
  Yeni havuzlar için
 Akıllı, BlueControl Kumandalı

Tam otomatik, ekonomik, enerji verimli
 Çok büyük havuzlar için modüler sistem

Ospa-UD filtreler
Genel kullanımlı havuzlar için. Düşük basınçlı
DIN 19605-DIN 19643



 Alan tasarruflu yerleşim
 Düşük İşletme maliyeti
  Su tasaaruflu
 Enerji tasaaruflu
 Optimal sonuçlar

Ospa dan, uzun vadeli ekonomi için basınçsız filtre
Temiz, güvenilir ve ekonomik

Bütçe Dostu: Filtre ters yıkama için ayrı bir
pompa gerekli değildir. 

Konforlu: Tam otomatik çalışır, güvenilir ve
zaman tasarrufludur.

AVANTAJLAR 
 
  Konforludur: Ospanın bu filtreleri tam 

otomatik çalışır ve güvenlidir.
  Ekonomiktir: Sağlam, uzun ömürlü ve 

eneri tasarrufludur.
  Çevre Dostu: Su ve enerji maliyeti ile 

öz kaynak kullanımı düşüktür.
  Tasarruf: İşletme ve bakım masrafları 

indirgenmiştir.

 

  Korozyon dayanımı: Polipropilen  (PPH) 
ve galvaniz takviyelerden yapılmıştır.	

  Alan tasarrufu: Bu filtrelerle %30 yer
tasarrufu sağlanır. 

  DIN uyumu: DIN 19643 ve 19605’i 
karşılamaktadır. 

Enerji verimliliği: Gelişmiş Ospa-Filtre
kumandası ile enerji ve su tasarrufu.

MADE	IN	GERMANY

Yüksek İşletme güvenliği 

Tam otomatik işletmeler için
	 	Ağ bağlantılı BlueControl  Kumanda ünitesi®

 Elektronik seviye ayarı  

  Denge deposuna güvenli akış 
 İşletmede ve ters yıkamadayken kontrol 

için gözetleme penceresi 	

	 	
Şeffaf kapak ve Taban ağızlarının altında 
revizyon açıklığı

 
Üstü kapalı çıkarılabilir kapak 

	 	Cihaz, elektronik ayarlı pnömatik
klape ile otomatik ters yıkamaya 
ayarlıdır.

  
Akım ve su baskınında klapeler 
otomatik olarak “filtreleme”
konumuna gelir.

  Ayrı bir ters yıkama pompası gerekli
değildir.

Kumanda bilgisayarının ekranında dijital görüntü; Su akış şeması, klape kumandası ve 
akış göstergesi  ve filtredeki su seviyesi

-Düşük İşletme maliyeti

Konforlu ve Güvenli: Ospa, bu filtre tekniği ile 
sektöre, eşsiz BlueControl tekniği ve yüksek
enerji tasarrufu ile farklı bir çözüm ve dolayısıyla
maximum konfor sunuyor. Bu filtreler, modern
kumanda tekniğiyle, tam otomatik çalışır.

En iyi Filtrasyon-Daha az Kimyasal: Ospa yüzme
havuzu filtrelerinin ana fikri, Optimal bir filt-
rasyonla, max. kirliliğin filtrelenmesidir. İyi bir 
filtre, organik kirlilikleri tutarak, kimyasal kul-
lanımını azaltır. Dolayısıyla suda mükemmel bir 
dezenfeksiyon sağlanır. 

Ospa’nın bu filtrelerinde;  filtre tabakası olarak 
Hydoantrasit:0,6-1,6 mm ve filtre quarzkumu:
0,4-0,8 mm. ve ayrıca farklı tane büyüklüklerine
sahip destek tabakaları kullanılır. Özel Hydroant-
rasit aktif karbonlara benzer özelliklere sahiptir.

Ospa’nın özel Hydroanthraziti, aktif karbonlara
benzer özelliklere sahiptir. Böylece Ospa’nın bu
filtreleri de, bağlı klor ve diğer organik klor
bileşiklerini, örn. THM ve AOX indirger. 

Yüksek Enerji verimliliği: Sadece tüm bileşenler
optimal olduğunda, en yüksek enerji verimliliği 
sağlanır. Ospa gelişkin sistem tekniğini;  65 yıllık
araştırma geliştirme sonucu sağlanan bilgi
birikimiyle sunmaktadır. Tüm bileşenlerin
Ospa olduğu bir tesis, enerji tasarruflu bir 
işletmedir. Sistem sadece filtreyi değil, aynı 
zamanda FU ayarlı filtre pompasını da (ayarlı 
ham su) içerir.  Yeni BlueClear Kumandası ile
ayrı bir ters yıkama pompasından tasarruf
edilmiş olur. 

Ağ bağlantısı: Bina tekniğine bağlantısı, ortak
arayüzler aracılığıyla, örneğin Modbus-RTU ile
yapılır.

Tam otomatik işletmeler için-Şeffaf kapak ve Taban ağızlarının altında revizyon açıklığı-Konforludur: Ospanın bu filtreleri tam otomatik çalışır ve güvenlidir.-Ekonomiktir: Sağlam uzun ömürlü ve enerji tasarrufludur.



Max. Hijyen için, mükemmel şekilde koordineli Sistem Tekniği
Kusursuz, mükemmel havuz suyu

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

73557 Mutlangen 
Tel.: +49 7171 705-0

Ospa Schwimmbadtechnik
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Ospa düşük basınç filtreleri nasıl çalışır ?
Tam otomatik Ospa çok katlı alt basınç
Filtreleri, emiş filtrasyon yöntemini
kullanır.  Filtre kabı dikdörtgendir ve
polypropilenden yapılmıştır. Üstü kapalıdır,
çıkarılabilir kapak vardır, üstten güvenlik
taşmasının bağlantısı denge deposunadır. 
Elektronik seviye ayarlayıcı vardır. İşletmede
ve ters yıkamada filtre tabakalarını izlemek
için gözetleme camı vardır. Yan taraflarda
taban ağızlarının altında bakım kapağı vardır.
Ham su -ve çamurlu su-akış tesisatı DIN 
normlarına uygundur. Basınçsız filtrasyon 
ve ters yıkama ile düzenli iç su akışı ve
düzenli kirlilik taşınımı  tüm filtre yüzeyinde
olur. Ters yıkama sırasında filtre materyaller

	

Ospa-UD düşük basınç filtre tesisleri

Filtern

Rückspülen

Model Filte yüzeyi Filtre kapasitesi Yıkama debisi Ölçüler
UD 200 2,0 m² 60 m³/h 110 m³/h 1,7 x 1,7 x 2,5 m

UD 250 2,5 m² 75 m³/h 135 m³/h 1,8 x 1,9 x 2,5 m

UD 300 3,0 m² 90 m³/h 160 m³/h 1,8 x 2,2 x 2,5 m

UD 380 3,8 m² 114 m³/h 210 m³/h 2,2 x 2,2 x 2,5 m

UD 470 4,70 m² 141 m³/h 250 m³/h 2,7 x 2,7 x 2,5 m

UD 500 5,12 m² 154 m³/h 280 m³/h 2,3 x 2,7 x 2,5 m

Filtern

Rückspülen

Max. Hijyen için, mükemmel şekilde koordineli Sistem Tekniği

Ters yıkama sırasında filtre materyalleri taşınmaz. 
50-55m/h’de DIN 19643’e uygundur.  Ospa -çok
katmanlı- emiş filtresi, taban memelerinin üzerinde
düzenlenmiş bir  destek ve filtre katmanlarına
sahiptir.

Filtreleme katmanları DIN 19643’e uygun olarak
400 mm Quarz kumu tanecik büyüklüğü 0,4-0,8
mm. ayrıca 400 mm aktif karbona benzer özellik-
lere sahip Hyroantrasit tanecik büyüklüğü 0,6-
1,6 mm. Bununla bağlı klor ve diğer aktif kömürle
adsorbe edilen organik klor bileşikleri örneğin; 
THM ve AOX indirgenir. Elektronik ayarlı pnömatik
klape ile tam otomatik ters yıkama ve ilk filtrele-
menin kanala atılması sağlanır. Aşırı akım ve su 
baskınlarında otomatik kapanır.

Modüler kullanım ile istenilen en yüksek kapasitelere ulaşılabilir. 


