Ospa-BlueControl IV Web
®

Maksimum kullanım kolaylığı

Yenilikçi havuz kontrol tekniği
Her zaman mükemmel su kalitesi
Enerji tasarruflu havuz kontrolü
Bina yönetim sistemine kolay entegrasyon
Akıllı telefon, tablet veya internet üzerinden mobil denetim

Düşünen bir akıllı kontrol

Maksimum konfor

Su kalitesi, iklimlendirme, su atraksiyonları, ve daha fazlası

kolay, güvenli, fantastik

Fitnes

Su parametreleri

Fitnes: 6 farkli anreman programı.
Tüm aile üyeleri ve siporcular için
Aydınlatma

İklimlendirme

Su atraksiyonu

Su sıcaklığı

MADE IN GERMANY

Wellnes: Su atraksiyonlarının çalışması,
güçlerinin denetimi için tam kontrol.

Enerji Verimliliği: Tüketimi azaltır.
Elektrik ve ısıtma, parmaklarınızın ucunda

Mükemmel konfor: Wellnes süresince
Hoş iklim.

Su değerlerini görün: Tüm zamanlarda
tam güvende olun. Hissedin.

Enerji tasarruf

WhirlPool

Yenilikçi kontrol bilgisayarı
Sizin sağlık havuzunuz için
Tüm havuz fonksiyonlarını,
tam otomatik kontrol ve izleme için.

Ospa-BlueControl

Aydınlatma: Havuzda aydınlatmadan
daha fazlası için , 9 ayrı ışık seçeneği.

®

Havuz ve çevredeki tüm bileşenlerin
dokunmatik olarak kontrolü.
BlueControl®

Tam akıllı kontrol ile
Maksimum güç tasarrufu

Ospa-BlueControl ® – Ölçüm istasyonu

IV Web

Mükemmel konfor ve maksimum güvenlik sihirbazını
keşfedin. Akıllı sistem, Ospa BlueControl® hassas tam
otomatik havuz bilgisayarları ve monitörler ile tüm
havuz fonksiyonları gerçek zamanlı ve doğru olarak
kontrol edilebilir.

Ölçüm istasyonu ile tam otomatik kontrol sistemi
klor, pH, redoks ve sıcaklık
Grafik kullanıcı arayüzü ile sezgisel, 7 "dokunmatik
ekran
Minumum bakım gereksinimi, tam fonksiyon.

Su kalitesi, su sıcaklığı, iç mekan iklimi, karşı akım ve
diğer atraksiyonlar, ısık ve bunun gibi aklınıza gelen
tüm fonksiyonları BlueControl® tek bir cihazda topluyor. Bu yenilikçi teknoloji yeşil bina gereklerini
karşılar ve enerji tasarufu sağlar.

Entegre web sunucusu ve Ethernet arayüzü
Opsiyonel bir bağlantı için isteğe bağlı arayüzler
KNX / EIB, Modbus RTU veya Crestron bina kontrol

Ospa ölçüm istasyonu, su değerleri ve menülerin açıldığı
dokunmatik ekran, iletişimi BlueControl ®Bus üzerinden
yapar. Ölçüm hücresinde pH, Redoks, Sıcaklık ve Serbest
Klor hızlı ve doğru biçimde okunur ve ekranda paylaşılır.
Tampon çözeltiler,su değerleri için kalibrasyon ve kontrol
malzemeleri üzerindedir. Akış izleme, numune muslukları,
şeffaf ölçüm hücresi ile birlikte tüm içerik bir plaka üzerinde
toplanmıştır.

Akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve internet bağlantılı cihazlarınız ile
Her yerden ulaşın, Mobil özgürlüğün tadını çıkartın.

®

Resepsiyondan, teknik odadan, ofisten,
oturma odanızdan, havuz başından, bahçeden,
rahatça ulaşın, kontrol edin, emin olun, kayıtları
inceleyin.
Ospa-BlueControl ®IV Web ile kablosuz ağınız
üzerinden havuz tekniğinize bağlanma ve
kontrol olanağı sağlar.
Akıllı telefon, tablet veya bilgisayarınızdan
tüm sağlık parametrelerine erişim, ısıtma,
havalandırma, klima ayarlamak, su altı
aydınlatmasını kontrol edip yeniden programlamak, Ethernet ile, kolayca ara yüze ulaşmak,
ağa entegre olmak ve mobil özgürlüğün tadını
çıkartmak.
Ospa-BlueControl IV Web
ile tümü
elinizde.
Schwimmbadsteuerung
bequem
über
WLAN mit

®

Tablet oder Smartphone

Kolayca tablet, akıllı telefon veya internet

Mobiler
Bedienkomfort
im ganzen Haus
üzerinden
havuz kontrolü

Einfach in Ihre Gebäudetechnik zu integrieren

Ağınıza entegre etmek kolay

Erweiterbar mit dem
Hatta GSM modem ile uzaktan erişim
Ospa-BlueControl®-Fernpilot
mobile Bedienungsfreiheit im eigenen WLAN

Wellness için mobil operatör konforu
Ospa Rundum-sorglos-Paket

Ospa
Systemtechnik - Her şey mümkün
Ospa-Systemtechnik – Alles aus einer Hand
Her şey tek elden

Ospa-BlueControl ® Kumanda panosu
Ospa-BlueControl Kumanda panosu tüm havuz ve çevre
tekniğinin kontrol merkezidir. Tüm havuz tekniği ve çevre
sistemlerin güvenli beslemesi, tüm önemli işlemlerin fonksiyon
etmesi, işlevlerini gerçekleştirmesi, izlenmesi bu şalt panosu
ile gerçekleştirilir.
Bağlantısı hazır, fabrikada üretim sonrası test edilmiş olarak
sevk edilir. Her şey uzun ömür ve güvenli çalışma için optimize
edilmiştir.

Ospa Schwimmbadtechnik
73557 Mutlangen
Tel.: +49 7171 705-0

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

Ospa-Erkoç ltd. info@erkoc.net
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Ob gemütlich auf der Wohnzimmercouch, draußen im
Garten oder voller Vorfreude im Home Office: Mit der
Ospa-BlueControl® III Web steuern Sie Ihr Schwimmbad bequem über Ihr heimisches WLAN. Mit Ihrem
Smartphone oder Tablet haben Sie mit einem Fingerzeig Zugriff auf Ihre gesamte Wohlfühl-Oase:
Kontrollieren Sie die Wasserwerte, regeln Sie die
Klimaanlage oder programmieren Sie Ihre Pool- und
Raumbeleuchtung neu. Mit der Ethernet-Schnittstelle am Steuergerät können Sie Ihre BlueControl® III
Web einfach in Ihr Heimnetzwerk einbinden und so
im ganzen Haus mobile Freiheit genießen.

