
7,5 m

PFN 25000 PLUS

PFN 20000 PLUS

PFN 15000 PLUS

PFN 10000 PLUS

6,5 m
6,0 m
5,0 m

POMPA PFN 500 PFN 1000 PFN 1500 PFN 2000 PFN 3500 PFN 5500 PFN 7500 PFN 10000 PFN 10 000 PLUS PFN 15 000 PLUS PFN 20 000 PLUS PFN 25 000 PLUS

Pobór mocy [W] 4,4 11 22 27 42 48 150 160 100 200 300 350

Maks. wydajnoÊç [l/h] 500 1000 1500 2000 3500 5500 7000 9000 10000 15000 20000 25000

Maks. podnoszenie [cm] 70 110 160 190 200 300 400 450 500 600 650 750

Wlot/Wylot - - - - ¾” ¾” 1” 1” 1” 1½” 1½” 1½”

Kod produktu 109433 109435 109436 109437 109844 109846 101668 104356 107972 107973 107974 107975

Czystość to podstawa!
Z biegiem czasu na dnie oczka wod-
nego gromadzą się resztki organiczne 

tworząc warstwę mułu, którą należy 
regularnie usuwać. Do tego celu służy 
odkurzacz AQUAEL CLEANEO. Sku-

tecznie i szybko oczyszcza dno stawu. 
Posiada długą, teleskopową rączkę 
która umożliwia wygodne dotarcie do 

dna stawu nawet w trudno dostęp-
nych miejscach. Wszelkie nieczystości 
wraz z brudną wodą są odprowadzane 

przez 6-metrowy wąż – idealnie nadają 
się do podlewania trawnika (doskonały, 
naturalny nawóz). Urządzenie umożli-

wia jednocześnie dokonanie podmiany 
wody poprzez uzupełnienie jej ubytku 
czystą wodą kranową. Jest bezpieczne 

dla ryb i innych mieszkańców stawu.

Duża siła – mały pobór mocy
Potężne pompy do oczek wodnych o pojem-
ności powyżej 20 m3. Są wyposażone w silniki 
BLDC, które zużywają średnio o 37% mniej ener-
gii niż inne pompy o podobnej wydaj-
ności. Niezastąpione w  tworzeniu 
wysokich kaskad, wodospa-
dów,  fontann. Świetnie 
nadają się do napędu du-
żych filtrów. Mogą praco-
wać zarówno w  wodzie jak 
i poza wodą jako wydajne 
pompy przepływowe.    

Dlaczego z Aquael?
Czy chcesz stworzyć w swoim ogrodzie piękne i nie-
powtarzalne oczko wodne, które stanie się obiek-
tem zachwytu Twoich sąsiadów i źródłem Twojej 
dumy? Proponujemy założenie własnego stawu 
ogrodowego z produktami AQUAEL. Aby optymal-
nie dobrać wyposażenie, zapraszamy do zapozna-
nia się z zawartością niniejszego poradnika.
 

Pompa – „serce” oczka wodnego
Najważniejszym urządzeniem technicznym 
w  oczku wodnym jest pompa fontannowa. Słu-
ży ona nie tylko do tworzenia efektów rozprysku 
wody, ale do napędzania filtrów, sterylizatorów 
i kaskad.   

wyłącznie do użytku
domowego

przeznaczona do pracy 
w zanurzeniu

może pracować  
na zewnątrz oczka

zastosowanie uniwersalne

regulacja wydajności

dostępne efekty wodne

zdalne sterowanie  

dysza z rozdzielaczem
strumienia wody

zawiera lampę UV-C

kompletny zestaw 
(podłącz i używaj) 

filtracja biologiczna

zalecana praca ciągła

dostępne kolory

baterie solarne

Fontanna o wielu kształtach
Chcesz uzyskać niepowtarzalne efekt rozprysku 
wodnego? To łatwe! Wystarczy wyposażyć Twoją 
pompę PFN w   odpowiednio dobrane wymienne 
dysze fontannowe. Zestaw dysz KR-1 współpracu-
je z pompą PFN 500, KR-3 współpracuje z pompa-
mi PFN 1000, 1500, 2000 i 3500, zaś dysza KR-MAX  
z pompami PFN 5500, 7500 i 10000.    

Pompy średnie PFN 3500-10000
Rekomendowane do oczek wodnych o  pojemności 
od 5 do 20 m3. Posiadają wysuwane, długie dysze te-
leskopowe oraz podwójne prefiltry gąbkowo-koszy-
kowe lub koszykowe. Doskonałe do napędu filtrów 
MAXI, DEKOR i KLARPRESSURE, kaskad oraz dużych 

sterylizatorów PS. Są 
e n e r g o o s z c z ę d n e 
i wydajne.    

POMPYFONTANNOWE

POMPYFONTANNOWE

WITAMY POMPYFONTANNOWE

WINTERHOT PRO

CLEANEO 150 300

Pobór mocy [W] 250 150 300

Kod produktu 223273 110531 110401
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GRZAŁKA DO OCZKA

Dysze KR-3  Art. Nr 103027

Pomoc w czasie mrozów
Boisz się zimą o swoje ryby ale nie chcesz płacić hor-
rendalnie wysokich rachunków za prąd? Jest na to 
rada! Pływająca, inteligentna grzałka WINTERHOT  PRO    
zapewnia powstawanie przerębli gwarantującej ry-
bom dostateczną ilość tlenu przy minimalnym zuży-
ciu energii elektrycznej!

AUTOMATYCZNA

PRZEPŁYWOWA
GRZAŁKA

wąż 3/4"   Art. Nr 101162
wąż 1"  Art. Nr 101211

25000 l/h
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Małe pompy PFN 500-2000
Idealne do domowych (AQUAJET PFN 500) oraz ma-
łych ogrodowych oczek wodnych (AQUAJET PFN 
1000-2000). Zapewniają filtrację mechaniczną i do-
skonałe natlenienie wody oraz pozwalają na tworze-
nie unikalnych efektów rozprysku.   

Dysze KR-1  Art. Nr 101703
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Dysza KR-MAX   Art. Nr 101232
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75%
MNIEjSZE ZU˚YCIE

ENERGII

ODKURZACZ STAWOWY



Sterylizatory ogrodowe UV-C
Każdy chciałby, aby woda w jego stawie pozo-
stawała przez cały rok krystalicznie przejrzysta. 
Niestety, latem mogą rozwinąć się w niej zielo-
ne glony. Aby tego uniknąć należy zainstalo-
wać w oczku sterylizator UV-C serii PS. Jego 
moc należy dobrać tak, aby na każdy metr 
sześcienny wody przypadał przynajmniej 1W 
światła UV. Do jego napędu służą niewielkie 
pompy fontannowe AQUAJET PFN. Światło 
UV usuwa z wody obecne w niej glony, pier-
wotniaki i bakterie. Sterylizator może również 
współpracować z niektórymi filtrami – stanowi 
integralną część zestawów filtracyjnych KLAR-
JET oraz filtra KLARPRESSURE UV.   

Kompletny zestaw filtracyjno-fontannowy
Nie masz czasu na samodzielne kompletowa-
nie urządzeń do oczka wodnego? Nie chce Ci 
się mozolnie wyszukiwać ich w katalogu? Nie 
musisz! Gotowe zestawy filtracyjne  KLARJET 
składają się z pompy fontannowej oraz filtra 
zewnętrznego zawierającego w swoim wnę-
trzu również sterylizator UV. Nie tylko wspa-
niale filtrują i napowietrzają wodę, ale do-
datkowo sterylizują pozwalają na uzyskanie 
malowniczej fontanny.   

Klarpressure – błyskawiczny efekt!
Lubisz zdecydowane roz-
wiązania? Filtr KLARPRES-

SURE UV w połączeniu 
z  pompą PFN 3500 zapewni idealną 
czystość wody. Zawiera gęstą gąbkę, 
która zatrzyma nawet najdrobniej-
sze zanieczyszczenia. Dodatkowo 
wyposażony jest w sterylizator UV 
efektywnie eliminujący z wody glony 
i przywracający jej krystaliczną przej-
rzystość. I to szybciej niż myślisz!  

Na brzegu i pod wodą
Chcesz zamienić swoje oczko w bajkowy zakątek 
pełen niepowtarzalnego uroku? Łatwo to osiągnąć 
stosując odpowiednio dobrane oświetlenie. Zestaw 
czterech zanurzalnych lampek QUADRO z wymien-
nymi filtrami świetlnymi rozjaśni Twój staw różnoko-
lorowym światłem. Podobnie duża lampa L-50, której 
mocne światło rozproszy mrok wody nawet w obszer-
nych i głębokich stawach.   

Solarny blask
Pływające moduły SOLAR LILY LIGHT korzystają 
z energii słonecznej. W ciągu dnia ładują baterie, zaś 
wieczorem zapewniają subtelną iluminację stawu.    

CZYSTAWODAOCZKO NOCÑ GLONYSTOP

MODEL DEKOR MAXI MAXI 1 SUPER MAXI KLARjET 5000 KLARjET 10 000 KLARjET 15000 KLARPRESSURE UV

PojemnoÊç oczka [m3] 5 5 10 25 5 10 15 8

Pompa PFN  / 3500  / 3500  / 3500  / 5500 / 10000  / 2500  / 3500  / 7500  / 3500

Wlot/Wylot ¾” ¾” ¾” 1” ½ - ¾ - 1 ½ - ¾ - 1 ½ - ¾ - 1 ½ - ¾ - 1

Kod produktu 102467 101671 101721 102466 102591 102592 102576 102150
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Moc światła 
Silny podwodny reflektor L-50 z wymien-
nymi kolorowymi filtrami rozproszy różno-
barwnym światłem mrok wody nawet głębo-
kiego oczka wodnego.   

Dodatkową atrakcją są podświetlane końcówki  
fontannowe LIGHTPLAY RING które zapewniają 

po zmroku niepowtarzalne efekty świetlne 
iluminując strumienie wody tryskające z dy-
szy fontannowej.   

STERILIZER PS-9W PS-11W PS-15W PS-30W PS-55W

PojemnoÊç oczka [m3] 10 15 20 30 50

Maks. przepływ [l/h] 2500 3500 4000 8500 10000

Kod produktu 102296 102297 102067 102065 102066

SOLAR LILY LIGHT  Art. Nr 215073   

SOLAR LILY LIGHT TRIO Art. Nr 215074

wATERLIGHT QUADRO 4X10w Art. Nr  100497
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AQUAEL Janusz Jankiewicz Sp. z o.o. 
02-849 Warszawa, ul. Krasnowolska 50
tel. (48 22) 644-76-16, fax (48 22) 643 64 83 
e-mail: info@aquael.com

www.aquael.com

Filtry do oczek wodnych
W celu zapewnienia idealnie czystej wody w oczku 
należy zainstalować specjalny filtr. Filtry serii MAXI  
są uniwersalne, tj. mogą pracować zarówno na ze-
wnątrz oczka (rys. 1), jak też pod wodą w całkowitym 
zanurzeniu (rys. 2), zaś filtr DEKOR przystosowany jest 
do ustawiania nad brzegiem oczka. Posiadają dużą 
pojemność filtracyjną (tak biologiczną, jak i mecha-
niczną), są łatwe w instalacji i nie wymagają częstego 
czyszczenia.  

warstwy filtracyjne
Filtry stawowe AQUAEL posiadają wiele warstw filtra-
cyjnych. Stanowią je: szczotki zatrzymujące grubsze 
zanieczyszczenia mechaniczne, gąbki i włókno koko-
sowe oczyszczające wodę z drobnych zawiesin oraz 
biokulki, których zadaniem jest usuwanie z wody 
niewidocznych gołym okiem rozpuszczonych w niej 
produktów  przemiany materii ryb. Filtry te są przy-
stosowane do współpracy z odpowiednio dobranymi 
pompami z serii AQUAJET PFN.  
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Technika
w oczku wodnym

www.aquael.com

LIGHTGPLAY RING S  Art. Nr 102470
LIGHTPLAY RING L  Art. Nr 102469wATERLIGHT L-50 w  Art. Nr 102728

 – opcja
 – w zestawie

przekrój filtra

Rys. 1. Filtr AQUAEL pracujący na zewnątrz oczka

Rys. 2. Filtr AQUAEL pracujący w całkowitym zanurzeniu


