
 Tam otomatik havuz kontrolü  

Su değerlerinin  otomatik kontrolü 

Kolay kullanım için dokunmatik ekran

Bronz IE3 pompası dahil Ospa otomatik filtre

Otomatik   seviye kontrolü

Ospa dozaj seti Cl/ pH

Yeni inşaat ve modernizasyon için

Ospa kalitesi

Küçük özel yüzme havuzları 
için eksiksiz Ospa çözümü
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MADE IN GERMANY

Profesyonel, özel havuz tekniği, tam otomatik

Değişim, 
promasyon 

paketi,
her şey dahil
tam teknik



Paket içeriği Avantajlarınız
Ospa profesyonel filtre 10

 

10 m³/h pompa performansında yüksek 

filtrasyon performansı

Tam otomatik filtre yıkama

Yüksek kaliteli Ospa bronz IE3 pompası

Büyük paslanmaz çelik ön filtre

Ospa filtre kontrolü
Tam otomatik havuz kontrolü

Pompa ve filtre kontrolü

Sıcaklık kontrolü

Seviye kontrolü    

Ospa Compact ölçüm istasyonu HighPerf
Su değerlerinin tam otomatik kontrolü

Sezgisel dokunmatik ekran işlemi

4 ölçüm elektrodu, Cl, pH, redoks, sıcaklık

2 hortumlu dozaj pompası

Modbus RTU arayüzü

Su doldurma seti

Dökme seviye elektrodu

10 m bağlantı kablosu

Kapatma valfi, kir filtresi, solenoid valf

Ospa-Dozaj istasyonu

Kendi kişisel yüzme havuzu hayalinizi 

gerçekleştirin! Bu sezon kendi havuzunuzda 

rahatlayın ve Ospa’nın son derece doğal, 

bahar tazeliğinde ve cilde ve gözlere nazik 

iyi hissettiren nazik suyunun tadını çıkarın.

Yenilikçi yüzme havuzu kontrol sistemi 

Ospa Compact ölçüm istasyonu HighPerf 

sayesinde havuzunuz tam otomatik olarak 

kontrol edilir. Renkli dokunmatik ekran, 

maksimum kullanım kolaylığı sunar. Dahil 

edilen Modbus RTU arabirimi, bina yönetim 

sistemine kolay entegrasyon sağlar.

Havuz keyfinizi uzun yıllar sürdürebilmeniz 

için kaliteye büyük önem veriyoruz. Ospa’da 

tüm yüzme havuzu teknolojisini tek bir 

kaynaktan alırsınız - „Made in Germany“.
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E-Mail: ospa@ospa.info  www.ospa.info
                    ospa@erkoc.net       www.erkoc.net

73557 Mutlangen Tel.: +49 7171 7050
OSPA-ERKOÇ LTD.             0216 326 9515

Ospa Schwimmbadtechnik

Dezenfektan dozajı

pH düzeltme maddesi dozajı

2 enjeksiyon noktası 

2 emme mızrağı (Boş sinyalli)

2 toplama tepsisi, altlık

Kendinizi, ailenizi ödüllendirin. 
Mükemmel bir havuz suyu ile, 
kusursuz teknikle tanışın.
Şimdi, değişimin tam 
zamanıdır.

Değişim
zamanıdır,
havuzunuzu
yenileyin!


