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Droomzwembaden zijn onze passie. Architectonisch uniek, puur sportief of pure wellness – 
realiseer uw eigen zwembaddroom!

Uw welzijn en uw zwemplezier staan bij ons centraal. Ontspan in uw eigen zwembad 
en geniet van zacht zwembadwater van topkwaliteit – vriendelijk voor huid en ogen, 
fris als bronwater en zuurstofrijk.

Eindelijk uitzicht op zwembad



Hebt u vaak last van irritaties door zwembadwater? Het weldadige Ospa water is zacht voor 
de ogen, zacht voor de huid en heeft niet die vervelende zwembadgeur. Dat bereikt u met de 
unieke waterbehandeling van Ospa. Gewoon keukenzout en zeer effectieve actieve koolstof 
vormen de sleutel voor een perfecte kwaliteit van het water, dat aan de hoogste eisen voldoet.

De perfect op elkaar afgestemde techniek, bestaande uit Ospa-BlueControl®, Ospa filter SuperS 
en Ospa-BlueClear® desinfectie, zorgt voor uniek zwemplezier.

De beste weg naar weldadig water

Ospa-BlueControl® IV Web
De geavanceerde besturing die volautomatisch 
en energie-efficiënt voor fris water van hoge 
kwaliteit zorgt. Watertemperatuur, waterwaarden, 
klimaatbeheersing, afdekking, waterattracties, 
verlichting – u hebt alles onder controle met 
Ospa-BlueControl® IV Web.

Ospa-BlueClear® desinfectie
De Ospa-BlueClear® levert zeer zuurstofrijk water, 
dat op de huid heerlijk fris aanvoelt. Hij werkt alleen 
wanneer dat nodig is en voordelig op basis van 
keukenzout.

Ospa filter EcoClean SuperS
Dankzij de actieve koolstof hebt u geen last meer 
van die nare zwembadgeur – en alleen kristalhelder 
en natuurlijk schoon water. Het Ospa filter SuperS 
reinigt grondig en verwijdert zelfs smaak-, geur- 
en kleurstoffen.

Ospa droomzwembaden
Droomzwembaden om van te genieten. Met 
tegenstroominstallatie of nekdouche, individuele 
verlichting of massagestation, met Ospa worden 
uw dromen werkelijkheid …
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Adembenemende zwembadarchitectuur

Een zwembad met de geavanceerde skimmertechniek 
van Ospa biedt een plaatsbesparende oplossing voor uw 
zwembaddromen, omdat een overloopgoot en waterbuffer 
niet meer nodig zijn. Het wateroppervlak wordt via 
de skimmer weggezogen en gereinigd. Het waterpeil 
is instelbaar tussen 5 en 7 cm.

 1  Ospa filter EcoClean®

 2 Circulatiepomp met FO
 3  Verwarming
 4  Ospa-BlueClear® desinfectie
 5 Doseertank
 6 Doseersysteem voor pH omlaag
 7  Doseersysteem voor KH-/pH omhoog
 8  Ospa-BlueControl® regelkast
 9  Meetstation
10  Ospa-BlueControl®

11  Inlaten
12 Oppervlaktereiniger (skimmer)
13 Bodemafvoer
14 Led-verlichting

 1  Ospa filter EcoClean®

 2  Circulatiepomp met FO
 3  Platenwarmtewisselaar
 4  Ospa-BlueClear® desinfectie
 5  Doseertank
 6  Doseersysteem voor pH omlaag
 7  Doseersysteem voor KH-/pH omhoog
 8  Ospa-BlueControl® regelkast
 9  Meetstation
10  Ospa-BlueControl®

11  Inlaten
12 Gootafvoeren
13 Buffertank
14 Led-verlichting

Geavanceerde skimmertechniek Geavanceerde overlooptechniek

Een zwembad met een overloop- of infinity-goot lijkt 
ruimer en biedt interessante uitzichten. Het water 
stroomt via de overloopgoot naar de waterbuffer 
en van daar naar de waterbehandelingsinstallatie. 
Een nieuwe horizon, dankzij de perfecte overloop-
techniek van Ospa!
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Het Ospa concept voor energie-efficiëntie

Energie-efficiënte technologie en gedetailleerde plan-
ning zijn de sleutel tot actieve milieubescherming. Daar-
om gaan we al bij de planning van uw zwembad uit van 
een energie-efficiënte en economische bedrijfsvoering. 
Een energie-efficiënte bedrijfsvoering die hulpbronnen 
spaart, werkt pas goed als alle componenten optimaal op 
elkaar zijn afgestemd. Hiervoor bieden we u doordachte 
systeem techniek en de knowhow op basis van ruim 65 jaar 
onderzoek en ontwikkeling: natuurlijke hulpbronnen, 
laag energie verbruik en geavanceerde technologie.

Alle componenten van de Ospa zwembadtechniek zijn 
ontwikkeld voor een energiezuinig gebruik – van onze zeer 
efficiënte FO-pompen en EcoClean filterinstallaties, onze 
economische en veilige BlueClear desinfectie tot aan de 
waterattracties en de ledverlichting – alles wordt aange-
stuurd en bewaakt door de meermaals bekroonde zwem-
badregeling Ospa-BlueControl®. 

Meer informatie over de mogelijkheden om energie te be-
sparen vindt u in onze brochure over energie-efficiëntie.

bespaart stroom bespaart warmte

bespaart chemicaliën

bespaart water

bespaart tijd

Economisch en milieuvriendelijk
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Ospa filter 10 EcoClean SuperS

De extra laag met actieve koolstof van de SuperS modellen zorgt 
voor een perfecte waterkwaliteit. De toerentalgeregelde, superstille 
pomp en de volautomatische Ospa-Hydro omkeerklep zorgen voor 
een maximaal comfort.

Kristalheldere perfectie

Het beste filter voor privé zwembaden

Het basisidee van de Ospa waterbehandelingsfilosofie 
is om door optimale filtratie zoveel mogelijk verontreini-
gingen weg te filteren en het water vervolgens grondig 
te desinfecteren. 

Hoe beter een filter organische verontreinigingen 
verwijdert, des te minder chemische desinfectie 
van het water nodig is. 
Ospa filtersystemen leveren door hun constructie en 
uitgekiende interne waterdistributie een maximaal 
filterresultaat. 

De extra laag met actieve koolstof van de SuperS-model-
len is bovendien in staat om geur-, smaak- en kleurstoffen 
betrouwbaar en veilig uit het water te verwijderen. 

De actieve koolstof gaat een chemische verbinding aan 
met de ongewenste stoffen, zorgt voor een katalytische 
reactie en absorbeert de vrijgekomen organische 
stoffen. Allereerst wordt daarbij continu het gebonden 
chloor verwijderd. Dit is met de verontreinigingen al een 
verbinding aangegaan en dat is de eigenlijke oorzaak 
van de chloorgeur. 

Op deze manier wordt de onaangename zwembadgeur 
effectief voorkomen. Met onze kwaliteitsfilters hebt u 
bovendien duidelijk minder desinfectiemiddelen nodig – 
voor een zo natuurlijk mogelijk zwembadwater.

Ospa EnergiePlus
Onze EcoClean-filters zijn zeer energiezuinig 
dankzij een toerentalgeregelde pomp en een 
verminderde weerstand in de installatie.

Voordelen
  Helder, schoon zwembadwater, dat vriendelijk 

is voor de huid en de ogen

   Minder correcties van de pH en minder 
desinfectiemiddelen voor een zo natuurlijk 
mogelijk zwembadwater

   De uitgebreide, interne waterdistributie zorgt 
voor optimale resultaten bij het filteren en het 
filter spoelen

   Perfecte kwaliteit dankzij duurzame materialen, 
zoals brons en roestvast staal V4A

Werkt volautomatisch voor  
een maximaal comfort

MADE IN GERMANY

De Ospa filters uit de EcoClean-serie  
zijn zeer energie-efficiënt

Deze zeer krachtige filterinstallatie met 
een circulatievolume van 24 m3/h is ideaal 
voor grote privé buitenzwembaden. 
Ook verkrijgbaar als EcoClean-variant.

Ospa filter 10 Ospa filter 24Ospa filter 16 
EcoClean SuperS

Dit filter is vooral geschikt voor tuin-
zwembaden en modernisering. 
Ook verkrijgbaar als EcoClean-variant, 
met fluisterpomp en handmatige of 
automatische filterspoeling.

Deze filterinstallatie is bedoeld voor de 
grotere privé zwembaden. Met een water-
circulatie van 16 m3/h voldoet deze krach-
tige installatie uitstekend voor zwembaden 
met een lange overloopgoot.

Geen storende zwembadgeur dankzij  
een extra laag actieve koolstof
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Ospa-BlueClear® desinfectie

Zwembadwater dat vriendelijk is voor huid en ogen, efficiënte 
desinfectie bij een maximale waterkwaliteit: Ospa-BlueClear® in-
stallaties zorgen voor een perfecte hygiëne zonder zwembadgeur.

De milde desinfectie van Ospa

Weldadig water dat de zinnen prikkelt

U wilt zo natuurlijk mogelijk water in uw welness-ruimte? 
Dan bent u bij ons aan het goede adres. Voor de desinfectie 
van uw zwembadwater gebruiken wij alleen stoffen, die 
ook zijn toegelaten in de Duitse drinkwaterverordening 
(Trinkwasserverordnung).  

Daarmee voldoet het met een Ospa desinfectie-installatie 
behandelde water aan de hoogste kwaliteitseisen. Met deze 
geavanceerde techniek wordt het desinfectiemiddel naar 
behoefte en volautomatisch aangemaakt met behulp van 
keukenzout. Bovendien hebben de Ospa-BlueClear® instal-

Een kwaliteitsgarantie: De Ospa desinfectie-
installaties zijn getest door het Hygiene- 
Institut des Ruhrgebiets in Gelsenkirchen. 

Desinfecterend vermogen: zeer goed.

Voordelen
  Weldadig, hygiënisch en zuurstofrijk water 

  Minder pH-correctiemiddelen nodig

  Het gebruik en het aanvullen van chemicaliën 
voor de desinfectie vervalt

  Alleen voordelig zout wordt gebruikt

  Tientallen jaren ervaring in ontwikkeling 
en productie staan garant voor de hoogste 
veiligheid

laties een hoog redoxpotentiaal en daarmee een hoog des-
infecterend vermogen. De hoogwaardige zuurstofverbindin-
gen die daarbij ontstaan zorgen voor bijzonder fris water.

Een bijzonder voordeel van de Ospa elektrolyse is, dat voor 
desinfectie geen ballaststoffen worden gebruikt. Daardoor 
heeft u minder pH-correctiemiddelen nodig en blijft het 
water natuurlijker. 

Uw Ospa-BlueControl® of Ospa-CompactControl® regelt 
alles geheel automatisch.

Ospa EnergiePlus
Ospa-BlueClear® installaties zijn door hun 
vraaggerichte besturing zeer energie-efficiënt 
en kostenbesparend.

MADE IN GERMANY

Comfortabel: Ospa-BlueClear® desinfectie-installaties 
werken automatisch en betrouwbaar

Efficiënt gebruik van hulpbronnen: tot 75 % minder 
chemische middelen voor een zo natuurlijk mogelijk 
zwembadwater

Goed voor het milieu: natuurlijke materialen, 
laag energieverbruik, hoge opbrengst
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Maximaal bedieningsgemak

Ospa-BlueControl® IV Web

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

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

Via een touchscreen bestuurt, regelt en meet u alles met 
betrekking tot uw zwembad – gewoonweg fantastisch.

Ospa-BlueControl® regelkast

De Ospa BlueControl® regelkast is het schakelcentrum 
voor de complete zwembadinstallatie. Hier komt alle in-
formatie samen. Waterbehandeling, verlichting, klimaat-
beheersing, afdekking of waterattracties: alle belangrijke 
functies en waarden van de installatie worden automa-
tisch bewaakt en aangestuurd. In de aansluitklare en 
in de fabriek geteste Ospa regelkast zijn alle elektrische 
componenten goed beveiligd ondergebracht. Dat is pro-
fessioneel en garandeert een lange levensduur.

Fitness

Verlichting

Waterattracties

Whirlpool

Waterkwaliteit

Binnenklimaat

Watertemperatuur

Energie-efficiency

Zwembadafdekking
MADE IN GERMANY

Waterbehandeling
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Mobiele vrijheid

Met het nieuwe Ospa-BlueControl® IV Web regelt u uw 
zwembad vanaf elke gewenste plaats. In de woonkamer, 
lopend in de tuin, voor de open haard of onderweg via 
uw tablet, smartphone of pc. De moderne gebruikers-
interface in Ospa design past zich aan aan het door u ge-
bruikte apparaat. Zo regelt u heel comfortabel uw gehele 
welness-oase, de verlichting in en rond het zwembad, 
de klimaatbeheersing en alle waterattracties. 

Met de geïntegreerde webserver en de Ethernet-inter-
face kunt u de BlueControl® heel eenvoudig opnemen 
in uw thuisnetwerk. 

Natuurlijk is BlueControl® ook te integreren in een 
bestaand gebouwbeheersysteem. Daarvoor zijn een 
Modbus-RTU-interface, een KNX-interface, een 
OPC-server voor beheerssystemen onder Windows 
en een Crestron-verbinding beschikbaar.

De slimme zwembadregeling

MADE IN GERMANY

De nauwkeurige regeling bespaart 
onderhoudsmiddelen en energie

De voordelige digitale zwembadregeling voor zwemba-
den met skimmer of overloopgoot. Bestaat uit een 
Ospa-Compact regeleenheid voor pomp en filtrering 
en een Ospa-Compact meetstation III voor het meten 
en regelen van de waterwaarden.
Nauwkeurige bepaling van de waterkwaliteit via een 
potentiostatische chloormeting met drie elektroden. 
Via de BUS-aansluiting kan de Ospa-BlueClear® 
desinfectie, afhankelijk van de waarde voor het vrije 

Ospa-CompactControl® S

chloor, direct worden aangestuurd. Met de ingebouwde 
Modbus-RTU interface is een eenvoudige integratie 
mogelijk met een gebouwbeheersysteem. Compleet en 
aansluitklaar gemonteerd, en met een Ospa watertest-
set. Ideaal voor nieuwbouw of de uitbreiding en renova-
tie van bestaande installaties.

Eenvoudige bediening via touchscreen 
en grafische gebruikersinterfaces

Aansluitklaar voorgemonteerd
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Trainen als een topsporter

Ospa-PowerSwim 3.5

Met Ospa krijgt het sportieve tegenstroomzwemmen 
een nieuwe dimensie: De innovatieve, professionele 
tegenstroom installatie verandert het zwembad in een 
krachtige en brede zwembaan van topkwaliteit. 

De stroomsterkte van de tegenstroominstallatie kan op 
elk moment traploos worden geregeld. Daarbij bedraagt 

de feitelijke circulatie van het water met de Ospa-Power-
Swim 250 m³/h, dus meer dan vijf keer zoveel als bij een 
gewone tegenstroominstallatie. Met Ospa wordt het tegen 
de stroom inzwemmen een sportieve uitdaging. De gelijk-
matige stroming in de lengterichting van het bad ontstaat 
omdat de spuitkoppen en de afzuiging aan tegenover elkaar 
liggende zijden van het bad zijn geplaatst.

U kunt 6 persoonlijke trainingsprogramma's maken met 
elk 5 elkaar opvolgende prestatieniveaus, die u zelf kunt 
instellen qua intensiteit en tijdsduur.

Laura Philipp, 
Duits kampioen triatlon middenafstand  
over Ospa-PowerSwim:

“Toen ik het voor de eerste keer probeerde was ik 
verrast door de krachtige en gelijkmatige stroming 
van de Ospa-PowerSwim. Een gevoel 
als bij een echte lange-afstands-
training. Met de verschillende 
trainings programma's is een effec-
tieve work-out en intervaltraining 
mogelijk. We hebben geëxperimen-
teerd met het aantal en de positie van 
de spuitmonden. Het is fascinerend 
hoeveel trainingsmogelijkheden de 
Ospa-PowerSwim biedt.”

Laura Philipp, Duits kampioene triatlon middenafstand

Ospa PowerSwim.

DE FILM
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Verhoog uw welzijn

Breidt uw privé wellness-wereld uit met de exclusieve zwembad-whirlpoolcombinatie van Ospa – er is 
maar weinig ruimte voor nodig en u beschikt over dezelfde hoge waterkwaliteit. Zwembad en whirlpool 
maken bovendien economisch gebruik van slechts één gemeenschappelijke waterbehandelingsinstallatie.

Ospa zwembad-whirlpoolcombinatie

  1  Buffertank met twee compartimenten
  2  Omkeerventielen
  3  Whirlpool met Ospa-Superjet
  4 Gemeenschappelijke waterbehandeling

Geniet van de ontspannende luchtmassage 
en het weldadig warme water als u relaxt in 
uw whirlpool of trek uw baantjes in kristal-
helder water.

Dankzij de intelligente zwembadtechniek wordt 
de hogere watertemperatuur in de whirlpool na 
gebruik opnieuw benut voor de verwarming van 
het zwembadwater en gaat dus niet verloren.
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Martinique 4 / 5
Buitenafmetingen: ca. 2300 × 2300 mm, inhoud: 1800 liter

Antigua
Buitenafmetingen: ca. 1940 × 1950 mm, inhoud: 1300 liter

Curacao Ü
Buitenafmetingen: ca. 2550 × 2550 mm, inhoud: 1680 liter

De Antigua is met zijn compacte afmetingen de perfecte whirlpool 
voor een beperkte ruimte. De grotere Martinique biedt meer. 
De skimmer is ingebouwd in de instap. Hij heeft 4, resp. 5 verschil-
lend uitgeruste massageplaatsen en een hydromassagebed.

De Curacao Ü heeft een open overloopgoot en kan worden gebruikt 
met een hoog waterniveau. Vier personen hebben door de hoge 
waterstand veel plaats om zich uit te strekken en te relaxen.  
De zitplaatsen zijn diagonaal in de hoeken geplaatst.

Trinidad
Buitenafmetingen: ca. 2200 × 1950 mm, inhoud: 1710 liter 

Met geïntegreerde skimmer onder een elegante afdekking en com-
fortabele neksteunen. Met de diagonaal geplaatste massageplaatsen 
biedt de Trinidad ruimte voor maximaal vier personen. 

Aruba Ü
Buitenafmetingen: ca. 2550 × 2550 mm, inhoud: 1680 liter

Als de Aruba Ü niet wordt gebruikt kan het niveau van het water, 
dankzij de verborgen overloopgoot, gelijk zijn aan dat van de omgeving. 
Om het overlopen van golven en spatwater te voorkomen wordt het 
water niveau voor het gebruik van de whirlpool met een druk op de 
knop verlaagt – de overloopgoot dient nu voor de opvang van spatwater. 

Ospa EnergiePlus
De Ospa-BlueControl® beschikt over 
talrijke energiebesparende functies:
Zeer energiebesparend is het 
afvoeren van het water van een 
buiten geplaatste whirlpool naar 
een thermisch geïsoleerde buffer.

Een Ospa whirlpool biedt pure ontspanning. Geniet van de superkracht van de hydrojets die uw hele lichaam 
bereiken met het Ospa bubbelbad- en massagesysteem en u wordt direct verlost van uw dagelijkse stress. 
De Ospa whirlpools zijn verkrijgbaar in vele kleur- en vormvarianten. Er zijn whirlpools met skimmer en met 
overloopgoot. Ze kunnen echter ook geheel naar wens ter plaatse in beton worden geplaatst.

Relaxen en genieten 23



Massagestation

Hydromassagebed

Nekdouche WellSwim Waterval

Bubbelplaat Led-onderwaterverlichting

Pure ontspanning door de gerichte massage van verkrampte spieren 
met massage-jets die zijn ingebouwd in de wand van het zwembad. 
Deze worden bediend door één enkele massagepomp – indien gewenst 
ook toerentalgeregeld. Door het bijmengen van lucht krijgt u een zeer 
intensieve massage.

Na de sportieve inspanning kunt u heerlijk relaxen op het hydro-
massagebed. Er kunnen meerdere installaties met steeds maximaal 
3 bedden in het zwembad worden geïntegreerd. 

Levendige waterpret met de kracht van het water – en de juiste reme-
die voor verkrampte spieren in de schouder of nek. Qua uitvoering kunt 
u kiezen uit twee verschillende ontwerpen.

Bij de nieuwe wellnesservaring Ospa-WellSwim kiest u met een druk 
op de knop tussen wellnessmassage en aangenaam tegenstroom-
zwemmen. Het vermogen van de energiezuinige FO-pomp is traploos 
instelbaar door middel van een sensorknop.

De kracht van de waterval heeft een heilzame werking op verkrampte 
schouder- en nekspieren. De besturing kan bijvoorbeeld eenvoudig 
via de verlichte Ospa sensorknop, die ook onder water kan worden 
aangebracht.

Veel waterpret met de bruisende stroom luchtbellen van een Ospa 
bubbelplaat. Ze worden ingebouwd in de bodem of in lig- of zitplaatsen. 
Een must voor elke wellness-liefhebber!

Ospa energiebesparende witte of RGB led-onderwaterverlichting. 
De rand van de lamp is van gepolijst roestvast staal V4A (1.4571) 
en de lamp wordt bediend via de Ospa-BlueControl®. 

Fitness, plezier en vitaliteit

ColorPoint
De geïntegreerde verlichting met glasvezeltechniek maakt Ospa- 
ColorPoint tot een sfeervolle waterattractie. Rustgevend klatert het 
kleurig verlichte water uit de spuitmonden. Het aantal kunt u zelf kiezen. 
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Contact
Ospa Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG
Goethestraße 5
73557 Mutlangen (D)

Tel.: +49 7171 705-0
Fax: +49 7171 705-199

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

Meer dan 60.000 referenties Made in Germany  
Pionier in de zwembadbranche Ervaring 
sinds 1929 Een leidende producent van 

 waterbehandelingsinstallaties voor zwembaden Sys-
teemleverancier Alles in één hand Doorlopend 
 onderzoek en ontwikkeling Meer dan 170 
medewerkers Klantenservice Partnerbedrijven  

in de gehele wereld Vakkundig advies
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E-mail: ospa@ospa.info
Internet: www.ospa.info

Tel.: +49 7171 705-0
Fax: +49 7171 705-199

Ospa zwembadtechniek




