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Представляємо вам наші системи фільтрації та обладнання товарної марки
Aquaking Red Label. Основу цих фільтраційних систем становить широко
відомий барабанний фільтр Red Label. Цей барабанний фільтр
нідерландського виробництва, зроблений з поліпропілену (ПП) та забезпечує
чудову механічну фільтрацію.
Високоякісні інноваційні рішення, застосовані у цьому барабанному фільтрі, у
поєднанні з надзвичайно високою простотою використання роблять фільтри
Red Label виробами, які не мають аналогів. Ідеальним доповненням до
барабанного фільтра Red Label є модуль Red Label з рухомим
біозавантаженням, що забезпечує необхідне біологічне очищення води
вашої водойми. Це поєднання підібране таким чином, щоб система фільтрації
могла забезпечувати стабільну бактеріальну мікрофлору та оптимальне
розкладання шкідливих речовин.
Комбіновані фільтри об'єднують барабанний фільтр та фільтр з рухомим
біозавантаженням в одній компактній системі фільтрації, призначеної для
забезпечення оптимальної якості води.
Компанія Red Label пропонує ряд виробів, які у поєднанні з фірмовими
фільтрами можуть реалізувати найкращу можливу систему очищення для
вашої водойми. Від високоякісних насосів для ставків до обладнання
ультрафіолетових (УФ) стерилізаторів води та донних дренажних систем.
Компанія також пропонує ряд додаткового вдосконаленого обладнання з
цього каталогу, яке може доповнити екосистему вашої водойми. В
асортименті продукції Red Label можна знайти повне, оптимальне рішення,
яке підійдє для будь-якої ситуації водопідготовки декоративного ставка.
Якщо у вас виникнуть питання, ми будемо раді на них відповісти. Ви можете
надіслати електронний лист на адресу info@aquaking.com.ua або
зателефонувати нам за телефонами +38 073 521 27 30 у будь-який час.
З повагою,
Aquaking Red Label
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ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО.
Компанія Aquaking Red Label розробляє та втілює в життя проектні рішення
фільтрації
води
на
власному
високотехнологічному
виробництві.
Виробничий цех Red Label призначений виключно для виготовлення нашого
обладнання. Різноманітні виробничі підрозділи та найсучасніше обладнання
дозволяють досягти дуже ефективного та дієвого способу виробництва.
Звичайно, все це неможливо без висококваліфікованого персоналу.
Найвищий пріоритет для Red Label – це забезпечення незмінно високої
якості.
Завдяки нашим методам виробництва та застосуванням сучасних матеріалів
ми мінімально залежимо від третіх осіб, що дозволило досягти найбільшої
гнучкості та надзвичайно коротких термінів виготовлення та поставки
виробів кінцевому споживачу. У нашому випадку кожна конкретна ситуація
вимагає правильно підібраного рішення.
Навіть якщо наш дуже широкий асортимент товарів не відповідає вашим
конкретним вимогам, ми все одно можемо запропонувати вам рішення
практично у всіх випадках. Спільно з нашими консультантами ви зможете
реалізувати найцікавіші ідеї та рішення щодо фільтрів. Від додавання
додаткового входу або виходу до вашого барабанного фільтру до
складання фільтра повністю відповідно до ваших побажань.
Все, що необхідно для вашої водойми є в асортименті Red Label!

КОМБІНОВАНІ ФІЛЬТРИ PRO XL

КОМБІНОВАНІ ФІЛЬТРИ PRO З
ТЕХНІЧНИМ ПРИМІЩЕННЯМ

Ми завжди відкриті для ваших відгуків та побажань.

БАРАБАННІ ФІЛЬТР PRO XL

Наш великий досвід розробки виробів для водойм дозволив створити цілий
ряд різних фільтрів. Наші системи Plug & Play найсучасніші комплексні
рішення від кращих у своєму роді багатокамерних та зрошувальних фільтрів
до найсучасніших комплектів фільтрації води. Якщо у вас є ідеї або
пропозиції, будь ласка, зв'яжіться з нашими спеціалістами з компанії Red
Label.

Кожна система фільтрації Red Label
зібрана з максимальною уважністю із
високоякісних
матеріалів
та
компонентів.
Щоб
забезпечити
відповідну систему фільтрації в будьякій
ситуації,
наш
асортимент
представлений
фільтрами
серій
BASIC та PRO. ФільтриRed Label
широко відомі своїм великою
кількістю стандартних компонентів.
Якщо стандартна модель фільтра не
повністю
відповідає
вашим
побажанням,
її
легко
можна
розширитирізним
додатковим
обладнанням

КОМБІНОВАНІ ФІЛЬТРИ INLINE

У галузі потенційної сировини для обладнання Red Label ми постійно
тримаємо руку на пульсі нових розробок. Значною мірою враховуються
екологічні аспекти. Ми користуємось послугами тільки тих постачальників,
які відповідають нашим суворим стандартам якості та захисту довкілля.
Завдання нашого відділу проектування полягає у визначенні застосування
матеріалів та дотримання високих вимог якості Red Label. Тісна співпраця
між нашими фахівцями та нашими партнерами гарантує, що продуція під
брендом Red Label завжди відповідає новітнім технологіям та ідеям у галузі
фільтрації.

ВДОСКОНАЛЕНА ЯКІСТЬ.

КОМБІНОВАНІ ФІЛЬТР BASIC

Відділ проектування продукції Aquaking Red Label постійно працює над
впровадженням інновацій, удосконаленням та новими рішеннями у галузі
фільтрації. Більшою мірою ми приділяємо увагу питанням практичного
характеру, що виникають у кінцевого споживача. Щоб бути в курсі
практичних потреб, ми постійно консультуємось з дилерами, та людьми, що
займаються обслуговуванням. За допомогою такого виду зворотнього
зв'язку ми можемо оперативно відреагувати на можливі пропозиції щодо
вдосконалення виробів.

БАРАБАННІ ФІЛЬТРИ BASIC

ІННОВАЦІЇ.

ФІЛЬТРИ BASIC & PRO
КОМБІНОВАНІ ФІЛЬТРИ JOY & HAPPY

AQUAKING RED LABEL

Високоякісний поліпропілен
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Вбудований УФ стерилізатор 40 Вт

●

●

●

●

● Входить в стандартну комплектацію.
● Додаткове оснащення, що купується
окремо за додаткову плату.

Вбудований УФ стерилізатор 80 Вт (нерж. сталь INOX)

Вбудований промивний насос 3 бар
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Вбудований промивний насос з нерж. сталі 5 бар

Фільтруюча панель BASIC з нерж. сталі 120мк

●●

●

Фільтруюча панель PRO з нерж. сталі 80мк
Блок керування BASIC

●

●

●

●

Блок керування BASIC LUXE

●

●
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●

Блок керування PRO з регулюванням рівня промивки

Захист від "сухого ходу"

●

●

●

●

Поплавковий датчик рівня

●

●
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●

Регулювання рівня за допомогою датчика тиску

Засувки VDL

●

●

●

●

●

●

●

Гумові фітінги Pipeconx

●

●

●

●

●

●

●

Вільноплаваюче біозавантаження HEL-X

●

●

●

●

●

Фільтраційний матеріал RED X

●

●

●

●

●

2 роки гарантії*

●

●

●

●

●

●

●

Включаючи службу підтримки

●

●

●

●

●

●

●

*гарантія не розповсюджується на фільтруючі панелі, УФ змінні лампи та кварцеві колби до УФ стерилізаторів
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фільтрації. Більшою мірою ми приділяємо увагу питанням практичного
характеру, що виникають у кінцевого споживача. Щоб бути в курсі
практичних потреб, ми постійно консультуємось з дилерами, та людьми, що
займаються обслуговуванням. За допомогою такого виду зворотнього
зв'язку ми можемо оперативно відреагувати на можливі пропозиції щодо
вдосконалення виробів.

БАРАБАННІ ФІЛЬТРИ BASIC

ІННОВАЦІЇ.

ФІЛЬТРИ BASIC & PRO
КОМБІНОВАНІ ФІЛЬТРИ JOY & HAPPY

AQUAKING RED LABEL

Високоякісний поліпропілен

●

●

●

●

●

●

●

Вбудований УФ стерилізатор 40 Вт

●

●

●

●

● Входить в стандартну комплектацію.
● Додаткове оснащення, що купується
окремо за додаткову плату.

Вбудований УФ стерилізатор 80 Вт (нерж. сталь INOX)

Вбудований промивний насос 3 бар

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Вбудований промивний насос з нерж. сталі 5 бар

Фільтруюча панель BASIC з нерж. сталі 120мк

●●

●

Фільтруюча панель PRO з нерж. сталі 80мк
Блок керування BASIC

●

●

●

●

Блок керування BASIC LUXE

●

●

●

●

Блок керування PRO з регулюванням рівня промивки

Захист від "сухого ходу"

●

●

●

●

Поплавковий датчик рівня

●

●

●

●

Регулювання рівня за допомогою датчика тиску

Засувки VDL

●

●

●

●

●

●

●

Гумові фітінги Pipeconx

●

●

●

●

●

●

●

Вільноплаваюче біозавантаження HEL-X

●

●

●

●

●

Фільтраційний матеріал RED X

●

●

●

●

●

2 роки гарантії*

●

●

●

●

●

●

●

Включаючи службу підтримки

●

●

●

●

●

●

●

*гарантія не розповсюджується на фільтруючі панелі, УФ змінні лампи та кварцеві колби до УФ стерилізаторів
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КОМБІНОВАНІ
ФІЛЬТРИ JOY & HAPPY
ОСОБЛИВОСТІ:
• Високоякісний поліпропілен
• Фільтруюча панель
з нерж. сталі 120мк
• Вбудований промивний
насос
• Вбудований УФ стерилізатор
(нерж. сталь INOX)
• Блок керування в комплекті
• Поплавковий датчик рівня
води
• Регулювання рівня промивки
• Захист від "сухого"
вмикання насоса
• Запатентоване ущільнення
барабана
Система
щіток для желоба
•
брудної води
• Захисна кришка в комплекті
• Служба підтримки

КОМБІНОВАНІ
ФІЛЬТРИ
F2010012

Ми хотіли б познайомити вас з нашою новітньою системою фільтрів,
комбінованим фільтром JOY. Фільтр повного циклу очищення води з
продуктивністю не менше 20000 літрів на годину. Поєднання барабанного
фільтра, вбудованого УФ стерилізатора, біологічного фільтра з рухомим
завантаженням та камери з нерухомим біозавантаженням гарантує, що ви
зможете насолоджуватися ставком із системою фільтрації, яка працює повністю в
автоматичному режимі. Невеликі габарити гарантують, що комбінований фільтр
JOY можна встановити практично на будь-якому малому та середньому ставку.
Фільтри Red Label JOY та HAPPY забезпечують високоякісну і цілком досконалу
систему фільтрації за найкращою ціною. Ці фільтри Red Label поставляються з
унікальними доповненнями в стандартнй комплектаії. Ці моделі обладнанні
вбудованим промивним насосом, що забезпечує низький рівень шуму та менші
габаритні розміри. І, в свою чергу, більш ефективне функціонування барабанного
фільтра.

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР JOY
Розміри Д x Ш x В

1190 x 892 x 750 мм

Розмір барабана

400 x 400 мм

Розмір осередка сітки

120 мкм

Максимальний протік

20.000 л/год

Для водойми з рослинами

80.000 літрів

Для водойми з КОІ*

20.000 літрів

Вхід

3x 110 мм

Вихід

1x 110 мм

Промивний насос

вбудований Q800103

Вбудований УФ стерилізатор 40 Ват INOX

Подача повітря

2x 40 x 210 mm

Фільтраційні матеріали

фільтраційний мат
2

RED X (площа 1,5 м )

Ці фільтри в стандартному виконанні обладнанні вбудованим УФ стерилізатором
з лампою потужністю 40 Вт. Знищуючи водорості, бактерії та грибки, цей пристрій
забезпечує кристально чисту воду у ставку. Це дозволяє не ставити додаткове
УФ-обладнання у вашій системі трубопроводів, що сприяє забезпеченню
оптимального потоку води.

біозавантаження
HEL-X13 (30 л)

Як і всі наші барабанні фільтри, комбіновані фільтри JOY і HAPPY обладнанні
нашою новою запатентованою системою ущільнення барабанного фільтра.
Захисний ковпачок запобігає впливу ультрафіолетового випромінювання на
ущільнювачі барабана, що гарантує їх тривалий термін служби. Унікальна система
подвійних щіток у барабанному фільтрі утримує в чистоті жолоб для виведення
бруду, таким чином система фільтрів вимагає ще менше обслуговування.

• Багатомовна інструкція
• 2-роки гарантії*
• Зроблено в Нідерландах

Фільтри JOY та HAPPY мають дуже компактну
конструкцію, та стандартно комплектуються усім
необхідним обладнанням. Фільтри розділені на три,
пов'язані між собою фільтруючі камери. Відповідно з
барабанним
фільтром,
фільтром
з
рухомим
біозавантаженням та камерою, яку можна заповнити,
наприклад, фільтраційними матами. Внутрішній промивний
насос, вбудований ультрафіолетовий стерилізатор,
повітряні розпилювачі та 2-річна гарантія завершують цю
найкращу пропозицію.
Фільтри Happy доступні як у гравітаційній, так і в насосній
версіях.

КОМБІНОВАНІ
ФІЛЬТРИ
F2010005

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР HAPPY
Розміри Д x Ш x В

1186 x 886 x 990 мм

Розмір барабана

400 x 400 мм

Розмір осередка сітки

120 мкм

Максимальний протік

25.000 л/год

Для водойми з рослинами

100.000 літрів

Для водойми з КОІ*

20.000 літрів

Вхід

3x 110 мм

Вихід

2x 110 мм

Промивний насос

вбудований Q800103

Вбудований УФ стерилізатор 40 Ват INOX

Подача повітря

2x 50 x 300 mm

Фільтраційні матеріали

фільтраційний мат
2

RED X (площа 2 м )
біозавантаження
HEL-X13 (50 л)

6

www.aquakingredlabel.nl
www.aquaking.com.ua

7

КОМБІНОВАНІ
ФІЛЬТРИ JOY & HAPPY
ОСОБЛИВОСТІ:
• Високоякісний поліпропілен
• Фільтруюча панель
з нерж. сталі 120мк
• Вбудований промивний
насос
• Вбудований УФ стерилізатор
(нерж. сталь INOX)
• Блок керування в комплекті
• Поплавковий датчик рівня
води
• Регулювання рівня промивки
• Захист від "сухого"
вмикання насоса
• Запатентоване ущільнення
барабана
Система
щіток для желоба
•
брудної води
• Захисна кришка в комплекті
• Служба підтримки

КОМБІНОВАНІ
ФІЛЬТРИ
F2010012

Ми хотіли б познайомити вас з нашою новітньою системою фільтрів,
комбінованим фільтром JOY. Фільтр повного циклу очищення води з
продуктивністю не менше 20000 літрів на годину. Поєднання барабанного
фільтра, вбудованого УФ стерилізатора, біологічного фільтра з рухомим
завантаженням та камери з нерухомим біозавантаженням гарантує, що ви
зможете насолоджуватися ставком із системою фільтрації, яка працює повністю в
автоматичному режимі. Невеликі габарити гарантують, що комбінований фільтр
JOY можна встановити практично на будь-якому малому та середньому ставку.
Фільтри Red Label JOY та HAPPY забезпечують високоякісну і цілком досконалу
систему фільтрації за найкращою ціною. Ці фільтри Red Label поставляються з
унікальними доповненнями в стандартнй комплектаії. Ці моделі обладнанні
вбудованим промивним насосом, що забезпечує низький рівень шуму та менші
габаритні розміри. І, в свою чергу, більш ефективне функціонування барабанного
фільтра.

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР JOY
Розміри Д x Ш x В

1190 x 892 x 750 мм

Розмір барабана

400 x 400 мм

Розмір осередка сітки

120 мкм

Максимальний протік

20.000 л/год

Для водойми з рослинами

80.000 літрів

Для водойми з КОІ*

20.000 літрів

Вхід

3x 110 мм

Вихід

1x 110 мм

Промивний насос

вбудований Q800103

Вбудований УФ стерилізатор 40 Ват INOX

Подача повітря

2x 40 x 210 mm

Фільтраційні матеріали

фільтраційний мат
2

RED X (площа 1,5 м )

Ці фільтри в стандартному виконанні обладнанні вбудованим УФ стерилізатором
з лампою потужністю 40 Вт. Знищуючи водорості, бактерії та грибки, цей пристрій
забезпечує кристально чисту воду у ставку. Це дозволяє не ставити додаткове
УФ-обладнання у вашій системі трубопроводів, що сприяє забезпеченню
оптимального потоку води.

біозавантаження
HEL-X13 (30 л)

Як і всі наші барабанні фільтри, комбіновані фільтри JOY і HAPPY обладнанні
нашою новою запатентованою системою ущільнення барабанного фільтра.
Захисний ковпачок запобігає впливу ультрафіолетового випромінювання на
ущільнювачі барабана, що гарантує їх тривалий термін служби. Унікальна система
подвійних щіток у барабанному фільтрі утримує в чистоті жолоб для виведення
бруду, таким чином система фільтрів вимагає ще менше обслуговування.

• Багатомовна інструкція
• 2-роки гарантії*
• Зроблено в Нідерландах

Фільтри JOY та HAPPY мають дуже компактну
конструкцію, та стандартно комплектуються усім
необхідним обладнанням. Фільтри розділені на три,
пов'язані між собою фільтруючі камери. Відповідно з
барабанним
фільтром,
фільтром
з
рухомим
біозавантаженням та камерою, яку можна заповнити,
наприклад, фільтраційними матами. Внутрішній промивний
насос, вбудований ультрафіолетовий стерилізатор,
повітряні розпилювачі та 2-річна гарантія завершують цю
найкращу пропозицію.
Фільтри Happy доступні як у гравітаційній, так і в насосній
версіях.

КОМБІНОВАНІ
ФІЛЬТРИ
F2010005

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР HAPPY
Розміри Д x Ш x В

1186 x 886 x 990 мм

Розмір барабана

400 x 400 мм

Розмір осередка сітки

120 мкм

Максимальний протік

25.000 л/год

Для водойми з рослинами

100.000 літрів

Для водойми з КОІ*

20.000 літрів

Вхід

3x 110 мм

Вихід

2x 110 мм

Промивний насос

вбудований Q800103

Вбудований УФ стерилізатор 40 Ват INOX

Подача повітря

2x 50 x 300 mm

Фільтраційні матеріали

фільтраційний мат
2

RED X (площа 2 м )
біозавантаження
HEL-X13 (50 л)
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БАРАБАННІ ФІЛЬТРИ
BASIC
ОСОБЛИВОСТІ:
• Високоякісний поліпропілен
• Фільтруюча панель
з нерж. сталі 120мк
• Вбудований промивний
насос
• Вбудований УФ стерилізатор
(нерж. сталь INOX)
• Блок керування в комплекті
• Поплавковий датчик рівня
води
• Регулювання рівня промивки
• Захист від "сухого"
вмикання насоса
• Запатентоване ущільнення
барабана
Система
щіток для желоба
•
брудної води

БАРАБАННИЙ
ФІЛЬТР
F2010009

Барабанні фільтри BASIC є механічними фільтрами попередньої очистки, які
можуть видаляти дуже дрібні забруднення (до 120 мікрон) з потоку води
простим способом. Вода протікає самотоком (гравітаційна версія) або насосом
подається у фільтр (насосна версія) і проходить через внутрішню частину
барабана, через ситчату панель, всередині якої залишається бруд. При
певному ступені забруднення ситчата панель замулюється та зменшується
протік води. В результаті рівень води у фільтрі понижується на зовнішній
стороні ситчатої панелі (для гравітаційної версії).
Коли вода падає нижче встановленого рівня, це «бачить» поплавок і
починається цикл промивки. Привідний двигун обертає барабан та одночасно
вмикається промивний насос, в результаті чого фільтруюча панель
промивається форсунками. Форсунки, розпилюючи воду, змивають бруд із
зовнішньої сторони ситчатої панелі в дренажний канал. З якого потім
забруднена вода скидається через жолоб в каналізацію. Таким чином
відновлюється потік води через ситчату панель, завдяки чому рівень води у
фільтрі підвищується. Цикл промивки повторюється в залежності від
забруднення фільтруючої панелі.
Ця система гарантує, що вода, яка виходить з фільтра, не містить частинок
бруду, розмір яких перевищує розмір отворів у ситчатій панелі або 120
мікрометрів. Видаляти ще більш дрібні частинки бруду небажано, оскільки це
негативно впливає на біологічні фільтруючі модулі вашої фільтраційної лінії.

БАРАБАННИЙ
ФІЛЬТР
F2010010

• Служба підтримки
• Багатомовна інструкція
• 2-роки гарантії*
• Зроблено в Нідерландах

F2010002

БАРАБАННИЙ ФІЛЬТР BASIC 20/25

стара назва BASIC 2

Розміри Д x Ш x В

675 x 815 x 530 мм

Розмір барабана

400 x 400 мм

Розмір осередка сітки

120 мкм

Максимальний протік

25.000 л/год

Для водойми з рослинами

75.000 літрів

Для водойми з КОІ*

25.000 літрів

Вхід

3 x 110 мм

Вихід

2 x 110 мм

Промивний насос

вбудований Q800103

Вбудований УФ стерилізатор 40 Ват INOX

Розміри Д x Ш x В

907 x 700 x 685 мм

Розмір барабана

400 x 500 мм

Розмір осередка сітки

120 мкм

Максимальний протік

35.000 л/год

Для водойми з рослинами

105.000 літрів

Для водойми з КОІ*

35.000 літрів

Вхід

3x 110 мм

Вихід

3x 110 мм

Промивний насос

вбудований Q800103

Вбудований УФ стерилізатор 40 Ват INOX

• Захисна кришка в комплекті

БАРАБАННИЙ
ФІЛЬТР

БАРАБАННИЙ ФІЛЬТР BASIC 30/35

БАРАБАННИЙ ФІЛЬТР BASIC 50/55
Розміри Д x Ш x В

907 x 850 x 785 мм

Розмір барабана

400 x 650 мм

Розмір осередка сітки

120 мкм

Максимальний протік

55.000 л/год

Для водойми з рослинами

165.000 літрів

Для водойми з КОІ*

55.000 літрів

Вхід

7x 110 мм

Вихід

4x 110 мм

Промивний насос

вбудований Q800103

Вбудований УФ стерилізатор 40 Ват INOX

БАРАБАННИЙ
ФІЛЬТР
F2100011

БАРАБАННИЙ ФІЛЬТР BASIC 80/100
Розміри Д x Ш x В

1430 x 850 x 785 мм

Розмір барабана

2 х 400 x 650 мм

Розмір осередка сітки

120 мкм

Максимальний протік

90.000 л/год

Для водойми з рослинами

270.000 літрів

Для водойми з КОІ*

90.000 літрів

Вхід

7x 110 мм

Вихід

4x 110 мм

Промивний насос

вбудований, з нерж.
сталі, 5 бар

Вбудований УФ стерилізатор 40 Ват INOX

В комплекті блок керування BASIC LUXE.
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БАРАБАННІ ФІЛЬТРИ
BASIC
ОСОБЛИВОСТІ:
• Високоякісний поліпропілен
• Фільтруюча панель
з нерж. сталі 120мк
• Вбудований промивний
насос
• Вбудований УФ стерилізатор
(нерж. сталь INOX)
• Блок керування в комплекті
• Поплавковий датчик рівня
води
• Регулювання рівня промивки
• Захист від "сухого"
вмикання насоса
• Запатентоване ущільнення
барабана
Система
щіток для желоба
•
брудної води

БАРАБАННИЙ
ФІЛЬТР
F2010009

Барабанні фільтри BASIC є механічними фільтрами попередньої очистки, які
можуть видаляти дуже дрібні забруднення (до 120 мікрон) з потоку води
простим способом. Вода протікає самотоком (гравітаційна версія) або насосом
подається у фільтр (насосна версія) і проходить через внутрішню частину
барабана, через ситчату панель, всередині якої залишається бруд. При
певному ступені забруднення ситчата панель замулюється та зменшується
протік води. В результаті рівень води у фільтрі понижується на зовнішній
стороні ситчатої панелі (для гравітаційної версії).
Коли вода падає нижче встановленого рівня, це «бачить» поплавок і
починається цикл промивки. Привідний двигун обертає барабан та одночасно
вмикається промивний насос, в результаті чого фільтруюча панель
промивається форсунками. Форсунки, розпилюючи воду, змивають бруд із
зовнішньої сторони ситчатої панелі в дренажний канал. З якого потім
забруднена вода скидається через жолоб в каналізацію. Таким чином
відновлюється потік води через ситчату панель, завдяки чому рівень води у
фільтрі підвищується. Цикл промивки повторюється в залежності від
забруднення фільтруючої панелі.
Ця система гарантує, що вода, яка виходить з фільтра, не містить частинок
бруду, розмір яких перевищує розмір отворів у ситчатій панелі або 120
мікрометрів. Видаляти ще більш дрібні частинки бруду небажано, оскільки це
негативно впливає на біологічні фільтруючі модулі вашої фільтраційної лінії.

БАРАБАННИЙ
ФІЛЬТР
F2010010

• Служба підтримки
• Багатомовна інструкція
• 2-роки гарантії*
• Зроблено в Нідерландах

F2010002

БАРАБАННИЙ ФІЛЬТР BASIC 20/25

стара назва BASIC 2

Розміри Д x Ш x В

675 x 815 x 530 мм

Розмір барабана

400 x 400 мм

Розмір осередка сітки

120 мкм

Максимальний протік

25.000 л/год

Для водойми з рослинами

75.000 літрів

Для водойми з КОІ*

25.000 літрів

Вхід

3 x 110 мм

Вихід

2 x 110 мм

Промивний насос

вбудований Q800103

Вбудований УФ стерилізатор 40 Ват INOX

Розміри Д x Ш x В

907 x 700 x 685 мм

Розмір барабана

400 x 500 мм

Розмір осередка сітки

120 мкм

Максимальний протік

35.000 л/год

Для водойми з рослинами

105.000 літрів

Для водойми з КОІ*

35.000 літрів

Вхід

3x 110 мм

Вихід

3x 110 мм

Промивний насос

вбудований Q800103

Вбудований УФ стерилізатор 40 Ват INOX

• Захисна кришка в комплекті

БАРАБАННИЙ
ФІЛЬТР

БАРАБАННИЙ ФІЛЬТР BASIC 30/35

БАРАБАННИЙ ФІЛЬТР BASIC 50/55
Розміри Д x Ш x В

907 x 850 x 785 мм

Розмір барабана

400 x 650 мм

Розмір осередка сітки

120 мкм

Максимальний протік

55.000 л/год

Для водойми з рослинами

165.000 літрів

Для водойми з КОІ*

55.000 літрів

Вхід

7x 110 мм

Вихід

4x 110 мм

Промивний насос

вбудований Q800103

Вбудований УФ стерилізатор 40 Ват INOX

БАРАБАННИЙ
ФІЛЬТР
F2100011

БАРАБАННИЙ ФІЛЬТР BASIC 80/100
Розміри Д x Ш x В

1430 x 850 x 785 мм

Розмір барабана

2 х 400 x 650 мм

Розмір осередка сітки

120 мкм

Максимальний протік

90.000 л/год

Для водойми з рослинами

270.000 літрів

Для водойми з КОІ*

90.000 літрів

Вхід

7x 110 мм

Вихід

4x 110 мм

Промивний насос

вбудований, з нерж.
сталі, 5 бар

Вбудований УФ стерилізатор 40 Ват INOX

В комплекті блок керування BASIC LUXE.
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КОМБІНОВАНІ
ФІЛЬТРИ BASIC
ОСОБЛИВОСТІ:
• Високоякісний поліпропілен
• Фільтруюча панель
з нерж. сталі 120мк
• Вбудований промивний
насос
• Вбудований УФ стерилізатор
(нерж. сталь INOX)
• Блок керування в комплекті
• Поплавковий датчик рівня
води
• Регулювання рівня промивки
• Захист від "сухого"
вмикання насоса
• Запатентоване ущільнення
барабана
Система
щіток для желоба
•
брудної води

КОМБІНОВАНИЙ
ФІЛЬТР
F2010004

Комбінований фільтр Red Label поєднує барабанний фільтр, фільтр з рухомим
завантаженням та камеру з нерухомим біозавантаженням в одному компактному
корпусі. Барабанний фільтр - це механічний фільтр попереднього очищення, який
легко фільтрує з потоку води дрібні забруднення (до 120 мікрон).
Комбіновані фільтри BASIC були розроблені для забезпечення необхідної
біологічної фільтрації якомога компактніше. У цій моделі барабанний фільтр
BASIC був розширений за допомогою фільтра з рухомим біозавантаженням.
Після видалення крупного бруду через барабанний фільтр вода потрапляє в
біологічний фільтр з рухомим біозавантаженням. Тут шкідливі речовини, такі як
аміак і нітрити, перетворюються бактеріями на «нешкідливі» нітрати.

Стара назва
COMBI BASIC 2

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР BASIC 20/25
Розміри Д x Ш x В

1400 x 1060 x 750 мм

Розмір барабана

400 x 400 мм

Розмір осередка сітки

120 мкм

Максимальний протік

25.000 л/год

Для водойми з рослинами

100.000 літрів

Для водойми з КОІ*

25.000 літрів

Вхід

3 x 110 мм

Вихід

2 x 110 мм

Промивний насос

вбудований Q800103

Вбудований УФ стерилізатор 40 Ват INOX

Якщо в вашому випадку потрібне додаткове біологічне очищення, в якості
рішення пропонується комбінований фільтр BASIC з зрошувальним модулем.
Також можливе збільшення біологічної фільтраії за допомогою високоякісного
нерухомого біозавантаження - касети матів RED X, що реалізовано в
комбінованому фільтрі BASIC 25/30 XL.

Подача повітря

2x 50 x 300 mm

Фільтраційні матеріали

біозавантаження
HEL-X13 (50 л)

Комбіновані фільтри BASIC доступні як у гравітаційній, так і в насосній версіях.

• Захисна кришка в комплекті
• Служба підтримки
• Багатомовна інструкція
• 2-роки гарантії*
• Зроблено в Нідерландах

КОМБІНОВАНИЙ
ФІЛЬТР
F2090068

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР BASIC 20/25XL

стара назва
COMBI BASIC 2 XL

Розміри Д x Ш x В

1550 x 1120 x 995 мм

Розмір барабана

400 x 400 мм

Розмір осередка сітки

120 мкм

Максимальний протік

30.000 л/год

Для водойми з рослинами

120.000 літрів

Для водойми з КОІ*

30.000 літрів

Вхід

3 x 110 мм

Вихід

2 x 110 мм

Промивний насос

вбудований Q800103

Вбудований УФ стерилізатор 40 Ват INOX

Подача повітря

2x 50 x 300 mm

Фільтраційні матеріали

фільтраційний мат
RED X (площа 3 м 2 )
біозавантаження
HEL-X13 (50 л)
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КОМБІНОВАНІ
ФІЛЬТРИ BASIC
ОСОБЛИВОСТІ:
• Високоякісний поліпропілен
• Фільтруюча панель
з нерж. сталі 120мк
• Вбудований промивний
насос
• Вбудований УФ стерилізатор
(нерж. сталь INOX)
• Блок керування в комплекті
• Поплавковий датчик рівня
води
• Регулювання рівня промивки
• Захист від "сухого"
вмикання насоса
• Запатентоване ущільнення
барабана
Система
щіток для желоба
•
брудної води

КОМБІНОВАНИЙ
ФІЛЬТР
F2010004

Комбінований фільтр Red Label поєднує барабанний фільтр, фільтр з рухомим
завантаженням та камеру з нерухомим біозавантаженням в одному компактному
корпусі. Барабанний фільтр - це механічний фільтр попереднього очищення, який
легко фільтрує з потоку води дрібні забруднення (до 120 мікрон).
Комбіновані фільтри BASIC були розроблені для забезпечення необхідної
біологічної фільтрації якомога компактніше. У цій моделі барабанний фільтр
BASIC був розширений за допомогою фільтра з рухомим біозавантаженням.
Після видалення крупного бруду через барабанний фільтр вода потрапляє в
біологічний фільтр з рухомим біозавантаженням. Тут шкідливі речовини, такі як
аміак і нітрити, перетворюються бактеріями на «нешкідливі» нітрати.

Стара назва
COMBI BASIC 2

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР BASIC 20/25
Розміри Д x Ш x В

1400 x 1060 x 750 мм

Розмір барабана

400 x 400 мм

Розмір осередка сітки

120 мкм

Максимальний протік

25.000 л/год

Для водойми з рослинами

100.000 літрів

Для водойми з КОІ*

25.000 літрів

Вхід

3 x 110 мм

Вихід

2 x 110 мм

Промивний насос

вбудований Q800103

Вбудований УФ стерилізатор 40 Ват INOX

Якщо в вашому випадку потрібне додаткове біологічне очищення, в якості
рішення пропонується комбінований фільтр BASIC з зрошувальним модулем.
Також можливе збільшення біологічної фільтраії за допомогою високоякісного
нерухомого біозавантаження - касети матів RED X, що реалізовано в
комбінованому фільтрі BASIC 25/30 XL.

Подача повітря

2x 50 x 300 mm

Фільтраційні матеріали

біозавантаження
HEL-X13 (50 л)

Комбіновані фільтри BASIC доступні як у гравітаційній, так і в насосній версіях.

• Захисна кришка в комплекті
• Служба підтримки
• Багатомовна інструкція
• 2-роки гарантії*
• Зроблено в Нідерландах

КОМБІНОВАНИЙ
ФІЛЬТР
F2090068

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР BASIC 20/25XL

стара назва
COMBI BASIC 2 XL

Розміри Д x Ш x В

1550 x 1120 x 995 мм

Розмір барабана

400 x 400 мм

Розмір осередка сітки

120 мкм

Максимальний протік

30.000 л/год

Для водойми з рослинами

120.000 літрів

Для водойми з КОІ*

30.000 літрів

Вхід

3 x 110 мм

Вихід

2 x 110 мм

Промивний насос

вбудований Q800103

Вбудований УФ стерилізатор 40 Ват INOX

Подача повітря

2x 50 x 300 mm

Фільтраційні матеріали

фільтраційний мат
RED X (площа 3 м 2 )
біозавантаження
HEL-X13 (50 л)
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КОМБІНОВАНІ
ФІЛЬТРИ BASIC
ОСОБЛИВОСТІ:
• Високоякісний поліпропілен
• Фільтруюча панель
з нерж. сталі 120мк
• Вбудований промивний
насос
• Вбудований УФ стерилізатор
(нерж. сталь INOX)
• Блок керування в комплекті
• Поплавковий датчик рівня
води
• Регулювання рівня промивки
• Захист від "сухого"
вмикання насоса
• Запатентоване ущільнення
барабана
Система
щіток для желоба
•
брудної води

КОМБІНОВАНИЙ
ФІЛЬТР
F2010006

Ми пропонуємо високоякісні фільтри BASIC також для великих та дуже великих
водойм. Такі комбіновані фільтри BASIC обладнанні останніми інноваційними
рішеннями та передовими технологіями. Ці фільтри комплектуються дуже
великим барабаном з фільтруючими панелями які затримують забруднення
розміром до 120 мкм.
Ці комбіновані фільтри BASIC дуже великого розміру обладнанні нашою
запатентованою унікальною системою ущільнення барабанного фільтра. В
стандартній комплектації фільтр обладнанно 40 Вт вбудованим УФ
стерилізатором нового типу - INOX, але його також можно з легкістю
модернізувати до аналогічного УФ стерилізатора INOX потужністю 80 Вт.
Захисний корпус запобігає впливу ультрафіолетових променів на ущільнення
барабана, що дозволяє забезпечити його тривалий термін експлуатації.
Унікальна система подвійних щіток у барабанному фільтрі забезпечує чистоту
каналу для видалення бруду, завдяки чому дренажний жолоб не потребує
додаткового обслуговування.
Комбіновані фільтри BASIC plus та XXL мають більший простір для
біозавантаження та додатково до камери з рухомим біозавантаженням
оснащуються касетами нерухомого біозавантаження - фільтраційними матами.

стара назва
COMBI BASIC 500

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР BASIC 50/60
Розміри Д x Ш x В

1825 x 1168 x 1015 мм

Розмір барабана

400 x 650 мм

Розмір осередка сітки

120 мкм

Максимальний протік

60.000 л/год.

Для водойми з рослинами

200.000 літрів

Для водойми з КОІ*

50.000 літрів

Вхід / Вихід

6x 110 мм / 3x 110 мм

Промивний насос

вбудований Q800103

Вбудований УФ стерилізатор 40 Ват INOX

Фільтраційні матеріали

біозавантаження
HEL-X13 (200 л)

КОМБІНОВАНИЙ
ФІЛЬТР
F2010007

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР BASIC 50/60 PLUS

стара назва
COMBI BASIC 500plus

Розміри Д x Ш x В

2110 x 1168 x 1015 мм

Розмір барабана

400 x 650 мм

Розмір осередка сітки

120 мкм

Максимальний протік

60.000 л/год

• 2-роки гарантії*

Для водойми з рослинами

240.000 літрів

• Зроблено в Нідерландах

Для водойми з КОІ*

60.000 літрів

Вхід / Вихід

6x 110 мм / 3x 110 мм

Промивний насос

вбудований Q800103

• Захисна кришка в комплекті
• Служба підтримки
• Багатомовна інструкція

Вбудований УФ стерилізатор 40 Ват INOX

Фільтраційні матеріали

фільтраційний мат
RED X (площа 4,5 м2 )
біозавантаження
HEL-X13 (200 л)

КОМБІНОВАНИЙ
ФІЛЬТР
F2010008

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР BASIC 80/100 XXL

стара назва
COMBI BASIC 500 XXL

Розміри Д x Ш x В

2760 x 1589 x 1015 мм

Розмір барабана

800 x 650 мм

Розмір осередка сітки

120 мкм

Максимальний протік

100.000 л/год

Для водойми з рослинами

400.000 літрів

Для водойми з КОІ*

100.000 літрів

Вхід / Вихід

9x 110 мм / 4x 110 мм

Промивний насос

вбудований RVS 5 bar

Вбудований УФ стерилізатор 40 Ват INOX

Фільтраційні матеріали

фільтраційний мат
2

RED X (площа 10 м )
біозавантаження
HEL-X13 (400 л)
Комплектується пультом керування BASIC LUXE.
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КОМБІНОВАНІ
ФІЛЬТРИ BASIC
ОСОБЛИВОСТІ:
• Високоякісний поліпропілен
• Фільтруюча панель
з нерж. сталі 120мк
• Вбудований промивний
насос
• Вбудований УФ стерилізатор
(нерж. сталь INOX)
• Блок керування в комплекті
• Поплавковий датчик рівня
води
• Регулювання рівня промивки
• Захист від "сухого"
вмикання насоса
• Запатентоване ущільнення
барабана
Система
щіток для желоба
•
брудної води

КОМБІНОВАНИЙ
ФІЛЬТР
F2010006

Ми пропонуємо високоякісні фільтри BASIC також для великих та дуже великих
водойм. Такі комбіновані фільтри BASIC обладнанні останніми інноваційними
рішеннями та передовими технологіями. Ці фільтри комплектуються дуже
великим барабаном з фільтруючими панелями які затримують забруднення
розміром до 120 мкм.
Ці комбіновані фільтри BASIC дуже великого розміру обладнанні нашою
запатентованою унікальною системою ущільнення барабанного фільтра. В
стандартній комплектації фільтр обладнанно 40 Вт вбудованим УФ
стерилізатором нового типу - INOX, але його також можно з легкістю
модернізувати до аналогічного УФ стерилізатора INOX потужністю 80 Вт.
Захисний корпус запобігає впливу ультрафіолетових променів на ущільнення
барабана, що дозволяє забезпечити його тривалий термін експлуатації.
Унікальна система подвійних щіток у барабанному фільтрі забезпечує чистоту
каналу для видалення бруду, завдяки чому дренажний жолоб не потребує
додаткового обслуговування.
Комбіновані фільтри BASIC plus та XXL мають більший простір для
біозавантаження та додатково до камери з рухомим біозавантаженням
оснащуються касетами нерухомого біозавантаження - фільтраційними матами.

стара назва
COMBI BASIC 500

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР BASIC 50/60
Розміри Д x Ш x В

1825 x 1168 x 1015 мм

Розмір барабана

400 x 650 мм

Розмір осередка сітки

120 мкм

Максимальний протік

60.000 л/год.

Для водойми з рослинами

200.000 літрів

Для водойми з КОІ*

50.000 літрів

Вхід / Вихід

6x 110 мм / 3x 110 мм

Промивний насос

вбудований Q800103

Вбудований УФ стерилізатор 40 Ват INOX

Фільтраційні матеріали

біозавантаження
HEL-X13 (200 л)

КОМБІНОВАНИЙ
ФІЛЬТР
F2010007

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР BASIC 50/60 PLUS

стара назва
COMBI BASIC 500plus

Розміри Д x Ш x В

2110 x 1168 x 1015 мм

Розмір барабана

400 x 650 мм

Розмір осередка сітки

120 мкм

Максимальний протік

60.000 л/год

• 2-роки гарантії*

Для водойми з рослинами

240.000 літрів

• Зроблено в Нідерландах

Для водойми з КОІ*

60.000 літрів

Вхід / Вихід

6x 110 мм / 3x 110 мм

Промивний насос

вбудований Q800103

• Захисна кришка в комплекті
• Служба підтримки
• Багатомовна інструкція

Вбудований УФ стерилізатор 40 Ват INOX

Фільтраційні матеріали

фільтраційний мат
RED X (площа 4,5 м2 )
біозавантаження
HEL-X13 (200 л)

КОМБІНОВАНИЙ
ФІЛЬТР
F2010008

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР BASIC 80/100 XXL

стара назва
COMBI BASIC 500 XXL

Розміри Д x Ш x В

2760 x 1589 x 1015 мм

Розмір барабана

800 x 650 мм

Розмір осередка сітки

120 мкм

Максимальний протік

100.000 л/год

Для водойми з рослинами

400.000 літрів

Для водойми з КОІ*

100.000 літрів

Вхід / Вихід

9x 110 мм / 4x 110 мм

Промивний насос

вбудований RVS 5 bar

Вбудований УФ стерилізатор 40 Ват INOX

Фільтраційні матеріали

фільтраційний мат
2

RED X (площа 10 м )
біозавантаження
HEL-X13 (400 л)
Комплектується пультом керування BASIC LUXE.
12
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КОМБІНОВАНІ
ФІЛЬТРИ INLINE
ОСОБЛИВОСТІ:
• Високоякісний поліпропілен
• Фільтруюча панель
з нерж. сталі 120мк
• Вбудований промивний
насос
• Вбудований УФ стерилізатор
(нерж. сталь INOX)

КОМБІНОВАНИЙ
ФІЛЬТР
F2010014

У 2022 році ми представимо абсолютно нову серію комбінованих фільтрів
INLINE. Назва говорить сама за себе, різні фільтруючі камери з’єднані «в одну
лінію». Це дає ряд переваг. Протік через фільтр був додатково оптимізований
завдяки стінкам камер з перфорацією. Довжина комбінованих фільтрів INLINE
дозволяє ідеально замінювати більшість існуючих камерних фільтрів. Серія
комбінованих фільтрів INLINE складається з 2 моделей висотою понад один метр
і 2 зменшенних моделей. Комбіновані фільтри INLINE LOW мають висоту всього
75 см і тому підходять для багатьох існуючих вузьких технічних приміщень.
Ширина комбінованих фільтрів INLINE також була оптимізована, тому фільтр
легко проходить через більшість дверей!
Завдяки нашій роботі на замовлення, комбіновані фільтри INLINE можна
розширити за допомогою різних опцій.

Розміри Д x Ш x В

1762 x 640 x 750 мм

Розмір барабана

400 x 500 мм

Розмір осередка сітки

120 мкм

Максимальний протік

30.000 л/год

Для водойми з рослинами

120.000 літрів

Для водойми з КОІ*

30.000 літрів

Вхід

3x 110 мм

Вихід

2x 110 мм

Промивний насос

вбудований Q800103

Вбудований УФ стерилізатор 40 Ват INOX

Фільтраційні матеріали

• Блок керування в комплекті
• Поплавковий датчик рівня
води

фільтраційний мат
RED X (площа 2 м2 )

біозавантаження HEL-X13 (50 л)

• Регулювання рівня промивки
• Захист від "сухого"
вмикання насоса

КОМБІНОВАНИЙ
ФІЛЬТР

• Запатентоване ущільнення
барабана
Система
щіток для желоба
•
брудної води

F2010015

• Захисна кришка в комплекті
• Служба підтримки
• Багатомовна інструкція
• 2-роки гарантії*
• Зроблено в Нідерландах

COMBI FILTER

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР INLINE 30/35 LOW

INLINE COMBI 20/25 LOW

F2010013
Розміри Д x Ш x В

1690 x 620 x 750 мм

Розмір барабана

400 x 400 мм

Розмір осередка сітки

120 мкм

Максимальний протік

25.000 літрів

Для водойми з рослинами

100.000 літрів

Для водойми з КОІ*

25.000 літрів

Вхід

3x 110 мм

Вихід

2x 110 мм

Промивний насос

вбудований Q800103

Вбудований УФ стерилізатор 40 Ват INOX

Фільтраційні матеріали

фільтраційний мат
RED X (площа 2 м2 )

біозавантаження HEL-X13 (50 л)

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР INLINE 30/35
Розміри Д x Ш x В

2232 x 700 x 1005 mm

Розмір барабана

400 x 500 mm

Розмір осередка сітки

120 m

Максимальний протік

35.000 л/год

Для водойми з рослинами

140.000 liter

Для водойми з КОІ*

35.000 liter

Вхід

3x 110 mm

Вихід

2x 110 mm

Промивний насос

вбудований Q800103

Вбудований УФ стерилізатор 40 Ват INOX

Фільтраційні матеріали

фільтраційний мат
RED X (площа 4 м2 )

біозавантаження HEL-X13 (100 л)

КОМБІНОВАНИЙ
ФІЛЬТР
F2010016

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР INLINE 50/55
Розміри Д x Ш x В

2232 x 850 x 1005 мм

Розмір барабана

400 x 650 мм

Розмір осередка сітки

120 мкм

Максимальний протік

55.000 л/год

Для водойми з рослинами

220.000 літрів

Для водойми з КОІ*

55.000 літрів

Вхід

7x 110 мм

Вихід

4x 110 мм

Промивний насос

вбудований Q800103

Вбудований УФ стерилізатор 40 Ват INOX

Фільтраційні матеріали

фільтраційний мат
RED X (площа 4 м2 )

біозавантаження HEL-X13 (100 л)
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КОМБІНОВАНІ
ФІЛЬТРИ INLINE
ОСОБЛИВОСТІ:
• Високоякісний поліпропілен
• Фільтруюча панель
з нерж. сталі 120мк
• Вбудований промивний
насос
• Вбудований УФ стерилізатор
(нерж. сталь INOX)

КОМБІНОВАНИЙ
ФІЛЬТР
F2010014

У 2022 році ми представимо абсолютно нову серію комбінованих фільтрів
INLINE. Назва говорить сама за себе, різні фільтруючі камери з’єднані «в одну
лінію». Це дає ряд переваг. Протік через фільтр був додатково оптимізований
завдяки стінкам камер з перфорацією. Довжина комбінованих фільтрів INLINE
дозволяє ідеально замінювати більшість існуючих камерних фільтрів. Серія
комбінованих фільтрів INLINE складається з 2 моделей висотою понад один метр
і 2 зменшенних моделей. Комбіновані фільтри INLINE LOW мають висоту всього
75 см і тому підходять для багатьох існуючих вузьких технічних приміщень.
Ширина комбінованих фільтрів INLINE також була оптимізована, тому фільтр
легко проходить через більшість дверей!
Завдяки нашій роботі на замовлення, комбіновані фільтри INLINE можна
розширити за допомогою різних опцій.

Розміри Д x Ш x В

1762 x 640 x 750 мм

Розмір барабана

400 x 500 мм

Розмір осередка сітки

120 мкм

Максимальний протік

30.000 л/год

Для водойми з рослинами

120.000 літрів

Для водойми з КОІ*

30.000 літрів

Вхід

3x 110 мм

Вихід

2x 110 мм

Промивний насос

вбудований Q800103

Вбудований УФ стерилізатор 40 Ват INOX

Фільтраційні матеріали

• Блок керування в комплекті
• Поплавковий датчик рівня
води

фільтраційний мат
RED X (площа 2 м2 )

біозавантаження HEL-X13 (50 л)

• Регулювання рівня промивки
• Захист від "сухого"
вмикання насоса

КОМБІНОВАНИЙ
ФІЛЬТР

• Запатентоване ущільнення
барабана
Система
щіток для желоба
•
брудної води

F2010015

• Захисна кришка в комплекті
• Служба підтримки
• Багатомовна інструкція
• 2-роки гарантії*
• Зроблено в Нідерландах

COMBI FILTER

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР INLINE 30/35 LOW

INLINE COMBI 20/25 LOW

F2010013
Розміри Д x Ш x В

1690 x 620 x 750 мм

Розмір барабана

400 x 400 мм

Розмір осередка сітки

120 мкм

Максимальний протік

25.000 літрів

Для водойми з рослинами

100.000 літрів

Для водойми з КОІ*

25.000 літрів

Вхід

3x 110 мм

Вихід

2x 110 мм

Промивний насос

вбудований Q800103

Вбудований УФ стерилізатор 40 Ват INOX

Фільтраційні матеріали

фільтраційний мат
RED X (площа 2 м2 )

біозавантаження HEL-X13 (50 л)

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР INLINE 30/35
Розміри Д x Ш x В

2232 x 700 x 1005 mm

Розмір барабана

400 x 500 mm

Розмір осередка сітки

120 m

Максимальний протік

35.000 л/год

Для водойми з рослинами

140.000 liter

Для водойми з КОІ*

35.000 liter

Вхід

3x 110 mm

Вихід

2x 110 mm

Промивний насос

вбудований Q800103

Вбудований УФ стерилізатор 40 Ват INOX

Фільтраційні матеріали

фільтраційний мат
RED X (площа 4 м2 )

біозавантаження HEL-X13 (100 л)

КОМБІНОВАНИЙ
ФІЛЬТР
F2010016

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР INLINE 50/55
Розміри Д x Ш x В

2232 x 850 x 1005 мм

Розмір барабана

400 x 650 мм

Розмір осередка сітки

120 мкм

Максимальний протік

55.000 л/год

Для водойми з рослинами

220.000 літрів

Для водойми з КОІ*

55.000 літрів

Вхід

7x 110 мм

Вихід

4x 110 мм

Промивний насос

вбудований Q800103

Вбудований УФ стерилізатор 40 Ват INOX

Фільтраційні матеріали

фільтраційний мат
RED X (площа 4 м2 )

біозавантаження HEL-X13 (100 л)
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ЗРОШУВАЛЬНІ
ФІЛЬТРИ BASIC

ОСОБЛИВОСТІ:
• Високоякісний поліпропілен
• Захисна кришка в комплекті
• Служба підтримки
• 2-роки гарантії*
• Зроблено в Нідерландах

Зрошувальні фільтри Red Label складаються з окремих модулей, які можуть
бути наповнені будь-яким фільтруючим матеріалом за вашими побажаннями. Ці
зрошувальні фільтри мають найкращий біологічний фільтруючий ефект серед
усіх відомих фільтрів для ставків з КОІ. Крім того, вода додатково насичується
киснем. Шкідливі речовини дуже швидко переробляються в цих фільтрах.

ЗРОШУВАЛЬНИЙ
ФІЛЬТР
F2010011

ЗРОШУВАЛЬНИЙ ФІЛЬТР ДО BASIC COMBI 20/25
Розміри Д x Ш x В

995 x 850 x 785 мм

Загальна висота з фільтром 1515 мм
Максимальний протік

20.000 л/год

Вхід

1x 63 мм

Вихід

Сітчасте дно фільтра

Щоб полегшити застосування зрошувального фільтра у поєднанні з нашими
комбінованими фільтрами Red label, ми додали до нашого асортименту
зрошувальні фільтри BASIC TRICKLE. Ці крапельні фільтри виготовлені за
індивідуальними розмірами та оптимально застосовні до наших комбінованих
моделей BASIC JOY та HAPPY.
Купуючи BASIC TRICKLE для вашого існуючого комбі JOY або HAPPY, ми
БЕЗКОШТОВНО обміняємо ваші поточні кришки на нову відповідну кришку для
зрошуваного фільтра.

Комплектується фільтруючим матеріалом Crystal Bio.
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ЗРОШУВАЛЬНІ
ФІЛЬТРИ BASIC

ОСОБЛИВОСТІ:
• Високоякісний поліпропілен
• Захисна кришка в комплекті
• Служба підтримки
• 2-роки гарантії*
• Зроблено в Нідерландах

Зрошувальні фільтри Red Label складаються з окремих модулей, які можуть
бути наповнені будь-яким фільтруючим матеріалом за вашими побажаннями. Ці
зрошувальні фільтри мають найкращий біологічний фільтруючий ефект серед
усіх відомих фільтрів для ставків з КОІ. Крім того, вода додатково насичується
киснем. Шкідливі речовини дуже швидко переробляються в цих фільтрах.

ЗРОШУВАЛЬНИЙ
ФІЛЬТР
F2010011

ЗРОШУВАЛЬНИЙ ФІЛЬТР ДО BASIC COMBI 20/25
Розміри Д x Ш x В

995 x 850 x 785 мм

Загальна висота з фільтром 1515 мм
Максимальний протік

20.000 л/год

Вхід

1x 63 мм

Вихід

Сітчасте дно фільтра

Щоб полегшити застосування зрошувального фільтра у поєднанні з нашими
комбінованими фільтрами Red label, ми додали до нашого асортименту
зрошувальні фільтри BASIC TRICKLE. Ці крапельні фільтри виготовлені за
індивідуальними розмірами та оптимально застосовні до наших комбінованих
моделей BASIC JOY та HAPPY.
Купуючи BASIC TRICKLE для вашого існуючого комбі JOY або HAPPY, ми
БЕЗКОШТОВНО обміняємо ваші поточні кришки на нову відповідну кришку для
зрошуваного фільтра.

Комплектується фільтруючим матеріалом Crystal Bio.
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ОСОБЛИВОСТІ:
• Високоякісний поліпропілен
• Фільтруюча панель
з нерж. сталі 70 мк
• Вбудований промивний
насос
• Вбудований УФ стерилізатор
(нерж. сталь INOX)
• Блок керування PRO
• Вимірювання рівня води
датчиком тиску
• Регулювання рівня промивки
• Захист від "сухого "
вмикання насоса
• Захисна кришка в комплекті
• Захист при відкритті кришки
• Служба підтримки
• Багатомовна інструкція
• 2-роки гарантії*
• Зроблено в Нідерландах

DRUM FILTER

БАРАБАННІ ФІЛЬТРИ
PRO XL

БАРАБАННИЙ
ФІЛЬТР

F2030008

Барабанний фільтр, також відомий як ротаційний фільтр, являє собою
механічний
фільтр
попереднього
очищення,
який
може
легко
відфільтровувати з потоку води дуже дрібні забруднення (до 70 мікрон). Вода,
надходячи у фільтр самопливом чи за допомогою насоса, проходить через
внутрішню частину барабана із фільтруючою панел'ю, яка затримує бруд. При
певному ступені забруднення фільтруюча панель замулюється, і зменшується
протік води через барабан. В результаті рівень води у фільтрі на зовнішній
стороні фільтруючої панелі знижується.
Коли вода опускається нижче встановленого рівня, який вимірюється
датчиком тиску, запускається цикл промивання. Привідний електродвигун
обертає барабан, а промивний насос подає воду на форсунки з тиском 5 бар.
Внаслідок чого фільтруюча панель очищається струменями води, що
подаються форсунками. Форсунки водою змивають бруд з зовнішньої
сторони сітки у дренажний жолоб. Далі забруднена вода зливається в
каналізацію, підключену до дренажного жолобу. Після промивання
фільтруючої панелі протік води через барабан стабілізується, і рівень води у
фільтрі підвищується. Таким чином цикл промивання повторюється щоразу в
автоматичному режимі.
Така система гарантує, що вода, яка виходить із фільтра, не містить частинок
бруду, розмір яких перевищує розмір осередків фільтруючої панелі, тобто
70 мікрометрів. Видалення дрібніших частинок бруду небажано, оскільки це
негативно позначається на біологічному фільтруючому матеріалі наступних
елементів вашої фільтруючої системи.

БАРАБАННИЙ ФІЛЬТР PRO 50/55 XL
Розміри Д x Ш x В

1230 x 850 x 785 мм

Розмір барабана

400 x 650 мм

Розмір осередка сітки

70 мкм

Максимальний протік

60.000 л/год

Для водойми з рослинами

180.000 літрів

Для водойми з КОІ*

55.000 літрів

Вхід

7x 110 мм

Вихід

4x 110 мм

Промивний насос

вбудований RVS 5 бар

Вбудований УФ стерилізатор 80 Ват INOX

БАРАБАННИЙ
ФІЛЬТР
F2030007

БАРАБАННИЙ ФІЛЬТР PRO 80/100 XL
Розміри Д x Ш x В

1615 x 850 x 785 мм

Розмір барабана

800 x 650 мм

Розмір осередка сітки

70 мкм

Максимальний протік

95.000 л/год

Для водойми з рослинами

285.000 літрів

Для водойми з КОІ*

85.000 літрів

Вхід

7x 110 мм

Вихід

4x 110 мм

Промивний насос

вбудований RVS 5 бар

Вбудований УФ стерилізатор 2 x 80 Ват INOX

PRO DRUM 30/35 XL

F2030009
Розміри Д x Ш x В

1230 x 700 x 685 мм

Розмір барабана

400 x 500 мм

Розмір осередка сітки

70 мкм

Максимальний протік

40.000 л/год.

Для водойми з рослинами

120.000 літрів

Для водойми з КОІ*

35.000 літрів

Вхід

3x 110 мм

Вихід

3x 110 мм

Промивний насос

вбудований RVS 5 bar

Вбудований УФ стерилізатор 1x 80 Ват INOX

БАРАБАННИЙ
ФІЛЬТР
F2030005

БАРАБАННИЙ ФІЛЬТР PRO 100/200 XL
Розміри Д x Ш x В

1615 x 1570 x 785 мм

Розмір барабана

2x 650 x 800 мм

Розмір осередка сітки

70 мкм

Максимальний протік

180.000 л/год

Для водойми з рослинами

540.000 літрів

Для водойми з КОІ*

160.000 літрів

Вхід

11x 110 мм

Вихід

6x 110 мм

Промивний насос

вбудований RVS 7 bar

Вбудований УФ стерилізатор 4x 80 Ват INOX
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ОСОБЛИВОСТІ:
• Високоякісний поліпропілен
• Фільтруюча панель
з нерж. сталі 70 мк
• Вбудований промивний
насос
• Вбудований УФ стерилізатор
(нерж. сталь INOX)
• Блок керування PRO
• Вимірювання рівня води
датчиком тиску
• Регулювання рівня промивки
• Захист від "сухого "
вмикання насоса
• Захисна кришка в комплекті
• Захист при відкритті кришки
• Служба підтримки
• Багатомовна інструкція
• 2-роки гарантії*
• Зроблено в Нідерландах

DRUM FILTER

БАРАБАННІ ФІЛЬТРИ
PRO XL

БАРАБАННИЙ
ФІЛЬТР

F2030008

Барабанний фільтр, також відомий як ротаційний фільтр, являє собою
механічний
фільтр
попереднього
очищення,
який
може
легко
відфільтровувати з потоку води дуже дрібні забруднення (до 70 мікрон). Вода,
надходячи у фільтр самопливом чи за допомогою насоса, проходить через
внутрішню частину барабана із фільтруючою панел'ю, яка затримує бруд. При
певному ступені забруднення фільтруюча панель замулюється, і зменшується
протік води через барабан. В результаті рівень води у фільтрі на зовнішній
стороні фільтруючої панелі знижується.
Коли вода опускається нижче встановленого рівня, який вимірюється
датчиком тиску, запускається цикл промивання. Привідний електродвигун
обертає барабан, а промивний насос подає воду на форсунки з тиском 5 бар.
Внаслідок чого фільтруюча панель очищається струменями води, що
подаються форсунками. Форсунки водою змивають бруд з зовнішньої
сторони сітки у дренажний жолоб. Далі забруднена вода зливається в
каналізацію, підключену до дренажного жолобу. Після промивання
фільтруючої панелі протік води через барабан стабілізується, і рівень води у
фільтрі підвищується. Таким чином цикл промивання повторюється щоразу в
автоматичному режимі.
Така система гарантує, що вода, яка виходить із фільтра, не містить частинок
бруду, розмір яких перевищує розмір осередків фільтруючої панелі, тобто
70 мікрометрів. Видалення дрібніших частинок бруду небажано, оскільки це
негативно позначається на біологічному фільтруючому матеріалі наступних
елементів вашої фільтруючої системи.

БАРАБАННИЙ ФІЛЬТР PRO 50/55 XL
Розміри Д x Ш x В

1230 x 850 x 785 мм

Розмір барабана

400 x 650 мм

Розмір осередка сітки

70 мкм

Максимальний протік

60.000 л/год

Для водойми з рослинами

180.000 літрів

Для водойми з КОІ*

55.000 літрів

Вхід

7x 110 мм

Вихід

4x 110 мм

Промивний насос

вбудований RVS 5 бар

Вбудований УФ стерилізатор 80 Ват INOX

БАРАБАННИЙ
ФІЛЬТР
F2030007

БАРАБАННИЙ ФІЛЬТР PRO 80/100 XL
Розміри Д x Ш x В

1615 x 850 x 785 мм

Розмір барабана

800 x 650 мм

Розмір осередка сітки

70 мкм

Максимальний протік

95.000 л/год

Для водойми з рослинами

285.000 літрів

Для водойми з КОІ*

85.000 літрів

Вхід

7x 110 мм

Вихід

4x 110 мм

Промивний насос

вбудований RVS 5 бар

Вбудований УФ стерилізатор 2 x 80 Ват INOX

PRO DRUM 30/35 XL

F2030009
Розміри Д x Ш x В

1230 x 700 x 685 мм

Розмір барабана

400 x 500 мм

Розмір осередка сітки

70 мкм

Максимальний протік

40.000 л/год.

Для водойми з рослинами

120.000 літрів

Для водойми з КОІ*

35.000 літрів

Вхід

3x 110 мм

Вихід

3x 110 мм

Промивний насос

вбудований RVS 5 bar

Вбудований УФ стерилізатор 1x 80 Ват INOX

БАРАБАННИЙ
ФІЛЬТР
F2030005

БАРАБАННИЙ ФІЛЬТР PRO 100/200 XL
Розміри Д x Ш x В

1615 x 1570 x 785 мм

Розмір барабана

2x 650 x 800 мм

Розмір осередка сітки

70 мкм

Максимальний протік

180.000 л/год

Для водойми з рослинами

540.000 літрів

Для водойми з КОІ*

160.000 літрів

Вхід

11x 110 мм

Вихід

6x 110 мм

Промивний насос

вбудований RVS 7 bar

Вбудований УФ стерилізатор 4x 80 Ват INOX

18

www.aquakingredlabel.nl
www.aquaking.com.ua

19

ОСОБЛИВОСТІ:
• Високоякісний поліпропілен
• Фільтруюча панель
з нерж. сталі 70 мк
• Вбудований промивний
насос
• Вбудований УФ стерилізатор
(нерж. сталь INOX)
• Блок керування PRO
• Вимірювання рівня води
датчиком тиску
• Регулювання рівня промивки
• Захист від "сухого "
вмикання насоса
HEL-X13 біозавантаження
•
955 m²/m³
Касета фільтруючих
•
матів RED-X
Повітряні
розпилювачі
•
в комплекті
• Захисна кришка в комплекті
• Захист при відкритті кришки
• Служба підтримки

КОМБІНОВАНІ
ФІЛЬТРИ PRO XL

КОМБІНОВАНИЙ
ФІЛЬТР
F2040008

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР PRO 50/55 XL
Розміри Д x Ш x В

2861 x 850 x 1005 мм

Розмір барабана

400 x 650 мм

Розмір осередка сітки

70 мкм

Максимальний протік

55.000 л/год.

Комбінований фільтр Red Label PRO XL поєднує барабанний фільтр, фільтр з
рухомим біозавантаженням та камеру з нерухомим біозавантаженням фільтраційними матами в одному компактному корпусі. Барабанний фільтр це механічний фільтр попереднього очищення, який легко фільтрує з потоку
води дуже дрібні забруднення (до 70 мікрон). Фільтр складається з дуже
високоякісних матеріалів, таких як нержавіюча сталь і поліпропілен (PP), та
гарантує ідеальну якість води простим і надійним способом.

Для водойми з рослинами

220.000 літрів

Для водойми з КОІ*

55.000 літрів

Вхід

7 x 110 мм

Вихід

4 x 110 мм

Промивний насос

вбудований RVS 5 bar

Після видалення крупного бруду через барабанний фільтр вода потрапляє в
біологічний фільтр з рухомим біозавантаженням та камеру з фільтраійними
матами. Тут шкідливі речовини, такі як аміак і нітрити, перетворюються
бактеріями на «нешкідливі» нітрати.

Вбудований УФ стерилізатор 1 x 80 Ват INOX

Комбінований фільтр PRO XL має надзвичайно велику приймальну камеру. Це
дозволяє створювати стабільнішу подачу води, завдяки чому можливий
збільшений протік. У версії XL можлива установка УФ стерилізаторів з
більшою потужністю. До дренажного жолобу та барабана легко отримати
безперешкодний доступ, що значно полегшує технічне обслуговування
фільтра.

КОМБІНОВАНИЙ
ФІЛЬТР
F2040004

• Багатомовна інструкція
• 2-роки гарантії*
• Зроблено в Нідерландах

Аерація

2x 50 x 300 мм

Біозавантаження

HEL-X13 (100 л)

Фільтраційні мати

RED X (площа 4,5 м )

2

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР PRO 80/100 XL
Розміри Д x Ш x В

3235 x 850 x 1005 мм

Розмір барабана

800 x 650 мм

Розмір осередка сітки

70 мкм

Максимальний протік

90.000 л/год

Для водойми з рослинами

360.000 літрів

Для водойми з КОІ*

90.000 літрів

Вхід

7x 110 мм

Вихід

4x 110 мм

Промивний насос

вбудований RVS 5 bar

Вбудований УФ стерилізатор 2x 80 Ват INOX

КОМБІНОВАНИЙ
ФІЛЬТР
F2040005

Аерація

4x 50 x 300 мм

Біозавантаження

HEL-X13 (200 л)

Фільтраційні мати

RED X (площа 10 м 2 )

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР PRO 100/200 XL
Розміри Д x Ш x В

3280 x 1570 x 1010

Розмір барабана

2x 800 x 650 мм

Розмір осередка сітки

70 мкм

Максимальний протік

180.000 л/год.

Для водойми з рослинами

720.000 літрів

Для водойми з КОІ*

180.000 літрів

Вхід

11 x 110 мм

Вихід

6 x 110 мм

Промивний насос

Вбудований RVS 7 bar

Вбудований УФ стерилізатор 4x 80 Ват INOX
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Аерація

8x 50 x 300 мм

Біозавантаження

HEL-X13 (400 л)

Фільтраційні мати

RED X (площа 20 м 2 )
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ОСОБЛИВОСТІ:
• Високоякісний поліпропілен
• Фільтруюча панель
з нерж. сталі 70 мк
• Вбудований промивний
насос
• Вбудований УФ стерилізатор
(нерж. сталь INOX)
• Блок керування PRO
• Вимірювання рівня води
датчиком тиску
• Регулювання рівня промивки
• Захист від "сухого "
вмикання насоса
HEL-X13 біозавантаження
•
955 m²/m³
Касета фільтруючих
•
матів RED-X
Повітряні
розпилювачі
•
в комплекті
• Захисна кришка в комплекті
• Захист при відкритті кришки
• Служба підтримки

КОМБІНОВАНІ
ФІЛЬТРИ PRO XL

КОМБІНОВАНИЙ
ФІЛЬТР
F2040008

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР PRO 50/55 XL
Розміри Д x Ш x В

2861 x 850 x 1005 мм

Розмір барабана

400 x 650 мм

Розмір осередка сітки

70 мкм

Максимальний протік

55.000 л/год.

Комбінований фільтр Red Label PRO XL поєднує барабанний фільтр, фільтр з
рухомим біозавантаженням та камеру з нерухомим біозавантаженням фільтраційними матами в одному компактному корпусі. Барабанний фільтр це механічний фільтр попереднього очищення, який легко фільтрує з потоку
води дуже дрібні забруднення (до 70 мікрон). Фільтр складається з дуже
високоякісних матеріалів, таких як нержавіюча сталь і поліпропілен (PP), та
гарантує ідеальну якість води простим і надійним способом.

Для водойми з рослинами

220.000 літрів

Для водойми з КОІ*

55.000 літрів

Вхід

7 x 110 мм

Вихід

4 x 110 мм

Промивний насос

вбудований RVS 5 bar

Після видалення крупного бруду через барабанний фільтр вода потрапляє в
біологічний фільтр з рухомим біозавантаженням та камеру з фільтраійними
матами. Тут шкідливі речовини, такі як аміак і нітрити, перетворюються
бактеріями на «нешкідливі» нітрати.

Вбудований УФ стерилізатор 1 x 80 Ват INOX

Комбінований фільтр PRO XL має надзвичайно велику приймальну камеру. Це
дозволяє створювати стабільнішу подачу води, завдяки чому можливий
збільшений протік. У версії XL можлива установка УФ стерилізаторів з
більшою потужністю. До дренажного жолобу та барабана легко отримати
безперешкодний доступ, що значно полегшує технічне обслуговування
фільтра.

КОМБІНОВАНИЙ
ФІЛЬТР
F2040004

• Багатомовна інструкція
• 2-роки гарантії*
• Зроблено в Нідерландах

Аерація

2x 50 x 300 мм

Біозавантаження

HEL-X13 (100 л)

Фільтраційні мати

RED X (площа 4,5 м )

2

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР PRO 80/100 XL
Розміри Д x Ш x В

3235 x 850 x 1005 мм

Розмір барабана

800 x 650 мм

Розмір осередка сітки

70 мкм

Максимальний протік

90.000 л/год

Для водойми з рослинами

360.000 літрів

Для водойми з КОІ*

90.000 літрів

Вхід

7x 110 мм

Вихід

4x 110 мм

Промивний насос

вбудований RVS 5 bar

Вбудований УФ стерилізатор 2x 80 Ват INOX

КОМБІНОВАНИЙ
ФІЛЬТР
F2040005

Аерація

4x 50 x 300 мм

Біозавантаження

HEL-X13 (200 л)

Фільтраційні мати

RED X (площа 10 м 2 )

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР PRO 100/200 XL
Розміри Д x Ш x В

3280 x 1570 x 1010

Розмір барабана

2x 800 x 650 мм

Розмір осередка сітки

70 мкм

Максимальний протік

180.000 л/год.

Для водойми з рослинами

720.000 літрів

Для водойми з КОІ*

180.000 літрів

Вхід

11 x 110 мм

Вихід

6 x 110 мм

Промивний насос

Вбудований RVS 7 bar

Вбудований УФ стерилізатор 4x 80 Ват INOX
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Аерація

8x 50 x 300 мм

Біозавантаження

HEL-X13 (400 л)

Фільтраційні мати

RED X (площа 20 м 2 )
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ОСОБЛИВОСТІ:
• Високоякісний поліпропілен
• Фільтруюча панель
з нерж. сталі 70 мк
• Вбудований промивний
насос
• Вбудований УФ стерилізатор
(нерж. сталь INOX)
• Блок керування PRO
• Вимірювання рівня води
датчиком тиску
• Регулювання рівня промивки
• Захист від "сухого "
вмикання насоса
HEL-X13 біозавантаження
•
955 m²/m³
Касета фільтруючих
•
матів RED-X
Повітряні
розпилювачі
•
в комплекті
• Захисна кришка в комплекті
• Захист при відкритті кришки
• Служба підтримки

КОМБІНОВАНІ
ФІЛЬТРИ PRO З
ТЕХНІЧНИМ
ПРИМІЩЕННЯМ
Поєднуючи всі можливості Red Label в єдиному ергономічному рішенні,
можливо все! У нашому асортименті є повноцінні фільтрувальні установки
Plug&Play повністю обладнані високоякісними фільтрами Red Label.
Оснащена
останніми
розробками
та
ретельно
продуманим
розташуванням обладнання, це найкраща система фільтрів на ринку.
Якщо у вас є особливі побажання щодо конструкції фільтрувальних
систем Plug & Play, ми будемо готові їх реалізувати.
Команда Red Label готова до будь яких ваших побажань!

КОМБІНОВАНИЙ
ФІЛЬТР
F2110001

• Багатомовна інструкція
• 2-роки гарантії*
• Зроблено в Нідерландах

КОМБІНОВАНИЙ
ФІЛЬТР
F2110002
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КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР З ТЕХНІЧНИМ ПРИМІЩЕННЯМ PRO 30/35
Розміри Д x Ш x В

2350 x 1760 x 1030 мм

Розмір барабана

400 x 500 мм

Розмір осередка сітки

70 мкм

Максимальний протік

35.000 л/год.

Для водойми з рослинами

140.000 літрів

Для водойми з КОІ*

35.000 літрів

Вхід

3 x 110 мм

Вихід

2 x 2” 63 мм

Промивний насос

вбудований RVS 5 bar

Аерація

4x 50 x 300 мм

Біозавантаження

HEL-X13 (100 л)

Фільтраційні мати

RED X (площа 4,5 м2 )

Подача та повернення

за запитом

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР З ТЕХНІЧНИМ ПРИМІЩЕННЯМ PRO 50/55
Розміри Д x Ш x В

2900 x 1900 x 1010 мм

Розмір барабана

400 x 650 мм

Розмір осередка сітки

70 мкм

Максимальний протік

55.000 л/год.

Для водойми з рослинами

220.000 літрів

Для водойми з КОІ*

55.000 літрів

Вхід

4x 110 мм

Вихід

3x 2” 63 мм

Промивний насос

вбудований RVS 5 bar

Аерація

4x 50 x 300 мм

Біозавантаження

HEL-X13 (100 л)

Фільтраційні мати

RED X (площа 4,5 м2 )

Подача та повернення

додатково
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КОМБІНОВАНІ ФІЛЬТРИ
PRO З ТЕХНІЧНИМ
ПРИМІЩЕННЯМ
ОСОБЛИВОСТІ:
• Високоякісний поліпропілен
• Фільтруюча панель
з нерж. сталі 70 мк
• Вбудований промивний
насос
• Вбудований УФ стерилізатор
(нерж. сталь INOX)

Поєднуючи всі можливості Red Label в єдиному ергономічному рішенні, можливо
все! У нашому асортименті є повноцінні фільтрувальні установки Plug&Play повністю
обладнані високоякісними фільтрами Red Label. Оснащена останніми розробками
та ретельно продуманим розташуванням обладнання, це найкраща система
фільтрів на ринку.
Якщо у вас є особливі побажання щодо конструкції фільтрувальних систем Plug &
Play, ми будемо готові їх реалізувати.
Команда Red Label готова до будь яких ваших побажань!

• Блок керування PRO
• Вимірювання рівня води
датчиком тиску
• Регулювання рівня промивки
• Захист від "сухого "
вмикання насоса
HEL-X13 біозавантаження
•
955 m²/m³
Касета фільтруючих
•
матів RED-X
Повітряні
розпилювачі
•
в комплекті
• Захисна кришка в комплекті
• Захист при відкритті кришки
• Служба підтримки

КОМБІНОВАНИЙ
ФІЛЬТР
F2110001

• Багатомовна інструкція
• 2-роки гарантії*
• Зроблено в Нідерландах

КОМБІНОВАНИЙ
ФІЛЬТР
F2110002
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КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР З ТЕХНІЧНИМ ПРИМІЩЕННЯМ PRO 30/35
Розміри Д x Ш x В

2350 x 1760 x 1030 мм

Розмір барабана

400 x 500 мм

Розмір осередка сітки

70 мкм

Максимальний протік

35.000 л/год.

Для водойми з рослинами

140.000 літрів

Для водойми з КОІ*

35.000 літрів

Вхід

3 x 110 мм

Вихід

2 x 2” 63 мм

Промивний насос

вбудований RVS 5 bar

Аерація

4x 50 x 300 мм

Біозавантаження

HEL-X13 (100 л)

Фільтраційні мати

RED X (площа 4,5 м2 )

Подача та повернення

за запитом

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР З ТЕХНІЧНИМ ПРИМІЩЕННЯМ PRO 50/55
Розміри Д x Ш x В

2900 x 1900 x 1010 мм

Розмір барабана

400 x 650 мм

Розмір осередка сітки

70 мкм

Максимальний протік

55.000 л/год.

Для водойми з рослинами

220.000 літрів

Для водойми з КОІ*

55.000 літрів

Вхід

4x 110 мм

Вихід

3x 2” 63 мм

Промивний насос

вбудований RVS 5 bar

Аерація

4x 50 x 300 мм

Біозавантаження

HEL-X13 (100 л)

Фільтраційні мати

RED X (площа 4,5 м2 )

Подача та повернення

додатково
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ПРЕДФІЛЬТР ЛИСТО
ЗБІРНИК PRO LEAF
ОСОБЛИВОСТІ:
• Високоякісний поліпропілен
• Фільтруюча панель
з нерж. сталі 70 мк
• Вбудований промивний
насос
• Вбудований УФ стерилізатор
(нерж. сталь INOX)
• Блок керування PRO
• Вимірювання рівня води
датчиком тиску
• Регулювання рівня промивки
• Захист від "сухого "
вмикання насоса
HEL-X13 біозавантаження
•
955 m²/m³
Касета фільтруючих
•
матів RED-X
Повітряні
розпилювачі
•
в комплекті
• Захисна кришка в комплекті
• Захист при відкритті кришки
• Служба підтримки

Барабанні фільтри видаляють практично всі забруднення води з водойми,
зливаючи їх через дренажний жолоб. Проте великі забруднення, такі як
гілочки, листя або ниткоподібні водорості, можуть дуже довго залишатися в
барабані або навіть засмічувати зливний жолоб. Цього можна уникнути,
видаливши такі забруднення самостійно. У ставках, розташованих у лісовій
місцевості, кількість забруднень може бути настільки великою, що вони
перешкоджатимуть нормальній роботі системи фільтрації. Ставки,
розташовані в землі, також можуть засмічуватися через потрапляння в них
таких забруднень. Для таких випадків був розроблений спеціальний фільтр
попереднього очищення Red Label Leaf (листозбірник). Цей фільр
обладнаний збірним лотком, у якому залишається весь великий бруд який
потрапляє до нього з донних заборів води та скімерів.
Найдрібніше сміття яке все ж таки пройшло через кошик фільтра
попереднього очищення буде успішно видалятися барабанним фільтром та
зливатися через дренажний жолоб.
Уловлювач великого сміття - кошик можна легко зняти за необхідності для
опорожнення та очистки. Робота всієї фільтруючої системи, таким чином, не
буде зупинятися на техобслуговування забрудненної дренажної труби.
Передфільтр листозбірник
поставляється як окремий модуль або як
складова частина комбінованої барабанної фільтруючої установки. Не
соромтеся ставити питання про можливості розширення вашої системи за
допомогою передфільтра-листозбірника Red Label Leaf.

ФІЛЬТР
ЛИСТОЗБІРНИК
F2080002

• Багатомовна інструкція

ФІЛЬТР ЛИСТОЗБІРНИК PRO 80/100
Розміри Д x Ш x В

1100 x 850 x 1005 мм

Максимальний протік

90.000 літрів

Для водойми з рослинами

180.000 літрів

Для водойми з КОІ*

90.000 літрів

Вхід

7x 110 мм

Вихід

7x 110 мм

• 2-роки гарантії*
• Зроблено в Нідерландах

КОМБІНОВАНИЙ
ФІЛЬТР
F2080004

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР PRO 80/100 XL З ЛИСТОЗБІРНИКОМ
Розміри Д x Ш x В

3860 x 850 x 1005 мм

Розмір барабана

800 x 650 мм

Розмір осередка сітки

70 мкм

Максимальний протік

90.000 л/год

Для водойми з рослинами

360.000 літрів

Для водойми з КОІ*

90.000 літрів

Вхід

7x 110 мм

Вихід

4x 110 мм

Промивний насос

вбудований RVS 5 bar

Вбудований УФ стерилізатор 2x 80 Ват INOX
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Аерація

4x 50 x 300 мм

Біозавантаження

HEL-X13 (200 л)

Фільтраційні мати

RED X (площа 10 м 2 )
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ПРЕДФІЛЬТР ЛИСТО
ЗБІРНИК PRO LEAF
ОСОБЛИВОСТІ:
• Високоякісний поліпропілен
• Фільтруюча панель
з нерж. сталі 70 мк
• Вбудований промивний
насос
• Вбудований УФ стерилізатор
(нерж. сталь INOX)
• Блок керування PRO
• Вимірювання рівня води
датчиком тиску
• Регулювання рівня промивки
• Захист від "сухого "
вмикання насоса
HEL-X13 біозавантаження
•
955 m²/m³
Касета фільтруючих
•
матів RED-X
Повітряні
розпилювачі
•
в комплекті
• Захисна кришка в комплекті
• Захист при відкритті кришки
• Служба підтримки

Барабанні фільтри видаляють практично всі забруднення води з водойми,
зливаючи їх через дренажний жолоб. Проте великі забруднення, такі як гілочки,
листя або ниткоподібні водорості, можуть дуже довго залишатися в барабані або
навіть засмічувати зливний жолоб. Цього можна уникнути, видаливши такі
забруднення самостійно. У ставках, розташованих у лісовій місцевості, кількість
забруднень може бути настільки великою, що вони перешкоджатимуть нормальній
роботі системи фільтрації. Ставки, розташовані в землі, також можуть
засмічуватися через потрапляння в них таких забруднень. Для таких випадків був
розроблений спеціальний фільтр попереднього очищення Red Label Leaf
(листозбірник). Цей фільр обладнаний збірним лотком, у якому залишається весь
великий бруд який потрапляє до нього з донних заборів води та скімерів.
Найдрібніше сміття яке все ж таки пройшло через кошик фільтра попереднього
очищення буде успішно видалятися барабанним фільтром та зливатися через
дренажний жолоб.
Уловлювач великого сміття - кошик можна легко зняти за необхідності для
опорожнення та очистки. Робота всієї фільтруючої системи, таким чином, не буде
зупинятися на техобслуговування забрудненної дренажної труби.
Передфільтр листозбірник поставляється як окремий модуль або як складова
частина комбінованої барабанної фільтруючої установки. Не соромтеся ставити
питання про можливості розширення вашої системи за допомогою передфільтралистозбірника Red Label Leaf.

ФІЛЬТР
ЛИСТОЗБІРНИК
F2080002

• Багатомовна інструкція

ФІЛЬТР ЛИСТОЗБІРНИК PRO 80/100
Розміри Д x Ш x В

1100 x 850 x 1005 мм

Максимальний протік

90.000 літрів

Для водойми з рослинами

180.000 літрів

Для водойми з КОІ*

90.000 літрів

Вхід

7x 110 мм

Вихід

7x 110 мм

• 2-роки гарантії*
• Зроблено в Нідерландах

КОМБІНОВАНИЙ
ФІЛЬТР
F2080004

КОМБІНОВАНИЙ ФІЛЬТР PRO 80/100 XL З ЛИСТОЗБІРНИКОМ
Розміри Д x Ш x В

3860 x 850 x 1005 мм

Розмір барабана

800 x 650 мм

Розмір осередка сітки

70 мкм

Максимальний протік

90.000 л/год

Для водойми з рослинами

360.000 літрів

Для водойми з КОІ*

90.000 літрів

Вхід

7x 110 мм

Вихід

4x 110 мм

Промивний насос

вбудований RVS 5 bar

Вбудований УФ стерилізатор 2x 80 Ват INOX
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Аерація

4x 50 x 300 мм

Біозавантаження

HEL-X13 (200 л)

Фільтраційні мати

RED X (площа 10 м 2 )
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ОСОБЛИВОСТІ:
• Високоякісний поліпропілен
• Захисна кришка в комплекті
• Служба підтримки
• 2-роки гарантії*
• Зроблено в Нідерландах

TRICKLE FILTER

ЗРОШУВАЛЬНІ
ФІЛЬТРИ PRO

ЗРОШУВАЛЬНИЙ
ФІЛЬТР

PRO SMALL

F2060001

Розміри Д x Ш x В

665 x 320 x 942 мм

Максимальний протік

15.000 літрів

Вхід

1x 11/2” 50 мм

Вихід F2060001

2x 63 мм

Вихід F2060002

водоспад

Вміст

145 літрів

F2060002

Зрошувальні фільтри Red Label складаються з окремих модулів, які можуть
бути наповнені будь-яким фільтруючим матеріалом. Ці зрошувальні фільтри
мають найкращий біологічний ефект фільтрації серед усіх відомих фільтрів
для ставків з КОІ. Крім того, вони додатково можуть насичувати воду киснем.
Шкідливі речовини дуже швидко перетворюються в цих фільтрах на
безпечні сполуки азоту.
Щоб полегшити застосування зрошувального фільтра в поєднанні з нашими
комбінованими фільтрами Red label, ми додали фільтр PRO BIG COMBI в наш
асортимент. Цей зрошувальний фільтр точно розроблений та оптимально
застосовний до наших комбінованих фільтрів 30/35 та 50/55. Завдяки
індивідуальній комплектації ми надаємо можливість обрати будь-який
потрібний вилив на вашому фільтрі.

PRO BIG COMBI

F2060006

Фільтруючий матеріал Cristal Bio
комплектується додатково.

ЗРОШУВАЛЬНИЙ
ФІЛЬТР

PRO BIG

Розміри Д x Ш x В

1473 x 374 x 1200mm

F2060003

Розміри Д x Ш x В

1060 x 420 x 1200мм

Максимальний протік

30.000 liter

F2060004

Максимальний протік

20.000 літрів

Вхід

1x 2” 63 mm

Вхід

1 x 2” 63 мм

Вихід

1x 110 mm

Вихід F2060003

3 x 110 мм

Розподільники води

2x 63 mm

Вихід F2060004

водоспад

Вміст

330 літрів

Призначений для фільтрів

Комбінований 30/35
Комбінований 50/55

Купуючи комбінований фільтр PRO BIG для існуючого
комбінованого фільтра 30/35 або 50/55, ми
БЕЗКОШТОВНО обміняємо поточну кришку на нову
для відповідного набору.

Фільтруючий матеріал Cristal Bio
комплектується додатково.

ЗРОШУВАЛЬНИЙ
ФІЛЬТР

PRO WATERFALL

F2060009

Розміри Д x Ш x В

1000 x 720 x 1260мм

Максимальний протік

30.000 літрів

Вхід

1x 2” 63 мм

Вихід

водоспад

Вміст

315 літрів

Фільтруючий матеріал Cristal Bio
комплектується додатково.

Фільтруючий матеріал Cristal Bio
комплектується додатково.
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ОСОБЛИВОСТІ:
• Високоякісний поліпропілен
• Захисна кришка в комплекті
• Служба підтримки
• 2-роки гарантії*
• Зроблено в Нідерландах

TRICKLE FILTER

ЗРОШУВАЛЬНІ
ФІЛЬТРИ PRO

ЗРОШУВАЛЬНИЙ
ФІЛЬТР
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для ставків з КОІ. Крім того, вони додатково можуть насичувати воду киснем.
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РОБОТИ НА
ЗАМОВЛЕННЯ
ОСОБЛИВОСТІ:
• Високоякісний поліпропілен
• Фільтруюча панель
з нерж. сталі 70 мк
• Вбудований промивний
насос
• Вбудований УФ стерилізатор
(нерж. сталь INOX)
• Блок керування PRO
• Вимірювання рівня води
датчиком тиску
• Регулювання рівня промивки
• Захист від "сухого "
вмикання насоса
HEL-X13 біозавантаження
•
955 m²/m³
Касета фільтруючих
•
матів RED-X
Повітряні
розпилювачі
•
в комплекті
• Захисна кришка в комплекті
• Захист при відкритті кришки
• Служба підтримки

КОМБІНОВАНІ
ФІЛЬТРИ

Кожна конкретна ситуація вимагає відповідного рішення. Якщо наш дуже
широкий асортимент не задовільняє ваших потреб, ми все одно зможемо
запропонувати вам рішення майже у всіх випадках. Порадившись з нашими
консультантами, ви зможете втілити в життя найекстремальніші побажання
щодо фільтра. Від встановлення додаткового входу або виходу на барабанний
фільтр до складання системи фільтрів повністю відповідно до ваших побажань.
Установка Red Label Plug & Play спроектована таким чином, що всю систему
можна легко підключити до ставка. Повний водний баланс в такій системі
встановлюється як найкраще.
Систему фільтрації водойми бажано розміщувати в доступному для
обслуговування
місці.
У
більшості
випадків
технічне
приміщення
використовується там, де фільтри встановлюються по рівню води в водоймі
(гравітаційне встановлення). На додаток до необхідних фільтруючих блоків,
таких як барабанний або комбінований фільтр, такі речі, як з’єднання, труби та
насоси, зазвичай займають багато місця. Системи Red Label Plug & Play XL
забезпечують повну систему фільтрації. Один компактний корпус, особливо
підійде для ставків з великим вмістом води.
У цю фільтруючу установку входить все необхідне обладнання. Вода вашого
ставка протікає через приймальну камеру з шиберними засувками до
барабанного фільтра для механічної фільтрації, розміщеного в другій камері.
Третя камера оснащена фільтром, який забезпечує біологічне розкладання
відходів. Четверта камера оснащена високоякісними фільтруючими касетами
матів RED-X для забезпечення додаткової біологічної фільтрації. Очищена вода
перекачується назад у ваш ставок з п’ятої камери. Ця п’ята фільтрувальна
камера також оснащена повним керуванням системою Plug & Play. У
малоймовірному аварійному випадку, коли вода збирається в п’ятому просторі,
її буде відкачувати вбудований автоматичний занурювальний насос.

КОМБІНОВАНІ
ФІЛЬТРИ

• Багатомовна інструкція
• 2-роки гарантії*
• Зроблено в Нідерландах

Рекомендується виконувати повну установку систем
Plug & PLay на нашому заводі з використанням
рекомендованого
нами
обладнання,
повністю
придатного до системи. Якщо ви віддаєте перевагу
самостійній комплектації системи Plug & PLay іншим
обладнанням, перша і остання фільтруючі камери
залишаться порожніми. Також після погодження з
нашими фахівцями можлива зміна або доповнення
системи відповідно до ваших побажань.

КОМБІНОВАНІ
ФІЛЬТРИ
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БАРАБАННІ ФІЛЬТРИ PRO M
Модель

30/35 F2070001

Розміри Д x Ш x В

2025 x 820 x 830 мм

Максимальний протік

35.000 літрів

Модель

50/55 F2070004

Розміри Д x Ш x В

2025 x 950 x 830 мм

Максимальний протік

55.000 літрів

Модель

75/100 F2070007

Розміри Д x Ш x В

2035 x 1100 x 830 мм

Максимальний протік

90.000 літрів

КОМБІНОВАНІ ФІЛЬТРИ PRO L
Модель

30/35 F2070002

Розміри Д x Ш x В

2900 x 800 x 1005 мм

Максимальний протік

35.000 літрів

Модель

50/55 F2070005

Розміри Д x Ш x В

2900 x 1000 x 1005 мм

Максимальний протік

55.000 літрів

Модель

75/100 F2070008

Розміри Д x Ш x В

3285 x 1000 x 1005 mm

Максимальний протік

90.000 літрів

КОМБІНОВАНІ ФІЛЬТРИ PRO XL
Модель

30/35 F2070003

Розміри Д x Ш x В

3500 x 800 x 1005 мм

Максимальний протік

35.000 літрів

Модель

50/55 F2070006

Розміри Д x Ш x В

3500 x 1000 x 1005 мм

Максимальний протік

55.000 літрів

Модель

75/100 F2070009

Розміри Д x Ш x В

3895 x 1000 x 1005 мм

Максимальний протік

90.000 літрів
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РОБОТИ НА
ЗАМОВЛЕННЯ
ОСОБЛИВОСТІ:
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встановлюється як найкраще.
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ставка протікає через приймальну камеру з шиберними засувками до
барабанного фільтра для механічної фільтрації, розміщеного в другій камері.
Третя камера оснащена фільтром, який забезпечує біологічне розкладання
відходів. Четверта камера оснащена високоякісними фільтруючими касетами
матів RED-X для забезпечення додаткової біологічної фільтрації. Очищена вода
перекачується назад у ваш ставок з п’ятої камери. Ця п’ята фільтрувальна
камера також оснащена повним керуванням системою Plug & Play. У
малоймовірному аварійному випадку, коли вода збирається в п’ятому просторі,
її буде відкачувати вбудований автоматичний занурювальний насос.

КОМБІНОВАНІ
ФІЛЬТРИ

• Багатомовна інструкція
• 2-роки гарантії*
• Зроблено в Нідерландах

Рекомендується виконувати повну установку систем
Plug & PLay на нашому заводі з використанням
рекомендованого
нами
обладнання,
повністю
придатного до системи. Якщо ви віддаєте перевагу
самостійній комплектації системи Plug & PLay іншим
обладнанням, перша і остання фільтруючі камери
залишаться порожніми. Також після погодження з
нашими фахівцями можлива зміна або доповнення
системи відповідно до ваших побажань.

КОМБІНОВАНІ
ФІЛЬТРИ
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БАРАБАННІ ФІЛЬТРИ PRO M
Модель

30/35 F2070001

Розміри Д x Ш x В

2025 x 820 x 830 мм

Максимальний протік

35.000 літрів

Модель

50/55 F2070004

Розміри Д x Ш x В

2025 x 950 x 830 мм

Максимальний протік

55.000 літрів

Модель

75/100 F2070007

Розміри Д x Ш x В

2035 x 1100 x 830 мм

Максимальний протік

90.000 літрів

КОМБІНОВАНІ ФІЛЬТРИ PRO L
Модель

30/35 F2070002

Розміри Д x Ш x В

2900 x 800 x 1005 мм

Максимальний протік

35.000 літрів

Модель

50/55 F2070005

Розміри Д x Ш x В

2900 x 1000 x 1005 мм

Максимальний протік

55.000 літрів

Модель

75/100 F2070008

Розміри Д x Ш x В

3285 x 1000 x 1005 mm

Максимальний протік

90.000 літрів

КОМБІНОВАНІ ФІЛЬТРИ PRO XL
Модель

30/35 F2070003

Розміри Д x Ш x В

3500 x 800 x 1005 мм

Максимальний протік

35.000 літрів

Модель

50/55 F2070006

Розміри Д x Ш x В

3500 x 1000 x 1005 мм

Максимальний протік

55.000 літрів

Модель

75/100 F2070009

Розміри Д x Ш x В

3895 x 1000 x 1005 мм

Максимальний протік

90.000 літрів
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ОСОБЛИВОСТІ:
• Високоякісний поліпропілен
•

HEL-X13 біозавантаження
955 m²/m³

• 2-роки гарантії *
• Зроблено в Нідерландах

ПРОТЕЇНОВИЙ
СКІМЕР

ПРОТЕЇНОВИЙ
СКІМЕР

PRO BIG

F2060008

Розміри Д x Ш x В

265 x 265 x 1280 мм

Максимальний протік

6.500 літрів

Вхід

1 x 1” 32 мм

Вихід

50 мм

Протеїновий скімер Red Label - це бічний фільтр, що поєднує в собі
біологічний ефект зрошуваного та механічного фільтрів. При додаванні
повітря вода проходить через фільтр, наповнений біозавантаженням.
Біозавантаження утворює біоплівку, яка сприяє біологічному очищенню. У
нижній частини фільтра утворюється піна, яка витісняється з дренажу під дією
сили тяжіння. У піні знаходиться велика кількість відходів які видаляються із
ставка разом із нею.
Піна в ставковій воді утворюється з білків, що містяться в кормі для риб.
Протеїновий скімер Red Label забезпечує видалення зайвих неперероблених
білків із води ставка. Крім того, він видаляє такі відходи, як важкі метали,
кислоти, аміак, фосфати та барвники. Таким чином, протеїновий скіммер Red
Label забезпечує безбарвну, прозору та здорову воду у водоймі без піни.

ДОННІ ЗАБОРИ

ДОННИЙ ЗАБІР

PRO 300

O1120051

Найбільш поширені донні забори води мають куполоподібну кришку. Згодом
вони відламуються і губляться у водоймі з декоративними коропами. Їхню
заміну не завжди можна здійснити простим способом. Декоративні коропи
можуть отримати травми та пошкодження через поламані кришки донних
заборів води. Такі зливи води також небажані в плавальному басейні та
плавальному ставку. Ви можете поранитися через кришку донного забору,
що виступає, або зламати його, якщо на нього наступите.

Діаметр

300 мм

Вихід

110 мм

Доступні моделі

З аерацією, без аерації

Щоб уникнути перерахованих вище проблем, компанія Red Label розробила
новий тип донного забору води. Ці неруйнівні донні забори мають великий
діаметр, тому бруд видаляється найоптимальнішим чином. Для ставків із КОІ
донні забори води Red Label також поставляються у варіантах виконання з
аерацією. Донний забір з аерацією сприяє перемішуванню води та притягує
бруд, тому він найефективніше відводиться до системи фільтрації.

ДОННИЙ ЗАБІР

O1120055
O1120053

PRO 400
Діаметр

400 мм

Артикул

Вихід

O1120052 з сіткою

2x 110 мм

O1120053 з сіткою

1x 125 мм

O1120054 з сіткою

1x 160 мм

O1120055 з кришкою

2x 110 мм

O1120056 з кришкою

1x 160 мм

O1120057 з кришкою

2x 125 мм

Доступні моделі

З аерацією, без аерації

O1120054
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ОСОБЛИВОСТІ:
• Високоякісний поліпропілен
•

HEL-X13 біозавантаження
955 m²/m³

• 2-роки гарантії *
• Зроблено в Нідерландах

ПРОТЕЇНОВИЙ
СКІМЕР

ПРОТЕЇНОВИЙ
СКІМЕР

PRO BIG

F2060008

Розміри Д x Ш x В

265 x 265 x 1280 мм

Максимальний протік

6.500 літрів

Вхід

1 x 1” 32 мм

Вихід

50 мм

Протеїновий скімер Red Label - це бічний фільтр, що поєднує в собі
біологічний ефект зрошуваного та механічного фільтрів. При додаванні
повітря вода проходить через фільтр, наповнений біозавантаженням.
Біозавантаження утворює біоплівку, яка сприяє біологічному очищенню. У
нижній частини фільтра утворюється піна, яка витісняється з дренажу під дією
сили тяжіння. У піні знаходиться велика кількість відходів які видаляються із
ставка разом із нею.
Піна в ставковій воді утворюється з білків, що містяться в кормі для риб.
Протеїновий скімер Red Label забезпечує видалення зайвих неперероблених
білків із води ставка. Крім того, він видаляє такі відходи, як важкі метали,
кислоти, аміак, фосфати та барвники. Таким чином, протеїновий скіммер Red
Label забезпечує безбарвну, прозору та здорову воду у водоймі без піни.

ДОННІ ЗАБОРИ

ДОННИЙ ЗАБІР

PRO 300

O1120051

Найбільш поширені донні забори води мають куполоподібну кришку. Згодом
вони відламуються і губляться у водоймі з декоративними коропами. Їхню
заміну не завжди можна здійснити простим способом. Декоративні коропи
можуть отримати травми та пошкодження через поламані кришки донних
заборів води. Такі зливи води також небажані в плавальному басейні та
плавальному ставку. Ви можете поранитися через кришку донного забору,
що виступає, або зламати його, якщо на нього наступите.

Діаметр

300 мм

Вихід

110 мм

Доступні моделі

З аерацією, без аерації

Щоб уникнути перерахованих вище проблем, компанія Red Label розробила
новий тип донного забору води. Ці неруйнівні донні забори мають великий
діаметр, тому бруд видаляється найоптимальнішим чином. Для ставків із КОІ
донні забори води Red Label також поставляються у варіантах виконання з
аерацією. Донний забір з аерацією сприяє перемішуванню води та притягує
бруд, тому він найефективніше відводиться до системи фільтрації.

ДОННИЙ ЗАБІР

O1120055
O1120053

PRO 400
Діаметр

400 мм

Артикул

Вихід

O1120052 з сіткою

2x 110 мм

O1120053 з сіткою

1x 125 мм

O1120054 з сіткою

1x 160 мм

O1120055 з кришкою

2x 110 мм

O1120056 з кришкою

1x 160 мм

O1120057 з кришкою

2x 125 мм

Доступні моделі

З аерацією, без аерації

O1120054
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НАСОСИ ДЛЯ
ВОДОЙМ СЕРІЇ ANP
ОСОБЛИВОСТІ:
• Енергоефективість
• Безпечний для довкілля
• Безпечна експлуатація
• Просте використання
• Регулювання протоку
• Висока продуктивність
Тривалий термін
•
експлуатації
• Вологе та сухе встановлення
• Муфти в комплекті
• 2-роки гарантії *

Насоси торгової марки Aquaking Red Label використовуються для всіх видів
декоративних ставків та водойм. Найбільш часто використовуваним насосом
для ставка є насос ANP (Amphibious Naked Pump, що в перекладі з англійської
мови означає «плаваючий безкорпусний насос»). Цей насос часто
використовується в гравітаційних системах, де він перекачує воду з фільтра
назад у ставок. Насос Red Label ANP може бути встановлений як у сухому
приямку (обов'язково нижче рівня води), так і у водоймі. Дані насоси можна
використовувати як з нашими фільтрами Red Label так і з будь-якою іншою
відповідною системою фільтрації. Насос Red Label ANP укомплектований
електронним блоком керування, що дозволяє плавно регулювати
продуктивність насоса.
Насоси Red Label надзвичайно енергоефективні та вважаються
найекономічнішими у своєму ціновому діапазоні. Насос легко монтується
завдяки різним редукціям, що постачаються в комплекті. Насоси ANP мають
високу продуктивність, вони безпечні, дуже прості у використанні та мають
тривалий термін експлуатації.
Насос постачається в комплекті з електронним контролером та муфтами, що
спрощують його підключення.

НАСОСИ ANP
ДЛЯ ВОДОЙМИ
W1060039

6.500 л/год

Потужність

4 - 38 Ват

Тиск

3,8 мвс

Вхід/Вихід

1 1/2” 50 мм

10000

W1060040

Продуктивність

10.000 л/год.

Потужність

4 - 78 Ват

Тиск

4,5 мвс

Вхід/Вихід

1 1/2” 50 мм

W1060041
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Продуктивність

НАСОСИ ANP
ДЛЯ ВОДОЙМИ

НАСОСИ ANP
ДЛЯ ВОДОЙМИ

32

6500

13000
Продуктивність

13.000 л/год.

Потужність

4 - 125 Ват

Тиск

5,0 мвс

Вхід/Вихід

2” 63 мм

НАСОСИ ANP
ДЛЯ ВОДОЙМИ

20000

W1060042

Продуктивність

20.000 л/год.

Потужність

4 - 200 Ват

Тиск

6,0 мвс

Вхід/Вихід

2” 63 мм
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НАСОСИ ДЛЯ
ВОДОЙМ СЕРІЇ ANP
ОСОБЛИВОСТІ:
• Енергоефективість
• Безпечний для довкілля
• Безпечна експлуатація
• Просте використання
• Регулювання протоку
• Висока продуктивність
Тривалий термін
•
експлуатації
• Вологе та сухе встановлення
• Муфти в комплекті
• 2-роки гарантії *

Насоси торгової марки Aquaking Red Label використовуються для всіх видів
декоративних ставків та водойм. Найбільш часто використовуваним насосом
для ставка є насос ANP (Amphibious Naked Pump, що в перекладі з англійської
мови означає «плаваючий безкорпусний насос»). Цей насос часто
використовується в гравітаційних системах, де він перекачує воду з фільтра
назад у ставок. Насос Red Label ANP може бути встановлений як у сухому
приямку (обов'язково нижче рівня води), так і у водоймі. Дані насоси можна
використовувати як з нашими фільтрами Red Label так і з будь-якою іншою
відповідною системою фільтрації. Насос Red Label ANP укомплектований
електронним блоком керування, що дозволяє плавно регулювати
продуктивність насоса.
Насоси Red Label надзвичайно енергоефективні та вважаються
найекономічнішими у своєму ціновому діапазоні. Насос легко монтується
завдяки різним редукціям, що постачаються в комплекті. Насоси ANP мають
високу продуктивність, вони безпечні, дуже прості у використанні та мають
тривалий термін експлуатації.
Насос постачається в комплекті з електронним контролером та муфтами, що
спрощують його підключення.

НАСОСИ ANP
ДЛЯ ВОДОЙМИ
W1060039

6.500 л/год

Потужність

4 - 38 Ват

Тиск

3,8 мвс

Вхід/Вихід

1 1/2” 50 мм

10000

W1060040

Продуктивність

10.000 л/год.

Потужність

4 - 78 Ват

Тиск

4,5 мвс

Вхід/Вихід

1 1/2” 50 мм

W1060041
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Продуктивність

НАСОСИ ANP
ДЛЯ ВОДОЙМИ

НАСОСИ ANP
ДЛЯ ВОДОЙМИ

32

6500

13000
Продуктивність

13.000 л/год.

Потужність

4 - 125 Ват

Тиск

5,0 мвс

Вхід/Вихід

2” 63 мм

НАСОСИ ANP
ДЛЯ ВОДОЙМИ

20000

W1060042

Продуктивність

20.000 л/год.

Потужність

4 - 200 Ват

Тиск

6,0 мвс

Вхід/Вихід

2” 63 мм
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ОСОБЛИВОСТІ:
• Енергоефективість
• Безпечний для довкілля
• Безпечна експлуатація
• Просте використання
• Регулювання протоку
• Висока продуктивність
Тривалий термін
•
експлуатації
• Підводне встановлення
• Муфти в комплекті
• 2-роки гарантії *
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НАСОСИ ДЛЯ
ВОДОЙМ СЕРІЇ ACP
Компанія Aquaking Red Label пропонує насос для ставка який найкраще
підходить до будь-якого застосування у декоративних водоймах. Таким
насосом є ACP (Amphibious Cased Pump, що в перекладі з англійської означає
«плаваючий насос у корпусі»). Насос Red Label ACP має корпус, який затримує
бруд, тому його спеціально використовують саме під водою. Цей насос часто
використовується у фільтруючих установках з подачею води під тиском
(насосна версія), коли насос розташований безпосередньо у водоймі. Дані
насоси можна використовувати як з нашими фільтрами Red Label так і з будьякою іншою відповідною системою фільтрації. Насос Red Label ACP
оснащений електронним блоком керування, який дозволяє плавно
регулювати продуктивність насоса.
Насоси Red Label надзвичайно енергоефективні і вважаються найбільш
економічними своєму ціновому діапазоні. Насос легко монтується завдяки
різним редукціям, що постачаються в комплекті. Насоси ACP мають високу
продуктивність, безпечні, дуже прості у використанні та мають тривалий
термін служби.

НАСОСИ ACP
ДЛЯ ВОДОЙМИ

6500

W1060045

Продуктивність

6.500 л/год.

Потужність

4 - 38 Ват

Тиск

3,8 мвс

Вихід

Дорн 1”- 1 1/2”- 1 1/4”

НАСОСИ ACP
ДЛЯ ВОДОЙМИ

10000

W1060046

Продуктивність

10.000 л/год.

Потужність

4 - 78 Ват

Тиск

4,5 мвс

Вихід

Дорн 1”- 1 1/2”- 1 1/4”

Насос постачається в комплекті з електронним контролером та муфтами, що
спрощують його підключення.

НАСОСИ ACP
ДЛЯ ВОДОЙМИ

13000

W1060047

Продуктивність

13.000 л/год.

Потужність

4 - 125 Ват

Тиск

5,0 мвс

Вихід

Дорн 1”- 1 1/2”- 1 1/4”

НАСОСИ ACP
ДЛЯ ВОДОЙМИ

20000

W1060048

Продуктивність

20.000 л/год.

Потужність

4 - 200 Ват

Тиск

6,0 мвс

Вихід

Дорн 1”- 1 1/2”- 1 1/4”
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ОСОБЛИВОСТІ:
• Енергоефективість
• Безпечний для довкілля
• Безпечна експлуатація
• Просте використання
• Регулювання протоку
• Висока продуктивність
Тривалий термін
•
експлуатації
• Підводне встановлення
• Муфти в комплекті
• 2-роки гарантії *
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НАСОСИ ДЛЯ
ВОДОЙМ СЕРІЇ ACP
Компанія Aquaking Red Label пропонує насос для ставка який найкраще
підходить до будь-якого застосування у декоративних водоймах. Таким
насосом є ACP (Amphibious Cased Pump, що в перекладі з англійської означає
«плаваючий насос у корпусі»). Насос Red Label ACP має корпус, який затримує
бруд, тому його спеціально використовують саме під водою. Цей насос часто
використовується у фільтруючих установках з подачею води під тиском
(насосна версія), коли насос розташований безпосередньо у водоймі. Дані
насоси можна використовувати як з нашими фільтрами Red Label так і з будьякою іншою відповідною системою фільтрації. Насос Red Label ACP
оснащений електронним блоком керування, який дозволяє плавно
регулювати продуктивність насоса.
Насоси Red Label надзвичайно енергоефективні і вважаються найбільш
економічними своєму ціновому діапазоні. Насос легко монтується завдяки
різним редукціям, що постачаються в комплекті. Насоси ACP мають високу
продуктивність, безпечні, дуже прості у використанні та мають тривалий
термін служби.

НАСОСИ ACP
ДЛЯ ВОДОЙМИ

6500

W1060045

Продуктивність

6.500 л/год.

Потужність

4 - 38 Ват

Тиск

3,8 мвс

Вихід

Дорн 1”- 1 1/2”- 1 1/4”

НАСОСИ ACP
ДЛЯ ВОДОЙМИ

10000

W1060046

Продуктивність

10.000 л/год.

Потужність

4 - 78 Ват

Тиск

4,5 мвс

Вихід

Дорн 1”- 1 1/2”- 1 1/4”

Насос постачається в комплекті з електронним контролером та муфтами, що
спрощують його підключення.

НАСОСИ ACP
ДЛЯ ВОДОЙМИ

13000

W1060047

Продуктивність

13.000 л/год.

Потужність

4 - 125 Ват

Тиск

5,0 мвс

Вихід

Дорн 1”- 1 1/2”- 1 1/4”

НАСОСИ ACP
ДЛЯ ВОДОЙМИ

20000

W1060048

Продуктивність

20.000 л/год.

Потужність

4 - 200 Ват

Тиск

6,0 мвс

Вихід

Дорн 1”- 1 1/2”- 1 1/4”
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УЛЬТРАФІОЛЕТОВІ
(УФ) СТЕРИЛІЗАТОРИ
ОСОБЛИВОСТІ:
• Енергоефективість
• Безпечний для довкілля
• Безпечна експлуатація
• Просте використання
• Висока світловіддача
• Висока продуктивність
•

Тривалий термін
експлуатації

• Муфти в комплекті

УФ
F1050011

Ультрафіолетовий стерилізатор Aquaking Red Label JUVC забезпечує
кристально чисту воду і сприяє здоров'ю риб, що мешкають у вашій водоймі.
Вбудована лампа T5 випромінює короткохвильове ультрафіолетове
випромінювання з максимальною довжиною хвилі 253,7 нм. Цей діапазон
випромінювання вбиває грибки, бактерії та мікроби без використання
шкідливих хімікатів.
Внутрішня частина корпусу із полірованої нержавіючої сталі значно знижує
прилипання до неї забруднюючих речовин і забезпечує на 35% більше
світлового потоку завдяки додатковому відображенню. Плаваючі водорості
руйнуються УФ випромінюванням, внаслідок чого вода у ставку стає
кришталево чистою. Вміст хлору та інших хімікатів знижується на 80%.

УФ

• 2-роки гарантії *

УФ
F1050056
F1050057

УФ
F1050063
F1050064

Замість того, щоб монтувати УФ стерилізатор у систему трубопроводів, можна
встановити УФ стерилізатор у фільтр. Для цього ми рекомендуємо
використовувати вбудований УФ стерилізатор Red Label з високою
світловіддачею потужністю 40 Вт. Завдяки високому рівню якості та
мінімальному
часу
встановлення
цей
УФ
стерилізатор
можна
використовувати практично з будь-яким фільтром. Цей пристрій оснащений
40-ватною лампою з високою світловіддачею, якої більш ніж достатньо
більшості ставків через її високу ефективність.

* Гарантія не поширюється
на змінні УФ лампи та
кварцеву колбу

36

www.aquakingredlabel.nl
www.aquaking.com.ua

Якщо у вас великий ставок, ви можете обрати варіант виконання з
потужністю лампи 80 Вт. Але довжина 80-ватної лампи не дозволяє її
розмістити в будь-якій системі фільтрації. Також можливе встановлення 2
пристроїв по 40 Вт. Крім того, завдяки двом пристроям меншого розміру у вас
є резерв на випадок несправностей, і ви можете вимикати один з них у ті
періоди часу, коли достатньо однієї лампи.

Розміри Д x Ш

907 x 105 мм

Максимальна протока

20.000 літрів

Максимальний вміст водойми

35.000 літрів

УФ
Термін ефективного
випромінювання
Максимальний тиск

40 Ват

Вхід/Вихід

2” 63 мм

8.000 годин
2 бар

RVS JUVC 80

F1050012

Дуже великий корпус із прямою муфтою в нижній частині забезпечує
більший протік та меншу втрату тиску. Використовувані муфти забезпечують
дуже просте встановлення під будь-яким кутом.

ВБУДОВАНИЙ УФ
СТЕРИЛІЗАТОР

RVS JUVC 40

УФ

Розміри Д x Ш

907 x 105 mm

Максимальна протока

20.000 liter

Максимальний вміст водойми

70.000 liter

УФ
Термін ефективного
випромінювання
Максимальний тиск

80 Watt

Вхід/Вихід

2” 63 мм

8.000 годин
2 бар

ВБУДОВАНИЙ УФ 40/80 ВИСОКОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ
F1050056

40 Watt H-O

F1050057

80 Watt H-O

Довжина 40 /80
Довжина вбудованої
частини 40 / 80
Отвір для встановлення
Термін ефективного
випромінювання

480/660 mm
430/610 mm
50 mm
12.000 годин

ВБУДОВАНИЙ УФ 40/80 НЕРЖ. СТАЛЬ INOX
F1050063

40 Ват INOX

F1050064

80 Ват INOX

Довжина 40 /80
Довжина вбудованої
частини 40 / 80
Отвір для встановлення
Термін ефективного
випромінювання

480/660 mm
430/610 mm
33 mm
12.000 годин

AQUAKING ПРОМИСЛОВИЙ УФ СТЕРИЛІЗАТОР

F1030000
F1030017

AM 90 Watt

F1030018

AM 110 Watt

F1030019

SS 44 Watt

F1030020

SS 2x 44 Watt

F1030021

SS 63 Watt
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УЛЬТРАФІОЛЕТОВІ
(УФ) СТЕРИЛІЗАТОРИ
ОСОБЛИВОСТІ:
• Енергоефективість
• Безпечний для довкілля
• Безпечна експлуатація
• Просте використання
• Висока світловіддача
• Висока продуктивність
•

Тривалий термін
експлуатації

• Муфти в комплекті

УФ
F1050011

Ультрафіолетовий стерилізатор Aquaking Red Label JUVC забезпечує
кристально чисту воду і сприяє здоров'ю риб, що мешкають у вашій водоймі.
Вбудована лампа T5 випромінює короткохвильове ультрафіолетове
випромінювання з максимальною довжиною хвилі 253,7 нм. Цей діапазон
випромінювання вбиває грибки, бактерії та мікроби без використання
шкідливих хімікатів.
Внутрішня частина корпусу із полірованої нержавіючої сталі значно знижує
прилипання до неї забруднюючих речовин і забезпечує на 35% більше
світлового потоку завдяки додатковому відображенню. Плаваючі водорості
руйнуються УФ випромінюванням, внаслідок чого вода у ставку стає
кришталево чистою. Вміст хлору та інших хімікатів знижується на 80%.

УФ

• 2-роки гарантії *

УФ
F1050056
F1050057

УФ
F1050063
F1050064

Замість того, щоб монтувати УФ стерилізатор у систему трубопроводів, можна
встановити УФ стерилізатор у фільтр. Для цього ми рекомендуємо
використовувати вбудований УФ стерилізатор Red Label з високою
світловіддачею потужністю 40 Вт. Завдяки високому рівню якості та
мінімальному
часу
встановлення
цей
УФ
стерилізатор
можна
використовувати практично з будь-яким фільтром. Цей пристрій оснащений
40-ватною лампою з високою світловіддачею, якої більш ніж достатньо
більшості ставків через її високу ефективність.

* Гарантія не поширюється
на змінні УФ лампи та
кварцеву колбу
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Якщо у вас великий ставок, ви можете обрати варіант виконання з
потужністю лампи 80 Вт. Але довжина 80-ватної лампи не дозволяє її
розмістити в будь-якій системі фільтрації. Також можливе встановлення 2
пристроїв по 40 Вт. Крім того, завдяки двом пристроям меншого розміру у вас
є резерв на випадок несправностей, і ви можете вимикати один з них у ті
періоди часу, коли достатньо однієї лампи.

Розміри Д x Ш

907 x 105 мм

Максимальна протока

20.000 літрів

Максимальний вміст водойми

35.000 літрів

УФ
Термін ефективного
випромінювання
Максимальний тиск

40 Ват

Вхід/Вихід

2” 63 мм

8.000 годин
2 бар

RVS JUVC 80

F1050012

Дуже великий корпус із прямою муфтою в нижній частині забезпечує
більший протік та меншу втрату тиску. Використовувані муфти забезпечують
дуже просте встановлення під будь-яким кутом.

ВБУДОВАНИЙ УФ
СТЕРИЛІЗАТОР

RVS JUVC 40

УФ

Розміри Д x Ш

907 x 105 mm

Максимальна протока

20.000 liter

Максимальний вміст водойми

70.000 liter

УФ
Термін ефективного
випромінювання
Максимальний тиск

80 Watt

Вхід/Вихід

2” 63 мм

8.000 годин
2 бар

ВБУДОВАНИЙ УФ 40/80 ВИСОКОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ
F1050056

40 Watt H-O

F1050057

80 Watt H-O

Довжина 40 /80
Довжина вбудованої
частини 40 / 80
Отвір для встановлення
Термін ефективного
випромінювання

480/660 mm
430/610 mm
50 mm
12.000 годин

ВБУДОВАНИЙ УФ 40/80 НЕРЖ. СТАЛЬ INOX
F1050063

40 Ват INOX

F1050064

80 Ват INOX

Довжина 40 /80
Довжина вбудованої
частини 40 / 80
Отвір для встановлення
Термін ефективного
випромінювання

480/660 mm
430/610 mm
33 mm
12.000 годин

AQUAKING ПРОМИСЛОВИЙ УФ СТЕРИЛІЗАТОР

F1030000
F1030017

AM 90 Watt

F1030018

AM 110 Watt

F1030019

SS 44 Watt

F1030020

SS 2x 44 Watt

F1030021

SS 63 Watt
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ПОВІТРЯНІ НАСОСИ
(КОМПРЕСОРИ)
ОСОБЛИВОСТІ:
• Енергоефективість
• Безпечний для довкілля
• Безпечна експлуатація
• Просте використання
• Ефективні технології
• Низький рівень шуму
• Низький рівень вібрації
• Висока продуктивність
Тривалий термін
•
експлуатації
• Муфти в комплекті

ПОВІТРЯНИЙ
НАСОС

JDK-50

B2010009

Розміри Д x Ш х В

221 x 177 x 200 мм

Продуктивність

50 л/хв на 150 мбар

Вихід

19 мм

Потужність

42 Ват

Вага

4,5 кг

Повітряний
насос
(компресор)
повинен
забезпечувати
достатню
продуктивність
при
великому
протитиску
(глибині
встановлення
розпилювачів). Це важливо для забезпечення оптимального функціонування
всієї системи водойми. Потужність компресора має відповідати вашій
конкретній ситуації.
Враховуючи поєднання дуже добрих властивостей та продуктивності, ми
рекомендуємо використовувати повітряні насоси Secoh. Secoh — японський
виробник, який постачає широкий асортименти високоякісних компресорів.
Вони відрізняються тихоюроботою та низьким рівнем вібрації. Деталі
електродвигуна та повітряного насоси об'єднані в одну конструкцію.
Компактний, легкий корпуста простий механізм забезпечують тривалий
термін експлуатації. Принцип електромагнітних коливань, при якому
практично відсутня тертя в механізм, зводить до мінімуму споживання енергії
та забезпечує високий ККД. Безмасляна експлуатація гарантує сухий та
безперервний повітряний потік.. Насосні камери спеціальної форми та
вбудований випускний патрубок забезпечують повітряний потік майже без
пульсацій.

ПОВІТРЯНИЙ
НАСОС

JDK-S80

B2010010

Розміри Д x Ш х В

214 x 185 x 211 мм

Продуктивність

85 л/хв на 200 мбар

Вихід

19 мм

Потужність

50 Ват

Вага

6,5 кг

• 2-роки гарантії *

ПОВІТРЯНИЙ
НАСОС

JDK-S100

B2010011

Розміри Д x Ш х В

214 x 185 x 211 мм

Продуктивність

108 л/хв на 200 мбар

Вихід

19 мм

Потужність

75 Ват

Вага

6,5 кг

ПОВІТРЯНИЙ
НАСОС
B2010012
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JDK-S120
Розміри Д x Ш х В

214 x 185 x 211 мм

Продуктивність

138 л/хв на 200 мбар

Вихід

19 мм

Потужність

95 Ват

Вага

6,5 кг

ПОВІТРЯНИЙ
НАСОС

JDK-S200

B2010013

Розміри Д x Ш х В

240 x 180 x 230,5 мм

Продуктивність

215 л/хв на 200 мбар

Вихід

26 мм

Потужність

120 Ват

Вага

10 кг

39

ПОВІТРЯНІ НАСОСИ
(КОМПРЕСОРИ)
ОСОБЛИВОСТІ:
• Енергоефективість
• Безпечний для довкілля
• Безпечна експлуатація
• Просте використання
• Ефективні технології
• Низький рівень шуму
• Низький рівень вібрації
• Висока продуктивність
Тривалий термін
•
експлуатації
• Муфти в комплекті

ПОВІТРЯНИЙ
НАСОС

JDK-50

B2010009

Розміри Д x Ш х В

221 x 177 x 200 мм

Продуктивність

50 л/хв на 150 мбар

Вихід

19 мм

Потужність

42 Ват

Вага

4,5 кг

Повітряний
насос
(компресор)
повинен
забезпечувати
достатню
продуктивність
при
великому
протитиску
(глибині
встановлення
розпилювачів). Це важливо для забезпечення оптимального функціонування
всієї системи водойми. Потужність компресора має відповідати вашій
конкретній ситуації.
Враховуючи поєднання дуже добрих властивостей та продуктивності, ми
рекомендуємо використовувати повітряні насоси Secoh. Secoh — японський
виробник, який постачає широкий асортименти високоякісних компресорів.
Вони відрізняються тихоюроботою та низьким рівнем вібрації. Деталі
електродвигуна та повітряного насоси об'єднані в одну конструкцію.
Компактний, легкий корпуста простий механізм забезпечують тривалий
термін експлуатації. Принцип електромагнітних коливань, при якому
практично відсутня тертя в механізм, зводить до мінімуму споживання енергії
та забезпечує високий ККД. Безмасляна експлуатація гарантує сухий та
безперервний повітряний потік.. Насосні камери спеціальної форми та
вбудований випускний патрубок забезпечують повітряний потік майже без
пульсацій.

ПОВІТРЯНИЙ
НАСОС

JDK-S80

B2010010

Розміри Д x Ш х В

214 x 185 x 211 мм

Продуктивність

85 л/хв на 200 мбар

Вихід

19 мм

Потужність

50 Ват

Вага

6,5 кг

• 2-роки гарантії *

ПОВІТРЯНИЙ
НАСОС

JDK-S100

B2010011

Розміри Д x Ш х В

214 x 185 x 211 мм

Продуктивність

108 л/хв на 200 мбар

Вихід

19 мм

Потужність

75 Ват

Вага

6,5 кг

ПОВІТРЯНИЙ
НАСОС
B2010012

38

www.aquakingredlabel.nl
www.aquaking.com.ua

JDK-S120
Розміри Д x Ш х В

214 x 185 x 211 мм

Продуктивність

138 л/хв на 200 мбар

Вихід

19 мм

Потужність

95 Ват

Вага

6,5 кг

ПОВІТРЯНИЙ
НАСОС

JDK-S200

B2010013

Розміри Д x Ш х В

240 x 180 x 230,5 мм

Продуктивність

215 л/хв на 200 мбар

Вихід

26 мм

Потужність

120 Ват

Вага

10 кг
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PIPECONX

ГУМОВІ ФІТИНГИ
При підключенні трубопроводів бажано використовувати гнучкі гумові
з'єднання. Вони можуть компенсувати невеликі відмінності у розмірах і добре
знижувати вібрації. Гнучкі гумові муфти мають безліч переваг при з'єднанні
труб з ПВХ не тільки один з одним, але зокрема і з матеріалами, які погано
склеюються або не склеюються взагалі, такими як нержавіючасталь,
поліпропілен, поліетилен, бетон та поліестер.
Оскільки муфти дуже гнучкі, вони також підходять для тих випадків, коли
труби відповідають за розмірами одна з одною не на 100%. Навіть у випадку
змін у системах, при випробуваннях або тимчасових установках гнучкі муфти
можуть бути дуже швидко змонтовані/демонтовані або зібрані без
трудомісткого та небезпечного процесу склеювання з'єднань. За допомогою
гнучких муфт труби можна з'єднувати і за температури нижче точки
замерзання, коли інші види з'єднань неможливі. У разі розриву труб
(наприклад, через морози) часто (аварійний) ремонт можна швидко виконати
за допомогою гнучких муфт. Крім простої установки труб додатковою
перевагою є те, що гнучкість гуми гасить вібрації (наприклад, створювані
насосами). В результаті вони також роблять значний внесок у запобігання
поломок через надмірну напругу в трубах з ПВХ.

PIPECONX

PIPECONX

PIPECONX

PIPECONX
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КОЛІНА
H1050005

50 мм

H1050006

63 мм

H1050007

90 мм

H1050008

110 мм

ТРІЙНИКИ
H1050015

50 мм

H1050016

63 мм

H1050017

90 мм

H1050018

110 мм

МУФТИ
H1050009

50 мм

H1050010

63 мм

H1050011

90 мм

H1050012

110 мм

H1050013

125 мм

H1050014

160 мм

РЕДУКІЇ
H1050019

50 x 63 мм

H1050020

63 x 90 мм

H1050021

63x 110 мм

H1050022

110 x 125 мм

H1050023

110 x 160 мм

ЗАКІНЧЕННЯ
H1050001

50 мм

H1050002

63 мм

H1050003

90 мм

H1050004

110 мм
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PIPECONX

ГУМОВІ ФІТИНГИ
При підключенні трубопроводів бажано використовувати гнучкі гумові
з'єднання. Вони можуть компенсувати невеликі відмінності у розмірах і добре
знижувати вібрації. Гнучкі гумові муфти мають безліч переваг при з'єднанні
труб з ПВХ не тільки один з одним, але зокрема і з матеріалами, які погано
склеюються або не склеюються взагалі, такими як нержавіючасталь,
поліпропілен, поліетилен, бетон та поліестер.
Оскільки муфти дуже гнучкі, вони також підходять для тих випадків, коли
труби відповідають за розмірами одна з одною не на 100%. Навіть у випадку
змін у системах, при випробуваннях або тимчасових установках гнучкі муфти
можуть бути дуже швидко змонтовані/демонтовані або зібрані без
трудомісткого та небезпечного процесу склеювання з'єднань. За допомогою
гнучких муфт труби можна з'єднувати і за температури нижче точки
замерзання, коли інші види з'єднань неможливі. У разі розриву труб
(наприклад, через морози) часто (аварійний) ремонт можна швидко виконати
за допомогою гнучких муфт. Крім простої установки труб додатковою
перевагою є те, що гнучкість гуми гасить вібрації (наприклад, створювані
насосами). В результаті вони також роблять значний внесок у запобігання
поломок через надмірну напругу в трубах з ПВХ.

PIPECONX

PIPECONX

PIPECONX

PIPECONX
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КОЛІНА
H1050005

50 мм

H1050006

63 мм

H1050007

90 мм

H1050008

110 мм

ТРІЙНИКИ
H1050015

50 мм

H1050016

63 мм

H1050017

90 мм

H1050018

110 мм

МУФТИ
H1050009

50 мм

H1050010

63 мм

H1050011

90 мм

H1050012

110 мм

H1050013

125 мм

H1050014

160 мм

РЕДУКІЇ
H1050019

50 x 63 мм

H1050020

63 x 90 мм

H1050021

63x 110 мм

H1050022

110 x 125 мм

H1050023

110 x 160 мм

ЗАКІНЧЕННЯ
H1050001

50 мм

H1050002

63 мм

H1050003

90 мм

H1050004

110 мм
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МАТЕРІАЛИ ТА
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

ПРИВІДНИЙ ДВИГУН

БАРАБАННИЙ
ФІЛЬТР

O1080002

до фільтра PRO

O1080008

до фільтра BASIC

Ми забезпечуємо тривалий термін експлуатації наших виробів, надаючи
відповідне гарантійне та сервісне обслуговування клієнтів. Але якщо частина
вашої установки потребує заміни, ви можете замовити у нас запасні частини.
Якщо деталь не вказана на сторінках даного каталогу, ви можете дізнатись
про її наявність, надіславши електронного листа за адресою:
sales@aquaking.com.ua.

БАРАБАННИЙ
ФІЛЬТР

БАРАБАННИЙ
ФІЛЬТР

ПАНЕЛЬ КЕРУВАНЯ PRO
O1140004

Панель керування PRO

O1020001

PRO нерж. сталь 5 бар

O1140014

Датчик тиску

O1020002

PRO нерж. сталь 7 бар

O1140006

Кабель до датчика тиску

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ BASIC LUXE
O1140016

БАРАБАННИЙ
ФІЛЬТР

БАРАБАННИЙ
ФІЛЬТР
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ПРОМИВНИЙ НАСОС ДО ФІЛЬТРІВ PRO

БАРАБАННИЙ
ФІЛЬТР

БАРАБАННИЙ
ФІЛЬТР

ПРОМИВНИЙ НАСОС ДО ФІЛЬТРІВ BASIC
W1020006

Панель керування LUXE

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ BASIC

БАРАБАННИЙ
ФІЛЬТР

BASIC Q800103 3 бар

ФІЛЬТРУЮЧІ ПАНЕЛІ З НЕРЖ. СТАЛІ

O1140001

Панель керування BASIC

690044

ED20

O1210015

Поплавковий датчик рівня

O1100002

Round

100 x 40 см

75 мкм

O1100003

Round

120 x 40 см

75 мкм

O1100004

Round

75 x 40 см

75 мкм

ПРОМИВНА ФОРСУНКА З ВРІЗКОЮ
F2100005

Форсунка в зборі

O1170001

Ущільнення гумове, 10шт

O1170002

Тримач, ущільнення, кронштейн

O1170003

Болт з нерж. сталі, 10шт

O1170004

Ковпачок форсунки, зелений

O1170005

Ковпачок форсунки, червоний

O1170006

Форсунка, 10шт

75 мкм

O1100006

PRO

95 x 40 см

120 мкм

O1100007

HAPPY, BASIC 2, ED20

114 x 40 см

80 мкм

O1100008

PRO round

75 x 40 см

120 мкм

O1210012

Каркас панелі з нерж.сталі 316

O1210016

HAPPY, BASIC 2, ED20

114 x 40 см

120 мкм

O1210024

BASIC 30/35, ED20

75 x 40 см

120 мкм
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МАТЕРІАЛИ ТА
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

ПРИВІДНИЙ ДВИГУН

БАРАБАННИЙ
ФІЛЬТР

O1080002

до фільтра PRO

O1080008

до фільтра BASIC

Ми забезпечуємо тривалий термін експлуатації наших виробів, надаючи
відповідне гарантійне та сервісне обслуговування клієнтів. Але якщо частина
вашої установки потребує заміни, ви можете замовити у нас запасні частини.
Якщо деталь не вказана на сторінках даного каталогу, ви можете дізнатись
про її наявність, надіславши електронного листа за адресою:
sales@aquaking.com.ua.

БАРАБАННИЙ
ФІЛЬТР

БАРАБАННИЙ
ФІЛЬТР

ПАНЕЛЬ КЕРУВАНЯ PRO
O1140004

Панель керування PRO

O1020001

PRO нерж. сталь 5 бар

O1140014

Датчик тиску

O1020002

PRO нерж. сталь 7 бар

O1140006

Кабель до датчика тиску

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ BASIC LUXE
O1140016

БАРАБАННИЙ
ФІЛЬТР

БАРАБАННИЙ
ФІЛЬТР
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ПРОМИВНИЙ НАСОС ДО ФІЛЬТРІВ PRO

БАРАБАННИЙ
ФІЛЬТР

БАРАБАННИЙ
ФІЛЬТР

ПРОМИВНИЙ НАСОС ДО ФІЛЬТРІВ BASIC
W1020006

Панель керування LUXE

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ BASIC

БАРАБАННИЙ
ФІЛЬТР

BASIC Q800103 3 бар

ФІЛЬТРУЮЧІ ПАНЕЛІ З НЕРЖ. СТАЛІ

O1140001

Панель керування BASIC

690044

ED20

O1210015

Поплавковий датчик рівня

O1100002

Round

100 x 40 см

75 мкм

O1100003

Round

120 x 40 см

75 мкм

O1100004

Round

75 x 40 см

75 мкм

ПРОМИВНА ФОРСУНКА З ВРІЗКОЮ
F2100005

Форсунка в зборі

O1170001

Ущільнення гумове, 10шт

O1170002

Тримач, ущільнення, кронштейн

O1170003

Болт з нерж. сталі, 10шт

O1170004

Ковпачок форсунки, зелений

O1170005

Ковпачок форсунки, червоний

O1170006

Форсунка, 10шт

75 мкм

O1100006

PRO

95 x 40 см

120 мкм

O1100007

HAPPY, BASIC 2, ED20

114 x 40 см

80 мкм

O1100008

PRO round

75 x 40 см

120 мкм

O1210012

Каркас панелі з нерж.сталі 316

O1210016

HAPPY, BASIC 2, ED20

114 x 40 см

120 мкм

O1210024

BASIC 30/35, ED20

75 x 40 см

120 мкм
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ОБСЛУГОВУВАННЯ

F2100004

Інформація

ПВХ

ПВХ

АЕРАЦІЯ

ЗМАЩЕННЯ

S2010001

7-10 мм

S2010003

9-12 мм

S2010005

10-14 мм

Застосовується як для вологих

S2010007

12-16 мм

так і для сухих поверхонь

S2010009

14-18 мм

S2010011

19-23 мм

40 мл

АЕРАЦІЯ

ЗАСУВКИ VDL

КАМ'ЯНІ РОЗПИЛЮВАЧІ ПОВІТРЯ

H1130070

VDL 63 мм

B2020001

30 x 130 мм

H1130071

VDL 110 мм

B2020002

40 x 210 мм

B2020003

50 x 150 мм

B2020004

50 x 300 мм

ПРОМИСЛОВИЙ ШАРОВИЙ КРАН

АЕРАЦІЯ

РОЗПОДІЛЬНИК ПОВІТРЯ

25 мм

B2030001

1 вихід 9 мм

H1130015

32 мм

B2030002

2 виходи 9 мм

H1130016

40 мм

B2030003

3 виходи 9 мм

H1130018

50 мм

B2030004

4 виходи 9 мм

H1130019

63 мм

B2030005

5 виходів 9 мм

H1130020

75 мм

B2030006

6 виходів 9 мм

H1130021

110 мм

H1130014

АКСЕСУАРИ

АЕРАЦІЙНИ ШЛАНГ

ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ НАСОС
W1020007

AERATION

АЕРАЦІЙНА ТРУБКА РОЗПИЛЮВАЧ
W2040001

Q50011 внутрішній поплавок
10.000 л/год 8,5 мвс

розпилювач аераційна трубка в зборі

20/28 мм довжина 1 метр, з'єднання 9 мм

500 Ват
W2040002

розпилювач аераційна трубка в зборі

20/28 мм довжина 2 метри, з'єднання 9 мм

АКСЕСУАРИ

ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ НАСОС
W1020011

Q1000V2 зовнішній поплавок

ФІЛЬТРАЦІЙНИЙ
МАТЕРІАЛ

SANSAI CRISTAL BIO TRICKLE
810206

Упаковка 96 літрів

20.000 л/год 9 мвс
1000 Ват

Дуже велика площа поверхні для життя
корисних бактерій.
Фільтруючий матеріал із найменшою вагою!
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ОБСЛУГОВУВАННЯ

F2100004

Інформація

ПВХ

ПВХ

АЕРАЦІЯ

ЗМАЩЕННЯ

S2010001

7-10 мм

S2010003

9-12 мм

S2010005

10-14 мм

Застосовується як для вологих

S2010007

12-16 мм

так і для сухих поверхонь

S2010009

14-18 мм

S2010011

19-23 мм

40 мл

АЕРАЦІЯ

ЗАСУВКИ VDL

КАМ'ЯНІ РОЗПИЛЮВАЧІ ПОВІТРЯ

H1130070

VDL 63 мм

B2020001

30 x 130 мм

H1130071

VDL 110 мм

B2020002

40 x 210 мм

B2020003

50 x 150 мм

B2020004

50 x 300 мм

ПРОМИСЛОВИЙ ШАРОВИЙ КРАН

АЕРАЦІЯ

РОЗПОДІЛЬНИК ПОВІТРЯ

25 мм

B2030001

1 вихід 9 мм

H1130015

32 мм

B2030002

2 виходи 9 мм

H1130016

40 мм

B2030003

3 виходи 9 мм

H1130018

50 мм

B2030004

4 виходи 9 мм

H1130019

63 мм

B2030005

5 виходів 9 мм

H1130020

75 мм

B2030006

6 виходів 9 мм

H1130021

110 мм

H1130014

АКСЕСУАРИ

АЕРАЦІЙНИ ШЛАНГ

ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ НАСОС
W1020007

AERATION

АЕРАЦІЙНА ТРУБКА РОЗПИЛЮВАЧ
W2040001

Q50011 внутрішній поплавок
10.000 л/год 8,5 мвс

розпилювач аераційна трубка в зборі

20/28 мм довжина 1 метр, з'єднання 9 мм

500 Ват
W2040002

розпилювач аераційна трубка в зборі

20/28 мм довжина 2 метри, з'єднання 9 мм

АКСЕСУАРИ

ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ НАСОС
W1020011

Q1000V2 зовнішній поплавок

ФІЛЬТРАЦІЙНИЙ
МАТЕРІАЛ

SANSAI CRISTAL BIO TRICKLE
810206

Упаковка 96 літрів

20.000 л/год 9 мвс
1000 Ват

Дуже велика площа поверхні для життя
корисних бактерій.
Фільтруючий матеріал із найменшою вагою!
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БІОЗАВАНТАЖЕННЯ

ВІЛЬНОПЛАВАЮЧЕ HEL-X13 КОРИСНА ПЛОЩА 955 М²/M³
B1020004

УФ

RVS JUVC
F1050021 Баласт RVS JUVC 40 Ват

Упаковка 100 літрів

F1050022 Баласт RVS JUVC 80 Ват

БІОЗАВАНТАЖЕННЯ

Унікальна адгезійна поверхня.

F1050051 Змінна лампа RVS JUVC 40 Ват

Легка конструкція для оптимальної плавучості.

F1050052 Змінна лампа RVS UVC 80 Ват

Дуже велика захищена поверхня для біоплівки

F1050026 Кварцева колба RVS JUVC 40 & 80 Ват

ФІЛЬТРАЦІЙНІ МАТИ RED-X КОРИСНА ПЛОЩА 625 M²/M³

УФ

ВБУДОВАНИЙ УФ СТЕРИЛІЗАТОР AMALGAM (СТАРА МОДЕЛЬ)

810195

50 x 50 x 5 см

F1050023 Баласт Built-in unit 40 Ват

810190

100 x 100 x 5 см

F1050024 Баласт Built-in unit 80 Ват

810185

200 x 100 x 5 см

F1050053 Змінна лампа Built-in unit 40 Ват
F1050054 Змінна лампа Built-in unit 80 Ват
F1050027 Кварцева колба 40 Ват amalgam / H-O

2022: Оновлене волокно з покращеною адгезією

F1050028 Кварцева колба 80 Ват amailgam / H-O
F1050062 Герметична кришка Built-in 40/80 Ват

БІОЗАВАНТАЖЕННЯ

УФ

SANSAI ФІЛЬТРУЮЧІ ЩІТКИ

УФ

ВБУДОВАНИЙ УФ СТЕРИЛІЗАТОР ВИСОКОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ

810140

100 x 250 мм

F1050058

Баласт Built-in unit 40 Ват

810150

100 x 400 мм

F1050059

Баласт Built-in unit 80 Ват

810170

150 x 400 мм

F1050060

Змінна лампа 40 Ват H-O

810175

150 x 500 мм

F1050061

Змінна лампа 80 Ват H-O

810180

150 x 600 мм

F1050027

Кварцева колба 40 Ват amalgam / H-O

F1050028

Кварцева колба 80 Ват amalgam / H-O

F1050062

Герметична кришка Built-in 40/80 Ват

AQUAKING ПРОМИСЛОВИЙ УФ СТЕРИЛІЗАТОР
ВБУДОВАНИЙ УФ СТЕРИЛІЗАТОР НЕРЖ.СТАЛЬ (INOX)
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F1030001

Баласт

SS 44 Ват

F1030002

Баласт

SS 63 Ват [80 Ват]

F1050067

Баласт Built-in unit 40 Ват INOX

F1030003

Баласт

AM 90/105/110 [120 Ват]

F1050068

Баласт Built-in unit 80 Ват INOX

F1030004

Змінна лампа T-5

SS 44 Ват

F1050060

Змінна лампа 40 Ват INOX

F1030005

Змінна лампа T-5

SS 63 Ват

F1050061

Змінна лампа 80 Ват INOX

F1030006

Змінна лампа T-5

AM 41 Ват

F1050065

Кварцева колба Built-in unit 40 Ват

F1030007

Змінна лампа T-5

AM 90 Ват

F1050066

Кварцева колба Built-in unit 80 Ват

F1030008

Змінна лампа T-5

Amalgam 105 Ват

O1030112

Врізка Built-in unit 80 Ват

F1030009

Кварцева колба

SS 44 Ват

F1030010

Кварцева колба

SS 63 Ват

F1030011

Кварцева колба

AM 41 - 90 - 110 Ват

F1030012

Ущільнюючє кільце

F1030013

Фланець та ущільнення

F1030014

Настінний кронштейн

F1030015

Баласт

SS 2x 44 Ват

F1030016

Кабель

помаранчевий 3 метри

47

БІОЗАВАНТАЖЕННЯ

ВІЛЬНОПЛАВАЮЧЕ HEL-X13 КОРИСНА ПЛОЩА 955 М²/M³
B1020004

УФ

RVS JUVC
F1050021 Баласт RVS JUVC 40 Ват

Упаковка 100 літрів

F1050022 Баласт RVS JUVC 80 Ват

БІОЗАВАНТАЖЕННЯ

Унікальна адгезійна поверхня.

F1050051 Змінна лампа RVS JUVC 40 Ват

Легка конструкція для оптимальної плавучості.

F1050052 Змінна лампа RVS UVC 80 Ват

Дуже велика захищена поверхня для біоплівки

F1050026 Кварцева колба RVS JUVC 40 & 80 Ват

ФІЛЬТРАЦІЙНІ МАТИ RED-X КОРИСНА ПЛОЩА 625 M²/M³

УФ

ВБУДОВАНИЙ УФ СТЕРИЛІЗАТОР AMALGAM (СТАРА МОДЕЛЬ)

810195

50 x 50 x 5 см

F1050023 Баласт Built-in unit 40 Ват

810190

100 x 100 x 5 см

F1050024 Баласт Built-in unit 80 Ват

810185

200 x 100 x 5 см

F1050053 Змінна лампа Built-in unit 40 Ват
F1050054 Змінна лампа Built-in unit 80 Ват
F1050027 Кварцева колба 40 Ват amalgam / H-O

2022: Оновлене волокно з покращеною адгезією

F1050028 Кварцева колба 80 Ват amailgam / H-O
F1050062 Герметична кришка Built-in 40/80 Ват

БІОЗАВАНТАЖЕННЯ

УФ

SANSAI ФІЛЬТРУЮЧІ ЩІТКИ

УФ

ВБУДОВАНИЙ УФ СТЕРИЛІЗАТОР ВИСОКОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ

810140

100 x 250 мм

F1050058

Баласт Built-in unit 40 Ват

810150

100 x 400 мм

F1050059

Баласт Built-in unit 80 Ват

810170

150 x 400 мм

F1050060

Змінна лампа 40 Ват H-O

810175

150 x 500 мм

F1050061

Змінна лампа 80 Ват H-O

810180

150 x 600 мм

F1050027

Кварцева колба 40 Ват amalgam / H-O

F1050028

Кварцева колба 80 Ват amalgam / H-O

F1050062

Герметична кришка Built-in 40/80 Ват

AQUAKING ПРОМИСЛОВИЙ УФ СТЕРИЛІЗАТОР
ВБУДОВАНИЙ УФ СТЕРИЛІЗАТОР НЕРЖ.СТАЛЬ (INOX)
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F1030001

Баласт

SS 44 Ват

F1030002

Баласт

SS 63 Ват [80 Ват]

F1050067

Баласт Built-in unit 40 Ват INOX

F1030003

Баласт

AM 90/105/110 [120 Ват]

F1050068

Баласт Built-in unit 80 Ват INOX

F1030004

Змінна лампа T-5

SS 44 Ват

F1050060

Змінна лампа 40 Ват INOX

F1030005

Змінна лампа T-5

SS 63 Ват

F1050061

Змінна лампа 80 Ват INOX

F1030006

Змінна лампа T-5

AM 41 Ват

F1050065

Кварцева колба Built-in unit 40 Ват

F1030007

Змінна лампа T-5

AM 90 Ват

F1050066

Кварцева колба Built-in unit 80 Ват

F1030008

Змінна лампа T-5

Amalgam 105 Ват

O1030112

Врізка Built-in unit 80 Ват

F1030009

Кварцева колба

SS 44 Ват

F1030010

Кварцева колба

SS 63 Ват

F1030011

Кварцева колба

AM 41 - 90 - 110 Ват

F1030012

Ущільнюючє кільце

F1030013

Фланець та ущільнення

F1030014

Настінний кронштейн

F1030015

Баласт

SS 2x 44 Ват

F1030016

Кабель

помаранчевий 3 метри
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АКСЕСУАРИ

АКСЕСУАРИ

АКСЕСУАРИ

АКСЕСУАРИ

АКСЕСУАРИ

ACP НАСОС ДЛЯ ВОДОЙМИ
W1050002

Кошик предфільтра 13000 - 20000

W1050003

Кошик предфільтра 6500 - 10000

W1050016
W1050015

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ДОЛИВУ ВОДИ

АКСЕСУАРИ

V1030035

Комплект системи доливу води

Дорн 2” 13000 - 20000

O1330001

Датчик рівня води

Дорн 1 1/2” 6500 - 10000

O1033111

Тримач датчика

I1040038

Електромагнітний клапан 1” 10 бар

I1040039

Трансформатор 230 В

H1070226

Перехідник з ПВХ 20 x 1”

ANP НАСОС ДЛЯ ВОДОЙМИ
W1050001

Роз'ємна муфта 2” 63 mm

W1050004

Підставка до насоса 13000 - 20000

W1050005

Підставка до насоса 6500 - 13000

W1050014

Дорн 2” 13000 - 20000

W1050013

Дорн 1 1/2” 6500 - 10000

W1050017

Кошик предфільтра 2” 13000 - 20000

W1050018

Кошик предфільтра 1 1/2” 6500 - 10000

O1033111

ANP & ACP НАСОС ДЛЯ ВОДОЙМИ
W1050002

Блок керування насосів 13000 - 20000

W1050003

Блок керування насосів 6500 - 10000

O1330001

ANP & ACP НАСОС ДЛЯ ВОДОЙМИ
W1050034

Ротор насоса 13000 - 20000

W1050035

Ротор насоса 6500 - 10000

ANP & ACP НАСОС ДЛЯ ВОДОЙМИ
W1050008

Корпус насоса 13000 - 20000

W1050009

Корпус насоса 6500 - 10000

I1040038
H1070226
I1040039
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АКСЕСУАРИ

АКСЕСУАРИ

АКСЕСУАРИ

АКСЕСУАРИ

АКСЕСУАРИ

ACP НАСОС ДЛЯ ВОДОЙМИ
W1050002

Кошик предфільтра 13000 - 20000

W1050003

Кошик предфільтра 6500 - 10000

W1050016
W1050015

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ДОЛИВУ ВОДИ

АКСЕСУАРИ

V1030035

Комплект системи доливу води

Дорн 2” 13000 - 20000

O1330001

Датчик рівня води

Дорн 1 1/2” 6500 - 10000

O1033111

Тримач датчика

I1040038

Електромагнітний клапан 1” 10 бар

I1040039

Трансформатор 230 В

H1070226

Перехідник з ПВХ 20 x 1”

ANP НАСОС ДЛЯ ВОДОЙМИ
W1050001

Роз'ємна муфта 2” 63 mm

W1050004

Підставка до насоса 13000 - 20000

W1050005

Підставка до насоса 6500 - 13000

W1050014

Дорн 2” 13000 - 20000

W1050013

Дорн 1 1/2” 6500 - 10000

W1050017

Кошик предфільтра 2” 13000 - 20000

W1050018

Кошик предфільтра 1 1/2” 6500 - 10000

O1033111

ANP & ACP НАСОС ДЛЯ ВОДОЙМИ
W1050002

Блок керування насосів 13000 - 20000

W1050003

Блок керування насосів 6500 - 10000

O1330001

ANP & ACP НАСОС ДЛЯ ВОДОЙМИ
W1050034

Ротор насоса 13000 - 20000

W1050035

Ротор насоса 6500 - 10000

ANP & ACP НАСОС ДЛЯ ВОДОЙМИ
W1050008

Корпус насоса 13000 - 20000

W1050009

Корпус насоса 6500 - 10000

I1040038
H1070226
I1040039
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МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ
ФІЛЬТРА

Встановлення насосної версії.
Якщо фільтр встановлений вище за рівень води,
вода повинна подаватися в нього за допомогою
насоса. Після останньої фільтрувальної камери
вода «самовиливом» повертається у ставок. Ця
система називається «насосною».

Встановлення гравітаційної версії.
Розташування фільтра нижче рівня води водойми має певні переваги. Під
дією сили тяжіння фільтр наповнюється водою. Насос перекачує воду з
фільтра назад у ставок. Цей варіант встановлення відомий як «гравітаційна»
система. Такий варіант встановлення фільтра краще, тому що насос працює
з меншим навантаженням, отже, забезпечує кращі результати та працює
більш ефективно.

КОНТАКТИ

Якщо насос вийде з ладу, вода все одно залишиться в системі фільтрації, що
позитивно позначиться на біонаповнювачі фільтра. В у разі несправності у
фільтруючій системі ставка ризик того, що насос спорожнить ставок,
відсутній, оскільки вода ставка не зможе вилитися нижче дна фільтра.
Усередині ставка немає ні насоса, ні шланга, тому він виглядає набагато
естетичніше. Крім того, риба знаходиться в безпеці і не може сама собі
зашкодити. Ви можете легко дістатися до насоса, коли потрібно виконати
його технічне обслуговування.

Головний офіс:

Виробництво та склад:

Aquaking Red Label
Huisbergenweg 3
5249 JR Rosmalen
T: +31(0)73 521 27 30

Aquaking Red Label
Bart van Slobbestraat 16C
6471 WV Eygelshoven
T: +31(0)45 53 55 220

Представництво в Україні:
ТОВ "Аквамайстер Груп"
м.Київ,
вул. Синьоозерна 1/50
Тел: +38(0)73 521 27 30

Copyright © 2022 AquaKing BV
v.1.622
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AquaKing BV залишає за собою право на проміжні зміни ціни, зміни зображення товарів, зміни
в специфікаціях, помилки друку та/або інші непередбачені зміни.

МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ
ФІЛЬТРА

Встановлення насосної версії.
Якщо фільтр встановлений вище за рівень води,
вода повинна подаватися в нього за допомогою
насоса. Після останньої фільтрувальної камери
вода «самовиливом» повертається у ставок. Ця
система називається «насосною».

Встановлення гравітаційної версії.
Розташування фільтра нижче рівня води водойми має певні переваги. Під
дією сили тяжіння фільтр наповнюється водою. Насос перекачує воду з
фільтра назад у ставок. Цей варіант встановлення відомий як «гравітаційна»
система. Такий варіант встановлення фільтра краще, тому що насос працює
з меншим навантаженням, отже, забезпечує кращі результати та працює
більш ефективно.
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Якщо насос вийде з ладу, вода все одно залишиться в системі фільтрації, що
позитивно позначиться на біонаповнювачі фільтра. В у разі несправності у
фільтруючій системі ставка ризик того, що насос спорожнить ставок,
відсутній, оскільки вода ставка не зможе вилитися нижче дна фільтра.
Усередині ставка немає ні насоса, ні шланга, тому він виглядає набагато
естетичніше. Крім того, риба знаходиться в безпеці і не може сама собі
зашкодити. Ви можете легко дістатися до насоса, коли потрібно виконати
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