




sopra z wembadtechniek –  
consequent tot  in het k leins te detai l

Zonder de juiste techniek zult u aan het mooiste zwembad en de 

fraaiste wellnessvoorzieningen op de lange termijn maar weinig 

plezier beleven.

Met onze geperfectioneerde en kwalitatief hoogwaardige sopra 

zwembadtechniek bieden wij u de beste voorwaarden voor 

optimale	 hygiëne,	 de	 hoogste	 veiligheid,	 aangenaam	 comfort	 en	

een energiezuinig gebruik tegen lage kosten.

Gedetailleerde informatie over de diverse thema’s is verkrijgbaar 

bij de sopra partner bij u in de buurt en op www.sopra.de.
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sopra zwembadtechniek

Schoon water

Zuivering van zwembadwater

U kunt erop vertrouwen dat fi lterinstallaties van sopra ervoor zorgen 
dat u langdurig over een natuurlijk goede waterkwaliteit beschikt. 
Daarvoor maken we gebruik van krachtige techniek en kwalitatief 
hoogwaardige op elkaar afgestemde productcomponenten. Door 
gerichte verbeteringen in de constructie hebben we fi lterinstallaties 
gecreëerd die aan de hoogste eisen voldoen en voor kristalhelder 
zwembadwater zorgen.

De fi lterinstallatie speelt een belangrijke rol bij de zuivering van het 
zwembadwater. Het zwembad wordt zo mechanisch gereinigd. Allerlei 
soorten vervuiling blijven in de fi ltervulling in het fi lterbed achter. Door 
de meerlaagse fi ltratie met AFM®-fi ltermateriaal (bij openbare 
zwembaden bovendien met 10 cm actieve koolstof/ kokosnoot 
koolstof) wordt het fi lterresultaat nog verder geoptimaliseerd. 
Organische verontreinigingen en de chloramine (gebonden chloor) die 
zich op basis daarvan vormt, worden uit het zwembadwater gefi lterd.

Voor elke toepassing leveren we ook een perfecte installatietechniek 
zonder dat er ergens anders aan kwaliteit wordt ingeleverd. 
Onze fi lterserie “Premium” staat voor maximale innovatie en 
productkwaliteit. Bij de ontwikkeling hebben we gebruik gemaakt 
van onze ruime ervaring op het gebied van zuivering van water 
van openbare zwembaden: fi ltersnelheid, fi ltermateriaal, interne 
waterverdeling en een bodem met nozzles voor optimaal terugspoelen. 
Alle uitgefi lterde resten worden handmatig of automatisch vanuit 
het fi lterbed eenvoudig en volledig uit het fi lter gespoeld. Door een 
krachtige fi ltertechniek is er slechts beperkt wateronderhoudsmiddel 
nodig, hoeft er minder vers water te worden toegevoegd en zijn de 
bedrijfskosten lager. Met de optimale fi ltertechniek van sopra is het 
water in uw zwembad altijd hygiënisch schoon.

sopra waterzuivering /desinfectie
Goed onderhoud van het zwembadwater bestaat niet alleen uit de 
mechanische fi ltratie van het water maar ook uit een voldoende 
doorstroming van het bad, de toevoer van vers water en, zeer 
belangrijk, de desinfectie en regeling van de pH-waarde. Vooral de 
pH-waarde is een belangrijke parameter, want deze beïnvloedt de 
desinfecterende werking van de chloorproducten. Neutraal, zuiver 
water heeft een pH-waarde van 7,0. Met desinfectie wordt het doden 
van bacteriën, virussen en schimmels bedoeld. Het desinfectiesysteem 
maakt gebruik van chloor en chloorproducten. De automatische sopra 
test meet- en regelinstallatie zorgt ervoor dat het desinfectiemiddel 
en het middel voor pH-correctie automatisch worden gedoseerd.

Ongezuiverd water

bij terugspoelen van vervuild water

Filtermateriaal

Steunlaag

Terugspoeling

Gezuiverd water

bij terugspoeling van bassinwater

Filtratie

Speciaal fi ltermateriaal

Opbouw fi ltervulling Premium System 3715
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Filterinstallatie particulier

sopra fi lterinstallatie particulier – Premium System Model 2515
Materiaal polyester, kleur RAL 7001, met een chemische beschermlaag,
binnen- en buitenzijde glad, serviceopening, transparant deksel 
Ø 250 mm, fi lterkruis met binnenleidingen, restwaterafvoerventiel 
3/4”, manometer met ontluchting. 
Dimensionering bij 30 m/h debiet.

Filterhouder Premium 2515 - D 520
Filterhoogte 760 mm - Filtercapaciteit 6 m³/h, Terugspoelcapaciteit 10 m3/h
Filterhouder Premium 2515 - D 640, Terugspoelcapaciteit 15 m3/h
Filterhoogte 790 mm - Filtercapaciteit 9 m³/h

sopra fi lterinstallatie particulier – Premium System Model 2815
Materiaal polyester, kleur RAL 7001, met een chemische beschermlaag,
binnen- en buitenzijde glad, serviceopening, transparant deksel 
Ø 380 mm, kijkvenster terugspoelcontrole, fi lterkruis met binnen-
leidingen, restwaterafvoerventiel ¾”, manometer met ontluchting.
Dimensionering bij 30 m/h debiet.

Filterhouder Premium 2815 - D 520
Filterhoogte 821 mm - Filtercapaciteit 6 m³/h, Terugspoelcapaciteit 10 m3/h
Filterhouder Premium 2815 - D 640
Filterhoogte 946 mm - Filtercapaciteit 9 m³/h, Terugspoelcapaciteit 15 m3/h
Filterhouder Premium 2815 - D 720
Filterhoogte 1.065 mm - Filtercapaciteit 12 m³/h, , Terugspoelcapaciteit 20 m3/h
Filterhouder Premium 2815 - D 840
Filterhoogte 1.150 mm - Filtercapaciteit 16 m³/h, , Terugspoelcapaciteit 26,5 m3/h

Handmatig terugspoelen
sopra 6-weg-terugspoelventiel

Kunststof ventiel op de locaties:

fi lteren, terugspoelen, spoelen met schoon water, geopend en gesloten.

Set terugspoelventielen 1½” – 2” – 2½” (zie pagina 10)

Automatisch terugspoelen
sopra staafventiel van pvc met automatische aandrijving voor water of

luchtdruk, met pvc aansluitmoffen, inwendige delen van V4A 1.4571, 

afdichting Viton/PTFE, ozonbestendig, incl. magneetventiel, handmatige 

noodbediening. Terugspoelventiel en schoonwater-spoelventiel 

DN 40 - DN 50 – DN 65 (zie pagina 10)

sopra fi lterpompen
Filterpompen 230 V/400 V circulatiecapaciteit 7-30 m3/h

(zie pagina 12)

Alternatieve frequentiegestuurde pompen
Filterpompen met aandrijving met variabel toerental, tot 90 % 

energie besparing, 0 circulatiecapaciteiten – max. 34 m3/h (zie pagina 12)

AFM®-actief, bioresistent fi ltermateriaal op basis van glas
Speciaal behandeld glaszand in verschillende korrelgroottes 

(zie pagina 11)

sopra filtertechniek

Model 2515

Model 2815
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sopra f i l tertechniek

Voor een br i l jante waterkwal i teit

 Filterinstallatie particulier

sopra fi lterinstallatie particulier – Premium Model 3215
Materiaal polyester, kleur RAL 7001, met een chemische beschermlaag,
binnen- en buitenzijde glad, serviceopening, transparant deksel
Ø 200 mm, kijkvenster terugspoelcontrole, mangat in transparant
deksel, fi lterkruis met binnenleidingen, restwaterafvoerventiel ¾”
manometer met ontluchting.
Dimensionering bij 30 m/h debiet.

Filterhouder Premium 3215 - D 520
Filterhoogte 1.380 mm - Filtercapaciteit 6 m³/h, Terugspoelcapaciteit 10 m3/h
Filterhouder Premium 3215 - D 640
Filterhoogte 1.410 mm - Filtercapaciteit 9 m³/h, Terugspoelcapaciteit 15 m3/h
Filterhouder Premium 3215 - D 720
Filterhoogte 1.410 mm - Filtercapaciteit 12 m³/h, Terugspoelcapaciteit 20 m3/h
Filterhouder Premium 3215 - D 840
Filterhoogte 1.430 mm - Filtercapaciteit 16 m³/h, Terugspoelcapaciteit 26,5 m3/h

sopra fi lterinstallatie particulier – Premium Model 3715
Materiaal polyester, kleur RAL 7001, met een chemische beschermlaag,
binnen- en buitenzijde glad, serviceopening, transparant deksel
Ø 200 mm, kijkvenster terugspoelcontrole, mangat in transparant
deksel Ø 270 mm, met ingebouwde bodem met nozzles en 
binnenleidingen, restwaterafvoerventiel ¾”, manometer met 
ontluchting.
Dimensionering bij 30 m/h debiet.

Filterhouder Premium 3715 - D 520
Filterhoogte 1.380 mm - Filtercapaciteit 6 m³/h, Terugspoelcapaciteit 10 m3/h
Filterhouder Premium 3715 - D 640
Filterhoogte 1.410 mm - Filtercapaciteit 9 m³/h, Terugspoelcapaciteit 15 m3/h
Filterhouder Premium 3715 - D 720
Filterhoogte 1.410 mm - Filtercapaciteit 12 m³/h, Terugspoelcapaciteit 20 m3/h
Filterhouder Premium 3715 - D 840
Filterhoogte 1.430 mm - Filtercapaciteit 16 m³/h, Terugspoelcapaciteit 26,5 m3/h

Alle fi lterinstallaties zijn als optie ook met automatische staafventielen leverbaar (zie pagina 10)

Model 3215

Model 3715
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Filterinstallatie Premium Public 2*

sopra kunststof fi lterhouder – Vulhoogte 1.500 mm
Van glasvezelversterkte polyesterhars, met inwendige afdichting. 
Grote revisie-opening aan bovenzijde. Binnenleidingen voor 
ongezuiverd water, versterkt met tegenlager, met ingebouwde bodem 
met nozzles, een grotere, aan de zijkant transparante serviceopening, 
kijkvenster terugspoelcontrole, kleur RAL 7001. Drukvattest door 
expert volgens fabrieksnorm. Druktest 3,5 bar; werkdruk 2,5 bar, 
maximale bedrijfstemperatuur 40°C.

Filterhouder Public 2 - D 640
Filterhoogte 2.480 mm - Filtercapaciteit 9 m³/h, Terugspoelcapaciteit 15 m3/h
Filterhouder Public 2 - D 840
Filterhoogte 2.630 mm - Filtercapaciteit 16 m³/h, Terugspoelcapaciteit 26,5 m3/h
Filterhouder Public 2 - D 1010
Filterhoogte 2.525 mm - Filtercapaciteit 24 m³/h, Terugspoelcapaciteit 40 m3/h
Filterhouder Public 2 - D 1260
Filterhoogte 2.650 mm – Filtercapaciteit 36 m³/h, Terugspoelcapaciteit 60 m3/h
Andere groottes op aanvraag.

* Alle Public-fi ltertanks conform DIN 19643; KSW/KTW en DVGW

Filterinstallatie Premium Public 1*

sopra kunststof fi lterhouder – Vulhoogte 1.200 mm
Van glasvezelversterkte polyesterhars, met inwendige afdichting. 
Grote revisie-opening aan bovenzijde. Binnenleidingen voor 
ongezuiverd water versterkt, met tegenlager, met ingebouwde bodem 
met nozzles, een grotere, aan de zijkant transparante serviceopening, 
ovaal kijkglas, terugspoelcontrole, kleur RAL 7001. Drukvattest door 
expert volgens fabrieksnorm. Druktest 3,75 bar; werkdruk 2,5 bar, 
maximale bedrijfstemperatuur 40°C.

Filterhouder Public 1 - D 640
Filterhoogte 2.018 mm - Filtercapaciteit 9 m³/h, Terugspoelcapaciteit 15 m3/h
Filterhouder Public 1 - D 840
Filterhoogte 2.330 mm - Filtercapaciteit 16 m³/h, Terugspoelcapaciteit 26,5 m3/h
Filterhouder Public 1 - D1010
Filterhoogte 2.225 mm - Filtercapaciteit 24 m³/h, Terugspoelcapaciteit 40 m3/h
Filterhouder Public 1 - D 1260
Filterhoogte 2.350 mm - Filtercapaciteit 36 m³/h, Terugspoelcapaciteit 60 m3/h
Andere groottes op aanvraag.

sopra f i l tertechniek

Voor natuur l i jk  welbehagen

Voorbeeld meerlaagse vulling
8
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Filtertechniek Premium Privat

sopra Premium fi lterinstallaties zijn ontworpen voor toepassing in hoogwaardige, particuliere zwembaden, zodat 
alle zweminstallaties volledig automatisch beschikken over kwalitatieve fi ltertechniek.

Het fi lterprogramma van sopra omvat de volgende Premium System-productgroepen:

Premium 2515 – Eenlaagsfi lter met fi lterkruis

Premium 2815 – Eenlaagsfi lter met verhoogde fi lterlaag, met fi lterkruis

Premium 3215 – Meerlaagsfi lter met fi lterkruis

Premium 3715 – Meerlaagsfi lter met bodem met nozzles

Premium Public 1 + 2 – Meerlaagsfi lter conform DIN met bodem met nozzles (zie afbeelding op pagina 8)

Alle fi lterinstallaties zijn leverbaar met handmatige en automatische terugspoelapparatuur en met standaardpompen 
of technisch hoogwaardige frequentiegestuurde pompen en bijpassende besturingstechniek.
Serviceopening, mangat en kijkvenster zijn voorzien van een transparant, doorzichtig deksel, zodat
het binnenwerk van de fi lterinstallatie kan worden beoordeeld.

Geschikt fi ltermateriaal is het actieve, bioresistente AFM®-fi ltermateriaal op basis van groen glas.

Voordelen AFM®-fi ltermateriaal:
(zie pagina 11)

sopra f i l tertechniek

Innovat ief  en eff ic iënt

Filtertechniek Premium Privat

Innovat ief  en eff ic iënt

2515 2815 3215/3715
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Afhankelijk van de grootte en de benutte capaciteit moeten 
fi lterinstallaties regelmatig worden teruggespoeld, om uitgefi lterde 
verontreinigingen naar het riool af te voeren. De klep stuurt de 
waterstroom en keert deze afhankelijk van de gekozen instelling om.

Daardoor stroomt het water in omgekeerde richting door de 
fi lterhouder en kan er worden teruggespoeld. Deze en nog meer 
functies zijn met een hendel eenvoudig en overzichtelijk in te stellen. 
Na het terugspoelen moet er vers water worden toegevoerd, zodat het 
oorspronkelijke waterniveau weer wordt bereikt. Dat kan handmatig 
door water bij te vullen of automatisch via een niveauregeling.

Automatisch terugspoelsysteem-staafventiel

Onze automatische terugspoel- en schoonwater-spoelventielen bieden 
de hoogste bedrijfszekerheid en kunnen op elke sopra fi lterhouder 
worden aangesloten. Bij stroomuitval worden de ventielen automatisch 
gesloten, zodat het zwembad niet onbedoeld kan leeglopen. 
De hoogwaardige afdichtingen van Viton en Tefl on garanderen een 
optimale werking. De ventielen zijn binnen 1 – 2 seconden gesloten 
en zijn bijzonder stil.

sopra terugspoelsysteem-pvc-staafventiel
Met automatische aandrijving voor water of lucht. DN 40 - DN 125 
met pvc-aansluitmoffen of aansluitnippel, binnenwerk van V4A 1.4571, 
afdichting Viton/PTFE, ozonbestendig, incl. magneetventiel, met 
handmatige noodbediening. Alle aansluitbuizen zijn 90° verstelbaar. 
Zonder stroming is de klep in de fi ltratiestand gesloten, bij een 
beperkte hydraulische weerstand.

De diverse uitvoeringen van de sopra staafventielen zijn ook voor 
andere toepassingen geschikt, zoals:

 omschakeling voor ECO-bedrijf (spaarstand)
 omschakeling voor zwembad – zonne-energie
 omschakeling voor combibedrijf zwembad – whirlpool 
 omschakeling van diverse waterattracties
 automatisch reinigen van de overloopgoot
 automatisch leeglopen van zwembad

Handmatig terugspoelen

sopra automatisch terugspoelsysteem

10
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Dit revolutionaire fi ltermateriaal is uiterst bioresistent. De fi lterfunctie 
wordt langdurig aanzienlijk verbeterd. Door een goede fl occulatie in 
combinatie met AFM®-fi ltratie kunnen deeltjes tot 0,1 micron grootte 
evenals veel opgeloste stoffen worden uitgefi lterd.

AFM® is de afkorting van “Activated Filter Media” op basis van groen
glas. Door de hoge negatieve adsorptiekrachten fi ltert AFM®

minimaal 30% meer organische stoffen dan kwarts- of glaszand.

AFM® heeft bovendien katalytische en oxiderende eigenschappen, 
waardoor het beschermd is tegen aangroei van bacteriën. 
AFM® voorkomt de opbouw van een biofi lm in het fi lterbed. Dat 
betekent: geen schadelijke trichloramine, geen chloorgeur, een lager 
chloorverbruik en een duidelijk lager risico op ziekteverwekkers, zoals 
legionellabacteriën. AFM® is zelfdesinfecterend en zorgt voor gezonde 
lucht en kristalhelder water.

Voordelen:
  kristalhelder water
  lager chloorverbruik
  geen trichloramine – geen chloorgeur
  geen biofi lm – geen legionellabacteriën
  ook bijzonder geschikt voor chloorvrije systemen

Filtervulling:
Wij adviseren de volgende laagopbouw:
  70% AFM®-1
  15% AFM®-2
  15% AFM®-3

Mocht er tot nu toe zand of glaszand zijn gebruikt, dan is dat eenvoudig 
te vervangen door AFM®. Aangezien het soortelijk gewicht van zand 
1450 kg/m3 is en het soortelijk gewicht van AFM® 1250 kg/m3, is er circa 
15% minder AFM® nodig. Wanneer het fi lter bijv. 150 kg zand bevat, is 
er maar 125 kg AFM® nodig.
AFM® wordt in 4 verschillende korrelgroottes geleverd en moet als 
volgt worden gebruikt:
AFM® korrel 1 = 0,4 tot 1,0 mm korrelgrootte
AFM® korrel 2 = 1,0 tot 2,0 mm korrelgrootte
AFM® korrel 3 = 2,0 tot 4,0 mm korrelgrootte

AFM®-1

AFM®-2

AFM®-3

sopra AFM®-filtermateriaal

 AFM® – Geactiveerd, bioresistent
fi ltermateriaal op basis van glas
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sopra fi lterpomp classic 18/ 10 - 16 m3/h bij 6 m / wk
Blokpomp met geïntegreerde vezelvanger en gelakte motoren, 
balg-sleepringdichting gemonteerd op kunststof waaiernaaf, 
motor- resp. pompas komt niet in aanraking met het water in het circuit, 
elektrische scheiding, inhoud vezelvanger ca. 3 l, maasbreedte 
aanzuigzeef ca. 3,2 x 2,6 mm. Incl. openingssteun voor deksel.

sopra fi lterpomp perfect 19/ 7 - 30 m3/h bij 8 m / wk
Bijzonder effi ciënte pomp, met geïntegreerde vezelvanger en 
transparant deksel met geïntegreerde led-verlichting. Gelakte 
motoren in stille uitvoering, balg-sleepringdichting gemonteerd op 
kunststof waaiernaaf, motor- resp. pompas komt niet in aanraking 
met het water in het circuit, elektrische scheiding, inhoud vezelvanger
ca. 3 l, maasbreedte aanzuigzeef ca. 3,2 x 2,6 mm. Incl. openingssteun 
voor transparant deksel en geïntegreerde pennen voor het 
verwisselen van de batterijen voor de leds.

sopra fi lterpomp perfect 19 | VS (variable speed)
Bijzonder effi ciënte en zeer stille blokpomp met geïntegreerde 
vezelvanger en transparant deksel met geïntegreerde led-verlichting. 
Gelakte motoren in stille uitvoering, balg-sleepringdichting 
gemonteerd op kunststof waaiernaaf, motor- resp. pompas komt 
niet in aanraking met het water in het circuit, elektrische scheiding, 
inhoud vezelvanger ca. 3 l, maasbreedte aanzuigzeef ca. 3,2 x 2,6 mm. 
Variabel debiet: 0-28 m3/h.   

sopra fi lterpomp premium 18 | VS (variable speed)
Blokpomp met geïntegreerde vezelvanger en transparant deksel met 
geïntegreerde led-verlichting. Balg-sleepringdichting gemonteerd 
op kunststof waaiernaaf. Motor- resp. pompas komt niet 
in aanraking met het water in het circuit. Elektrische scheiding. 
Variabel debiet: 0-34 m3/h.

FlowVis® debietmeter
De FlowVis® debietmeters kunnen in elke positie worden gemonteerd 
en hebben een geïntegreerde terugslagklep. De meetnauwkeurigheid 
bedraagt ruim 97%. De weergave is in liter per minuut (LPM).

DN 40 / d 50 mm 40- 360 lpm 2,4-21,6 m3/h 
DN 50 / d 63 mm 40-400 lpm 2,4-24,0 m3/h 
DN 80 / d 90 mm 340-833 lpm 20,0-50,0 m3/h 
DN 100 / d 110 mm  568-1.069 lpm 34,0-64,0 m3/h
  

fi lterpompen

sopra filterpompen

premium 18 | VS

FlowVis®

perfect 19 | VS

perfect 19

| VS

|| VS

premium 18 

perfect 19 perfect 19 

classic 18
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sopra filterbesturingen

fi lterbesturingen

sopra pool control classic 20 | 230 
Filterbesturing met groot touchscreen, eenvoudig te bedienen dankzij 
de gebruiksvriendelijke interface.  Alle belangrijke parameters 
zijn overzichtelijk in beeld. De besturing bestaat verder uit een 
temperatuurregeling en aansluitmogelijkheden voor doseersysteem, 
terugspoelbesturing EUROTRONIK-10 en voor de sopra 
overlooptankbesturing 20. 

sopra pool control classic 20 | 400
Deze fi lterbesturing heeft daarnaast ook een elektronische 
motorbeveiliging (0 - 8 A) en een aansluiting voor een 400 V-fi lter-
pomp.

sopra pool control classic 20 | pro 
Filterbesturing met digitaal display en zeer eenvoudige bediening. 
Aansluitmogelijkheden voor:
- Niveaubesturing voor skimmer, overloopbassin
- Terugspoelventiel, schoonwater-spoelventiel, zuigventiel
- Luchtcompressor van 230 V
- Verwarming van 230 V
- Zonneverwarming 
- Schoonwatersuppletie
- Doseersysteem (230 V en potentiaalvrij)
- Vlokpomp
- Alarmuitgang (potentiaalvrij)
- Vorstalarm met automatische inschakeling van de fi lterpomp
- Filterpompen met toerentalregeling

sopra pool control perfect 20 
De zwembadregeling met 7 inch touchscreen is geschikt voor de 
besturing van fi lterpompen met toerentalregeling, voor ongeregelde 
230V- en 400V-pompen en voor omschakeling zwembassin-whirlpool. 
In combinatie met de sopra fi lter control plus kan er nog een 
fi lter-installatie incl. terugspoeling aangestuurd worden. 
Met webserver, LAN-aansluiting, e-mailfunctie, internetaansluiting, 
gebouwbesturingstechniek, computernetwerk, ECO-modus, 
temperatuurregeling, niveauregeling voor zwembaden met 
overloopgoot of skimmer, vorstbeveiliging, motorbeveiliging, 
aansluitmogelijkheden voor lucht-temperatuursensoren, doseer-
systeem, staafventielen.

sopra pool control perfect 20

sopra pool control classic 20 | pro

sopra pool control classic 20 | 230 
sopra pool control classic 20 | 400
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fi lterbesturingen

sopra f i l terbestur ingen

Perfecte aanvul l ingen

sopra pool control premium 18
Confi gureerbare zwembadregeling voor tijdafhankelijk aansturen van 
de watercirculatie met geïntegreerde ECO-spaarmodus, regeling van 
pompen met of zonder toerentalregeling, omschakeling zwembassin-
whirlpool, niveauregeling van bassin met overloopwatertank via 
sondes respectievelijk bij skimmerbassin met niveauschakelaar,
terugspoelbesturing, aansturing van max. drie staafventielen 
(bodemafvoer, terugspoel- en schoonwater-spoelventiel), 
temperatuurregeling met vorstbeveiligingsfunctie, automatische 
inschakeling van de circulatiepomp bij werking op zonne-energie, 
verlichtingsregeling, besturing van een uv-installatie, geïntegreerde 
beveiligingsfuncties bij zwembadafdekking open/gesloten, 
doseringsregeling en andere beveiligingsfuncties, zoals bij storing 
afvalwater, storing schoon water enz. en aansturing/visualisatie van 
de sopra doseer- en ventilatietechniek. Instelling van parameters 
en bediening van de zwembadregeling gebeurt op apparaten met 
internetverbinding zoals een laptop, pc, panel-pc, via een 
LAN-verbinding en standaard browser op de webpagina‘s die deel 
uitmaken van de fi lterbesturing. 

Via een extra door de opdrachtgever te leveren WLAN-router is dit ook 
mogelijk via smartphone of tablet. Met de sopra pool control premium 18 
zijn alle belangrijke instellingen gemakkelijk en begrijpelijk te monitoren 
en aan te passen, voor een optimale waterkwaliteit in combinatie met 
de meest energiezuinige werking. Een centrale besturingseenheid 
voor het zwembad van nu. Met touchdisplay (bedieningspaneel).

sopra touch panel PC 18
Beelddiagonaal van 26,4 cm (10,42”), industrieel tft-lcd-scherm 
800 x 600 px, optioneel 1024 x 768 px 
- Projected capacitive touch, zonder ventilator
- CPU Intel Bay Trail J1900, Quadcore 1,99 - 2,4 GHz, RAM max. 8 GB
-  Frontglas displayglas, microgeëtst, veiligheidsglas met witte 

keramische print
-  Leveringsomvang: Panel-pc incl. 4 GB RAM, SSD mSATA 120 GB, 

driver-cd, 12V-voeding met voedingskabel
- Windows 10 Professional 64-bits geïnstalleerd en geactiveerd

sopra touch panel PC18 (optional)

sopra pool control premium 18
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sopra f i l terbestur ingen

Perfecte aanvul l ingen

sopra f i l terbestur ingen

Steeds overz icht houden

Spa Control Wellness-besturing

De sopra Spa Control wordt via een aanraakscherm in de zwembadhal 
bediend. De gebruiker van de wellness-oase kiest zijn persoonlijke 
ontspanningsprogramma door dit met een vinger op een groot 
beeldscherm te selecteren. Wanneer hij wil zwemmen, activeert hij 
het zwemprogramma op het aanraakscherm. Dat is alles wat hij hoeft 
te doen. Geen talloze schakelaars en afzonderlijke besturingen, maar 
slechts één centraal bedieningspunt.

Altijd overzicht houden over de waterkwaliteit, de fi lterapparatuur en 
het binnenklimaat, alle belangrijke gegevens direct oproepbaar, dat 
is het door veeleisende klanten gewenste comfort. De bediening van 
de automatische zwembadafdekking, de verlichting en de massage-of 
tegenstroominstallatie is eveneens mogelijk via de nieuwe sopra Spa 
Control.

Uitbreidingsmogelijkheden voor sauna, stoombad en douche-attractie 
evenals bepaalde vooraf gekozen verlichtingsscenario’s en 
achtergrondmuziek in de zwembadhal kunnen in de sopra Spa Control 
worden geïntegreerd. Alle belangrijke en relevante gegevens worden 
in bedrijfslogboeken gearchiveerd en kunnen naar wens op elk moment 
worden opgevraagd en ingezien. Storingen in de installatietechniek 
worden via e-mail met vermelding van het type storing snel aan de 
ingestelde ontvanger verstuurd.

De volgende besturingen kunnen in de sopra Spa Control
worden geïntegreerd: 

  fi lterbesturing
  niveauregeling voor oppervlakte-afzuiging/skimmer
  overlooptankbesturing
  zwembadattracties
  whirlpoolbesturing
  meet- en regelinstallatie voor waterzuivering
  stoombadbesturing
  saunabesturing
  thermenbesturing
  airconditioning en ontvochtiging van de zwembadhal 
  zwembadverlichting

Individueel ontworpen compleet regelsysteem voor 
thuis- en wellnesstechniek - op aanvraag.

15
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IOT Gateway

SERVICE

Voorbeelden voor systemen en apparatuur van het smart zwembad, die met de cloud 
kunnen worden verbonden.

sopra c loud

Als op wolken zwemmen

Voor het koppelen van sopra apparatuur aan de sopra webportal: 
IOT Gateway 

5V DC voeding via 100 - 240 VAC 50/60Hz-adapter, max. 15 W 
opgenomen vermogen, toegestane omgevingstemperatuur bij 
bedrijf 0 - 50°C, bewaartemperatuur -20 - +70°C, gewicht ca. 300 g, 
CE-markering, RoHS-conforme kunststof behuizing van 
beschermklasse IP20

Afmetingen behuizing: 165 x 66 x 90 mm (lxbxh)

Interfaces: 1x ethernet-interface 10/100 Mbit/s RJ45-bus, 1x Modbus 
RTU (galvanisch gescheiden) schroefklemverbinding

Optische weergave:  2 x status-led

Ondersteunde apparatuur:
sopra test premium 17, soprazon premium 19, sopra pool control 
touch, Herget, UWE, EOS, Arend, grando

Digitalisering houdt niet op bĳ  het zwembad:

Via de sopra cloud zĳ n alle apparaten in de technische 
ruimte met elkaar verbonden en kunnen ze op 
afstand worden aangestuurd.

 Zo heeft de eigenaar van het zwembad op afstand 
tœ gang tot alle zwembadtechniek. 

Een groot voordeel: mocht er een storing zĳ n, dan 
kunnen onze sopra partners op afstand onderhoud 
en aansturingen uitvœ ren. Snel en simpel.

16
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DESINFEKTION MESS- UND REGELTECHNIK

WASSER – KRISTALLKLAR UND REIN

Een optimale waterkwaliteit kan alleen worden bereikt wanneer 
onderhouds- en correctiemiddelen exact worden gedoseerd vol-
gens de actuele behoefte. Er mag niet worden ondergedoseerd en 
ook niet worden overgedoseerd. De volautomatische meet- en rege-
linstallatie houdt de waterwaarden binnen de optimale zone.

Wat levert dat op?
Continu briljant, kristalhelder water. Risico’s voor de gezondheid en 
schade door corrosie van de installatie worden effectief voorkomen. 
De apparatuur kan zonder problemen worden bediend. Met onze 
sopra wellness-besturing kunt u de kwaliteit van het zwembadwater 
ook op afstand bewaken en via een aanraakscherm eenvoudig en 
comfortabel corrigeren. De zwembadinstallatie wordt veiliger en de 
bedrijfskosten worden lager.

sopra-test-light
Installatie die speciaal is bedoeld voor de behoeften van kleinere 
particuliere zwembaden met pH- en redox-elektrode. Met 
geïntegreerde slangpompen voor aansluiting van desinfectie- en 
pH-correctiemiddelen. Het chloorgehalte wordt bereikt afhankelijk 
van de redox-spanning.

sopra-test-premium 17 (Cl-pH)*
Voor chloor en pH-waarde, microprocessortechniek met doseer-
besturing, voor toevoeging van desinfectiemiddel en pH-correctie. 
Aansturing van de sopra-test doseereenheden en/of het soprazon-
elektrolyse- desinfectiesysteem. Met aanraakscherm voor de actuele 
meetwaarden voor chloor, pH en temperatuur. Moderne communicatie-
mogelijkheden via RS 485, USB- en Ethernet-interface. Geschikt voor 
particuliere installaties. Bewaking op afstand via sopra pool control is 
mogelijk.

sopra-test-premium 17 (Cl-Rx-pH)*
Voor chloor, pH-waarde en redox-spanning, uitvoering conform 
DIN 19643, microprocessortechniek met doseerbesturing, voor 
toevoeging van desinfectiemiddel en pH-correctie. Aansturing van 
de sopra-test doseereenheden en/of het soprazon-elektrolyse-
desinfectie. Met aanraakscherm voor de actuele meetwaarden 
voor chloor, pH, redox en temperatuur. Moderne communicatie-
mogelijkheden via RS 485, USB- en Ethernet-interface. Geschikt voor 
openbare en particuliere installaties. Bewaking op afstand via sopra 
pool control is mogelijk.

sopra meet- en regelapparatuur voor desinfectie

sopra-test-light

sopra-test-premium 17

*  Optioneel: met meetmodule voor meting van 
geleidingsvermogen.
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premium 19

De nieuwe elektrolyse-installatie soprazon® premium 19 zet 
pekel om in een natriumhypochlorietoplossing. Afhankelĳ k van 
het type apparaat is de capaciteit 5-25 g/h of 5-70 g/h 
chloor, met een productconcentratie van max. 7,5 g/l; al wat 
nodig is zĳ n onthard water, zout en stroom. Er worden geen 
chemicaliën opgeslagen.

De belangrijkste functies, die een betrouwbare werking waarborgen, 
zijn beschikbaar via het bedieningspaneel op het touchscreen van 
4,3 inch en zijn bijzonder eenvoudig en intuïtief te bedienen. 
De apparatuur wordt aangestuurd via een extern meet- en 
regelsysteem, zoals sopra test premium 17. 

De microprocessorbesturing beschikt over voldoende digitale 
en analoge in- en uitgangen en over diverse interfaces (Ethernet, 
RS485, USB) waardoor deze eenvoudig kan worden geïntegreerd, 
bijvoorbeeld in systemen voor gebouwenbeheer. Ook zijn er diverse 
veiligheidsfuncties geïntegreerd. De nieuw samengestelde 
desinfectieoplossing wordt samen met de waterstof rechtstreeks in het 
circuit van het bassin geleid. Het bereidingsproces wordt doorlopend 
bewaakt, gecontroleerd en geoptimaliseerd.  Onderhoudsintervallen 
worden automatisch weergegeven. Het unieke ontwerp van de 
soprazon® premium 19 zorgt niet alleen voor een optimale 
chloorproductie bij zeer goede zoutomzetting, maar ook voor een 
laag stroomverbruik en een breed temperatuurbereik. 

De robuuste elektrolysekamer is zo ontworpen dat doorstroming 
optimaal is en geen onderhoud nodig is. Daardoor kan een 
hoogwaardige natriumhypochlorietoplossing worden geproduceerd. 
Dankzij het compacte ontwerp kan het systeem eenvoudig op een 
muur worden gemonteerd. Op de plek van de montage moeten dan 
nog wel aansluitingen voor stroom-, pekel- en proceswatertoevoer 
worden gemaakt.

Het frame is bijzonder compact waardoor alle componenten 
eenvoudig toegankelijk zijn voor onderhoud. Dit geldt ook voor alle 
hydraulische aansluitingen en de bekabeling. De werking van de 
zoutoplossingstank en het dubbele onthardingssysteem zijn perfect 
op elkaar afgestemd. 

Door de opdrachtgever moet een wateraansluiting met drukregelaar 
worden gemonteerd. Een cascaderegeling (gebruik van meerdere 
systemen) is mogelijk.

sopra meet-  en regelapparatuur voor desinfec t ie

Bac ter iën en ziek tek iemen zi jn kansloos
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Tel.: +49 (0)2 61 98 30 8-0

info@sopra.de · www.sopra.de

Goede redenen om voor sopra zwembadtechniek te k iezen

 Zorgvuldig op elkaar afgestemde productcomponenten

 Hoge kwaliteit, lange levensduur en economisch rendabel

 Constructie – Productie – Montage, alles in eigen regie 

	 Innovatieve	en	efficiënte	filtertechniek

 Geen algvorming of troebel water dankzij hoog desinfecterend vermogen

  Geen ongewenste bijwerkingen zoals geurvorming of geïrriteerde ogen en 
slijmvliezen

  Geen verzouting van het zwembadwater door optimale dosering; daardoor 
een constante en uitstekende waterkwaliteit

 Gebruiksvriendelijk zonder voortdurend te moeten bijstellen 

 Zeer klein oppervlak door ruimtebesparende, compacte constructie

 Lage bedrijfskosten
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