor
Om ervoor te zorgen dat het zwemwater in goede conditie blijft 
moet u naast filteren ook desinfecteren. Hierdoor blijft het water 
naast kristalhelder ook bacterievrij. Met de juiste waterbehandeling 
krijgen verontreinigingen geen kans.

Desinfecteren met chloor is de meest bekende en toegepaste 
methode. Het is zeer effectief om bacteriën en ziektekiemen te 
bestrijden. U kunt chloor aan het zwemwater toevoegen door een 
chloortablet in de skimmer te leggen. U kunt er ook voor kiezen de 
waterdesinfectie te automatiseren.

De pH-waarde van water
Voordat u gaat desinfecteren moet u de pH-waarde (zuurgraad) van 
het zwemwater meten. Bij een neutrale pH-waarde van het water 
(7,2), werkt chloor namelijk het beste. Afhankelijk van de gemeten 
waarde moet deze naar boven of naar beneden worden bijgesteld. 
Dat kan door toevoeging van pH-minus en pH-plus.



Apparatuur - chloorarm
Starline ionisator
Ionisatie is een methode van desinfectie door elektrolyse met koper- 
en zilverionen. Daardoor krijgen virussen en alg geen kans. Dit 
volledig zelfsturende systeem is eenvoudig in te bouwen in bestaande 
installaties en verminderd het chloorgebruik tot maar liefst 80%.

Starline ozonator
Een ozonator gebruikt ozon om bacteriën te doden. Een onverslijtbare 
elektrode vormt het hart van de ozongenerator. Deze vormt ozon uit 
zuurstof. Door een constante afgifte van ozon aan het zwemwater 
dat door de ozonator stroomt wordt deze gedesinfecteerd. Ozon 
verminderd ook de algengroei in het zwembad.

Starline UV-desinfectie
Een zeer veilige en efficiënte manier om water te desinfecteren is 
door middel van UV. Het water wordt door de zwembadpomp en 
daarna door de UV-apparatuur gevoerd. UV-licht schakelt bacteriën, 
algen en micro-organismen uit en breekt gebonden chloor (chloor 
dat gebonden is aan vuildeeltjes) af. Het chloorgebruik kan tot wel 
75% verminderen. Deze methode van desinfectie is dan ook zeer 
betrouwbaar en milieuvriendelijk.

Waterdesinfectie
chloorarm
Gebruik	van	chloor	in	zwemwater	is	nodig	maar	heeft	een	aantal	
nadelen. Het kan bijvoorbeeld huidirritatie en branderige ogen 
veroorzaken. Daarnaast is gebruik van chloor niet de meest duurzame 
oplossing. Methoden die het gebruik van chloor verminderen 
blijven stijgen in populariteit. Dat chloorarme desinfectie enorm veel 
voordelen biedt staat in elk geval vast.

Er zijn diverse methoden van chloorarme desinfectie.. Desinfectie 
door middel van UV-licht of koper-/zilverelektrolyse wordt zeer 
veelvuldig toegepast. Deze methoden zorgen namelijk voor een 
vermindering van het gebruik van chloor. Dat is beter voor u en voor 
het milieu.

De voordelen van chloorarme desinfectie
•	 Duurzame	methode
•	 Minimaal	75%	minder	chloor	nodig
•	 Veilige	doeltreffende	manier	van	desinfecteren
•	 Zachter	voor	huid,	ogen	en	luchtwegen



Aangename temperaturen 
Niets is prettiger dan zwemmen in water met een aangename 
temperatuur. Starline biedt voornamelijk duurzame verwarmings-
technieken welke kostenbesparend en energiezuinig zijn. Hierdoor 
haalt u meer rendement uit uw zwembad en verlengt u uw 
zwemseizoen. U bent immers minder afhankelijk van het klimaat. 

Wanneer u in het bezit bent van een binnenbad, zult u ook het 
vertrek waar het bad zich bevindt willen verwarmen. Bij een 
binnenzwembad denkt u misschien aan een warm en vochtig 
klimaat maar als de temperatuur en de luchtvochtigheid goed zijn 
afgestemd valt het klimaat u niet eens op.

een langer zwemseizoen 



Verwarmingsapparatuur
Zonnecollectoren
Een duurzame manier om uw zwemwater te verwarmen is met behulp 
van zonnecollectoren. Het water stroomt door de collectoren welke 
door zonlicht worden verwarmd. Het verwarmde water stroomt 
terug naar het zwembad. Dit systeem wordt meestal geplaatst op 
een dak en aangesloten op het leidingsysteem van de filterunit. 

Heat Pipes
Dit systeem genereert warmte met daglicht, in tegenstelling tot 
zonnecollectoren waarvoor de zon moet schijnen. De naast 
elkaar geplaatste buizen bestaan elk uit dubbelwandig glas met 
daartussen een vacuüm. Het vacuüm zorgt ervoor dat er geen 
warmte verloren gaat. Een speciale absorptiecoating zorgt ervoor 
dat warmte goed wordt opgenomen. In de binnenste buis zit een 
koperen warmtepijp welke zorgt voor een optimaal warmtetransport 
naar een warmtewisselaar. 

Starline warmtewisselaar
De warmtewisselaar wordt aangesloten op uw Cv-installatie en brengt 
daaruit de warmte over naar het zwemwater. De warmtewisselaar 
schakelt automatisch in, zodra de temperatuur onder een vooraf 
ingegeven waarde daalt.

Warmtepomp
Een warmtepomp haalt (latente) warmte uit de buitenlucht en geeft 
deze af aan het zwemwater door middel van een ingebouwde 
warmtewisselaar. Hoe hoger de luchttemperatuur, hoe hoger het 
rendement. Starline warmtepompen zijn geschikt voor zowel binnen- 
als buitenbaden en inzetbaar tot temperaturen onder het vriespunt.

Duurzaam verwarmen
Een prettige watertemperatuur is ongeveer 27ºC. U kunt deze 
temperatuur op verschillende manieren bereiken en/of behouden. 
Starline richt zich sterk op duurzame en energiebesparende 
verwarmingsmethoden welke kostenbesparend zijn en u uw 
investering zult terugverdienen. De keuze van apparatuur is afhankelijk 
van uw wensen maar ook van diverse factoren op locatie. Uiteraard 
kunt u ook verschillende systemen combineren. Uw Starline dealer 
kan u daarin adviseren. 

Het rendement van duurzaam verwarmen
•	 Milieuvriendelijk
•	 Energiebesparing
•	 Kostenbesparing
•	 Comfortabel	zwemmen
•	 Verlenging	van	het	zwemseizoen



Apparatuur - klimaat
Starline luchtbehandelingssysteem
Dit geavanceerde luchtbehandelingssysteem zorgt voor een 
aangenaam klimaat en een hoge warmteterugwinning. Het is 
ontwikkeld om de vochtigheid en de warmte zeer nauwkeurig te 
kunnen regelen. De samenstelling en kwaliteit van de lucht kunnen 
daardoor precies op het gewenste niveau gebracht worden. Zo 
creëert u een gezond klimaat dat in balans is met de rest van uw 
woning.

Starline ontvochtigingssysteem
Verdamping aan het wateroppervlak zorgt voor een verhoging 
van de luchtvochtigheid in de ruimte. Het gebruik van een 
zwembadafdekking beperkt verdamping aanzienlijk, maar een 
ontvochtigingssysteem zorgt voor condensvrije ramen, muren en 
plafonds. Het minimaliseert tevens de behoefte om binnenlucht af te 
zuigen. De apparatuur recyclet namelijk de lucht in een zwemvertrek, 
onttrekt het vocht eruit en blaast vervolgens droge, verwarmde lucht 
terug de ruimte in. Deze systeem zorgt voor een aangenaam klimaat 
en minimale energie- en verwarmingskosten.

Klimaatbeheersing
Wanneer u in het bezit bent van een binnenbad is het noodzakelijk 
om de ruimte te ontvochtigen en het klimaat te beheersen. Dat is 
van belang voor het behoud van de ruimte en voor een prettig en 
gezond klimaat terwijl u zwemt in uw binnenbad of er doorbrengt.

De temperatuur van de lucht en de luchtvochtigheid spelen een
belangrijke rol bij klimaatbeheersing van de ruimte van uw 
binnenbad. Deze kunt u onder controle houden met behulp van 
luchtbehandelingsapparatuur. Hiermee brengt u de samenstelling en
de kwaliteit van de lucht precies op het gewenste niveau en creëert 
u een gezond klimaat. De lucht voelt dan comfortabel aan waardoor 
u ongestoord kunt genieten van uw binnenzwembad.



Automatiseren
U kunt desgewenst geheel of gedeeltelijk de zwembadtechniek 
automatiseren met een besturingssysteem. Een besturingssysteem 
neemt dan een groot deel van het werk uit handen. Denk 
bijvoorbeeld aan het periodieke noodzakelijke terugspoelen van het 
filter, de bediening van de zwembadafdekking, de niveauregeling, 
de volledige waterbehandeling en de verwarming van het water. 
Dit alles kan tot in detail geautomatiseerd worden. Er blijft daardoor 
meer tijd over om te ontspannen en te genieten van uw zwembad.

meer genieten, minder werk



De besturingssystemen
Starline terugspoelsysteem
Stel nauwkeurig de terug- en naspoeltijd van het zwembadfilter in met 
een terugspoelsysteem. Door het automatisch spoelen van het filterbed 
draagt dit systeem bij aan schoon zwemwater.

Starline TimerSystem
Met dit systeem automatiseert u het in- en uitschakelen van de 
zwembadpomp door middel van een tijdklok. Het heeft een aan- en 
uitschakelaar en een schakelaar voor handbediend of automatisch 
filteren.

Starline PoolControl
Dit geavanceerde systeem bestuurt naast de filterapparatuur ook 
andere zaken zoals een constante watertemperatuur, verwarming, 
solarbesturing en de waterbehandeling. Ook kan een voeler voor de 
buitentemperatuur aangesloten worden. Deze voorkomt bevriezing van 
het water en bespaart energie.

Starline Roldeckbesturing + S-Switch
U kunt uw Roldeck zwembadafdekking automatisch openen en sluiten 
met een Roldeckbesturing. De besturing hangt in uw technische ruimte. 
Via een subtiel wandpaneeltje, de S-Switch, of de bijgeleverde 
handzender kunt u uw Roldeck openen of sluiten. U kunt zelfs via de 
S-Switch de onderwaterverlichting en een jetstream bedienen.

Niveauregelaar
Dit systeem bevat een sensor om de hoogte van de waterspiegel 
te meten. Hierdoor is het waterpeil altijd op het juiste niveau. Voor 
een goede afroming van vuil via de skimmers en het soepel op- en 
afrollen van een automatische zwembadafdekking is regulatie van het 
waterniveau van groot belang. 

Automatische bediening
Wanneer u ervoor heeft gekozen een en ander te automatiseren zult 
u, afhankelijk van uw situatie, één of meerdere besturingssystemen 
willen gebruiken. Deze systemen worden in een praktische 
opstelling geïnstalleerd in uw pool house of andere ruimte die u 
heeft toegewezen voor de techniek. Dit kan door middel van een 
unit waar een aantal componenten efficiënt zijn samengevoegd,
of door montage van de diverse besturingskasten aan de wand.
U kunt nog een stap verder gaan door het besturingssysteem te 
laten communiceren met uw domotica (huisautomatisering). 

De voordelen van Starline besturingssystemen
•	 Besparing	van	uw	tijd
•	 Minder	handmatig	onderhoud
•	 Accuraat	management	van	uw	zwembad
•	 Altijd	up-to-date	met	onder	andere	de	waterbehandeling
•	 Energiebesparing



Optimale samenstelling
Starline filterunits zijn verkrijgbaar in diverse variaties voor de meest 
voorkomende scenario’s. Een filterunit kan optioneel klant specifiek 
worden uitgebreid.

De beste keuze voor u
Ondertussen heeft u voor uzelf vast al een aantal zaken op een 
rijtje gezet; de afmetingen en het volume van het bad, de intensiteit 
van gebruik, de mate van vervuiling door de omgeving zoals 
bijvoorbeeld blad van bomen en struiken en beplating in de directe 
omgeving van het bad. Een volgende stap is dan om te bepalen in 
hoeverre u uw zwembad wilt automatiseren. Uw Starline dealer kan 
u adviseren welke apparatuur in uw situatie wenselijk is. Hij neemt 
dit graag stap voor stap met u door zodat u hierin de beste keuze 
maakt.

Alle technologie bij elkaar
Een filter functioneert alleen in combinatie met een bijpassende 
zwembadpomp en een terugspoelsysteem. Het is mogelijk om deze 
componenten te assembleren tot een compacte unit. Desgewenst 
kunt u uw filterunit laten uitbreiden met extra apparatuur. Een filterunit 
wordt volledig voor gemonteerd in onze productiefaciliteit en is 
direct klaar voor gebruik.

De voordelen van een Starline filterunit
•	 Alle	componenten	zijn	volledig	op	elkaar	afgestemd
•	 Voor	gemonteerd	en	daardoor	direct	klaar	voor	gebruik
•	 Samenstelling	naar	uw	wensen
•	 Compleet	en	compact



Pool & Lifestyle Centre 
Bent u op zoek naar een zwembad voor in uw tuin of woning en wenst 
u hier meer over te weten? Of wilt u de zwembadapparatuur komen 
bekijken welke besproken is in deze brochure? Kom naar het Starline 
Pool & Lifestyle Centre in Valkenswaard. Onze specialisten geven u 
graag geheel vrijblijvend advies. U kunt natuurlijk ook gewoon een 
kijkje komen nemen en inspiratie opdoen in onze stijlvolle binnen- 
en buitenshowroom. Hier ziet u de meest actuele zwembaden van 
Starline en waant u zich al in uw nieuwe levensstijl. Het Pool & 
Lifestyle Centre bevindt zich aan de Vest 50b in Valkenswaard in 
het markante glazen gebouw.

De Vest 50b
5555 XP Valkenswaard

T. +31(0) 40 - 201 3333
W. www.starlinepool.com
M.  info@starlinepool.com

Verkooppunten Starline
Starline zwembaden, zwembadafdekkingen en apparatuur zijn via 
een gerenommeerd internationaal dealernetwerk te verkrijgen. Kijk 
op bovengenoemde website voor een Starline dealer in uw regio.

Zwembadafdekking
en accessoires
Voor de bescherming van uw bad tegen weersinvloeden, 
de veiligheid met betrekking tot kinderen en huisdieren én 
vermindering van onderhoud en energiekosten kan het zwembad 
voorzien worden van een automatisch bedienbare Roldeck 
zwembadafdekking.

U kunt uw zwembad verder personaliseren met bijvoorbeeld een 
jetstream, een vloedgolfdouche en onderwaterverlichting in het 
gewenste design. Zo maakt u uw zwembad geheel af naar uw 
persoonlijke smaak en wensen met betrekking tot entertainment. 
Dit zorgt voor nog meer diversiteit in de gebruiksmogelijkheden 
van uw zwembad. Informeer bij uw Starline dealer naar de 
mogelijkheden.



Meer informatie op www.starline.nl en www.starline.be
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