
● Intelligente zwembadbesturing

● Energie-efficiënte installaties

● Energie-optimale ontwerpen

Het energie-efficiënte zwembad
Het Ospa-energieconcept voor klimaatbescherming en CO2-besparing
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Het Ospa-energieconcept: Energie besparen  
is actief het milieu beschermen



Zwembadwater is ons element. De bescher-

ming van het milieu vinden we daarbij van 

het allergrootste belang! Vasthoudend en 

zorgvuldig doen onze ingenieurs en technici 

onderzoek op het gebied van energiebespa-

ring en vertalen de opgedane kennis direct in 

de productie van energie-efficiëntere water-

behandelingsinstallaties. 

Op die manier leveren onze producten ook 

een aktieve bijdrage tot de klimaatbescher-

ming. Mileuvriendelijk is vooral het gere-

duceerde verbruik van producten voor het 

wateronderhoud, waardoor bovendien de 

bedrijfskosten worden verlaagd. 

Ook bij onze bedrijfsgebouwen, produc-

tieprocessen en bedrijfswagens ligt de focus 

op het milieu met als doel om de uitstoot van 

CO2 daar waar mogelijk te verminderen.
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Het hart van de waterbehandelingsinstallatie is Ospa-BlueCon-
trol®, het intelligente besturingssysteem, dat alle zwembadfunc-
ties nauwkeurig aanstuurt en bewaakt, waardoor een energie-
efficiënt gebruik mogelijk is. Deze innovatieve technologie zorgt 
ervoor, dat energie wordt bespaard, alle waterwaarden in het 
groene bereik liggen, de uitstoot van CO2 wordt vermeden en 
onze natuurlijke hulpbronnen en het milieu behouden blijven.
Dankzij de moderne Ospa-zwembadtechniek zijn alle energie 
verbruikende onderdelen van het zwembad geoptimaliseerd 
voor een zo laag mogelijk energieverbruik. Dat begint bij de 
productie van het desinfecterende middel, dat met behulp van 
onze chlorozonmethode steeds wanneer nodig ter plaatse 
uit onthardingszout wordt aangemaakt. Vervolgens is ook het 
pompen geoptimaliseerd. 

Een belangrijk onderdeel van de moderne Ospa-zwembad-
techniek wordt gevormd door de frequentiegeregelde pompen, 
waarbij het stroomverbruik afhankelijk van het benodigde ver-
mogen wordt geregeld, zodat een energie-efficiënt gebruik en 
een optimale watercirculatie wordt gewaarborgd. De motoren 
die worden gebruikt voldoen aan de nieuwe EU-norm die een 
hogere energie-efficiëntie voorschrijft voor elektromotoren.  
Tot de energiespaarfuncties waarover de Ospa-zwembad-
techniek beschikt, behoort ook een energiespaarmodus als de 
installatie stand-by is. Dat betekent: In standby-by periodes, als 

de zwembadafdekking gesloten is, wordt de ruimtetemperatuur 
omlaag gebracht. 
Dat kan zonder problemen, omdat de Ospa-BlueControl® ook 
communiceert met het klimaatbeheersingssysteem en via het 
touchscreen van de Ospa-BlueControl® wordt bediend. Het ver-
lagen van de ruimtetemperatuur bespaart energie en reduceert 
zo de kosten van het gebruik.
We kunnen het gebruik van het zwembad nog energie-effi-
ciënter maken door het waterniveau te verlagen in periodes 
dat het bad niet wordt gebruikt. Hierdoor komt de overloopgoot 
droog te staan en circuleert het water alleen nog via een afzui-
ging in het bassin. 
Deze energiespaarfunctie is opgenomen in de software van het 
Ospa-BlueControl® bedieningspaneel. De intelligente besturing 
bewaakt de processen. Er wordt zo energie bespaard, omdat 
via de overloopgoot geen water meer kan verdampen en het kli-
maatbeheersingssysteem dus minder vocht hoeft af te voeren. 
Het stroomverbruik wordt navenant verlaagd. En het water 
circuleert alleen nog in de zogenaamde kleine kringloop, dus 
niet via de overloop, waardoor het energieverbruik nog verder 
afneemt.
Natuurlijk zorgt de Ospa-BlueControl® er ook voor, dat er bij het 
gebruik van de waterattracties geen onnodige energie wordt 
verbruikt. Zo kan het gebruik van de waterattracties worden 
geprogrammeerd, wat vooral interessant is voor hotel- en 

Energie-efficiëntie en klimaatbescherming – 
met intelligente zwembadtechniek

Energie-efficiëntie is de sleutel om met suc-
ces de kosten en CO2-emissies te verlagen. 
Van oudsher gebruikt Ospa daarvoor gewoon 
keukenzout en zeer effectieve actieve kool 
voor een minimaal verbruik van desinfecte-
rende middelen in combinatie met de mo-
dernste zwembadtechniek en innovatieve 
besturingscomputers. Al tijdens het ontwerp 
wordt aangestuurd op een energie-efficiënt 
en economisch gebruik. 
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openbare zwembaden: de afzonderlijke attracties worden op 
elkaar afgestemd, zodat ze niet gelijktijdig actief zijn en kostbare 
pieken in het stroomverbruik worden vermeden.
Een belangrijk element van de moderne zwembadtechniek is 
het gebruik van led-schijnwerpers, die bij Ospa natuurlijk met 
de Ospa-BlueControl® worden bediend. Leds, vooral de kleur-
rijke RGB-schijnwerpers, zijn niet alleen mooi om te zien, maar 
hebben ook een aanzienlijk langere levensduur dan de gebrui-
kelijke halogeen-schijnwerpers. Dat betekent minder lampen 
vervangen en dus veel lagere onderhoudskosten. En wat vooral 
belangrijk is: leds verbruiken maar een fractie van de energie in 
vergelijking met de gebruikelijke halogeen-schijnwerpers.
Tenslotte: Ospa-BlueControl® en daarmee het gehele Ospa-
zwembadsysteem kan op de gewone bussystemen van wonin-
gen worden aangesloten. Daardoor kunnen bij de aanleg alle 
energieverbruikers in uw woning met elkaar worden verbonden 
voor een optimaal gebruik van alle installaties, inclusief de 
zwembad- en welnessinstallatie, en met een laag energiever-
bruik zonder enig verlies van comfort. De geoptimaliseerde be-
sturing die bij de Ospa-zwembadtechniek deel uitmaakt van het 
totale systeem, zorgt op elk moment voor een energie-efficiënt 
gebruik van de installatie.
Het hele energie-efficiëntiesysteem werkt echter alleen als 
alle systeemcomponenten door dezelfde systeemleverancier 
geleverd en op elkaar afgestemd worden. Ospa levert moderne 

zwembadtechniek en knowhow die gebaseerd is op 80 jaar 
onderzoek en productontwikkeling.

Ospa-BlueControl® beschikt over 
talrijke energiespaarfuncties:
• Gebruik op halve kracht en frequentieregeling van  
 de pompen
• Verlagen van het waterniveau met directe afzuiging  
 vanuit het bassin
• Bediening zwembadafdekking
• Gebruik van zonne-energie
• Onderlinge uitsluiting en procesbesturing van attracties
• Frequentieregeling van de attractiepompen
• Filter automatisch doorspoelen
• Led-RGB verlichtingsbesturing
• Koppeling met klimaatbeheersingsinstallatie
• Besturing van de verwarming
• Doorgeven van zwembadwater aan een  
 warmtegeïsoleerde buffer voor buiten whirlpools
Al deze maatregelen verlagen de behoefte aan verwarming, 
stroom en wateronderhoudsmiddelen. Ze verminderen de 
bedrijfskosten en ontzien het milieu.
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De Ospa-Superfilterinstallaties verwijderen met hun extra laag 
active kool zelfs reuk- en smaakstoffen.

Met de Ospa-Chlorozoninstallaties® wordt het water grondig 
ontsmet om de allerbeste waterkwaliteit te kunnen leveren.



1 Ospa-BlueControl®

De intelligente besturing die de processen in de installatie auto-
matisch regelt, is het centrale element om voor het zwembad 
tot een maximale energiebesparing te komen. De communicatie 
tussen de componenten verloopt via de Ospa-zwembadbus en 
eventueel via het besturingssysteem van het huis.

2  Frequentiegeregelde circulatie- en attractiepompen
Ospa-circulatiepompen hebben een zeer hoog rendement en 
zijn heel energie-efficiënt. Een verdere besparing is mogelijk 
door het gebruik van frequentieomvormers voor de regeling van 
toerental en vermogen.

3  Omkeerafsluiter
Door de geoptimaliseerde Ospa-omkeerafsluiter hebben we de 
weerstand in de installatie aanzienlijk verlaagd, waardoor veel 
energie wordt bespaard.

4  Injector
Een injector en/of een kleine drijfwaterpomp met gereduceerde 
drijfwaterstroom. 

5  Hydrauliek van het bassin
Uit energetisch oogpunt wordt de hydrauliek van het bassin 
verbeterd door het inbouwen van meerdere zuigmonden. Daar-
door wordt de weerstand verminderd bij het aanzuigen van het 
water.

6  Waterbuffer
Energietechnische aanpassing en hydraulisch optimale plaat-
sing van de waterbuffer. De Ospa-waterbuffer is bovendien 
thermisch geïsoleerd. 

7  Leidingen
Door het gebruik van een grotere buisdiameter en bochten in 
plaats van knieën wordt de weerstand in de installatie duidelijk 
gereduceerd, waardoor veel energie wordt bespaard.  
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Overzicht van de energie-efficiënte 
installatie: Zo spaart u energie

Het Ospa-energieconcept verlaagt de bedrijfs-

kosten en ontziet het milieu bij gelijkblijvende 

waterkwaliteit en onverminderd zwemplezier.
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8  Watercirculatie
Na de stroomtechnische optimalisering van de installatie moet 
het volume worden aangepast dat wordt rondgepompt met 
behulp van de frequentiegeregelde pomp. Daardoor wordt nog 
meer energie bespaard.  

9  Verwarming van het zwembadwater
Energiebesparende, zeer efficiënte platenwisselaar voor lage 
temperatuur- en zonne-energieverwarmingsinstallaties met een 
gering warmteverlies. De verwarming kan ook via een bypass 
worden gebruikt. 

10  Ledverlichting
Door led- in plaats van halogeen-schijnwerpers te gebruiken 
kan veel energie worden bespaard. Ook de langere levensduur 
van de led-diodes legt minder beslag op onze natuurlijke hulp-
bronnen.

11  Besturing van waterattracties via BlueControl®  
Door het met BlueControl® geregelde programmaverloop en 
het voorkomen van gelijktijdig gebruik van de attracties worden 
kostbare verbruikspieken voorkomen.  

12  Verlagen van het waterniveau  
Bij buitenbaden met een overloopgoot wordt 's nachts het 
waterniveau verlaagd om warmteverliezen via de overloop te 
vermijden.

13  Leegmaken van de buiten whirlpool 
Het water van de whirlpool wordt 's nachts afgevoerd naar een 
thermisch geïsoleerde buffer om de bedrijfskosten zo laag mo-
gelijk te houden.

14  Sterk geïsoleerd bassin
Een thermisch isolerende laag van Styrodur geeft een effectieve 
bescherming tegen warmteverlies.

15  Afdekking 
Sinds tientallen jaren zorgen de Ospa-zwembadafdekkingen 
voor een maximale energiebesparing.
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De filosofie van Ospa
Het plezier aan het zwemmen en het 
eigen zwembad staat bij Ospa centraal. 
De producten van Ospa houden echter 
ook rekening met het milieu. 
Onze producten en werkmethoden zijn 
erop gericht om uw gezondheid te be-
schermen, uw welzijn te verbeteren en 
u door een verregaande automatisering 
te ontlasten van de taak om de milieu-
belangen in het oog te houden door een 
waterbehandeling die het milieu ontziet 

en in stand houdt. Dat wordt bereikt door 
een zo laag mogelijk gebruik van natuur-
lijke hulpbronnen, wateronderhouds-
middelen en energie. 
Maar niet alleen via onze producten pro-
beren we het milieu te beschermen, ook 
het bedrijf zelf is gefocust op energie-ef-
ficiëntie: zo is het bedrijfsgebouw dankzij 
een hoogwaardige warmte-isolatie, een 
moderne gasverwarming in plaats van de 
gebruikelijke oliestookverwarming en de 
inzet van frequentiegeregelde pompen 

geheel geconfigureerd voor duurzaam-
heid en een milieuvriendelijke bedrijfsvo-
ering. 
Hetzelfde geldt voor de vervaardiging van 
onze producten, die zijn ontworpen voor 
een energiezuinige productie die zo wei-
nig mogelijk gebruik maakt van natuurlijke 
hulpbronnen.
Door al deze maatregelen hebben we de 
belasting van het milieu met meer dan 
80.000 kg CO2 per jaar gereduceerd.
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Ontwerp en realisatie van zwembaden – milieuvriendelijk, 
energie-efficiënt en trendsettend met Ospa
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