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Flow Heater to pierwsza grzałka przepły-
wowa posiadająca Smart Heating System 
(SHS) – technologię inteligentnego doboru 
mocy. Mikroprocesor dostosowuje moc grza-
nia do utrzymania odpowiedniej temperatu-
ry w akwarium. Rozwiązanie to pozwala na 
płynną pracę grzałki – bez skoków tempe-
ratury w akwarium i narażania na stres jego 
mieszkańców. Dzięki elektronicznemu ter-
mostatowi, diodowy wyświetlacz pokazuje 
nie tylko zaprogramowaną, ale także aktualną 
temperaturę wody. Elektroniczne czujniki 
temperatury chronią akwarium przed prze-
grzaniem, a gdy wykryją ustanie przepływu 
wody – automatycznie wyłączają urządzenie. 
Umiejscowienie jej na wężu wylotowym  fil-
tra zewnętrznego  pozwala na równomierne 
rozprowadzenie nagrzanej wody po całym 
zbiorniku. Grzałkę montuje się na zewnątrz 
akwarium, dzięki czemu nie zabiera miejsca 
w środku i daje większą swobodę aranżacji. 
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Flow Heater
 Pierwsza inteligentna grzałka przepływowa
 Wyposażona w Smart Heating System – dostosowuje 

moc grzania do wielkości zbiornika i warunków  
otoczenia, zużywając tylko tyle energii, ile potrzeba

 Posiada elektroniczny precyzyjny termostat, działający  
z dokładnością ± 0,5, w zakresie od 20 do 33°C 

 Temperaturę ustawisz wygodnie jednym przyciskiem  
– One Touch System

 Diodowy wyświetlacz wskazuje zaprogramowaną  
oraz aktualną temperaturę

 3 czujniki temperatury – 2 elektroniczne, 1 bezpiecznik 
termiczny

 Grzałka automatycznie wyłącza się w przypadku  
ustania przepływu wody

 Do zastosowania na wężach o średnicy 16 / 22 mm  
w akwariach słodkowodnych i morskich

 Zestaw zawiera grzałkę, dwa stabilne uchwyty mocujące 
oraz nakrętki zaciskowe 

 Wyprodukowana w Polsce

Migające diody wskazują 
podgrzewanie wody do 

zaprogramowanej temperatury 
(stale świecąca dioda). 

Tryb podgrzewania

Tryb alarmu

Tryb stały

Zakres pracy grzałki

Stale świecąca, pojedyncza 
dioda, wskazuje utrzymywanie 

zaprogramowanej  
temperatury.

Migająca dioda 
wskazuje przekroczenie 

zaprogramowanej temperatury 
(stale świecąca dioda).

Grzałka pracuje w zakresie  
od 20 °C do 33 °C.

Smart Heating System  
(SHS)

Diodowy wyświetlacz

One Touch System

Kroćce z zaciskami 
zabepieczającymi

Trwałe uchwyty  
mocujące 

Czujnik temperatury 2 
Elektroniczny

Czujnik temperatury 3 
Bezpiecznik termiczny

Czujnik temperatury 1 
Elektroniczny

Flow Heater

Moc 300W 500W

Pojemność zbiornika 100–600 l 300–1000 l

Indeks 122917 122918

Karton zbiorczy (szt.) 9 9

Ultramax 1000 i 1500 120664, 120665
Ultra 900, 1200 i 1400 112605, 122606, 122607
Therometer Link 122583
Wąż do filtrów  16/22 mm, 1,5 m 100365

POLECANE AKCESORIA

Umiejscowienie grzałki  
na wężu wylotowym  
filtra zewnętrznego
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