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REEF CIRCULATOR 1000, 2500, 4000 i 6000
– nowe pompy cyrkulacyjne w ofercie AQUAEL
W ofercie AQUAEL pojawiły się nowe pompy cyrkulacyjne dedyko-
wane do morskich zbiorników rafowych: REEF CIRCULATOR 1000, 
2500, 4000 i 6000. 
Pompy REEF CIRCULATOR są przeznaczone do wprawiania 
w ruch wody w małych i średnich morskich akwariach ra-
fowych. Każda z nich składa się z miniaturowego korpusu 
umocowanego na ramieniu wyposażonym w zawieszkę ma-
gnetyczną przypominającą klasyczny czyścik: jedna jej część 
umieszczona jest wewnątrz zbiornika, druga zaś na zewnątrz 
na jego szybie. Precyzyjne i niemal dowolne ukierunkowanie 
jej wylotu umożliwia przegubowe łączenie korpusu z zawiesz-
ką, zaś opracowany system jego amortyzacji niweluje ew. wi-
bracje. Niewielkie rozmiary umożliwiają łatwe zamaskowanie 
urządzenia wśród skał i innych elementów dekoracyjnych we 
wnętrzu zbiornika. Praktycznie bezgłośna praca zapewnia 
pełny komfort użytkowania. Została ona osiągnięta dzięki za-
stosowaniu unikalnego sposobu zawieszenia wirnika – jest 
on wyposażony w tzw. poduszkę magnetyczną, tym samym 
obraca się zawieszony we wnętrzu komory wirnikowej bez 
fizycznego kontaktu z jej ściankami.

Kolejną zaletą pompy jest unikalny silnik który ja napędza 
o bardzo niskiej mocy, dzięki czemu nie powoduje nadmier-
nego podgrzewania wody. Jest to bardzo istotne, bowiem 
w akwarium rafowym konieczne jest utrzymanie stałego 
poziomu temperatury dla ochrony jego mieszkańców przed 
przegrzaniem (szczególnie wrażliwe są niektóre krewetki 
i koralowce).
Pompy REEF CIRCULATOR mogą znaleźć zastosowanie rów-
nież w niektórych akwariach słodkowodnych, np. z rybami 
pochodzącymi z górskich rzek i strumieni (doskonale imitują 
bystry nurt wody), jak również z krewetkami filtrującymi (z ro-
dzajów Atyopsis, Atya i Atyoides), które wymagają nieustan-
nego ruchu wody w celu dostarczania im pokarmu.

• małe rozmiary
• bardzo cicha praca (wirnik na poduszce magnetycznej)
• minimalne zużycie energii (nie przegrzewają wody)
• szeroki kąt regulacji kierunku wypływu wody (przegubowe 

złącze)
• solidna zawieszka magnetyczna

REEF CIRCULATOR 1000 2500 4000 6000
Moc [W] 3,3 4,0 4,2 10,5
Wydajność [l/h] 1000 2600 4000 6000
Pojemność akwarium [l] <100 <200 <400 <600
Indeks 114512 114319 114277 114609
EAN 5905547002515 5905547000832 5905547000535 5905547003321
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