
  Herkes için güçlü performans istasyonu
  Geniş ve düzgün akış
  Doğal yüzme hissi
  6 bireysel antreman programı yükleyebilme olanağı

Ospa-PowerSwim 3.5
Karşı akım yüzme tesislerinde, yeni boyut



En üst seviyede çalışma, dünyaya meyda okumak için
Profesyonel antreman istasyonu

>>Alman triatloncu Laura Philipp,
2017 yılı dünya 3. sü oldu.Ospa 
sponsorluğu ve PowerSwim gücü<<

Laura Philipp, Dünya Şampiyonası triatlon orta mesafe 2017 üçüncüsü

„Ospa PowerSwim'in düzenli ve güçlü akışı, ilk yüzme denemelerimde, benim 
için şaşırtıcıydı. Gerçek bir uzun mesafe antremanı gibi hissettim. Farklı antre-
man programları,  etkili, değişken akış hızı ile mükemmel. Ospa ile mükemmel
olması için uzun denemeler yaptık. PowerSwim in imkanları büyüleyici bir nok-
taya geldi."

Eğitim profilinizi kaydedin
Ospa-PowerSwim size bireysel eğitim planınızı oluşturma imkanı sunar:
Güç ve süreyi tek tek ayarlayabileceğiniz, performans seviyeleri.
Kaydedilebilir,Arka arkaya beş kez çalıştırılan altı kişisel eğitim oturumunu. 

Bireysel olarak özelleştirilebilir seviyeli çalışma
Herkes için özel eğitim programı

Ospa-BlueControl® akıllı ölçüm ve
kontrol tekniğinin, sadece akıntı
sistemi PowerSwim inizi değil, Yüzme 
havuzunuz ve tüm ilgili donanımları
kontrol edebilirsiniz. Tüm sistemler
hassas bir şekilde programlayabilirsiniz.
Ospa-BlueControl® ile birlikte arayüzü
aynen bilgisayarınıza, tabletinize ve akıllı
telefonunuza aktarabilir, kontrol için
bu cihazlarıda kullanabilirsiniz. Çünkü
sistemi kolayca ağa ve internete taşımak 
mümkün.

Profesyoneller, yeni başlayanlar
ve bütün aileniz için 
Ödüllü, yenilikçi bir karşı akıntı sistemi. Yeni baş
layandap, en üst kapasitede profesyonellere kadar
mükemmel antreman ve performans merkezi ola-
rak , güvenlikli, verimli en dayanıklı donanımlarla
düzenmiş. Eğlencesi alice ekstra.

Performans geliştirici olarak,
daha iyi bir teknik yok. 
Kontrol edilebilen, ayarlanan, kademelendirilen
1,5m/sn ye kadar ayarlanabilir güçlü karşı akım
yüzme istasyonu. Geleneksel yöntemlerin 5 katı
doğal güç ve düzgün, eşit akış. PowerSwim nozul-
larının karşısında güvenlikli emiş düzenekleri.



Yeni jenerasyon, akıllı karşı akım istasyonu
Ospa-PowerSwim 3.5
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E-Mail: ospa@ospa.info
Internet: www.ospa.info

73557 Mutlangen 
Tel.: +49 7171 705-0

Ospa Schwimmbadtechnik

• 5 adet paslanmaz çelik nozul, çapları 96 mm.
Görülmez sıkıştırma elemanları.  

•
 

Ospa-BlueControl    Ospa sensör butonu, üzerinden
dokunarak veya tabletinizden kontrol.

®

•
 

Kaydedilebilir, 6 adet antreman programı
• Enerji tasaaruflu FU frekans kontrollü pompalar,

bronzdur ve kademesizayarlanabilir. 

• Projeye göre pompa gücü ve tasarım 
•
 

PVC den yapılmış dağıtım borusu ile ön montajı
yapılmış dağıtım borusu.  

•

 
Her tür havuz için uygundur.

•
 

Emiş kapakları güvenlikli ve saç tutuculudur.

Sabit, türbilanssız, dalga atmadan, doğal ve
mükemmel akış.

 

tür havuzla birlikte düzenlenebilir .  Her bir
havuzda uygun bir yer vardır.

 

Her türlü prefabrike havuzda da kullanılabilir

Ön montajı yapılmış, sağlam, güvenlikli
PVC dağıtım borusu ile birlikte.

 

MADE IN GERMANY

Ospa PowerSwim 3,5 ile sportif, rekabetçi profesyoneller için karşı
akıntı yüzme istasyonlarına yeni bir boyut geldi. PowerSwim ile ha-
vuzunuz mükemmel bir performans merkezine dönüşür. 


