
  De innovatieve zwembadregeling
  Altijd een perfecte waterkwaliteit
  Energie-efficiënte zwembadregeling
  Eenvoudig te integreren in een gebouwbeheersysteem
  Mobiele bediening via smartphone, tablet of internet

Maximaal bedieningsgemak
Ospa-BlueControl® IV Web
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Waterkwaliteit, klimaat, attracties en veel meer
Een intelligente regeling die meedenkt

Ontdek de symbiose van optimaal comfort en 
maximale betrouwbaarheid. Het intelligente 
Ospa-BlueControl® systeem zorgt voor de vol-
automatische en precieze aansturing en bewaking 
van alle functies van uw zwembad. 

Waterkwaliteit, watertemperatuur, klimaatregeling, 
tegenstroominstallatie en verlichting – de Ospa-
BlueControl® IV Web verenigt alle functies 
in één apparaat. Met deze innovatieve technologie 
bespaart u energie en blijft de kwaliteit van het 
water optimaal.

Het Ospa meetstation met touchscreen-display 
registreert alle waterwaarden en geeft deze via 
de Ospa zwembad-BUS door aan de BlueControl®. 
De Ospa meetcel meet de relevante waarden snel 
en nauwkeurig met pH- en redoxelektroden, de 
temperatuurvoeler en de Ospa-3-elektroden voor 
de chloormeting. Extra veiligheid wordt geboden 
door stromingsbewaking met Ospa stromings-
bewaker. Watertestkit en bufferoplossing maken 
ook deel uit van de uitrusting.

Fantastisch eenvoudig
Maximaal bedieningsgemak

Fitness: 6 individuele PowerSwim trainings-
programma's voor het hele gezin

Wellness: Volledige controle over de intensiteit  
en tijdsduur van de waterattracties

Welness-klimaat: een aangenaam klimaat 
in de gehele welness-zone

Energie-efficiency: Met één druk op de knop verlaagt 
u de stroom- en verwarmingskosten

Weldadig water: Volledig automatische regeling 
van de Ospa waterkwaliteit

Verlichting: 9 thema's voor een betere 
sfeerverlichting in het zwembad

Ospa-BlueControl® IV Web Ospa-BlueControl® – meetstation

  Volautomatisch regelsysteem met meetstation 
voor chloor-, pH-, redoxwaarde en temperatuur

  Eenvoudige intuïtieve bediening via 7 inch  
touch screen met grafische gebruikersinterface

  Minimaal onderhoud dankzij de volautomatische 
regeling van alle functies

  Geïntegreerde webserver en Ethernet-interface

  Optionele interfaces voor aansluiting op een KNX/
EIB-, Modbus-RTU of Crestron gebouwbeheer-
systeem

MADE IN GERMANY

Verlichting

Waterattracties

Whirlpool

Fitness Waterkwaliteit

Energie-efficiency

Welness-klimaat

Watertemperatuur

BlueControl® regelt alle energiebesparende 
functies – voor maximaal rendement 

Volledig automatische bewaking en regeling 
van alle zwembadfuncties

Touchscreen-bediening van alle componenten 
rond het zwembad

De innovatieve besturingscomputer 
voor uw wellness-zwembad



E-mail: ospa@ospa.info
Internet: www.Ospa.info

73557 Mutlangen 
Tel.: +49 7171 705-0

Ospa zwembadtechniek

Geniet van mobiele vrijheid
Via smartphone, tablet of internet

Ospa alles-in-één totaalpakket
Ospa systeemtechniek – Alles in één hand

mobiel bedieningsgemak via uw eigen wifi

Ospa-BlueControl® regelkast

De Ospa BlueControl® regelkast is het schakelcentrum voor de 
complete zwembadinstallatie. Hier komt alle informatie samen. 
Water behandeling, verlichting, klimaatbeheersing, afdekking 
of water attracties: alle belangrijke functies en waarden van 
de installatie worden automatisch bewaakt en aangestuurd. 
In de aansluitklare en in de fabriek geteste Ospa regelkast zijn 
alle elektrische componenten goed beveiligd ondergebracht. 
Dat is professioneel en garandeert een lange levensduur.

  Comfortabele regeling van het zwembad 
via tablet, smartphone of internet

  Eenvoudig te integreren in uw netwerk

  Ook met gsm-modem voor toegang op afstand

Comfortabel op de bank in de woonkamer, bui-
ten in de tuin, in de hotelreceptie of al vooruit-
kijkend op kantoor: Met de Ospa-BlueControl® 
IV Web regelt u uw zwembad eenvoudig via 
wifi. Met uw smartphone of tablet krijgt u met 
één vinger toegang tot uw gehele wellness 
oase: Controleer de waterwaarden, regel het 
binnen klimaat of verandert de programme-
ring van de zwembad- en binnenverlichting, 
nieuwe verlichtingsscenario's en trainingspro-
gramma's. Met de Ethernet-interface kunt u uw 
BlueControl® IV Web eenvoudig aan uw netwerk 
koppelen en van de mobiele vrijheid genieten.
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Ospa alles-in-één totaalpakket
Ospa systeemtechniek – Alles in één hand

Mobiel bedieningsgemak voor uw wellnes-oase


