
Ospa-Havuz Atraksiyonları
Daha keyifli yüzme için
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Atmosferik

Havuzunuzu ilgi odağı haline getirin. 
Duruma ve ruh haline bağlı olarak 
renklendirin, Havuzunuz Ospa 
DesignLine LED spot ışıklarından çok 
özel bir ışık alır.

Rahatlatıcı

Refahınızı artırın - Ospa’nın su atrak-
siyonları rahat bir sağlıklı yaşam hissi 
için duruyor. Masaj istasyonu, hava 
kabarcığı yatakları, şelaleler, vahşi 
kaynak ve daha fazlası.

Zindeliğiniz için bir şeyler mi yapıyor-
sunuz - rahat ters akıntılı yüzme mi 
yoksa aksiyon dolu banyo eğlencesi 
mi? Aile eğlencesinden güçlü yüzme-
ye: Ospa’nın karşı akım sistemleri saf 
çeşitlilik sunar.

Sportif OSPA’NIN ÇEŞİTLİLİĞİNİ 
DENEYİMLEYİN
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Karşı akım istasyonu Masaj ve daha fazlası İlham veren ışık
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Ospa Sensör düğmesi

Ospa sensör düğmesi ile tüm Ospa ters 
akım sistemlerini suda çok rahat bir 
şekilde bir parmak dokunuşuyla çalıştıra-
bilirsiniz.

Ospa’dan karşı akım sistemleri

Her tür yüzme için 
doğru sistem

Ospa, yüzme türüne ve kişisel gereksinimlerinize bağlı olarak 
doğru karşı akım sistemini sunar. Bunlar yalnızca meme sayısı 
bakımından değil, her şeyden önce farklı performans açısından 
farklılık gösterir.

Ospa-BlueControl® ile bireysel seviye 

eğtimi

Ospa-BlueControl® ile birlikte, tüm Ospa-PowerSwim ve Ospa-
TopSwim ailesi size kendi antrenman planınızı oluşturma fırsatı 
sunar: Her biri 5 ardışık performans seviyesine sahip 6 adede kadar 
kişisel antrenman sekansını kaydedin, bunların gücü ve süresi 
kendi ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda bir tablet veya akıllı telefon 
kullanarak karşı akım sistemlerini kolayca kontrol edebilirsiniz.

Yüzme türü
Yüzme / aile 

eğlencesi
Dayanıklı 

yüzme
Profesyonel 
antreman

Ospa-PureSwim

Ospa-TopSwim

Ospa-PowerSwim 2

Ospa-PowerSwim 3.5

 önerilen

Ospa karşı akım sistemleri havuzunuzu sonsuz bir yüzme 
kanalına dönüştürür. Bunun anlamı: dönmeden yüzmek. Sportif 
mücadeleye ek olarak, Ospa ters akıntı sistemleri ayrıca sakin 
yüzmeyi ve tüm aile için eğlence faktörünü de içerir.
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Ospa-PowerSwim 3.5

Profesyoneller gibi antrenman yapın 

 
 

 
 

 

Ultra güçlü profesyonel ters akım sistemi Ospa-PowerSwim 3.5, 
performansında benzersizdir ve frekans dönüştürücü pompası sayesinde 
yüzme havuzunuzu lüks sınıfın geniş ve güçlü bir yüzme kanalına 
dönüştürür. Sportif mücadeleye ek olarak, bol miktarda sakin yüzme ve 
aile eğlencesi de vardır.

96 mm açıklık çapına sahip 5 Ospa DesignLine paslanmaz çelik 
meme.
Görünür sabitleme vidaları olmadan.
Ospa-BlueControl®, Ospa sensör düğmesi veya akıllı telefon 
aracılığıyla çalıştırma
Gücünü ve süresini bireysel olarak ayarlayabileceğiniz, her 
biri 5 ardışık performans düzeyine sahip 6 kişisel eğitim 
kursu oluşturun.
Dalga oluşumu olmadan doğal yüzme hissi.
Havuzda rahatsız edici motor sesleri olmadan sessiz çalışma.
Birinci sınıf düzeyde etkili egzersiz.
Ospa-PowerSwim 3.5, üç farklı pompa ile mevcuttur:

»Ospa PowerSwim’in akışının ne 
kadar güçlü ve doğal olduğu 

büyüleyici. «
Laura Philipp, 2021 Ironman Avrupa Şampiyonu, 

Daytona’daki PTO Şampiyonasında 2020 üçüncüsü, 
14 kez Ironman 70.3 kazananı

Performansın yerini hiçbir 
şey tutamaz
Karşı akım sisteminin performansı sonsuz de-
ğişkendir. İdeal yüzme alanında suyun akış hızı 
saniyede 1,5 m’den fazladır. Karşılaştırma için: 
profesyonel dayanıklılık yüzücüleri 1.0 - 1.3 m 
/ s yüzer (yaklaşık 1:20 dk / 100 m’ye karşılık 
gelir).

Geniş ve güçlü yüzme 
kanalı
Eşit, uzunlamasına yönlendirilmiş akış, su, 
havuzun PowerSwim nozullarının karşısındaki 
tarafından emildiğinde daha güçlüdür.

*hesap örneği

Pompa performansı Debi Akış impulsu

5,5 kW 150 m3/h 330 kgm/s

7,5 kW 200 m3/h 542 kgm/s

11 kW 230 m3/h 717 kgm/s

Profesyonel 
yüzücü*

Ospa-PowerSwim 
3.5* 

1,0 - 1,3 m/s 1,5 m/s

3,6 - 4,7 km/h 5,4 km/h

1:20 min/100 m 1:07 min/100 m

Ürün videosu için:
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Ospa-PowerSwim 2

Sportif kullanım

  
 
 

 

 
 

Ospa-PowerSwim 2 ile antrenmanlardan dayanıklılık antrenmanlarına kadar 
her şey mümkün. 

Geniş akım ve kademesiz ayar seçeneği sayesinde tüm aile için rahat ve 
doğal yüzmenin yanı sıra sportif yüzme de seçilebilir.

. 

Düzgün boylamasına akış

Doğal yüzme hissi

Gerçek egzersiz ve kondisyon eğitimi mümkün
Ospa-BlueControl® ile bağlantılı olarak kendi eğitim programlarınızı 
oluşturun

Ospa-BlueControl®, Ospa sensör düğmesi veya akıllı telefon ile 
çalışma

96 mm açıklık çapına sahip, görünmeyen  2 paslanmaz çelik nozulu 
ileSabitleme vidaları

Ideal auch für den Einbau in Treppenstufen
Pompa performansı Debi Akış impulsu

4 kW 100 m3/h 212 kg m/s

Akış impulsu
Akış impulsu, yüzücüye çarpan kuvveti tanımlar 
ve bir ters akım sisteminin performansını 
değerlendirmek için saf sirkülasyon hacminden 
daha anlamlıdır. Akış dürtüsü ile yüzme hissi 
sadece subjektif olarak değil aynı zamanda 
matematiksel olarak da kanıtlanabilir.

10 11



Ospa-PureSwim

Tek hızlı

Hesaplı karşı akım sistemi Ospa-PureSwim, temel şeylere 
odaklanır: yüzmek, yüzmek, yüzmek.

Ospa-PureSwim, esasen Ospa-TopSwim ile aynı özelliklere 
sahiptir. Ospa-TopSwim’in tek farkı şudur:

. 
  Sabit bir performans düzeyi
  Parlak paslanmaz çelik çerçeve, ışıklı nozullar olmadan

Ospa-TopSwim

Hepsi bir arada karşı akım sistemi

 
 

 
 
 
 
 
 

Kompakt karşı akım sistemi Ospa-TopSwim ile sportif veya sakin yüzme 
sıkıntısı olmaz. Karşı akım sistemi, tüm aile için sonsuz yüzme eğlencesi 
sunar ve her havuz için bir yükseltmedir.

. 
Doğal yüzme hissi

Tek gövdede 3 nozul, Saç tutmayan  emiş ve Ospa kademeli çalışan sensör 

butonu

Akış performansına  karşılık gelen renkte parlayan ışıklı püskürtme uçlarına 

sahip cilalı paslanmaz çelik çerçeve

Ospa-BlueControl® ile bağlantılı olarak kendi eğitim programları

 oluşturun

Ospa sensör düğmesi kullanılarak 5 ayrı güç seviyesi ayarlanabilir

Enerji tasarruflu frekans dönüştürücü pompa

Her tür havuz için uygundur

Pompa gücü: 3,0 kW

Model Pompa gücü Debi Akş impulsu

Ospa-TopSwim 3,0 kW 64 m3/h 175 kgm/s

Ospa-PureSwim 3,0 kW 64 m3/h 175 kgm/s

3D Ospa DesignLine nozulları

Ospa-sensör butonu

Saç tutmayan 
emiş

Ürün videosu için:
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Ospa karşı akım yüzme sistemleri
İster rahat yüzmeyi tercih edin, ister dayanıklılık antrenmanlarınızı yapın, ister çok profesyonel bir şekilde 
antrenman yapın ya da sadece sonsuz yüzme keyfini yaşamak isteyin - Ospa size en geniş model yelpazesini 
sunar ve her gereksinim için doğru karşı akım sistemine sahiptir.

Karşı akım sistemi Ospa-PowerSwim 3.5 Ospa-PowerSwim 2 Ospa-TopSwim Ospa-PureSwim

Nozul sayısı 5 2 3 3

Ospa-Sensor butonu

Eğitim seviyesi sayısı 5 5 5

Eğitim programı sayısı 6 5 5

 Ospa-BlueControl® ile kontrol

Emiş kapağı 96 mm ø 96 mm ø 600 x 230 x 28 mm 600 x 230 x 28 mm

Işıklı nozullar

Her tür havuz için uygundur

Merdivenlere kurulum mümkün

Pompa 5,5-, 7,5- veya 11-
kW-FU-Puma

4,0-kW-FU-Pumpa 3,0-kW-FU-Pumpa 3,0-kW-FU-Pumpa

Debi* 150, 200 veya230 m3/h 100 m³/h 64 m3/h 64 m3/h

Akış impulsu 330, 542 veya 717 kgm/s 212 kg m/s 175 kg m/s 175 kg m/s

Saç tutucu olmayan emiş kapağı sayısı 3 2 Birleşik Birleşik

 Mevcut olan
 Kullanım dışı

 * Türbin sistemleri ile karşılaştırıldığında, 
yaklaşık 2,5 faktör dikkate alınmalıdır.
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RAHATLATICI



T-şekilli nozul düzenlemesi

Ospa masajı T.

İyi hissettiren deneyim
Ospa masaj istasyonu MassageT, Ospa’nın saf iyi hissetme 
deneyimidir. Onunla, bir parmak dokunuşuyla rahatlatıcı 
bir sağlıklı yaşam masajı seçebilirsiniz. 4 Ospa DesignLine 
başlığının T şeklindeki düzeni, onu zor bir günün ardından 
rahatlatıcı bir sırt masajı için ideal hale getirir.

T şeklinde  4 Ospa DesignLine püskürtme nozulu   
Ospa-BlueControl® üzerinden çalıştırma veya
Ospa sensör düğmesi
Her tür havuz için uygundur
Saç tutucu olmayan emiş kapağı
Pumpa: 0,75 kW - 3,0 kW

Gergin bir boyun için harikalar yaratır - omuzlar 
ve omurga bölgesinde iyi hissettiren bir masaj 
için ideal düzenleme.

Ürün videosu için:
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Zindelik hissi, rahatlama
Ospa-MassagePublic, sınırsız banyo keyfi ve rahat bir 
sağlıklı yaşam hissi sağlar.

Hava ilavesiyle fışkıran havuz suyu ile hoş 
masaj etkisi
Nozular farklı  olarak  düzenlenebilir
Aynı anda birkaç kişi tarafından kullanılabilir
 Farklı şekillerde hedeflenen kısmi masaj
Yüksekliğe monte nozullar
 Pumpe: 3,0 kW

Ospa-Masaj istasyonu Kamu

Büyük banyolar için esnek çözüm

Hedeflenen kısmi masaj veya aynı anda birkaç kişi 
tarafından kullanım olsun - Ospa-MassagePublic ile sekiz 
adede kadar nozul ayrı ayrı düzenlenebilir.
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Ospa-MasajLounge

Heyecan verici derecede farklı
Yorucu bir günün ardından Ospa masaj salonu 
yardımıyla günlük yaşamı arkanızda bırakabilirsiniz. 3 
seviyede 60 su jeti, unutulmaz bir rahatlamayı garanti 
eder.

Rahatlamak için mükemmel bir yol 
Paslanmaz çelikten halka şeklinde masaj sistem

Her biri 20 su çıkışlı 3 seviye
Görünür paslanmaz çelik şeritler

Yeniden canlanma
Yatıştırıcı ve rahatlatıcı, işte Ospa Masaj 
Salonu. 3 kademeli 60 nozulu halka 
şeklindeki sistem, günün stresini geride 
bırakabileceğiniz ve rahatlayabileceğiniz 
rahatlatıcı bir masaj sağlar.
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Harika, eylenceli
Yorucu bir günün ardından vücudun uygun bir molaya 
ihtiyacı vardır. Hiçbir yerde Ospa’dan bir hava kabarcığı 
şezlongundan daha rahat rahatlayamazsınız: 70 hava jeti 
nozulu, vücudu hafifçe karıncalanan bir baloncuk deniziyle 
sarar ve yenilenme aşamasına yavaşça kaymanızı sağlar.

Sportif bir yüzmeden sonra harika  
 70  hava jetinden  tam vücut  masajı  
Müşteri ihtiyaçlarına göre bireysel üretim

Ospa hava kabarcığı yatağı
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Işıktan ilham
İstek üzerine, entegre LED-RGB spot 
ışıkları, inceden ateşliye kadar doğaüstü 
aydınlatma ruh hallerini suya çağırır ve 
rahatlama etkisini tamamlar.

Kabarcıklı zevk
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Ospa hava kabarcığı plakası, yuvarlak veya kare
Kristal berraklığında, köpüren sağlık suyu tek kelimeyle harika! Ospa hava 
kabarcığı plakasının köpüren hava akışı, muhteşem banyo keyfini garanti eder.

Havuz zemini için yuvarlak veya kare hava kabarcığı plakası
Karıncalanma tam vücut masajı

LED RGB aydınlatma ile kullanılabilir

55 hava jeti nozulları
Ospa BlueControl® veya Ospa sensör düğmesi ile çalıştırma Boyutlar: 
500 x 500 mm veya Ø 500 mm

Karıncalanma
Ospa hava kabarcığı plakasının köpüren hava 
akışı, muhteşem banyo keyfini garanti eder. 
Havuz tabanına entegre edilmiştir ve 55 adet 
güçlü köpük jeti ile karıncalanma rahatlığı 
sağlar. Her coşkulu sağlık aşığı için bir 
zorunluluktur! Ospa hava kabarcığı plakasının 
kontrolünün de çok basit olduğunu söylemeye 
gerek yok: Ospa sensör düğmesi veya Ospa 
BlueControl® kullanılarak doğrudan havuzda 
yapılır.

Ürün videosu için:
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Ospa-Vahşi kaynak
Canlandırıcı banyo keyfi için zarif çözüm.
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Ospa-Vahşi kaynak

Hareketli su
Hareketli suyu seven ve canlandırıcı su jetlerinde 
yüzmeyi seven herkes için.

Havuz tabanından güçlü fışkıran su   Hava 
eklemek  masaj  etkisini  artırır 
Her  banyo için  ışıltılı bir çekicilik  
Pumpe: 3,0 kW

Güçlü
Sedefli hava karışımı ile yoğun köpüren 
su, olağanüstü banyo keyfini garanti 
eder. Ospa-Wildquell zemine basit bir 
şekilde yerleştirilmiştir ve güçlü başlığı ile 
heyecan verici banyo keyfi sağlar. Ospa 
Wildquell’in kontrolünün tamamen rahat 
olduğunu söylemeye gerek yok: Ospa 
sensör düğmesi veya Ospa BlueControl® 
kullanılarak doğrudan havuzda gerçek-
leştirilir.
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Ospa-Omuz masajı  630

Canlı banyo eğlencesi
Bu Ospa su çekiciliği sadece omuz ve boyun bölgesindeki kaslar için değil, 
gözler için de faydalıdır.

Paslanmaz çelikten yapılmış çeşitli çekici tasarımlar
Geniş su çıkış açıklığı
Omuz ve boyun bölgesindeki gergin kaslar için yatıştırıcı

Rahatlatıcı
Ospa’nın sunduğu boyun fıtığı, bir yandan 
omuz ve boyun bölgesinde rahatlatıcı bir 
masaj sunarken, diğer yandan çocukları serin 
su ile şakacı bir şekilde ilgilenmeye davet 
ediyor. Tüm aileye sunacak bir şeyleri olan 
bir su atraksiyonu.

Fo
to

: T
om

 P
hi

lip
pi

30 31



Ospa şelalesi

Akan su
Su derinlere güçlü bir şekilde akar. Ospa şelalesinin etkileyici etkisi, atmosferik aydınlatma 
ile daha da geliştirilebilir. Bu, onu akşamları özel bir su cazibe merkezi yapar.

Boyun bölgesine nazikçe masaj yapar ve gerginliği giderir
Müşteri ihtiyaçlarına göre bireysel genişlikler ve tasarımlar
Atmosferik bir ortam için renkli LED-RGB fiber optik aydınlatma Akşam atmosferi
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Etkileyici



Ospa-ColorPoint

Baş döndürücü renkler
Ospa-ColorPoint’te su, jetlerden güven verici bir şekilde 
fışkırır. Entegre aydınlatma, Ospa-ColorPoint’i akşam saatle-
rinde, gün içinde de sıçramasını kaçırmak istemeyeceğiniz, 
atmosferik bir su cazibe merkezi haline getiriyor. Su jeti sayısı 
serbestçe seçilebilir ve isteklerinize göre bireysel tasarım 
uygulanabilir.

LED  RGB  fiber optik  aydınlatma
  DMX  projektörü
  Otomatik  renk  değişimi  ve  bireysel  olarak 
ayarlanabilen  hız  değiştirme
  DesignLine  paslanmaz  çelik  paneller  ø 96 mm
  Diğer  ışık  ve  su  atraksiyonları  ile  birleştirilebilir

  Pompa gücü: 3,0 kW
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Baş döndürücü
Ospa-ColorPoint gün boyunca göz alıcıdır. 
Ancak geceleri, sayısız rengiyle kükreyen su 
özelliği, çok özel potansiyelini ortaya çıkarır. 
Her ruh hali ve her durum için doğru renk 
oyunu. LED su altı aydınlatması ile birleş-
tiğinde renkli ışınları ve bunun sonucunda 
sudaki hareketi çok özel anlar yaratıyor.

Kendi sınıfında gözler için bir şölen.
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Ospa-DesignLine-LED 15 x 3 W Beyaz
 Ospa, enerji tasarruflu beyaz spot olarak LED su altı spotları. Far kapağı 

son derece parlatılmış paslanmaz çelikten yapılmıştır. 

Buzlu cam ile parlatılmış paslanmaz çelik
Beyaz LED aydınlatma
Güç beyazı: 15 x 3 watt (nötr beyaz 4.500 Kelvin veya sıcak beyaz 
3.000 Kelvin)
10 m genişliğe kadar aydınlatma havuzları için
Kapak: Düz model için Ø 237 mm veya Ø 220 mm

Renk oyunları

Ospa-DesignLine-LED  
6 x 4 x 3 W RGB + Beyaz
Ospa LED su altı spotları, enerji tasarruflu RGB spotları olarak. Far 
kapağı son derece parlatılmış paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Buzlu cam ile parlatılmış paslanmaz çelik
Renkli LED aydınlatma
Çok renkli RGB + beyaz
Güç: 6 x 4 x 3 watt
10 m genişliğe kadar aydınlatma havuzları için
Kapak: Düz model için Ø 237 mm veya Ø 220 mm
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Işıltılı
Temiz, cilalı paslanmaz çelik, görünür 
sabitleme yok, her lavaboya uyumlu bir 
şekilde entegre olan zarif tasarım. Bu, Ospa 
DesignLine ürünlerini Almanya’da üretilen 
Ospa kalitesiyle diğerlerinden ayırır.

333888 333999



Ospa-LED 3 x 3 W RGB
Ospa DesignLine’ın Ospa RGB LED su altı projektörleri, yüzme havuzunuz veya 
havuzunuz için gerçek ruh hali vurgularıdır.

Çekici renkli ışık vurguları
  Görünür sabitleme vidaları olmayan zarif tasarım LED teknolojisi 
sayesinde düşük güç tüketimi
Diyafram: Ø 90 mm

Ospa-ColorLight 2.0

Renk oyunları
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Ospa-ColorLight, renkli LED ışıklarla yüzme havuzlarının atmosferik 
aydınlatması için kompakt dijital ışık kontrolüdür. 4,3” dokunmatik 
ekran üzerinden 6 ayrı ışık senaryosu ayarlanabilir, kaydedilebilir 
ve çağrılabilir. RGB renkleri karıştırılabilir ve renk değişiklikleri 
uygulanabilir ve hızları ayarlanabilir.

4.3” dokunmatik ekran
6 ışık sahnesi seçilebilir
DMX-512 çıkışı



Ekipman

Aydınlatma: Havuzda daha fazla aydın-
latma  için 9 ışık sahnesi.

Fitness: Tüm aile için 6 ayrı PowerSwim 
antrenman programı.

Sağlık: su atraksiyonlarının gücü ve 
süresi üzerinde tam kontrol.

Kumanda

Ospa atraksiyonları her 
tür havuzda kullanılabilir:

Seramik, Mozaik  lavabolar
Paslanmaz çelik lavabo
PVC lavabo
Liner havuzları
Polyester reçine havzası
beton havuz

Ospa-SensorButonu
Su atraksiyonlarını kolayca ve doğrudan 
havuzda çalıştırmak ister misiniz? O zaman 
Ospa sensör düğmesi tam size göre.

Pumpa FU ile
Ospa’nın frekans kontrollü, yüksek verimli 
frekans dönüştürücü pompaları, daha fazla 
enerji verimliliği sağlar. Bu çevreyi korur.

Emmiş kapağı 
Ospa’nın tüyleri diken diken eden emiş 
kapakları, tüm banyo yapanlar için daha fazla 
güvenlik sunar, böylece genç ve yaşlı başına 
hiçbir şey olmaz.

Bu broşürde gösterilen tüm su etkinliklerinde 
aşağıdaki donanım öğeleri bulunmaktadır 
(Ospa su altı projektörleri hariç).

Ospa sensör butonu veya Ospa BlueControl® 
kullanarak gerekli aktiviteleri çok kolay kontrol 
edin
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Ospa Schwimmbadtechnik
73557 Mutlangen 
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+49 7171 7050
www.ospa.info
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