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TRIPOND Beadfilter

TRIPOND Modulový filtr

TRIPOND Beadfilter se vyznačuje kompaktním designem a snadným
čistěním filtru.

TRIPOND Modulfilter se skládá ze shodných modulů,a proto je možno je
použít u jakéhokoliv typu jezírka. V nově vytvořeném jezírku s malými rybami
vzniká méně nečistoty než u nastávajícího jezírka s velkými Koi kapry.

Na prostor úsporný filtrační systém!

U jezírkového filtrování s TRIPOND Beadfilter jde voda nejdříve přes TRIPOND štěrbinový filtr a je tak mechnicky zbavena nečistot.
Vyčištěná voda je pak s pomocí čerpadla napumpována do TRIPOND Beadfilter. Ve filtru je pak voda díky malým plastovým kuličkám stlačena.
Tyto kuličky filtrují vodu a biologicky ji upraví.
TRIPOND Beadfilter a TRIPOND štěrbinový filtr potřebují jen málo místa na
instalaci. Díky novému potrubí TRIPOND Beadfiltru můžeme nasadit energii šetřivé čerpadla. Čištění filtru probíhá přes zpětný výplach,čištění vody
přímo přes odvodňovací hadici. Ušetříte si namáhavé manuální vymývání
filtračních médií.

Modulový filtrační systém bez hranic

U TRIPOND Modulfilter-Systému roste filtr s úkoly,to znamená,vy si ušetříte
vysoké náklady na větší filtr,který bude jednou třeba taky malý a musel by být
vymněněn. S rostoucími a přibývajícími rybami se Bio filtr podle požadavku
rozšiřuje.
Stávající moduly,které zůstanou při rozšiřovaní nedotčené,se mohou dát na
konec filtračního systému. Modulfilter může být použit v sérii a být paralelně
prodloužen.
Čištění TRIPOND Modulfiltru s 50 mm výpustmi odpadu neni žádný problém.
Vznikající nečistota se shromažďuje v usazovací komoře ve spodní části
filtru,kde se při čistícím pochodu vyvádí z komory pryč.
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šetří místo
jednoduché čištění
velké filtrační medium(1.500 m²/m³)
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»
»
»
»
»

rozšiřitelný
jednoduchá instalace
individuální(filtrační media)
kompatibilní se všemi UV-C přístrojemi
výhodné náklady

TRIPOND Modulový filtr

Filtrační media
1.Filtrační kartáče – pro mechanické čištění hrubých nečistot a řas
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2.Japonská rohož – biomechanické
čištění jemných nečistot
a dusíkatých sloučenin
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3.Plastové filtrační media – biologické čištění dusíkatých sloučenin
(čpavku a dusitanů)

FILTR
UVC

FILTR

UVC

B

ČERPADLO
GULE
GULE

4.Aquarok – biologické čištění
sloučeniny dusíku(nitrat)
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Modulový filtr – modulový systém bez hranic
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Gravitační verze – přednosti:
• Čerpadlo zpracovává pouze čistou vodu
• Lepší výkon filtru,jelikož nečistota nejde přes čerpadlo
• Úsporné řešení místa
• Možnost nasazení gule
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Čerpadlo-gravitační verze – přednosti:
• Možnost nasazení gule
• Lehké čištění filtru
• Přepínáni čerpadel (potok)
• Snadné rozšiřování filtru
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Čerpadlová verze – přednosti:
• Jednoduchá a rychlá instalace
• Pro stávající jezírka
• Lehké čištění filtru
• Snadné rozšiřování filtru
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Rozměry
délka x šířka x výška v cm

Označení

Max. velikost jezírka v L:
Blízko přírodě
S rybama
S Koi kaprama

Dopručený výkon
čerpadla
Litr/hodina

Doporučené UVC

Modulový filtr 2 komory (za sebou)

128 x 82 x 77 cm

30.000

20.000

10.000

10.000

4-10 Watt / m³

Modulový filtr 3 komory (za sebou)

194 x 82 x 77 cm

40.000

30.000

20.000

15.000

4-10 Watt / m³

Modulový filtr 4 komory (za sebou)

260 x 82 x 77 cm

50.000

40.000

30.000

18.000

4-10 Watt / m³

Modulový filtr 6 komor (vedle sebe)

194 x 164 x 77 cm

80.000

60.000

40.000

30.000

4-10 Watt / m³

Modulový filtr 8 komor (vedle sebe)

260 x 164 x 77 cm

100.000

80.000

60.000

36.000

4-10 Watt / m³
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Filtrační media
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1. Štěrbinový filtr – pro efektivní
čištění hrubých nečistot a řas
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2. Korálky – k biomechanickému
čištění jemných nečistot a
sloučeniny (čpavek, dusík, nitrát)
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Vaše předno
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Beadfilter – Na prostor úsporný filtrační systém!
D

Instalace Beadfiltru
Přednosti u instalace Beadfiltru:
• šetřivé řešení místa
• možnost nasazení gule
• jednoduché čištění filtru
• nenáročný na obsluhu

Rozměry
Průměr a výška v mm

Označení

Max. velikost jezírka v L:
Blízko přírodě
S rybama
S Koi kaprama

Dopručený výkon
čerpadla
Litr/hodina

Doporučené UVC

Štěrbinový filtr + Beadfilter 500

500 x 1070 mm

40.000

30.000

20.000

Min. 5.000 – 10.000

4-10 Watt / m³

Štěrbinový filtr + Beadfilter 600

600 x 1150 mm

60.000

45.000

35.000

Min. 7.000 – 15.000

4-10 Watt / m³

Štěrbinový filtr + Beadfilter 750

750 x 1240 mm

100.000

80.000

60.000

Min. 14.000 – 24.000

4-10 Watt / m³

Štěrbinový filtr + Beadfilter 900

900 x 1265 mm

150.000

120.000

90.000

Min. 17.000 – 30.000

4-10 Watt / m³
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Žádejte cenovou nabídku u vašeho TRIPOND
odborníka!
Další příslušenství najdete na našich webových
stránkách na adrese www.tripond.de

