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Merkbaar beter zwembadwater – dat garandeert de naam Ospa al meer dan 60 jaar. 
Dankzij innovatieve technische ontwikkelingen is Ospa de huidige techniek altijd een 
golflengte voor. Hotel zwembad, openbaar zwembad of therapiebad: 
de installaties van Ospa voldoen altijd aan de geldende richtlijnen en normen.

Wij streven er naar om de planning, bouw en exploitatie van zwembaden en whirlpools 
voortdurend te verbeteren en eenvoudiger te maken.

Openbare zwembaden zijn ons element 

Vennbad, Monschau



Ospa-systeemtechniek

Er wordt veel verlangd: de exploitant wil veiligheid, efficiency en betrouwbaarheid – de badgast verwacht smet-
teloos water zonder chloorlucht en oogirritatie. Aan deze eisen voldoet het weldadige Ospa-water zonder pro-
blemen: het is zacht voor de ogen, zacht voor de huid en heeft geen vervelende zwembadgeur. Daarvoor zorgt de 
unieke Ospa-waterbehandeling:

Gewoon keukenzout en zeer effectieve hydro-antraciet H zorgen voor een perfecte waterkwaliteit.

Professionele zwembadtechniek  
voor professionele gebruikers 

De perfect op elklaar afgestemde Ospa systeem-
techniek, bestaande uit Ospa-BlueControl®, een 
Ospa-meerlagenfilter en de Ospa-BlueClear®-des-
infectie, zorgt voor uniek zwemplezier. Het optimale 
samenspel van de afzonderlijke componenten geeft u 
en uw gasten het natuurlijkste water van een con-
stante en superieure kwaliteit.

Het Europe Hotel & Resort, Killarney, Ireland
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Het Ospa-concept voor energie-efficiëntie 

Spaart stroom

Spaart warmte

Spaart chemicaliën

Spaart water

Spaart tijd

Energie-efficiëntie is de sleutel naar een ac-
tieve milieubescherming, waarbij gelijktijdig 
de bedrijfs- en personeelkosten worden ver-
laagd. Daarom 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 afge-
stemd:  Ospa levert hiervoor de doordachte 
systeemtechniek en de knowhow op basis 
van ruim 65 jaar onderzoek en ontwikkeling: 
natuurlijke materialen, laag energieverbruik, 
geavanceerde techniek.

Alle componenten van de Ospa zwembadtech-
niek zijn ontwikkeld voor een energiezuinig 
gebruik  – van onze zeer efficiënte FU-pompen 
en filterinstallaties, en onze economische en 
veilige desinfectie tot aan de waterattracties 
en de verlichting – alles wordt aangestuurd en 
bewaakt door Ospa-BlueControl®. 

In onze brochure over energie-efficiëntie vindt 
u meer informatie over de mogelijkheden om 
energie te besparen.

Spaart hulpbronnen – natuurlijke en die van u
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Ospa meerlagenfilter EcoClean DL
De filterserie EcoClean DL voldoet dankzij een drukloze, volautoma-
tische filterspoeling ruimschoots aan de eisen die worden gesteld 
aan een moderne filterinstallatie. Bovendien resulteert de extra 
filterlaag met hydro-antraciet H in een effectieve reductie van THM‘s 
en gebonden chloor in het zwembadwater.

Kristalheldere perfectie

Ospa meerlagen filterinstallaties

Openbare zwembaden, bijvoorbeeld voor hotels, ver-
pleeginrichtingen, etc. vereisen filterinstallaties conform 
DIN 19605 of gelijkwaardig. Onder alle geteste be-
drijfs-omstandigheden overtreffen de Ospa meerlagen 
filterinstallaties zelfs de eisen voor waterkwaliteit 
volgens DIN 19643. Dit wordt aangetoond door uitgebrei-
de onderzoeken die zijn uitgevoerd door het Hygiene-In-
stitut des Ruhrgebiets. 

Voordeel nr. 1 – Perfecte filtratie: de organische vervui-
ling die al mechanisch door het filter kan worden geëlimi-
neerd, hoeven we niet meer op chemische wijze te verwij-

deren. Het hoogwaardige filtermateriaal hydro-antraciet 
H en de Ospa-diffusortechniek zorgen voor een optimale 
filtrering en spoeling. Daarom is er minder ontsmettings-
middel nodig en wordt het gebonden chloorgehalte van 
het zwembadwater verlaagd.

Voordeel nr. 2 – Ospa-diffusortechniek: de kwaliteit van 
een filterinstallatie wordt niet alleen bepaald door het 
filtermateriaal, de korrelgroote, de laagdikte en de 
snelheid van de filtrering, maar ook de interne hydrau-
liek – ofwel de manier waarop het water tijdens het 
filtreren en spoelen door het filter wordt gevoerd. 

Met de Ospa-diffusortechniek werd het interne hydrauli-
sche systeem geperfectioneerd. Speciale, op het betref-
fende zandfilter afgestemde waterverdelers, zorgen voor 
een zeer fijne, wervelingsvrije verdeling over het  
filteroppervlak. Dat is belangrijk voor een constante en 
goede filterkwaliteit. Hoe rustiger het filteroppervlak, 
des te beter is het filterresultaat. Hierdoor wordt krater-
vorming voorkomen. 

Door de Ospa-diffusortechniek wordt de filterspoeling 
grondiger, waarbij zelfs bij een spoelsnelheid van 50 m/h 
geen materiaaluitstoot plaatsvindt. Het filtermateriaal

van absorberend hydro-antraciet H filterkwartszand 
heeft drie getrapte steunlagen filterkwartsgrind.

Voordeel nr. 3 – Lange levensduur: de stabiele Ospa-filter-
ketels zijn KSW-gecertificeerd en in meerdere lagen met 
de hand gelamineerd, waarbij harsen zijn gebruikt die zeer 
goed bestand zijn tegen chemicaliën. Door het gebruik van 
hoogwaardige kunststof voor het diffusorsysteem en 
brons en rvs voor de op waterdruk werkende, zelfslui-
tende Ospa hydro-omkeerkleppen bent u zeker van een 
maximale resistentie tegen corrosie en een maximale 
mechanische belastbaarheid.

MADE IN GERMANY

De Ospa-fi lters uit de EcoClean-serie 
zijn zeer energie-effi ciënt

Hydro-antraciet H zorgt voor een betrouwbare 
reductie van THM‘s en gebonden chloor

Onze EcoClean filters zijn zeer 
energie-efficiënt. Dit dankzij de 
toerentalgeregelde pompen en de 
grotere Ospa hydro-omkeerklep-
pen, waardoor de installatiedruk 
wordt verlaagd.

Ospa EnergiePlus

Volautomatische fi lterspoeling 
voor een maximaal comfort

Geen nare zwembadgeur

Drukloze spoeling
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Krachtige meerlagen filterinstallaties

Ospa-filterpompen zijn robuust en zeer corrosiebestendig. De grote 
voorfilters inclusief de opvangkorf zijn van edelstaal, het pomphuis 
en de waaiers van messing of brons.

Model 500

Toerentalgeregelde Ospa-filterpompen

Model 1000 EcoClean DL

Eco-kleppen Ö-norm filters

Energie-efficiëntie maakt deel uit van onze filosofie. Dus 
ook bij de EcoClean filterinstallaties van Ospa. Dankzij de 
innovatieve Ospa hydro-omkeerklep wordt de weerstand 
in de installatie aanzienlijk verminderd waardoor veel 
energie wordt bespaard.

De klep is van zeer resistent materiaal en wordt gebruikt 
voor de volautomatische filterspoeling. Hij werkt op leiding-
water en sluit zichzelf als de stroom uitvalt of de waterdruk 
wegvalt. Dat biedt de hoogste bedrijfszekerheid.

Model 800 EcoClean DL

Voordelen
   Altijd de hoogst mogelijke waterkwaliteit 

dankzij het hoogwaardige filtermateriaal Ospa 
hydro-antraciet H en de speciale Ospa-diffusor-
techniek

   Lage kosten door optimale filtrering en toeren-
talgeregelde pompen

  Minder desinfectiemiddelen nodig

   Lange levensduur en hoge belastbaarheid door 
het gebruik van hoogwaardige materialen voor 
alle onderdelen van de installatie

In elk land gelden specifieke normen en voorschriften.
Door de op elk afzonderlijk project afgestemde planning 
en bouw zijn landspecifieke uitvoeringen mogelijk.

De Ö-norm filters voor Oostenrijk voldoen aan de eisen 
met betrekking tot grootte en aantal van de kijkglazen, 
dikte van de filterlagen, drukloze spoeling en aanslui-
tingen voor de leidingen aan de voorzijde. De Ö-NORM M 
6216 garandeert, dat wordt voldaan aan de hygiëne-eisen 
van de Oostenrijkse Bäderhygieneverordnung.

Capaciteit Snelh.
Max. capaciteit: 10 m³/h 48 m/h
Volgens DIN 19643: 6 m³/h 30 m/h

Capaciteit Snelh.
Max. capaciteit: 24 m³/h 48 m/h
Volgens DIN 19643: 15 m³/h 30 m/h

Capaciteit Snelh.
Max. capaciteit: 36 m³/h 48 m/h
Volgens DIN 19643: 24 m³/h 30 m/h

Capaciteit Snelh.
Max. capaciteit: 96 m³/h 48 m/h
Volgens DIN 19643: 60 m³/h 30 m/h

Model 1600 EcoClean DL
Capaciteit Snelh.

Max. capaciteit: 55 m³/h 48 m/h
Volgens DIN 19643: 36 m³/h 30 m/h

Model 1250 EcoClean DL
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Ospa-BlueClear®-desinfectie

Hoogwaardige chloor-zuurstofverbindingen met een krachtige 
desinfecterende en oxiderende werking: Ospa BlueClear®-instal-
laties garanderen een hoog redoxpotentiaal en daarmee een snelle 
kiemdodende werking.

De milde desinfectie van Ospa

Met deze installaties voldoet u geheel aan de eisen van DIN 
19643. Afhankelijk van de behoefte produceren de installa-
ties hoogwaardige chloor-zuurstofverbindingen met een 
krachtige desinfecterende en oxiderende werking. Boven-
dien leveren de Ospa BlueClear®-installaties een hoog 
redoxpotentiaal en zorgen daardoor voor een snelle kiemdo-
ding. De hoeveelheid ontsmettingsmiddel in het zwembad is 
eenvoudig te meten.

Dankzij onze jarenlange ervaring met de ontwikkeling en 
de bouw van deze betrouwbare en doordachte installaties 

kunnen wij u een hoge bedrijfszekerheid garanderen. De 
toevoeging van chloor en de daarmee samenhangende 
veiligheidsmaatregelen zijn overbodig. Voor deze installa-
ties wordt alleen goedkoop zout gebruikt. Door hun 
bijzondere constructie onderscheiden de Ospa Blue-
Clear®-desinfectie-installaties zich in belangrijke mate 
van de eenvoudige natriumhypochloriet elektrolyse-appa-
raten. De Ospa BlueClear®-installaties zijn veilig, zuinig en 
comfortabel. Het hygiënische, zuurstofrijke alsook 
smeeen reukloze Ospa water zal u overtuigen.

Compromisloze veiligheid

MADE IN GERMANY

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

Effi ciënt gebruik van hulpbronnen: tot 75 % minder chemi-
sche middelen voor een zo natuurlijk mogelijk zwembadwater

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

Een kwaliteitsgarantie: de Ospa Blue-
Clear®-installaties zijn getest door het 
Hygiene-Institut des Ruhrgebiets in Gelsen-
kirchen.

Desinfecterend vermogen: zeer goed.

Ospa BlueClear®-desinfectie-installaties zijn 
zeer voordelig in het gebruik, omdat ze alleen 
gebruik maken van goedkoop keukenzout.

Ospa EnergiePlus

Voordelen
   Voordelig in gebruik, omdat er alleen goedkoop 

zout voor nodig is

  Geen chlooropslag, omdat er geen chloorpro-
ducten nodig zijn

  Maximale veiligheid, geen gebruik van chemica-
liën voor de desinfectie

  Geringe personeelskosten dankzij de automati-
sche besturing via Ospa-BlueControl®

  Het meest natuurlijke zwembadwater
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Ospa ultrafiltratie

Een ultrafiltratie-installatie wordt aanbevolen als er bij-
zonder hoge eisen worden gesteld aan de zuiverheid van 
het zwembadwater.
 
Ultrafiltratie-installaties filteren zelfs virussen, bacteriën 
en troebel makende stoffen van nano-grootte uit het water. 
De speciaal voor zwembaden ontwikkelde Ospa ultrafiltra-
tie-installatie is modulair opgebouwd.

Met speciaal daarvoor ontwikkelde software worden door de 
Ospa-BlueControl® alle schakel-, regel-, meet- en con-
trolefuncties aangestuurd die nodig zijn voor de bediening 
en bewaking van de installatie. De frequentiegestuurde 

Ospa ultrafiltratie-installaties
Volautomatische, compacte waterbehandelingsinstallatie voor 
openbare zwembaden, met name voor therapiebaden en renovaties.

Ospa Ozon-generatoren
Afzonderlijk beveiligde ozon-ontladingsbuizen en controleappa-
ratuur voor de gasstroom, koeling en droging van de lucht zorgen
voor een maximale bedrijfszekerheid.

Ospa ozoninstallaties

Waterbehandeling voor therapiebaden

Therapiebaden moeten conform DIN 19643 beschikken 
over een waterbehandelingsinstallatie mit ozongenerator. 
Voor bewegingsbassins wordt deze gecombineerde tech-
niek eveneens aanbevolen. Ook exclusieve baden in hotels 
en klinieken kunnen optimaal worden uitgerust met een 
ozoninstallatie van Ospa.

De Ospa ozongeneratoren zijn ontwikkeld voor een maxi-
male bedrijfszekerheid en een betrouwbaar, continu 
gebruik. De ozongeneratormodule is uitgerust met een 
gesloten waterkoelsysteem, dat bestand is tegen een druk 
van 10 bar.

MADE IN GERMANYMADE IN GERMANY

circulatiepomp zorgt voor een energie-efficiënt gebruik en 
een optimale en constante stroom door de membranen. 
Het aantal modules is afhankelijk van de toepassing en kan 
verder worden uitgebreid door het parallel schakelen van 
meerdere rijen.

Corrosiebestendige druksensoren meten automatisch en 
continu de transmembraandruk, zodat de installatie auto-
matisch zijn werk kan doen. De doseerinstallatie voor de 
flocculatie en chemicaliën voor de spoeling wordt volau-
tomatisch aangestuurd. Dankzij de intelligente Ospa-be-
sturing is in de meeste gevallen geen terugspoelreservoir 
nodig. Het Ospa voorfilter met actieve kool zorgt voor een 

Bewegingsbassin, Robert Bosch ziekenhuis, Stuttgart

laag vaste stofgehalte in de aanvoerleiding van de ultra-
filtratie-installatie. Hierdoor wordt het aantal spoelingen 
laag gehouden en de ultrafiltratiemodule minder belast. 
Verder worden bijproducten van de desinfectie geëlimi-
neerd en het afvalwater minder vervuild.
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Maximaal bedieningsgemak

Voordelen
  Bustechniek

  Geïntegreerde webbrowser

  Interfaces voor netwerk en gebouwbeheerssystem

  Bediening via touchscreen

  Eenvoudige en intuïtieve bediening

  Capacitief touchscreen van echt glas

  Meertalig

Fitness

Verlichting

Waterattracties

Whirlpool

Waterkwaliteit

Binnenklimaat

Watertemperatuur

Energie-efficiëntie

Zwembadafdekking
MADE IN GERMANY

Waterbehandeling

Ontdek de perfecte besturing voor een maximaal bedie-
ningsgemak en maximale bedrijfszekerheid. Het intelli-
gente Ospa-BlueControl®-systeem zorgt voor de volau-
tomatische en precieze aansturing en bewaking van alle 
functies van uw zwembad.

Waterkwaliteit, watertemperatuur, binnenklimaat, waterat-
tracties en verlichting – met Ospa-BlueControl®IV Web hebt 
u alles perfect onder controle. Met onze innovatieve oplos-
singen zorgt u, dat energie wordt bespaard en alle water-
waarden in de groene zone liggen.

Ospa-BlueControl®IV Web

Chloor-, pH-, redox-waarde en de temperatuur worden 
door het systeem continu gecontroleerd en zo nodig 
auto-matisch aangepast. Dankzij de volautomatische 
besturing van alle functies worden de personeelskosten 
zeer laag gehouden. Via het 7“ touchscreen met grafi-
sche gebruikersinterface kunnen ook de waterattracties 
eenvoudig en intuïtief worden aangestuurd. Zelfs om-
vangrijke lichteffecten en trainingsprogramma‘s van de 
Ospa-PowerSwim tegenstroominstallatie worden in een 
handomdraai geprogrammeerd – indien gewenst ook via 
smartphone of tablet.

Ospa-BlueControl® IV Web regelt alle energiebesparen-
de functies van de installatie en zorgt zo voor minimale 
bedrijfskosten. Kort gezegd: met de Ospa besturingstech-
niek hebt u uw wellness-omgeving altijd onder controle.

Ook verkrijgbaar met 
een zilverkleurig front.

2014 ontvangen voor:

Innovatie
Kwaliteit
Design

Bedieningsgemak

17



  1 Ospa-BlueControl®-schakelkast
  2 GSM-radiomodem
  3 Kraan
  4 Waterbuffer met niveau-elektroden
  5 Omschakelklep voor gootreiniging
  6 Toerentalgeregelde circulatiepomp
  7 Doseerinstallatie voor vlokkingsmiddel
  8 Filterinstallatie 1
  9 Filterinstallatie 2
10 Verwarming van het zwembadwater
11 Ospa-BlueClear®-desinfectie

12 Doseerinstallatie voor KH/pH omhoog
13 Doseerinstallatie voor pH-pmlaag
14 Bodemsproeiers
15 Massagestation
16 Bijv. wildbron of borrelsysteem
17 Led-onderwaterverlichting
18 Nekdouche
19 BlueControl® afstandsbediening
20 Meetstation
21 GLT-verbinding
22 Filterpomp frequentieomvormer

De Ospa-BlueControl® schakelkast is het schakelcentrum 
van de complete zwembadinstallatie. Hier komt alle in-
formatie samen. Alle belangrijke functies en parameters 
van de installatie, zoals de waterbehandeling, verlichting, 
klimaatbeheersing, afdekking en waterattracties, worden 
automatisch bewaakt en geregeld.
De Ospa schakelkast is aansluitklaar en in de fabriek 
getest. Alle elektrische componenten zijn hier goed be-
schermd ondergebracht. Dat is professioneel en  
garandeert een lange levensduur.

De communicatie tussen de verschillende installatieon-
derdelen verloopt via het door Ospa ontwikkelde zwem-
bad-bussysteem. Alle gegevens en meldingen kunnen ook 
worden doorgegeven aan een gebouwbeheerssysteem en 
naar een smartphone worden gestuurd.

Intelligente besturing 

Ospa-BlueControl® schakelkast
De Ospa BlueControl® schakelkast is het schakelcentrum van 
de complete zwembadinstallatie. Hier komt alle informatie 
samen.

Ospa bustechniek

MADE IN GERMANY

Plug & Play voorgeconfi gureerd en aansluitklaar

Bustechnologie

Intelligente besturingsmogelijkheden zorgen voor 
een kosteneffectief gebruik van de gehele installatie

Het Ospa meetstation met touchscreen registreert alle 
waterwaarden en geeft deze via de Ospa zwembad-bus 
door aan de BlueControl®. De Ospa-meetcel meet de rele-
vante waarden snel en nauwkeurig met pH- en redoxelek-
troden, de temperatuurvoeler en de Ospa-3-elektroden 
voor de chloormeting. Het montagebord wordt kant en 
klaar geleverd en bevat behalve de testset voor het water 
en de pH-bufferoplossingen ook de doorstroomcontrole, 
het ingangsfilter, de afsluitkraan en de kranen voor de 
monstername.

Ospa-BlueControl® meetstation
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Compact voor professionals

De nauwkeurige besturing 
bespaart onderhoudsmiddelen en energie

Eenvoudige bediening via touchscreen 
en grafi sche gebruikersinterfaces

Aansluitklaar voorgemonteerd

MADE IN GERMANY

Ospa-CompactControl® S
Bestaat uit een Ospa-Compact-besturing voor pomp en filtre-
ring en een Ospa-Compact-meetstation III voor het meten en 
regelen.

Ospa-CompactControl® S

De moderne meet-, regel- en besturingstechniek voor 
openbare zwembaden. Ook voor het eenvoudig moderni-
seren van bestaande installaties.

Via de touchscreen-computer van de Ospa-CompactCon-
trol®-S worden het vrije chloor, de pH-waarde, het redox-
potentiaal en de temperatuur van het badwater weergege-
ven en automatisch geregeld. De door Ospa ontwikkelde 
nulpunt stabiele, potentiometrische 3-elektroden chloor-
meting, de doorstroombewaking, de reservemeldingen van 

de doseervaten en de alarm- en storingsmeldingen met 
verklarende teksten zijn slechts enkele van de uitgebreide 
functies van deze innovatieve besturing.

De aansluitklare en in de fabriek geteste CompactCon-
trol unit bestaat uit de datalogger en een stuurapparaat 
voor de filters. Afhankelijk van het stuurapparaat is de 
pro-grammering mogelijk van filtratie- en spoelproces-
sen voor een of meer filterinstallaties.

Mobiele vrijheid

Met de nieuwe Ospa-BlueControl® IV Web kunt u alle 
functies en installaties vanaf elke gewenste plaats 
aansturen. Zo bedient u heel comfortabel uw gehele 
welness-oase, de verlichting in en rond het zwembad, 
de klimaatbeheersing en de waterattracties. Vanuit 
kantoor, bij de receptie, wandelend in de tuin, direct bij 
het zwembad - met een tablet, smartphone of pc. De 
reactieve gebruikersinterface past zich altijd aan aan het 
gebruikte apparaat.

Dankzij de geïntegreerde webserver en de Ethernet-inter-
face kunt u de BlueControl® heel eenvoudig in uw netwerk 
opnemen of in een gebouwbeheerssysteem integreren. 
Daarvoor zijn een Modbus-RTU interface, een KNX-interfa-
ce, een OPC-server voor beheerssystemen onder Windows 
en een Crestron-verbinding beschikbaar. Het exploita-
tielogboek conform DIN 19643-1 met een overzichtelijke 
automatische registratie en archivering van de gegevens 
wordt op een pc bijgehouden.

Ospa-BlueControl®IV Web

21



Pure ontspanning– FloatingSpa

De nieuwe wellness trend

Met floating kunnen stressverschijnselen als gevolg van 
te veel drukte en irritatie effectief worden bestreden.
In het lichaamswarme water met een geconcentreerde 
zoutoplossing kunnen uw gasten gewichtloos zweven.

Zonder invloeden van buitenaf wordt al na korte tijd een 
volledige, diepe ontspanning bereikt en ontstaat een 
geheel nieuw lichaamsgevoel. Floating is dé wellness-er-
varing!

Positieve berichten over het gebruik van floating zijn er 
niet alleen als het gaat om de vermindering van stress, 
maar ook  bij pijnbehandelingen. Op het gebied van well-
ness komt daar vooral nog de relaxen belevingsfactor bij. 
Daarvoor heeft Ospa de Ospa-Sole waterbehandelings-

Voordelen

techniek ontwikkeld. Elke bader beschikt in een open 
bassin over een hygiënisch perfecte, geconcentreerde 
zoutoplossing.

Met de Ospa-Sole techniek kan met huidvriendelijke 
zouten en water een sterk geconcentreerde zoutoplossing 
worden bereid. Het volautomatisch vullen en legen van het 
bad en de bereiding van de zoutoplossing wordt uitgevoerd 
door de speciale Ospa-Sole installatie. De concentratie 
van de zoutoplossing wordt door de Ospa-BlueControl® 
volautomatisch geregeld. Bij een hoog zoutgehalte van het 
badwater is het essentieel, dat alle componenten van de 
installatie corrosiebestendig zijn. Daarom gebruiken wij 
bij Ospa voor al onze producten hoogwaardige materialen 
die bestand zijn tegen zoutoplossingen met een hoog 

zoutgehalte. Al onze technische knowhow wordt ingezet 
om u een probleemloze en hygiënische floating beleving te 
kunnen bieden.

FloatingSpa, SALAVEO door Anja Aldinger, Nagold

   Comfortabel: geen tank! U kunt zelf uw interi-
eur vormgeven met een open bassin en dus een 
riante ruimtebeleving

   Hygiënisch: elke badgast beschikt over een een 
perfect hygiënische en speciaal voor hem berei-
de geconcentreerde zoutoplossing

   Veilig: intelligente besturing met volautomati-
sche bewaking van het waterbehandelingsproces

Ook onze Ospa-Sole installaties voor geconcen-
treerde zoutoplossingen zijn zeer economisch in 
het gebruik. De perfect hygiënische, geconcen-
treerde zoutoplossing is na de bereiding weer 
beschikbaar voor het volgende gebruik.

Ospa-EnergiePlus
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Een Ospa whirlpool biedt pure ontspanning. Hier kunnen uw badgasten genieten van de bruisende superkracht van 
de het Ospa bruisen massagesysteem voor het gehele lichaam die de stress in een oogwenk doet vergeten. De Ospa 
whirlpools zijn verkrijgbaar in vele kleuren vormvarianten. Er zijn kant-en-klare whirlpools met skimmer of over-
loopgoot. Ze kunnen echter ook geheel naar uw eigen wensen en ideeën ter plaatse in beton worden gezet.

Krachtig, schoon en heerlijk fris

In beton gegoten whirlpool De Ospa-BlueControl® beschikt over 
talrijke energie besparende functies: 
Bijzonder effectief is, dat bij buiten 
whirlpools het badwater na gebruik 
wordt afgevoerd naar een warmte-
geïsoleerde buffer.

Ospa EnergiePlus

Wie een bijzonder design wil kiest voor een in beton gegoten whirlpool. 
Om deze exclusieve wensen te realiseren, biedt Ospa speciaal ge-
maakte luchtkanaalsystemen, massagejets, inbouwcomponenten en 
gootsystemen. 

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

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.

Elba Ü
Buitenafmetingen: ca. 2530 × 2530 mm, hoeveelheid water 1450 liter

Het bad is gereed voor installatie en kan ook in een hoek van de wel-
ness-ruimte worden geplaatst. Dankzij de geringe afmetingen tevens 
geschikt voor kleinere ruimtes. Biedt plaats aan 4 - 5 personen, lever-
baar in diverse kleuren, massagejets van het luchtkanaal: 70.

Abano Ü
Buitenafmetingen: ca. Ø 2530 mm, H: 1050 mm, hoeveelheid water 
1420 liter. Er is plaats voor ca. 4 personen.

Badenweiler Ü
Buitenafmetingen: ca. Ø 2830 mm, H: 1050 mm, hoeveelheid water 
2020 liter, plaats voor ca. 5 personen

Inbouwklaar met rondlopende zitbank, massagejets van het luchtka-
naal: 70, leverbaar in diverse kleuren.
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LED-onderwaterverlichting 90 mm Waterval
Nieuwe Ospa energiebesparende witte of RGB led-onderwaterver-
lichting in de nieuwe Ospa DesignLine, zonder zichtbare bevestigings-
schroeven - ook als inbouwelement gelijk met de wandbetegeling en 
met geoptimaliseerde koeling. Bediening met de Ospa-BlueControl® of 
Ospa-ColorLight.

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

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

ColorPoint
De geïntegreerde verlichting met glasvezeltechniek maakt Ospa-Color-
Point tot een sfeervolle waterattractie. Rustgevend klatert het kleurig 
verlichte water uit de spuitmonden.

Massagestation

Hydromassagebed

Nekdouche

Bubbelplaat

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 inten-
sieve massage.

Na het sportieve zwemmen is het goed relaxen op een hydromassage-
bed. 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.

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

Fitness, plezier en vitaliteit

DesignLine LED-bassinverlichting 220 mm
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Ospa fotoanalyse-
apparaat DPD

Microprocessorgestuurde
fotoanalyse ter bepaling van
het vrije chloor, totaal chloor
en pH-waarde, incl. materiaal
voor meten van carbonaat-
hardheid, zuur-capaciteit en
totale hardheid. (1, 2)

Ospa speciaal 
reinigingsmiddel

Vloeibaar reinigingsmiddel.
Verwijdert ook kalk-, man-
gaanen ijzerafzettingen zonder
schade aan rvs, tegels, voegen
en beton. Bevat geen fosfor- of
zoutzuur. Biologisch afbreek-
baar. 6 × 1 kg fles. (1)

Ospa vlokkingsmiddel

De kracht van dit product is de 
snelle vlokvorming. Omdat 
het vloeibaar is en onverdund 
wordt gebruikt, is bovendien 
een constante concentratie 
van de dosering gewaarborgd. 
25 liter container.

Ospa pH-omlaag
Ospa KH/pH-omhoog
Volledig oplosbaar poeder
voor het verlagen van de pH
c.q. verhogen van de pH of 
carbonaathardheid.
Verpakking: pH-omlaag (1)
6 kg en 18 kg, KH-/pH-
omhoog 6,5 kg en 18 kg.

Ospa bodeminlaatbocht

Bodeminlaatbocht Rp 2 voor 
verticale doorstroom, brons, 
voor betonnen bodemplaat 24 
cm. Ook met kleefflens

Ospa bodemafvoer U

Universeel te gebruiken.
Voor folie- of prefab baden 
met flensset van brons.
Antiwerveldeksel van gepolijst 
V4A roestvrij staal.

Ospa-wildbron

Voor iedereen die houdt van 
water dat in beweging is en op 
de waterstralen wil zweven.
Uit een spuitmond in de 
bodem van het zwembad 
schiet een brede, krachtige 
straal naar boven die golvend 
aan de oppervlakte komt.

Ospa onderwaterluid-
spreker

Een bijzondere wellness 
ervaring: tekst en muziek 
onder water. Maakt zwemmen 
en onderwatergymnastiek nog 
leuker en intensiever.

Ospa wanddoorvoerpijp

Wanddoorvoerbuis UNI-K Rp 
2 van brons, lengte 24 of 30 
cm met brede sluit-/
kleefflens. Ook voor baden in 
zichtbeton.

Ospa-omkeerklep

Hydraulische drieweg om-
keerklep van kunststof met 
een voorgeschakelde elek-
tromagnetische stuurklep. 
Zelfsluitend door terugstel-
veer bij het uitvallen van de 
stroom of het wegvallen van 
de waterdruk.

Ospa gootafvoeren

Van PVC voor de inbouw in de 
overloopgoot, met elastische 
muurkraag.
Afvoerbuis DN 70 of DN 100 in 
hoek van 45° of loodrecht. Ook 
als flensuitvoering.

Ospa waterverwarming

Voor aansluiting op de cv
(warmwatervoorziening).
Warmtewisselaar met rvs
behuizing en ribbenbuis
element van een speciale
legering voor optimale
warmteoverdracht. Met of
zonder pompbesturing of
klepregeling.

Ospa doseerinstallatie 
voor pH-correctie

Microprocessorgestuurde 
membraan-doseerpomp met 
slag- en frequentieregeling 
en automatische uitschake-
ling bij een leeg doseerre-
servoir. Ook leverbaar met 
reservemelder. Container 
met een inhoud van 120 l.

Ospa doseerinstallatie 
voor vlokkingsmiddel

Onderstel met lekbak, een 
elektronisch gestuurde 
membraandoseerpomp met 
slag- en frequentieregeling en 
automatische uitschakeling 
als het doseerreservoir leeg is.
Ook leverbaar met reserve-
melder.

Ospa platenwarmtewis-
selaar

Geschroefde platenwarmte-
wisselaar van rvs of titanium 
met geprofileerde platen.
Doorstroomrichting van de 
platen in tegenstroom. Bruik-
baar voor lage temperatuur 
verwarmingen en warmte-
pompen.

            = (1)             = (2)                       

Inbouwelementen en toebehoren

Ospa reinigingsmiddel Base-S menginstallatie

Maak het reinigingsmiddel voor de bodem gewoon zelf – voordelig, 
milieuvriendelijk en daar waar u het nodig hebt. 
Het resultaat: een mild alkalisch reinigingsmiddel tegen vuil en 
vettige afzettingen op tegelvloeren rond het zwembad en in sanitaire 
voorzieningen. (2)

Ospa waterbuffer PP

Tank van polypropyleen plaatmateriaal met versterkingsframe en 
geïsoleerde bodem, op maat gemaakt conform de bouweisen en de 
DVS-richtlijn. Met groot inspectieluik, aansluitingen en restlediging.

Regelpakket voor waterbuffer, 4 niveau-elektroden en een vers water 
magneetventiel, afsluitkraan en vuilafscheider.

Ospa-stralers 
en inlaatmonden

Stralers (met 4- of 6-stralen) 
en inlaatmonden: rond of 
vierkant.
Alle monden verkrijgbaar in 
pvc of rvs V4A, ook in vlakke 
uitvoering.
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Ospa Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG
Goethestraße 5
D-73557 Mutlangen

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

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

Contact

Vennbad, Monschau

Meer dan 65.000 referenties Made in Germany 
Pionier van de zwembadbranche Ervaring  sinds  1929 Een 

leidende producent van waterbehandelingsinstallaties 

voor zwembaden Systeemleverancier  Alles in één hand  
Doorlopend onderzoek en ontwikkeling Meer dan 
170 medewerkers Klantenservice door de fabriek
Partnerbedrijven over de hele wereld Vakkundig advies 
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E-mail: ospa@ospa.info
Internet: www.ospa.info

D-73557 Mutlangen
Tel.: +49 7171 705-0

Ospa Schwimmbadtechnik


