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» Na tisoče čudesnih doživljajov v vodnem vrtu!«



 Popoln nadzor nad vrtnim jezerom, zahvaljojoč inovativnim omrežnim rešitvami
 Mobilni nadzor črpalk, filtrov in osvetlitvi 
 Še večja varnost, saj v primeru obratne motnje, pošilja poročilo kjerkoli ste na svetu!
 Preprosto daljinsko upravljanje OASE-poduktov s pametnim telefonom (433 MHz) 

PAMETNA REVOLUCIJA
Upravljajte vse centralno v vrtnem ribniku! 

www.oase-livingwater.com/egc
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Tiho, mehko čuborenje, ali dinamično bučanje: voda 
ki se giblje začara vsakega lastnika vrta. Ona se v 
vrtu ali v ribnjaku lahko pojavi v številnih oblikah.  
Tam, kjer fontane in vodne igre zagotavljajo pretok vode, 
ustvarja se izredno okolje, tako da se vrt predstavlja vedno 
v drugih barvah. Izbira ni lahka, vendar OASE ponuja rešitev 
za vse potrebe.

Romantične duše bodo izbrali kamen studenček, ki tiho 
žubori, medtem ko se šumeča, penasta vodna igra dobro 
ujema z moderno vzdušje. 
Če si pa želite še bolj spektakularni vrt, eleganten vodomet 
je res primeren za to. V mnogih primerih lahko tudi brez 
gradnje ribnika zagotvite edinstvenost vašega vrta.

»Fontane: prilagojene 
rešitve za posebne  
potrebe«

vodne IGre: GIbanja In svetlobe v popolnI harmonIjI
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aquarIus unIversal (strana 10)

črpalka za vodnjake, ali kamene  
kipestudence 
•	 Črpalka velike učinkovitosti, nizke porabe

•	 Odporna na zmrzal do –20°C

•	 Količina vode je lahko nastavljiva elektronsko (od tipa 
Aquarius Universal 4000 naprej))

ČRPALKE ZA VODNjAKE
Aquarius Fountain Set Classic (str. 8.)

Aquairus Fountain Set Eco (str. 9)

Močne črpalke za vodnjake  
•	 Kompleti za hitro namestitev in enostavno 

obratovanje

•	 Vodnjak se lahko individualno regulira 
s pomočjo premičnega teleskopskega 
podaljška

•	 Kompleti so na voljo z enim ali tremi 
različnimi enoti za pršenje vode

 
                  Aquarius Eco Expert 
           Dva nova, močna, 
 in energetsko učinkovita

             izdelka
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Water starlet/
quIntet/trIo
Kompaktne in dinamične 
plavajoče vodne igre z LED 
osvetlitvo

•	 Vodomet  s tremi ali  petimi enoti za pršenje vode  in LED 
osvetlitvo

•	 »Plug‘n Spray« –  enostavna namestitev
•	 Varna, energijsko učinkovita tehnologija 12V
•	 Lahko se uporablja tudi v kopalnih jezerih
•	 Na voljo so različni programi, ki jih lahko vnaprej nastavite

Water Quintet/Trio
•	 Programi za vodnjake izmenične višine (30 cm – 140 cm)
•	 Programe lahko preprosto izberete daljinskim upravljalni-

kom naprave (vključen) - do 80 metrov stran.

PRO

Water 
Starlet

Water  
Trio

Water  
Quintet

Mera (D x Š x V)       mm 330 x 270 x 135 430 x 300 x 240

Neto teža        kg

Garancija*G (+ garancija na zehtev)      leto 2 2 + 1

Barva svetlobe naravno bela

Dolžina kabla naprave 12 V          m 2,00 (naprava) + 8,00 2,50 (naprava) + 8,00

Višina fontane, maks       m 0,70 1,40

Krmilnik12V

Mera (D x Š x V)    mm – 215 x 180 x 305

Poraba električne energije      W – 40 50

Nominalna napetost, primarna (nadzor)        V – 12 12

Daljinski upravljalnik / Maksimalna oddaljenost delovanja.     m 80,00

Naprava

Mera (D x Š x V)   mm – 160 x 100 x 100

Nominalna napetost (primarna, sekundarna) 230 V / 50 Hz , 12 V / AC 230 V / 50 Hz , 12 V / DC

Številka izdelka 50214 50240 50187
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PRO

Water jet  
lIGhtnInG

PRO

Pestro osvetljeni vodni curki – 
poseben vrhunec tudi za majhne 
vodne površine

Water Jet Lightning

Mera (D x Š x V)  mm 150 x 115 x 200

Neto teža  kg

Garancija* (+ garancija na zehtev)                         leto 2 + 1

Dolžina kabla naprave 12 V m 2,50 (transformator) + 8,00

Maksimalna višina parabole. m 0,90

Maksimalna širina parabole m 1,8

Premer sunka mm 8

Krmilnik 12V

Mera (D x Š x V)  mm 215 x 180 x 305

Poraba električne energije W 41

Nominalna napetost, primarna (nadzor) V 12

Daljinski upravljalnik / Maksimalna oddaljenost delovanja. m 80,00

Napajalnik

Mera (D x Š x V) (L x B x H) mm 160 x 100 x 100

Nominalna napetost (primarna, sekundarna) 230 V / 50 Hz , 12 V / DC

Številka izdelka 50191

   

Priporočilo

Uživajte v različnosti barvah vodnih curkov! Luči 
so najlepše v somraku.

Priporoča se da napravo namestite na kraju  
zaščitenem  pred vetrom, tako da pršenje vode 
ves čas ohranja reden obok. Da bi imeli vedno 
popolno sliko vodometa, skrbite za kakovost 
vode!

Ekstra

•	 Pestro osvetljeni vodomet - edinstveni prizor v vrtu
•	 Kompletna naprava Water Jet Lightning s črpalko
•	 Različni programi, ki jih lahko vnaprej izberemo in nastavimo 

daljinskim upravljalnikom
•	 Vznožje od kakovostnega nerjavečega jekla, ki se lahko 

privije na različne temelje
•	 RGB-svetloba, ki spreminja barvo z programiranim nijansami
•	 Vodeni curek: največja širina 1,8 m, največja višina 0,9 m
•	 Lahko se priključi na Plug-urni časovnik (start vedno s pro-

gramom 1.)
•	 »Plug‘n Spray« – enostavna namestitev
•	 zelo enostavno vzdrževanje
•	 Nizka poraba energije
•	 zunanji krmilnik, transformator in kabel sta del izdelka
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•	 Vodnjaki z mehansko regulacijo
•	 3 enoti za pršenje vode, kot deli opreme 
•	 Teleskopski podaljšek cevi s ugrajeno vrtljivo glavo za 

individuelno naravnavo vodnjakov
•	 Drugi odvod, ki se upravlja posebno (1/2“ - 1“)
•	 Vznožje na dnu jezera, ki zagotavlja stabilnost
•	 Vgrajena zaščita pred pregrevanjem

START

aquarIus
fountaIn set
Set vodnjakov 
za spektakularne slike

Aquarius  
Fountain Set

750

Aquarius  
Fountain Set 

1000

Aquarius  
Fountain Set  

 
1500

Aquarius  
Fountain Set  

 
2500

Aquarius  
Fountain Set  

 
3500

Mera (D x Š x V)    mm 182 x 203 x 141

Nominalna napetost 220 – 240 V / 50 Hz

Dolžina električnega kabla m 10,00

Poraba električne energije W 9 11 25 40 70

Neto teža kg 1,72 1,98 2,14 2,66

Garancija* (+ garancija na zehtev)  leto 2 + 1

Litri za uro maks l / h 720 1000 1500 2500 3400

Višina vodometa (maks.)  m 1,10 1,30 1,90 2,20 2,70

Enota za povezovanje cevi mm (“) 13 / 19 / 25 (½", ¾", 1")

Številka izdelka 43041 57399 57400 57401 57402

Vulkan Lava Magma

 Ø cm H cm  Ø cm Radius/cm H cm

45 70 20 60 70 Set 750

70 75 35 70 80 Set 1000

100 110 45 110 120 Set 1500

150 160 60 140 160 Set 2500

160 200 65 170 200 Set 3500

Fontánka: Vulkan Fontánka: Lava Fontánka: Magma
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PRO

Aquarius 
Fountain 
Set Eco
Zmogljiva črpalka za vodnjak 
z energetsko učinkovitim 
pogonom

•	 Set močne črpalke za vodnjak
•	 Vključuje enoto za pršenje vode, ki zagotavljaja sliko vode 

Vulkan in Lava
•	 Teleskopski podaljšek cevi s ugrajeno vrtljivo glavo za indivi-

duelno naravnavo vodnjakov
•	 Drugi odvod, ki se regulira posebno (1/2“ - 1“)
•	 zaščita v primeru suhega teka ali blokiranja s pomočjo funk-

cije  „Environmental Function Control“ (EFC by OASE)

Vulkan Lava
 Ø cm H cm  Ø cm H cm

155 220 90 – Set 5500
240 275 90 – Set 7500
275 335 90 – Set 9500

Fountain: Vulkan

Aquarius  
Fountain Set Eco  

 
5500

Aquarius  
Fountain Set Eco  

 
7500

Aquarius  
Fountain Set Eco  

 
9500

Mera (D x Š x V)   mm 290 x 230 x 180

Nominalna napetost 220 – 240 V / 50 Hz

Poraba električne energije W 70 85 125

Garancija* (+ garancija na zehtev)                                        leto 3 + 2

Litri za uro maks.                                              l / h 5500 7500 9500

Višina vodometa (maks.)                                   m 3.80 4.00 5.20

Enota za povezovanje cevi  mm (inch) 19 / 25 / 32 / 38  (¾", 1", 1¼", 1½")

Številka izdelka 41923 41925 41927
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•	 Primerna za uporabo v zaprtih prostorih
•	 Sposobna je vsesati plitvo vodo, deluje tiho
•	 Celotna serija ima zaščito pred pregrevanjem
•	 Enostavno mehansko nastavljiva

Aquarius Universala začenši od tipa 400
•	 lahko se uporabljajo na prostem (razen tipa 440i)

Aquarius Universal začenši od tipa 600
•	  se lahko namesti pod vodo ali na kopnu

START

Aquarius  
Universal  

440i

Aquarius  
Universal  

440

Aquarius  
Universal  

600

Aquarius  
Universal  

1000

Aquarius  
Universal  

1500

Aquarius  
Universal  

2000

Mera (D x Š x V)  mm 49 x 53 x 55 98 x 57 x 62 125 x 80 x 75

Nominalna napetost 230 V / 50 Hz

Poraba električne energije W 5 7 15 18 25

Dolžina električnega kabla m 1,50 10,00

Neto teža kg 0,24 0,90 1,06 1,40 1,50

Garancija* (+ garancija na zehtev) leto 2 3 + 2

Litri za uro maks.  l / h 440 600 1000 1500 2000

Višina vodometa (maks.) m 0,75 1,20 1,50 1,80 2,00

Enota za povezovanje na tiskalni strani      mm (“)  13 (1/2") 13 / 19 / 25 (1/2", 3/4", 1")

Način delovanja samo pod vodo pod vodo in na kopnu

Številka izdelka 36673 36726 36975 36950 36951 36953

aquarIus 
unIversal
črpalka za skulpturne 
in okrasne vodomete

Ekstra

Priporočilo
Pri oblikovanju vodometa v kamnu ra-
čunajte na pretok vode od 0,5-1 l / min 
na vsaki centimeter kamna. V izboru 
ustrezne črpalke rad bo vam pomagal 
specializirani trgovec OASE-a. 

Črpalka za  vodomete v kamnu

Aquarius Universal 600 ø cca. 15 cm

Aquarius Universal 1000 ø cca. 25 cm

Aquarius Universal 1500 ø cca. 35 cm

Aquarius Universal 2000 ø cca. 45 cm
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Aquarius 
Universal  
Eco 3000

Aquarius 
Universal  
Eco 4000

Aquarius 
Universal  

4000

Aquarius 
Universal 

5000

Aquarius 
Universal  

6000

Aquarius 
Universal  

9000

Aquarius 
Universal  

12000

Aquarius 
Universal  

21000

Aquarius 
Universal  
27000

Aquarius 
Universal  
40000

Aquarius 
ECO Expert  

22000

Aquarius 
ECO Expert  

28000

Mera (D x Š x V)                                       mm 246 x 130 x 134 315 x 140 x 130 337 x 161 x 158 420 x 220 x 262 461 x 234 x 293 490 x 215 x 235
Nominalna napetost 220 – 240 V / 50 Hz
Poraba električne energije                        w 40 50 65 85 110 195 270 470 645 1000 350 440
Dolžina električnega kabla                        m 10,00
Neto teža                                                     kg 2,96 2,96 3,42 3,44 5,36 5,42 14,18 14,12 19,68 12 ,00
Garancija* (+ garancija na zehtev)       leto 3 + 2
Litri za minute maks. l/min 50 67 83 100 150 200 363 450 667 366 465
Litri za uro maks l / h 3000 4000 5000 6000 9000 12000 21800 27000 40000 22000 28000
Višina vodometa (maks.) m 3,20 3,40 4,50 5,00 6,00 7,00 9,60 10,00 11,00 9,60 10,00
Enota za povezovanje na tiskalni strani 1“
Enota za povezovanje cevi               mm (“) 25 / 32 / 38 (1", 1 ¼", 1 ½") 25 / 38 / 50 (1", 1 ½", 2")
Elektronsko upravljanje Ne Da
Način delovanja postavljen v vodo ali na kopnu

Številka izdelka 57390 57392 56614 56617 56637 56876 56879 56870 56871 56872 42405 42404

•	 Nemoteno šumenje zaradi mirnega vodotoka
•	 Enostavna regulacija količine vode
•	 Vgrajena toplotna zaščita
•	 Lahko se postavi pod vodo in na kopnu, odporna do -20 ° C
•	 Energijsko učinkovita zaradi nizke porabe energije
•	 Dolga življenjska doba, izdelava od nerjavečega jekla
Aquarius Universal Premium začenši  od 4000
•	 Količina vode je lahko nastavljiva elektronsko z opcionalno dodatno 

opremo InScenio FM-Master 3  
(izjema: Eco 4000)

Aquarius Eco Expert začenši  od 22000*
•	 zelo močna črpalka z nizko porabo energije, ki se lahko vključi  

v elektroenergetsko omrežje
•	 Patentirana zaščita proti zmrzovanju do -20 ° C
•	 Uporabljiv dinamični program za spektakularne fontane

aquarIus unIversal
premIum / eco expert
Za močne fontane, vodni kamen 
& velike okrasne fontane

*Aquarius Universal Eco 3000/ Eco 4000

Ekstra
Priporočilo
S Oase-enoto za pršenje vode lahko si ustvarjate po lastnem okusu različne 
slike vodnih sunkov. 
V kombinaciji z ustrezno opcionalno OASE osvetlitvo lahko dobite impresivno 
sliko.S specijalnim čistilcem  AquaActiv PumpClean lahko podaljšate življenj-
sko dobo črpalke in zagotavljate njeno stalno visoko zmogljivost

PRO

   NOVO    NOVO
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Slapovi in potoki niso samo majhna igra narave –  
gibljiva voda lahko naredi več kot le brizganje.
Z dobro premišljeno OASE-črpalko lahko izkoristite 
vse prednosti. Za mnoge rastline in živali vrtni ribniki 
predstavljajo idealni življenjski prostor.
 

Poleg tega voda je bistvenega pomena tudi za nas, predvsem 
zaradi kisika ki ga vsebuje. OASE-črpalke razgibajo vodo v 
ribniku in tako zagotovijo oskrbo s kisikom. Najboljši pogoji so 
na voljo na potokih in slapovih, od katerih ribnik dobi iztočasno 
še bolj naravno lepoto. Zato jih treba vsekakor premišljeno na-
črtovati. Filtrirne in potočne črpalke zagotavljajo vodo za filtre 

»S polno paro 
naprej- naprave 
pod stalnim nadzorom«

Filtrirne in potočne črpalke: 
inteligentna tehnologija za raznolikost življenja
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ribnika zelo učinkovito, ter jo osvobodijo od grobih umazanij 
in  škodljivih klic. S pametnim dodatnim funkcijami, kot so  
AquaMax Eco Expert 21000 in 26000, OASE-črpalke postaja-
jo pravi velikani. Patentirana "Seasonal Flow Control" (SFC) 
funkcija inteligentno uravnava količino vode in višino pre-
toka odvisno od temperature vode, ter omogoča nadaljni 

30%-ni prihranek pri stroških energije.
Vaš specializirani trgovec vas lahko svetuje, ter gle-
de na vaše želje in velikost ribnika ponudil bo pravo 
črpalko. Naše črpalke so predstavljene v naslednjem 
poglavju.
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2 m2 m

•	 Popolnoma nov dizajn: nova izvedba omogoča da se skoraj neopazno  
prilagodi jezeru in potoku

•	 Visoka zanesljivost: izredna moč čiščenja omogoča filtriranje umazanije  
do premera 8 mm 

•	 Priporoča se tudi za filtriranje kopalna jezera (samo s instalacijo zunanje  
filterkomore)

•	 Specijalni stopničast priključek cevi

Od tipa AquaMax EcoClassic 3500 naprej  
•	 Neverjetno ekonomično obratovanje: zahvaljujoč energetsko učinkovitem  

EC motoru, črpalka Eco Classic vam omogoča znatno prihrano električnega  
toka in denarja.

•	 Zaščita proti suhemu teku ali blokiranju s pomočjo funkcije   
„Environmental Function Control“ (EFC by OASE)*

START

aquaMax  
eco classic
Filtrirna in 
potočna črpalka

*Ustrezni filtri in filtrirni sistemi od str. 24.

AquaMax  
Eco Classic

2500

AquaMax 
Eco Classic

3500

AquaMax  
Eco Classic

5500

AquaMax  
Eco Classic

8500

AquaMax  
Eco Classic

11500

AquaMax  
Eco Classic

14500

AquaMax  
Eco Classic

17500

Mera (D x Š x V)     mm 190 x 175 x 100 280 x 230 x 140

Nominalna napetost 220 – 240 V / 50 Hz

Poraba električne energije W 40 45 60 80 100 135 170

Dolžina električnega kabla  m 10

Neto teža kg

Garancija* (+ garancija na zehtevo)              leto    3 3 + 2

Litri na uro l / h 2400 3600 5300 8300 11000 13600 17400

Višina vodometa (maks.) m 2,00 2,20 2,80 3,20 3,30 3,40 3,70

Enota za povezovanje cevi  mm (*) 19/25/32/38 (¾“, 1“, 1¼“, 1½“) 25 / 32 / 38 (1“, 1¼“, 1½“)

Površina filtra cm2 300 810

Dimenzija filtriranih granulatov  mm 6 8

Način delovanja samo pod vodo pod vodo in na kopnu

Številka izdelka 51086 51092 51096 51099 51102 51104 56653

*1 S izjemo AquaMax Eco Classic 2500
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AquaMax 
Eco  

Premium 
4000

AquaMax 
Eco  

Premium 
6000

AquaMax 
Eco  

Premium 
8000

AquaMax 
Eco  

Premium 
10000

AquaMax 
Eco  

Premium 
12000

AquaMax 
Eco  

Premium 
16000

AquaMax 
Eco  

Premium 
20000

Mera (D x Š x V)                   mm 340 x 280 x 165

Nominalna napetost 220 – 240 V / 50/60 Hz

Poraba električne energije                     W 40 50 65 88 110 145 180

Garancija* (+ garancija na zehtevo)                  leto 3 + 2

Litri na uro                    l/h 4000 6000 8000 10000 12000 15600 19500

Višina vodometa (maks.)                                                               m 3,30 3,70 4,10 4,70 5,00 5,20 5,40

Enota za povezovanje cevi               mm (“) 25 / 32 / 38 (1", 1¼", 1½") 25 / 32 / 38 / 50 (1", 1¼", 1½", 2")

Površina filtra                       c m 1000

Dimenzija filtriranih granulatov                  mm 10 11

Način delovanja Številka izdelka

Številka izdelka 50734 50736 50740 51078 50742 50745 56406

2 m

aquaMax  
eco preMiuM
Učinkovit premik vode  
v različnih območjih jezera

•	 Odlično energetsko ravnotežje: zanesljiva oskrba z 
 električnim tokom, še manj energije

•	 S patentirano drugo vhodno povezavo lahko se 
izsesa onesnaženje tudi iz bolj oddaljenih delih 
jezera (z opcionalnim priborom)

•	 Edinstvena patentirana zaščita pred zmrzovanjem: 
do -20 ° C črpalke prav gotovo ne trpijo poškodbe 

•	 Pretok vode se lahko regulira mehansko in elek-
tronski

•	 Eleganten dizajn in pametni krmilni elementi
•	 Tiho obratovanje omogoča delovanje na kopnu 

(npr. v primeru kopalnih jezer)
•	 Maksimalno udobje pri upravljanju s ergonomski-

mi in lahko dostopni ročaji
•	 Zanesljiv pretok mrtvih rastlin in ribljih iztrebki do 

velikosti 11 mm

PRO

*Ustrezni filtri in filtrirni sistemi 
od str. 24.

   

Čarpalka AquaMax 
Premium je dostopna 
tudi v varijanti od 12 
volti, kar je idealno za 
uporabo v kopalnih 
jezerih.
Številka izdelkov: 
6000/12 V       50730
12000/12 V      50382

Ekstra

Črpalke za  
kopalna jezera

*Samo pri tipih Aquamax 12000 in 16000
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•	 Filtrirna črpalka velike učinkovitosti, nameščena na 
kopnu v posebni komori

•	 Zelo tiho delujoč motor 
•	 Pretok umazanije velikih granulatov do 8 mm velikosti
•	 Stabilna postava z močnim vznožjem
•	 Dobava vključuje: 2 priključki za cev 1 "- 1 1/2" in 2 

cevne šobe iz nerjavečega jekla 1 1/2 "
•	 Primerna za uporabo tudi pri kopalnih jezerih  

(s namestitvijo v ločeno črpalno komoro)

PRO

aquaMax 
Dry
Specijalno za namestitev 
na kopnu

AquaMax Dry

6000

AquaMax Dry

8000

AquaMax Dry

14000

Mera (D x Š x V)  mm 200 x 150 x 150 210 x 150 x 170

Nominalna napetost 220 – 240 V / 50 Hz

Poraba električne energije W 75 100 230

Garancija*G (+ podaljšana garancija) leto 3 + 2

Litri na uro l / h. 6000 7500 13500

Višina vodometa (maks.) m 2,20 3,00 5,00

Enota za povezovanje cevi  mm (“) 25 / 32 / 38 (1", 1 ¼", 1 ½")

Velikost filtriranih granulatov  mm 8

Način delovanja samo na kopnu

Številka izdelka 50393 50066 50068

*Ustrezni filtri in filtrirni sistemi od str. 24.

   Ekstra

Predlog
Namestitev črpalke AquaMax Dry se zgodi pod 
vodni nivo, v posebno črpalno komoro. Prednost 
namestitve na kopnu je varno delovanje, po-
sebno pri kopalnih jezerih. Poleg tega je črpalka 
zlahka dostopna pri vzdrževanju. Za odvod one-
snažene vode, posebno pri črpalki AquaMax Dry 
14000, priporočamo da se priključi en satelitski 
filter ali skimmer v kombinaciji z Y-razdelilnikom.
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2 m2 m2 m

•	 Posebej močna filter črpalka z dvemi motori, s 
individualno regulisano  učinkovitostjo dostave in 
daljinskim upravljalnikom

•	 To zmanjšuje porabo energije, količina pretoka 
vode se enostavno prilagodi

•	 Nizek strošek vzdrževanja zahvaljujoć ohišju velike 
površine 

•	 Pretok drobnih granulatov umazanije do velikosti 
11 mm

•	 Za čiščenje dna jezera priporočamo povezavo 
dodatnega satelit filtra ali skimmerja 

•	 Edinstvena patentirana zaščita pred zmrzovanjem: 
do -20 ° C črpalke prav gotovo ne trpijo poškodbe 

•	 Zaščita proti suhemu teku ali blokiranju s pomočjo 
edinstvene patentirane funkcije  „Environmental 
Function Control“ (EFC by OASE)

•	 Priporoča se tudi za filtriranje kopalnih jezer (samo 
v posebni filterkomori)

PRO

aquaMax
eco twin
Posebej močna učinkovitost 
sa elastično regulisanim 
pretokom

AquaMax  
Eco Twin

20000

AquaMax  
Eco Twin

30000

Mera (D x Š x V)  mm 380 x 360 x 205

Nominalna napetost 220 – 240 V / 50/60 Hz

Poraba električne energije w 198 320

Garancija* (+ garancija na zehtevo) leto 3 + 2

Litri na uro l / h. 20000 27000

Višina vodometa (maks.) m 4,50 5,20

Enota za povezovanje cevi  mm (”) 25 / 32 / 38 / 50 (1", 1 ¼", 1 ½", 2")

Površina filtra  cm2 1300

Velikost filtriranih granulatov  mm 11

Način delovanja Namestitev pod vodo

Številka izdelka 50708 50710

*Ustrezni filtri in filtrirni sistemi od str. 24.

    
Upravljanje  
z LED zaslonom
Motori se lahko neodvisno 
vklopljujo, oziroma regulirajo postopoma 
z daljinskim 
upravljalnikom. 
Digitalni zaslon 
prikazuje nivo 
učinka.

Ekstra
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•	 Odlična zmogljivost pretoka za zahtevne  
filtrirne naprave ali večje potoke in slape

•	 Pretok drobnih granulatov onesnaženja do  
8 mm (Expert), ali 11 mm (Eco Expert) velikosti 

•	 Preprosta namestitev pri večjih jezer zahvalju-
joč šobami od 2" na tlačni strani 

•	 Dolga življenjska doba, posebej prilagojena  
za visoko zmogljivost

•	 Robustno in vzdržljivo ohišje iz nerjavečega 
jekla. Ergonomski ročaj za varen prevoz

•	 Lahko se namesti pod vodo ali na kopno
•	 Odporna na zmrzal do -20 ° C
•	 Primerna za uporabo tudi pri kopalnih 
•	 jezerih (s namestitvijo v ločeno črpalno 

komoro)

aquaMax 
eco expert

   Ekstra

InScenio FM-Master WLAN
Ta inovativna priključna škatla se 
lahko upravlja s  pametnega telefona 
ali tabličnega računalnika. Ima poleg 
vgrajenih 4 vtikačev s tajmerom, tudi 
EGC priključek
Št. izdelka: 40243 (str. 74.)
InScenio FM-Master WLAN EGC 
Št. izdelka: 47035 (str. 74.)
Priključni kabel EGC 
2,50 m št. izdelka: 47038
5,00 m št. izdelka: 47039
10,00 m št. izdelka: 47040

Pribor

Izredna zmogljivost  
za velike sisteme 
ECO Expert: izboljšana 
energetska učinkovitost

AquaMax 
Expert

20000

AquaMax 
Expert

30000

AquaMax 
Expert

40000

AquaMax 
Eco Expert

21000

AquaMax 
Eco Expert

26000

Mera (D x Š x V)  mm 420 x 240 x 262 420 x 240 x 262 461 x 258 x 293 490X 215 X 210

Nominalna napetost 220 – 240 V / 50 Hz 220 – 240 V / 50/60 Hz

Poraba električne energije w 450 650 1100 350 440

Neto teža kg 13,88 13,76 19,18

Garancija* (+ garancija na zehtevo) leto 3 + 2

Litri na uro l / h. 20000 30000 41000 21000 26000

Višina vodometa (maks.) m 8,00 8,50 10,00 8,00 8,50

Enota za povezovanje cevi  mm (”) 25 / 38 / 50 (1", 1 ½", 2")

Površina filtra  cm2 1320 1320 1620 1060 1060

Velikost filtriranih granulatov  mm 8 8 8 11 11

Način delovanja pod vodo in na kopnu

Številka izdelka  56873 56874 56875 39916 39916

PRO

Tipp!

Eco Control
S pomočjo pametne  
krmilne enote EGC lahko 
neposredno na kontrolni 
enoti preverite in regulirate 
učinek priključenih črpaljki. 
Zaslon osvetljen – brez  
posebnega napajanja!
Številka izdelka 47673 4

•	 Nova generacija energetsko učinkovite 
črpalke

•	 Zaščita proti suhemu teku ali blokiranju 
s pomočjo funkcije  „Environmental 
Function Control“ (EFC by OASE)*

•	 Uporaba SCF funkcije omogoča nadaljni 
30%-ni prihranek pri stroških energije.
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•	 Močna in zanesljiva gravitacijska filtrirna črpalka 
z visoko energijsko učinkovitostjo in pretočno 
kapaciteto, za bolj intenzivno uporabljane vode

•	 Pretok velikih granulatov zamazanije do 6 mm
•	 Integrirana zaščita proti suhemu teku GSR  

(Gravity-Self-Regulator)
•	 Visoka stabilnost zahvaljujoč odstranljivem  

stojalu in podstavku
•	 Lahko se namesti pod vodo ali na suhem
•	 Odporna na zmrzal do –20°C
•	 Komplet adapterjev za priključek cevi (2” /DA 63) 

in (DA 75 /DA 110) je sestavni del izdelka
•	 Primerna za uporabo tudi pri kopalnih jezerih  

(s namestitvijo v ločeno črpalno komoro)

PRO

aquaMax 
eco gravity
Za velike filtrirne naprave 
namenjene za koi jezera in 
kopalna jezera

AquaMax  
Eco Gravity 

10000

AquaMax  
Eco Gravity

 15000

AquaMax  
Eco Gravity

 20000

Mera (D x Š x V)  mm 272 x 142 x 182

Nominalna napetost 220 – 240 V / 50 Hz

Poraba električne energije w 65 85 120

Garancija* (+ garancija na zehtevo) leto 3 + 2

Litri na uro l / h. 10000 15000 18000

Višina vodometa (maks.) m 1,30 1,80 2,20

Enota za povezovanje cevi 2", DA 63, DN 75, DN 110

Površina filtra  cm2 200

Velikost filtriranih granulatov  mm 6

Način delovanja pod vodo in na kopnu

Številka izdelka 57091 57092 57093

*Ustrezni filtri in filtrirni sistemi od str. 24.

   

Predlog
Gravitacijske filtrirne črpalke z visoko 
učinkovitostjo so izredno ustrezne za večje 
filtrirne naprave, posebno idealne za modu-
larne filtirne naprave OASE ProfiClear Classic 
in ProfiClear Premium).

Ekstra
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Ko je voda čista, lastnik ribnika je srečen. Vendar listje, odmrli 
deli rastlin, ostatki  hrane in drugi materiali ki „obogačujo” 
jezero, zagotavljajo, žal, idealne pogoje za rast alge. Dobro 
je vedeti, da OASE ponuja pametne izdelke za čiščenje 
vode, in da jih, poleg tega, lahko udobno in varno upravljate 
s aplikacijami kot je ProfiClear Premium EGC. Za manjše 
ribnike na voljo so podvodni multifunkcionalni filtri. Filtri 
na pritisk so, dokazano, pravi strokovnjaki malih in srednje 
velikih vodah – tudi s potokom, ali brez njega.

Pretočni filtri OASE izpolnjujejo visoke zahteve srednjih in 
velikih  ribnikov in koi jezer. Dobra novica: visoko zmogljiva 
filter-družina ScreenMatic² ima novega člana! Na podlagi 
velikega uspeha nove generacije ScreenMatic² odločili 
smo da obogatimo izbiro. Novi Biotec ScreenMatic² 90000 
nadomešča dosedanji primanjkljaj. Zanesljivo filtrira 
ribnike vse do 45 m3. Jasno je: zmogljiva družina Biotec 
ScreenMatic² s izredno učinkovitostjo čisti jezera! 

»Prišel je App: 
digitalno 
upravljanje filtra«

Čista voda? Garantirana!
inteliGentna tehnika filtriranja in profesionalne rešitve
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oase filtri zaGotavljajo 
Čisto vodo

podvodni filtri  
S podvodnim filtrom OASE lahko naredite manjši vodni svet na 
območjih, kjer je na voljo zelo malo prostora za oblikovanje vodne 
slike

Optimalno primeren za:
•	Okrasne bazene in sode
•	Obstoječa jezerska korita, največ do 5000 litrov
•	Manjše vrtne ribnike
•	 Kot dodaten filtrski element, za sliko vodnjakov  

pretoČni filtri  
Pretočni filtri se uporabljajo pri večjih ali srednje 
velike ribnike in  koi jezerah. Nameščajo se nad 
površino vode, na robu ribnika ali nad potokom. 
Tako da voda teče z višjih območjih brez pritiska 
nazaj v ribnik.

Optimalno primerni za:
•	 Velike ribnike do 140 m3

•	 Ribnike z velikim številom rib
•	 Ribnike ki zahtevajo večjo cirkulacijo vode v 

jezeru

Modularni filtri, pretoČni filtri  
S pomočjo novega sistema Easy Garden Control System (EGC) 
lahko še bolj enostavno upravljate in čistite filtre velikih 
 jezer. Ti modularni sistemi se, poleg tega, lahko vsak čas 
elastično dopolnijo in prilagodijo spremenjenim zahtevam.

Optimalno primerni za:
•	 Velike ribnike, jezera za kopanje, koi jezera  in velika 

naravna jezera

filtri na pritisk
Filtri na pritisk so primerni za manjše in srednje velikih 
jezer. Če je nujno, odtok vode se lahko usmeri proti 
potoku višje lege, namreč zaradi zaprte filtrirne posode 
pritisk črpalke skozi filter ostaja isti, prav dovolj za 
napajanje toka.

Optimalno primerni za:
•	 Srednje ribnike do 30 m3

•	Neposredno napajanje potokov ali vodometov
•	 Zgrajene ribnike ali bazene, kjer je treba tehniko skriti 

pod zemljo

Filtri se odlično dopolnjujejo s učinkovitim UVC-enotami 
za pred-čiščenje,  in zanesljivih naprav za zračevanje, ki so 
na voljo kot popoln komplet ali posamezne kombinacije;  
povezujejo se točno med seboj, in tako zagotavljajo 
čisto vodo. OASE s svojo garancijo* čiste vode zagotavlja  
pregledno in zdravo vodo. Ne glede na to, ali gre za 
majhen ribnik, koi jezero ali celo jezero za kopanje – s OASE 
tehnologijo voda bo čista, in bo tudi ostala čista!

BioTec ScreenMatic (PRO)

ProfiClear Premium (PRO) 

FiltoClear Set 12000 (PRO)

Filtral UVC 5000 (START)

Bitron Eco (PRO) 

uvC enota za pred-ČišČenje 
in zraČevanje 
UV žarki UVC enote za pred-čiščenje odpravljajo                         
zelene alge in patogene iz vode ribnikov.  
Enote za zračevanje zagotovljajo ustrezno                                  
oskrbo vode s kisikom in ohranjuju                                                
zdravje naravnega okolja.

NOVO

NOVO
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Pregled filtrov

Zaloga Podvodní filtri Učinek UVC  Filter črpalke za hranjenje in potočne črpalke Velikost jezera m3 
Številka 
izdelka

Filtral UVC 2500 (Vgrajeni filter) 7 W (vgrajeni UVC) (Vgrajeni filter) 2,5 1,3 – 50446

Filtral UVC 5000 (Vgrajeni filter) 11 W (vgrajeni UVC) (Vgrajeni filter) 5,0 2,5 – 57379
Garantirana čista voda po Secchi standardu: prozirnost do 1 m

podvodni filtri  

S podvodnimi filtri lahko ustvarite manjši vodni svet, 
tudi v omejenih prostorih

Zaloga Filter na pritisk Učinek UVC  
Filter črpalke za hranjenje
in potočne črpalke

Velikost jezera m3 
Številka 
izdelka

BioPress
Set 4000 BioPress 4000 7 W (vgrajeni UVC) FP 1500 4 2 1 50499

Set 6000 BioPress 6000 9 W (vgrajeni UVC) FP 2500 6 3 1,5 50453

Set 10000 BioPress 10000 14 W (vgrajeni UVC) FP 3500 10 5 2,5 50455
Ob upoštevanju BioPress zaloge: cev premera 1”, dolžine 5 m, pretočna višina največ 0,5 m 

2 m

filtri na pritisk 
Filtri na pritisk so primerni za mala in srednje velika jezera. 
Če je nujno, odtok vode se lahko usmeri proti potoku višje 
lege, namreč zaradi zaprte filtrirne posode pritisk črpalke 
skozi filter ostaja isti.

FiltoClear Set 12000 (PRO)

Filtrirni sistem v bistvu obsega naslednje:
•	 Filter črpalka za hranjenje filtra
•	 Filter posoda, ki zagotavlja biološko in mehansko čiščenje vode v ribniku
•	 UVC pred-čistilna naprava za boj proti alg (v določenih tipih vgrajena)

Za izbir optimalne mere filtra najprej izračunajte točno prostornino 
jezera! Za izračun prostornine velja kot osnovna formula: 
prostornina jezera m3 = (doložina) x (širina) x (globina/2) 
Pri pravokotnih bazenih: D x Š x Gl
Primer: 3 m x 4 m x 1 m / 2 = 6 m3 ( 6.000 l)
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   Pomembna informacija  
Če želite naseliti v vrtni ribnik koi krape, prepričajte 
se da je v jezeru vsaj 5 m3 vode!

Okrasni ribnik z rastlinjem, 
brez rib 

Vrtni ribnik z rastlinjem in ribami do  
1 kg / 1000 l

Vrtni ribnik z rastlinjem
in ribami do  1-3 kg / 1000 l 
(koi jezero)

Zaloga Filter na 
pritisk

Učinek UVC  
Filter črpalke za hranjenje
in potočne črpalke

+ Zračnik Velikost jezera m3 Številka izdelka

Pojasnilo za tabele:
V celicah s poudarjenim ozadjem so kompleti! Druge navedene naprave so kombinacija priporočljivih posameznih komponentov, ki jih lahko 
naročite posebej

FiltoClear
FiltoClear 3000 9 W (vgrajeni UVC) AquaMax Eco Classic 2500 – 1,5 0,75 –

+ OxyTex Set 500 1,7 1 –

Set 3000 FiltoClear 3000 9 W (vgrajeni UVC) AquaMax Eco Premium 4000 – 3 1,5 – 50864

+ OxyTex Set 500 3,5 1,8 –

FiltoClear 6000 11 W (vgrajeni UVC) AquaMax Eco Premium 4000 – 4 2 –

+ OxyTex Set 500 4,5 2,5 –

Set 6000 FiltoClear 6000 11 W (vgrajeni UVC) AquaMax Eco Premium 6000 – 6 3 – 50867

+ OxyTex Set 500 7 3,5 –

FiltoClear 12000 18 W (vgrajeni UVC) AquaMax Eco Premium 4000 – 6 3 1,5

+ OxyTex Set 1000 7 3,5 1,5

FiltoClear 12000 18 W (vgrajeni UVC) AquaMax Eco Premium 6000 – 8 4 2

+ OxyTex Set 1000 10 5 2,5

Set 12000 FiltoClear 12000 18 W (vgrajeni UVC) AquaMax Eco Premium 8000 – 12 6 3 51250

+ OxyTex Set 1000 14 7 3,5

FiltoClear 16000 24 W (vgrajeni UVC) AquaMax Eco Premium 6000 – 9 5 2,5

+ OxyTex Set 1000 10 5 2,5

FiltoClear 16000 24 W (vgrajeni UVC) AquaMax Eco Premium 8000 – 12 6 3

+ OxyTex Set 1000 15 8 4

Set 16000 FiltoClear 16000 24 W (vgrajeni UVC) AquaMax Eco Premium 10000 – 16 8 4 51253

+ OxyTex Set 1000 19 9,5 5

FiltoClear 20000 36 W (vgrajeni UVC) AquaMax Eco Premium 10000 – 18 9 4,5

+ OxyTex Set 2000 22 11 5,5

Set 20000 FiltoClear 20000 36 W (vgrajeni UVC) AquaMax Eco Premium 12000 – 20 10 5 50877

+ OxyTex Set 2000 25 12,5 6

FiltoClear 30000 55 W (vgrajeni UVC) AquaMax Eco Premium 12000 – 26 13 6,5

+ OxyTex Set 2000 32 16 8

Set 30000 FiltoClear 30000 55 W (vgrajeni UVC) AquaMax Eco Premium 16000 – 30 15 7,5 50885

+ OxyTex Set 2000 36 18 9

Pri podatkih zgoraj nevedenega jezera (FiltoClear / komplet) se ozirajte na višino transporta, ki znaša 1 m, dolžina cevi znaša 5 m, premer cevi 1 1/2“. V primeru bolj dolgih cevi in/ali višjetransportne višine predlagamo 
uporabo močnejše črpalke! Garancija čiste vode po standardu Secchi: prozirnost do 1 m. Prosimo upoštevajte, da zaradi morebitnih izjemnih okoliščinah, potrebno je skrbno načrtovanje. Na primer če gre za veliko 
nihanje temperature, ali za  izgube zaradi trenja če je dolžina cevneg voda večji kot 5 m, ter za lego jezera (npr. južna lega), ki pomeni izredno močne sončne žarke.
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Zaloga Pretočni filter UVC pred-čistilec
Filter črpalke za hranjenje
in potočne črpalke

+ Zračnik Velikost jezera m3 
Številka 
izdelka

Pojasnilo za tabele:
V celicah s poudarjenim ozadjem so kompleti! Druge navedene naprave so kombinacija priporočljivih posameznih komponentov, ki jih lahko naročite posebej.

BioSmart
Set 5000 BioSmart 5000 7 W (vgrajeni UVC) FP 1500 – 5 2,5 1,3 50525

Set 7000 BioSmart 7000 9 W (vgrajeni UVC) FP 2500 – 7 3,5 1,7 50449

Set 14000 BioSmart 14000 11 W (vgrajeni UVC) FP 3500 – 14 7 3,5 50451

BioSmart UVC 16000 11 W (vgrajeni UVC) AquaMax Eco Classic 2500 – 8 4 2

BioSmart UVC 16000 11 W (vgrajeni UVC) AquaMax Eco Classic 3500 – 14 7 3,5

Set 18000 BioSmart 18000 Vitronic 18 W AquaMax Eco Classic 5500 – 18 9 4,5 56777

Set 24000 BioSmart 36000 Vitronic 24 W AquaMax Eco Classic 5500 – 24 12 6 56781

Set 36000 BioSmart 36000 Vitronic 36 W AquaMax Eco Classic 11500 – 36 18 9 56789

BioSmart 36000 Vitronic 36 W AquaMax Eco Classic 8500 – 30 15 7,5
Pri kompletih BioSmart 5000/7000/14000/16000 zajet je cev premera 3/4“, dolžine 3 m z  maks. transportno višino 0,5 m 
Pri  kompletih BioSmart 24000/36000 zajet je cev premera 1 1/2“dolžine 5 m z  maks. transportno višino 0,5 m

FiltoMatic
CWS Set 7000 FiltoMatic CWS 7000 11 W (vgrajeni UVC) AquaMax Eco Premium 4000 – 7 3,5 1,8 50865

+ OxyTex Set 500 8,5 4,5 2,3

CWS Set 14000 FiltoMatic CWS 14000 24 W (vgrajeni UVC) AquaMax Eco Premium 6000 – 14 7 3,5 50866

+ OxyTex Set 1000 17 8,5 4,5

CWS Set 25000 FiltoMatic CWS 25000 24 W (vgrajeni UVC) AquaMax Eco Premium 8000 – 25 12,5 7 50872

+ OxyTex Set 2000 31 15,5 8,5

Pri podatkih zgoraj nevedenega jezera (FiltoMatic CWS) se ozirajte na višino transporta, ki znaša 0 in 1,2 m, dolžina cevi znaša od 2 do 10 m, premer cevi 1 1/2“. V primeru bolj dolgih cevi in/ali višje transportne 
višine predlagamo uporabo močnejše črpalke! Garancija čiste vode po standardu Secchi: prozirnost do 1 m. 
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Pregled filtrov
pretoČni filtri 
Pretočne filtre uporabljajo pri jezerih, ki so večje od pro-
sečnih, ter pri koi jezerih. Nameščajo se nad razino vode, 
na obali, ali nad potokih, da voda brez pritiska  odteka 
nazaj v jezero.

FiltoMatic CWS Set 7000 (PRO)

   Pomembna informacija  
Če želite naseliti v vrtni ribnik koi krape, prepričajte 
se da je v jezeru vsaj 5 m3 vode!

Okrasni ribnik z rastlinjem, 
brez rib 

Vrtni ribnik z rastlinjem  
in ribami do  1 kg / 1000 l

Vrtni ribnik z rastlinjem
in ribami do  1-3 kg / 1000 l 
(koi jezero
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Zaloga Pretočni filter UVC pred-čistilec
Filter črpalke za hranjenje
in potočne črpalke

+ Zračnik Velikost jezera m3 Številka 
izdelka

Pojasnilo za tabele:
V celicah s poudarjenim ozadjem so kompleti! Druge navedene naprave so kombinacija priporočljivih posameznih komponentov, ki jih lahko naročite posebej.

BioTec
BioTec ScreenMatic2 40000 Bitron C 36 W AquaMax Eco Premium 8000 – 28 14 7
BioTec ScreenMatic2 40000 Bitron C 36 W AquaMax Eco Premium 10000 – 30 15 8

BioTec Screen Matic2 
Set 40000 BioTec ScreenMatic2 40000 Bitron C 36 W AquaMax Eco Premium 12000 – 40 20 10 57697

BioTec ScreenMatic2 60000 Bitron C 55 W AquaMax Eco Premium 10000 – 38 19 9
BioTec ScreenMatic2 60000 Bitron C 55 W AquaMax Eco Premium 12000 / 12V – 48 24 12

BioTec Screen Matic2 
Set 60000 BioTec ScreenMatic2 60000 Bitron C 55 W AquaMax Eco Premium 16000 – 60 30 15 57698

BioTec ScreenMatic2 90000 Bitron C 72 W AquaMax Eco Premium 12000 / 12V – 65 32 16
BioTec ScreenMatic2 90000 Bitron C 72 W AquaMax Eco Premium 16000 – 72 36 18
BioTec ScreenMatic2 90000 Bitron Eco 120 W AquaMax Eco Premium 20000 – 90 45 22,5

BioTec Screen  Matic2 
Set 90000 BioTec ScreenMatic2 90000 Bitron C 110 W AquaMax Eco Premium 20000 – 90 45 22,5 46179

BioTec 30 Bitron C 72 W AquaMax Eco Premium 12000 / 12V – 50 25 13
BioTec 30 Bitron C 72 W AquaMax Eco Premium 16000 – 65 32 16
BioTec Premium 80000 Bitron C 55 W AquaMax Eco Premium 12000 / 12V – 48 24 12
BioTec Premium 80000 Bitron C 72 W AquaMax Eco Premium 16000 – 65 32 16
BioTec Premium 80000 Bitron C 110 W AquaMax Eco Premium / Twin 20000 – 80 40 20
BioTec Premium 80000 Bitron Eco 120 W AquaMax Eco Premium / Twin 20000 – 80 40 20
BioTec 30 Bitron C 110 W AquaMax Eco Premium 16000 – 90 45 22
BioTec 30 Bitron C 110 W AquaMax Eco Premium / Twin 20000 – 100 50 25
BioTec 30 Bitron Eco 120 W AquaMax Eco Twin 30000 – 120 60 30
BioTec ScreenMatic2 140000 Bitron C 110 W AquaMax Eco Premium 12000 / 12V – 80 40 20
BioTec ScreenMatic2 140000 Bitron C 110 W AquaMax Eco Premium 16000 – 110 55 25
BioTec ScreenMatic2 140000 Bitron Eco 120 W AquaMax Eco Premium / Twin 20000 – 120 60 30
BioTec ScreenMatic2 140000 Bitron Eco 180 W AquaMax Eco Twin 30000 – 140 70 35

Pri podatkih zgoraj nevedenega jezera (BioSys/BioTec) se ozirajte na višino transporta, ki znaša 1 m, dolžina cevi znaša 5 m, premer cevi 1 1/2“. V primeru bolj dolgih cevi in/ali višje transportne višine predlagamo 
uporabo močnejše črpalke! Garancija čiste vode po Secchi standardu: prozirnost do 1 m. Prosimo upoštevajte, da zaradi morebitnih izjemnih okoliščinah, potrebno je skrbno načrtovanje. Na primer če gre za 
veliko nihanje temperature, ali za  izgube zaradi trenja če je dolžina cevneg voda večji kot 5 m, ter za lego jezera (npr. južna lega), ki pomeni izredno močne sončne žarke.
Ta priporočila za kombinacijo Filtrirni sistem / UV pred-čistilec so določena na temelju srednjeevropskega podnebja. Pri drugih geografskih okoliščinah zgornji parametri se lahko spremenijo zaradi temperature 
zraka in jakosti sončnega sevanja.
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NasvetVse informacije v zvezi modularnih 
filtrirnih sistemov 
lahko najdete 
od str. 33. naprej. 

 Filtrirni sistemi z garantirano čisto vodo! 
Filtrirni sistemi z garantirano čisto vodo! 
Vse informacije v zvezi OASE-garancije lahko najdete 
na 90. strani kataloga, ter na spletni strani: 
www.oase-livingwater.com.
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•	 Za filtriranje vrtnih ribnikov do 5 m3

•	 Kompaktna filter enota s UVC tehnologijo za zajamčeno 

čisto vodo

•	 4 različni filtrirni materiali 

•	 Vgrajena črpalka za spektakularne vodomete 

•	 3 različne šobe za posamezne vodnjake (del proizvoda)

•	 OASE-garancija za čisto vodo

•	 Teleskopska cev za podaljšek šob

•	 Nastavljiva razvejana priključitev, za odtočne žlebe in 

majhna jezera

•	 Individuelna regulacija količine vode in višine fontane

•	 Nastavitev se zgodi popolnoma pod vodo - ne moti 

celotno sliko jezera 

•	 Okno za nadzor delovanja (pri UV svetilki)

START

Podvodni UVC
filter z vodometimi 
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filtral uvC

Filtral UVC 

2500

Filtral UVC

5000

Mera (D x Š x V)  mm 247 x 183 x 160 380 x 290 x 160

Poraba električne energije        W 20 35

Dolžina električnega kabla m 10,00

Neto teža kg 3,18 4,96

Garancija *G  leto 2

Učinek UVC  W 7 11

Maksimalni učinek črpalke. l / h 1000 2500

Maksimalni pretok l / h 600 1100

Višina vodnega stolpca (maks.) m 1,30 2,30

Površina filtra cm2 232 564

Priljuček na tlačni strani ½"

Primeren za jezera (maks.) m3 2,5 5,0

Primeren za jezera z ribami m3 1,3 2,5

Številka izdelka 50446 57379

Vulkan Lava Magma

 Ø cm H cm  Ø cm H cm  Ø cm H cm

55 60 20 – 50 60 Filtral UVC 2500

100 100 40 – 100 100 Filtral UVC 5000

Fi
lt

ri
 &

 z
ra

č
n

ik
i 

26



2 m2 m

•	 Filter za vrtne ribnike velikosti do 10 m3

•	 Mehansko-biološko filtriranje v  kombinaciji s 
učinkovito UVC tehnologijo zagotavlja čisto vodo 
v jezeru

•	 OASE-garancija za čisto vodo 
•	 Lahko se uporablja tudi za dopolnilo visoko leže-

čih potokov s prečiščeno vodo 
•	 Čiščenje filtra je zelo preprosto, zahvaljujoč paten-

tirani čistilni funkciji, ki je vgrajena v pokrov 
•	 Hitro zapiralo filtra za udobno odpiranje in zapi-

ranje
•	 Nameščen v tlo, skoraj neopazno se integrira v 

okolje jezera
•	 Priključki za cevi za hitro in brezhibno montažo 

BioPress Set 4000
•	 Vsebina kompleta: 4,5 m cevi premera 3/4“ in 

filtrirna črpalka  OASE 1500  

(25 W; 1500 l/h Qmax; 1,9 m Hmax) 

BioPress Set 6000 
•	 Vsebina kompleta: 5 m  cevi premera 1“ in filtrirna 

črpalka  OASE 2500  

(40 W; 2500 l/h Qmax; 2,2 m Hmax) 

BioPress Set 10000
•	 Vsebina kompleta: 5 m  cevi premera 1“ in filtrirna 

črpalka  OASE 3500
 (70 W; 3400 l/h Qmax; 2,7 m Hmax)

 

Biopress koMplet 
Komplet filtra na pritisk
s UVC-jem in filtrirno črpalko
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BioPress  
Set

 4000

BioPress  
Set

 6000

BioPress  
Set

 10000

Mera (Ø x M) mm 225 x 335 350 x 450 350 x 570

Poraba električne energije UVC W 11 12 14

Poraba električne energije - črpalka W 25 40 75

Dolžina električnega kabla UVC m 3,00

Dolžina električnega kabla - črpalka m 10,00

Garancija *G  leto 2

Učinek UVC  W 7 9 11

Vhodni priključki mm (”) 19 / 25 / 32 / 38 (¾", 1", 1 ¼", 1 ½")

Izhodni priključki mm (”) 19 / 25 / 32 / 38 (¾", 1", 1 ¼", 1 ½")

Maks. obratovalni tlak bar 0,20

Primeren za jezera (maks.) m3 4,0 6,0 10,0

Primeren za jezera z ribami m3 2,0 3,0 5,0

Primeren za koi jezera * m3 1,0 1,5 2,5

Številka izdelka 50499 50453 50455

START
   

Predlog
Za učinkovito delovanje UVC svet-
lobe preporoča se redovita  zamena 
UV-žarnic, v idealnem primeru  po-
mladi, pred začetkom sezone!

Ekstra

* Če želite naseliti v vrtni ribnik koi krape, prepričajte se da je v jezeru vsaj 5 m3 vode!
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2 m

•	 Filter za vrtne ribnike velikosti do 30 m3

•	 Mehansko-biološko filtriranje v  kombinaciji s učinkovito 
UVC tehnologijo zagotavlja čisto vodo v jezeru

•	 OASE-garancija  za čisto vodo 
•	 Delovni tlak črpalke se ohranja skozi filter, zato se lahko 

uporablja tudi za dopolnilo s prečiščeno vodo visoko 
ležečih potokov ali vodometov 

•	 Patentirana Easy-Clean-tehnologija: enostavno in 
udobno čiščenje brez odpiranja filtra

•	 Funkcija ponovnega splakovanja, enostavna za  
upravljanje

PRO

Filter na pritisk s UVC-jem in 
patentirano funkcijo čiščenja 

Fi
lte

r &
 B

el
üf

te
r

filtoClear

FiltoClear 

3000

FiltoClear 

6000

FiltoClear 

12000

FiltoClear

 16000

FiltoClear 

20000

FiltoClear 

30000

Mera (Ø x M) mm 380 x 310 380 x 430 380 x 510 380 x 630 380 x 750

Poraba električne energije  W 14 15 18 24 36 55

Dolžina električnega kabla m 5,00

Garancija*G (+ zahtevana garancija) leto 2 + 1

Učinek UVC  W 9 11 18 24 36 55

Vhodni priključki mm (”) 19 / 25 / 32 / 38 (¾", 1", 1 ¼", 1 ½") 38 / 50 (1 ½", 2")

Izhodni priključki mm (”) 19 / 25 / 32 / 38 (¾“, 1“, 1 ¼“, 1 ½“) 38 / 50 (1 ½“, 2“)

Priključki za odvod odplaka mm (”) 19 / 25 / 32 / 38 (¾“, 1“, 1 ¼“, 1 ½“) 38 / 50 (1 ½“, 2“)

Učinek priključljive črpalke (maks.) l / h 4000 6000 8000 10000 12000

Maks. obratovalni tlak bar 0,20

Primeren za jezera (maks.) m3 3,0 6,0 12,0 16,0 20,0 30,0

Primeren za jezera z ribami m3 1,5 3,0 6,0 8,0 10,0 15,0

Primeren za koi jezera * m3 – 1,5 3,0 4,0 5,0 7,5

Številka izdelka 55997 55998 51244 51247 50576 50577

Ustrezne črpalke najdete na str. 15.

* Če želite naseliti v vrtni ribnik koi krape, prepričajte se da je v jezeru vsaj 5 m3   vode!

      P
rivarčite denar 

 kupite filtrirne naprave

        
  v  kompletu!

•	 Okno za nadzor delovanja (pri UV svetilki)
•	 Indikator ravni onesnaževanja in nadzor 

pretoka 
•	 Zahvaljujoč skoraj nevidni tehnologiji  

povsem primeren za zgrajena jezerska korita
•	 Nameščen v tlo, ali prekrit z Oase obložnim 

kamnom, ne moti panoramo vrta 
•	 Kompaktna velikost filtra: idealen za vrtove, 

kjer je prostor omejen 
•	 Proizveden od visoko kakovostnega,  

na udarce odpornega materiala
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2 m2 m

Kompleti pretočnih filtrov 

BiosMart sets 
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START

* Garancija za  črpalke  Aquamax-kompleta je  3+2 leta     * *Če želite naseliti v vrtni ribnik koi krape, prepričajte se da je v jezeru vsaj 5 m3 vode!

   

BioSmart
Posode pretočnega filtra 
BioSmart lahko se naročijo 
posebej: 
BioSmart  16000 UVC – 

Številka izdelka: 57377
BioSmart 18000 – 

Številka izdelka: 56776
BioSmart 36000 – 

Številka izdelka: 56641

Ekstra

BioSmart Set 

5000

BioSmart Set 

7000

BioSmart Set

14000

BioSmart Set

18000

BioSmart Set

24000

BioSmart Set

36000

Mera (D x Š x V)  mm 280 x 380 x 410 380 x 560 x 410 559 x 596 x 408 920 x 555 x 405 920 x 600 x 405

Poraba električne energije UVC  W 11 12 14 18 24 36

Poraba električne energije - črpalka W 25 40 70 60 100

Dolžina električnega kabla UVC  m 3,00 5,00

Dolžina električnega kabla - črpalka m 10,00

Garancija*G  leto 2 2* 1

Učinek UVC  W 7 9 11 18 24 36

Vhodni priključki mm (”) 19 / 25 /   32 / 38 (¾", 1", 1¼", 1½")

Izhodni priključki DN 50 DN 75

Priključki za odvod odplaka 38 mm  (1½“) DN 50

Primeren za jezera (maks.) m3 5,0 7,0 14,0 18,0 24,0 36,0

Primeren za jezera z ribami m3 2,5 3,5 7,0 9,0 12,0 18,0

Primeren za koi jezera * m3 1,3 1,7 3,5 4,5 6,0 9,0

Številka izdelka 50525 50449 50451 56777 56781 56789

•	 Filter za vrtne ribnike velikosti do 36 m3

•	 Mehansko-biološko filtriranje v  kombinaciji s učinkovito 
UVC tehnologijo zagotavlja čisto vodo v jezeru

•	 OASE-garancija  za čisto vodo 
•	 Obogatitev kisika, zahvaljujoč v ta namen izoblikovane 

cirkulacije vode
•	 Ročaji za čiščenje za enostavno vzdrževanje
•	 Indikator ravni onesnaževanja
•	 Spodnji iztok za odstranitev večjih umazanij
•	 Indikator temperature vode
•	 Filtri se do 1/3 svoje višine lahko vkopajo v zemljo
•	 Črpalka in filter, ki se nahaja v kompleto idealno se povezu-

jeta medsebojno
•	 Starter filtriranja od 100 ml je sestavni del kompleta (samo 

pri tipih BioSmart Set 18000, 24000 in 36000)
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2 m222 mm

Uspešen zmogljiv filter 
– v izboljšanem izdanju

BioTec  
ScreenMatic2 * P. 97

BioTec  
Screen Matic2

 40000

BioTec  
ScreenMatic2

 60000

BioTec  
ScreenMatic2

 90000

BioTec  
ScreenMatic2

 140000

Mera (D x Š x V),    mm 788 x 590 x 445 788 x 590 x 545 788 x 590 x 645 1200 x 800 x 760

Poraba električne energije  W 5

Dolžina električnega kabla  m 2.10 (napajalna enota) + 5.00

Garancija* G  leto 3

Specijalni filtrirni granulat  kg 2.50 3.50 5.00 14.50

Odstranitev grobljih onesnaženj  µm 300

Vhodni priključki  mm (inch) 25 / 32 / 38 (1", 1¼", 1½") 25 / 32 / 38 / 50 (1", 1¼", 1½", 2")

Izhodni priključki  DN 75 DN 110

Priključki za odvod odplaka DN 50 DN 75

Litrov na uro (maks.) l / h 9000 11000 12500 17500

Primeren za jezera (maks.). m3 40.0 60.0 90 140.0

Primeren za jezera z ribami m3 20.0 30.0 45 70.0

Primeren za koi jezera*  m3 10.0 15.0 22,5 35.0

Priključitev Bitron C 36 – 110 W + Eco 120 – 240 W

Številka izdelka 57694 57695 46178 57696

* Če želite naseliti v vrtni ribnik koi krape, prepričajte se da je v jezeru vsaj 5 m3 vode!

   Ekstra

PRO•	 Zmogljiv pretočni filter za filtriranje vrtnih  
jezer vse do 140 m3

•	 Rabi bistveno manj vzdrževanja, ker se groba umazanija 
odstranjuje preden kot pride do filtra

•	 Samočiščenje senzorom nadzorovanega Screenmatic sita, 
glede na stopnjo onesnaženosti

•	 Spodnji odtočni žleb s potiskačem za odstranitev umazaije 
•	 Udobno čiščenje filter gobic neposredno v filtru
•	 Optimalno prilagojena OASE AquaMax Eco  

potopnim črpalkam
•	 Neposredna priključitev s predčistilcem BITRON C  

in Eco UVC 
•	 Različni filtrirni materiali za ostvaritev optimalne  

biološke filtracije

PRO

  BioTec 30
Klasična črpalka za večja vrtna jezera in ribnike. 
•	Za	filtriranje	vrtnih	jezer		do	120	m3 
•	Posoda	s	specijalnim	filtrirnim	gobami	za	 
 večstopenjsko filtriranje 
•	Izredno	učinkovito	biološko	in	mehansko	filtriranje
•	Filter	krtače	za	odstranitev	večjih	umazanij
•	Velike	površine	za	naselbo	 
  idealne filtrirne biologije
•	Idealna	priključitev	sa	pred- 
  čistilcem  Bitron UVC
Številka izdelka: 55421

  NOVO

Bitron C
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•	 Filter za filtriranje vrtnih jezer do 25 m3 
•	 Inteligentno upravljanje jezerom s inovativno krmilno  

enoto za nadzor temperature
•	 Prihranek električne energije do 40%, zahvaljujoč UVC 

enoti, ki jo upravljate po želji  
•	 OASE-garancija  za čisto vodo
•	 Vgrajena UVC enota s patentiranim čiščenjem in  

obogatitvo vode s kisikom 
•	 Udobno čiščenje filter gobic, roka ostane čista
•	 Manjši stroški energije, zahvaljujoč UVC-števcu  

obratovalnega časa 
•	 Skoraj popolnoma neviden, saj se do 70% lahko  

vkopa v zemljo 
•	 Zelo nizki stroški vzdrževanja, uporabniku prijazen 

način  delovanja
•	 Funkcija samodejnega čiščenja s avtomatskim  

pražnjenjem mulja
•	 Manj nitastih algi v jezeru, zaradi trajnega izjema 

fosfata in hranila 
•	 Optimalno razmerje med velikosti naprave in  

kapaciteto mehanske in biološke čistilne zmogljivosti; 
optimalni pogoji za filtrirno biologijo

•	 Manj stroškov za svetilke zaradi UVC-števca  
obratovalnega časa 

•	 Preprosta namestitev, zahteva minimalno vzdrževanje, 
uporabniku prijazno delovanje 

PRO

Samočistilni filter za jezera 
in ribnike: menažer jezera s 
samodejnim čiščenjem

filtoMatiC CWs

* Če želite naseliti v vrtni ribnik koi krape, prepričajte se da je v jezeru vsaj 5 m3 vode!

FiltoMatic 
CWS 

7000

FiltoMatic 
CWS 

14000

FiltoMatic 
CWS 

25000

Mera (D x Š x V)  mm 380 x 380 x 520 380 x 380 x 720 380 x 580 x 720

Poraba električne energije W 17 27

Poraba električne energije - čiščenje W 41 54

Dolžina električnega kabla m 10,00

Garancija*G (+ zahtevana garancija)             leto 2 + 1

Učinek UVC  W 11 24

Litrov na uro (min.) l / h 2500 3500 3500

Litrov na uro (maks.) l / h 4000 5000 6000

Vhodni priključki mm (”) 38 (1 ½")

Izhodni priključki DN 75

Priključki za odvod odplaka DN 40

Primeren za jezera (maks.) m3 7,0 14,0 25,0

Primeren za jezera z ribami m3 3,5 7,0 12,5

Primeren za koi jezera * m3 2,0 3,5 6,5

Številka izdelka 50906 50910 50925

Ustrezne črpalke najdete na str. 15.

   
Avtomatska  
krmilna enota
Inovativno upravljanje 
zagotavlja učinkovito porabo 
energije: regulira UVC enote, 
samodejno nadzoruje 
intervale čiščenja.

Ekstra
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Privarčite denar  

– kupite filtrirne naprave v 

kompletu!
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BioTec  
Premium

 80000

Mera (D x Š x V)                                       mm 885 x 675 x 820

Omrežna napetost 230 V / 50 Hz

Poraba električne energije    W 5

Poraba električne energije, čiščenje  W 670

Dolžina električnega kabla  m 5,00 + 1,00

Garancija *G leto 2 + 1

Krmilna enota Mikrokontroller

Prikaz temperature digitalen

Odstranitev grobljih onesnaženj µm 125

Število enot za pršenje / obseg izpiranja 1 x 4,0 l / min

Črpalka izpiranja 4 bar

Avtomatika izpiranja ročna, v časovnih intervalih, senzor

Število filtrirnih gob kosov 6

Vhodni priključki mm / palcích 50 mm / 2"

Priključitev Bitron Eco 120 – 240 W, Bitron C 36 – 110 W

Izhodni priključki DN 110

Priključki za odvod odplaka DN 75

Priključitev, korito za izpiranje  DN 110

Litrov na uro (min.) l / h 7500

Učinek črpalke (maks) l / h 12500

Primeren za jezera (maks.) m3 80,0

Primeren za jezera z ribami m3 40,0

Primeren za koi jezera * m3 20,0

Številka izdelka 56755

	*	Če	želite	naseliti	v	vrtni	ribnik	koi	krape,	prepričajte	se	da	je	v	jezeru	vsaj	5	m3	vode!

Kompakten filter visoke 
zmogljivosti, tehnologija: 
bobnasti filter 

BioteC 
preMiuM

PRO

•	 Inteligentni filtrirni sistem za ribnike blizu naravi do 80 m3 
•	 Zahvaljujoč boben tehniki, popolnoma avtomatski separator 

grobih granulatov preprosto izplakne umazanij iz filtra
•	 Dolga življenjska doba; vredne filter gobe nudijo optimalne 

pogoje za filtrirno biologijo
•	 Odlična uspešnost filtriranja, inteligentne nadzorne funkcije
•	 Vodoodporni nadzorni sistem s enostavnim rokovanjem 

(Plug & Play), ki kontrolira in upravlja glavne funkcije
•	 Izpiranje filtra se zgodi samo z očiščeno jezersko vodo, kar 

odpravlja potrebo po priključku za svežo vodo
•	 Vgrajena črpalka visoke kakovosti za izpiranje bobnu
•	 Popolna zvočna izolacija – izredno tiho delovanje 
•	 Odlična filtrirna učinkovitost:  velikost 150 µm,  

pretok do 125 000 l / h
•	 Posamično odstranljivi filter elementi (brez orodja)
•	 Česalo na filtru za zanesljivo odstranitev alg in drugih večjih 

granulatov umazanija iz bobna
•	 Manj nitastih algi v jezeru, zaradi trajnega izjema fosfata in 

hranila 
•	 Izpust umazanij z drsnim mehanizmom
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•	 Učinkovito filtriranje, kar je idealno za velika jezera in jezera za kopanje, do velikosti 200 m3

•	 Primeren enako za uporabo pri energetsko varčevalnih  gravitacijskih, in filtrirnih sistemih na pritisk
•	 Modularno razširljiv filtrirni sistem, ki jo lahko individualno prilagodite lokalnim razmeram 
•	 Individualne rešitve z montažo različnih sestavnih delih  
•	 Filtriranje grobih granulatov onesnaženj s avtomatskim čiščenjem  

(„ScreenDrive” – opcionalna oprema) 
•	 Primeren za vse velikosti ribnikov
•	 Enostaven za vzdrževanje, ročaji za čiščenje,  

odvod odplaka na dnu vsake komore filtra
•	 GTM-duroplast visoke kakovosti,  

odporen na udarce – odlična izdelava
•	 Optimalno prilagojen OASE  

potopnim črpalkam
•	 Zaščita proti prevelikega  cvetenja  

nitastih alg, s primeno modula  
za vezavo fosfata 

ProfiClear Classic 
Črpalna  
komora 

ProfiClear Classic
Compact 

Črpalna komora

ProfiClear Classic 
Separator grobih 

umazanij

ProfiClear Classic 
Modul  

filtrirnih gob

ProfiClear Classic 
Vezilec  
fosfata 

Mera (D x Š x V)                                             mm 830 x 600 x 820 830 x 665 x 820 830 x 600 x 820
Garancija*G (+prodolžena garancia)                  leto 2 + 1
Separacija grobih umazanij                        µm – – 800 – –

Površina biološkega filtriranja                      m² – – – 90,0 148,0
Vhodi  ProfiClear Classic 2 x DN 110 / DN 150 1 x DN 110 / DN 150 + 2 x DN 50
Izhodi ProfiClear Classic 25 – 50 mm (1" – 2") + 1 x DN 50 1 x 2“ / 2 x DN 110 1 x DN 110 / DN 150
Priključki, odvod odplaka DN 75
Učinek črpalke                                              l / h 25000 12500

Preporočljiva stopnja pretoka
 (črpalnega)                                                   l / h

–
8000

Preporočljiva stopnja pretoka (gravitacijske-
ga)                                                                 l / h

–
6000

Opis Namestitev modula je enako 
idealna za gravitacijski sistem 
kot za sistem filtrov na pritisk.

Omogočuje energetsko 
učinkovitostno in prostorno 
praktično vgradnjo po dveh 
enoti AquaMax Eco Gravity in 
Bitron Gravity. 

Mehansko filtriranje granula-
tov onesnaženj do
800 μm.

Zanesljivo odstranjuje strupe-
ne onesnaževalce, kot so na 
primer amoniak ali nitrit.

Pretvarja nitrat v plinasti 
dušik (denitrifikacija) in 
uničuje fosfate.

Številka izdelka 51061 42913 51064 51065 51066

A B C DA

Zanesljiv filtrirni sistem
za večja jezera

ProfiClear 
Classic * P. 84
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•		 Kompaktni	in	samočistilni	bobnasti	filter	za	ribnike	 
do velikosti 80 m3 

•		 Popolnoma	avtomatski	separira	grobe	umazanije,	
zahvaljujoč bobnasti-filter tehniki, enostavno izpere 
onesnaženje

•		 Lahko	ga	naročite	v	tlačni	ali	gravitacijski	verziji
•		 Z	dodatkom	Moving	Bed-Mel	Systema	lahko	optimizirate	

gibanje in čiščenje vode
•		 Visoka	odstranitev	granulatov	do	velikosti	80	mikronov
•		 Novi	filtrirni	material	Hel-X13,	z	bistveno	povečano	površino	

efektivno razgrajuje škodljiva hranila 
•		 Inovativni	in	zanesljiv	izdelek	„Made	in	Germany”
•		 Izpiranje	filtra	se	zgodi		izključno	z	očiščeno	vodo	jezera,	zato	

ni potrebna oskrba sveže vode 

 
Komora črpalke:
•		 Omogočuje	prostorno	praktično	in	energetsko	

učinkovitostno vgradnjo po dveh enoti AquaMax Eco Gravity 
in Bitron Gravity.  

•		 Izjemna	prilagodljivost	s	povezavo		DN110	in	prehodih	od	2”
•		 Vgradljiva	v	gravitácijske	naprave		ProfiClear	Premium	 

Compact  in   ProfiClear Classic

Kompaktno in zmogljivo 
filtriranje

ProfiClear 
Premium 
Compact

PRO

* P. 84

POWERED BY
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Shematski prikaz delovanja filtra na pritisk ProfiClear Premium CompactShematski prikaz delovanja gravitacijskega filtra ProfiClear Premium Compact

ProfiClear  Premium Compact
tlačni 

ProfiClear  Premium Compact
gravitacijski 

ProfiClear Črpalna komora
 kompaktna/klasična

Mera (D x Š x V),                                               mm 885 x 685 x 820 830 x 665 x 820

Garancija*G (+prodolžena garancija)                               leto 2 + 1

Separacija grobih umazanij                            µm 80 –

Površina biološkega filtriranja                         m2 38.2 –

Priključitev za izpust umazanij DN 75, DN 110 DN 75

Poraba                                                                   W 5 –

Poraba pri čiščenju                                             W 870 –

Dolžina kabla                                                       m 5.00 + 1.00 5.00 + 5.00 –

Krmilna enota Mikro upravljanje –

Število enot pršenja / obseg izpiranja 2 x 3.5 l / min –

Črpalka izpiranja 4 bar –

Avtomatika izpiranja Ročna, v časovnih intervalih, senzor –

Zaščitena površina biološkega filtriran           m2 32.2 –

Vhodni priključki 1 x 2′ (50 mm) + Bitron DN 110 1 x DN 150 / 2 x DN 110

Priključitev Bitron Eco 120 – 240 W, Bitron C 72 – 110 W, AquaOxy 2000 Bitron Gravity, AquaOxy 2000, ProfiClear pump chamber Compact ProfiClear Classic, Bitron Gravity,  AquaMax Eco Gravity

Izhodni priključki DN 110 1 x 2′ / 2 x DN 110

Priključitev za izpiranje DN 110 –

Litrov na uro (min.)                                           l/h 7500 –

Učinek črpalke ( maks.)                                    l/h 12500 16500 25000

Primeren za jezera (maks.)                                m3 80 88 –

Primeren za jezera z ribami                                                 m³ 40 44 –

Primeren za koi jezera*                                                                         m3 20 22 –

Način uporabe sistem filtrov na pritisk gravitacijski sistem sistem filtrov na pritisk, gravitacijski sistem

Višina vgradnje nad vodno razino                 cm 32.0 10.5 10.5

Ostalo 																																		Izpust	umazanij	z	drsnim	mehanizmom,	vgrajeno	zračevanje,	in	40	l		biomateriala	Hel-X	13 Izpust umazanij z drsnim mehanizmom

Številka izdelka 47008 47010 42913

   NOVO    NOVO

Only Bitron C
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•	 Inovativni modularni filter High-End sistema za koi- in večja 
jezera ali druge vode do 200 m3

•	 Odlične filtrirne performance s inteligentno funkcijo nadzora
•	 Inteligentna samočistilna funkcija (modul „Drumfilter“)
•	 Izjemno učinkovita degradacija onesnaženj, zahvaljujoč  

profesionalnimi filtrirni materiali in modulu „MovingBed“
•	 Filtriranje prilagodljivo posameznimi zahtevami (modul „Individual“)
•	 Zrela, profesionalna tehnologija, kot rezultat triletnega razvoja
•	 Inovativni in zanesljiv izdelek „Made in Germany“

Prefinjeni filtracijski sistem 
za koi ribnike
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profiClear 
preMiuM

   

PRO

1 2 3
1 2 3

Prednosti sistema:
•	 Enostavna naknadna vgradnja v primeru  

obstoječih jezer
•	 Nizki stroški zagona
•	 Enostavna razširitev
•	 Optimalno prilagodljiv črpalkam OASE AquaMax 

Eco Premium / Twin

Prednosti sistema: 
•	 Zahvaljujoč principu delovanja gravitacije, ledbdeća onesnaženja 

se učinkovito izločajo
•	 Energetsko učinkovita, saj ni razlike v ravni; izguba zaradi trenja je 

tudi minimalna
•	 Lahko se prikrije, tako da se nevidno prilega v okolje
•	 Optimalno prilagodljiv črpalkam OASE AquaMax Eco Gravity 

Ekstra Modularni filter ProfiClear Premium v sistemu na pritisk Modularni filter ProfiClear Premium v gravitacionem 
sistemu
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POWERED BY

Modul „druMfilter” 
Inteligencija diktira ritam. Inteligentni  
krmilni center odstranjuje tudi najmanjša   
umazanija velikosti 60 mikronov – kar  
pomeni, tanjše od lasu.

•	 Visoka filtracijska zmogljivost do 60 mikro-
nov in pretok 33 m3 / h - za kristalno čisto 
vodo ribnika

•	 Popolnoma avtomatski samočistilni 
sistem nudi maksimalno udobje

•	 Sistem mikro-nadzora spremlja in kontro-
lira glavne funkcije. Preprosto upravljanje 
s sitemom. 

•	 Obsežna VDE-preiskovanja potrdijo  
zanesljivo in varno obratovanje

•	 Flexibilne možnosti uporabe kakor pri 
gravitacijskih tako pri filtrih na pritisk

•	 Zanesljiva stabilnost, zahvaljujoč ele-
mentov ohišja iz nerjavečega jekla, ter 
duroplastu visoke kakovosti

•	 Enostavno odstranljivi filtrirni elementi 
in funkcija prostega teka za enostaven 
dostop do bobna

•	 Neprimerno tiho obratovanje zaradi 
močne zvočne izolacije

•	 Vgrajena je močna, visoko kakovostna 
črpalka za izpiranje bobna

Originalni	bio-materiali	Hel-X	zelo	učinkovito	
razgradijo škodljive snovi pri cirkulaciji vode. 

•	 Zelo velika in zavarovana površina za na-
seljavanje mikroorganizmov (704 m2/m3)

•	 Inovativna Bypass tehnologija zagotavlja 
optimalno gibanje bioloških materialov 
Hel-X,	tudi	pri	visokem	pretoku	

•	 Učinkovito odstranjevanje toksinov, kot 
so amoniak, nitrit in nitrat 

•	 50	l	materiala	Hel-X	razčlenjuje	približno	
300 g ribje hrane na dan (to se lahko 
poveča na modul 75 l /)

•	 Izpust umazanij z ventilom DN70
•	 Vgrajena palica za zračevanje, zaradi 

optimalno obogatitev vode s kisikom in 
cirkulacije

•	 Prednosti cirkularnega procesa: stalna 
optimalna oskrba s kisikom, samočistilni 
učinek pri mrtvi biomasi, in „know-how“ 
na področju industrijskega čiščenja vode

Modul „MovinG Bed“ 
Prilagodljivost z maksimalno učinko-
vitostjo. Filtrirni sistem se lahko prila-
godi specifičnem vodnem okolišču.  

•	 Za izboljšanje učinkovitosti filtra priporoča 
se prostorno praktična vgradnja enoti za 
UVC pred-čiščenje AquaMax Eco Gravity in 
Bitron Gravity.  

•	 Košare se lahko naložijo individuelno na 
področju pretoka, do prostornine od 8 litrov

•	 Izjemna prilagodljivost s povezavo  DN110 
in prehodih od 2” litrů.

Modul „Individual“ 
1 2 3

Na dnu vsakega modula Izpust umaza-
nij z drsnim mehanizmom (DN75)

   

EGC sistem
Ste že lastnik enega bobnastega filtra 
ProfiClear Premium?
Izkoristite vse prednosti novega sistema 
EGC z priborom, ki se lahko naknadno 
vgradi.*
Številka izdelka: 47012 
Za dopolnilo potrebna je  
naprava  FM-Master WLAN EGC
  

Ekstra
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ProfiClear Premium ProfiClear Premium 
„Drumfilter” tlačni EGC

ProfiClear Premium 
„Drumfilter” gravitacijski EGC

Mera (D x Š x V) mm 830 x 600 x 820

Poraba W 5

Poraba pri čiščenju W 1050

Dolžina kabla m 2,00 + 5,00

Garancija*G (+prodolžena garancija) leto 2 + 1

Krmilna enota Mikrokontroler

Prikaz temperature Digitalen

Separacija grobih umazanij              µm 60,00

Črpalka izpiranja 6 bar

Avtomatika izpiranja Senzor, inetrval, ročno

Materiál	 GFK duroplast /  nerjaveče jeklo

Število vhodov kosov 2 4

Vhodni priključki 50 mm  (2") DN 110

Število izhodov kosov 2

Izhodni priključki DN 150

Priključki za odvod  odplaka  DN 110

Možnost UVC priključka Bitron Eco, Bitron C Bitron Gravity

Litrov na uro (min.) l / h 10000

Litrov na uro (maks.) l / h 25000 33000

Višina vgradnje nad vodno razino                     cm 40 11,5

Način uporabe Pod pritiskom Gravitacijski

Številka izdelka 47003 47005

1.Modul „Drumfilter”  
– inteligentni sistem 

„Drumfilter“ je inteligentni center 
filtriranja, selektira večja umazanija, 
preden ko bi prišli do filtrirnega 
soda. 
Kristalno čisto vodo zagotavlja 
edinstveno zmogljiv filter in pretoka 
od 33 m3 / h. Sistem za avtomatsko 
kontrolo stalno nadzoruje glavne 
operativne funkcije. S enostavnostjo 
uporabe in samočistilno funkcijo za-
gotovljeno je maksimalno udobje

Ekstra

1 2 3

1 1
1

www.oase-livingwater.com/ 
proficlearfilm

   NOVO    NOVO
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ProfiClear Premium ProfiClear Premium 
Moving Bed Modul

ProfiClear Premium 
Modul Individual 

Mera (D x Š x V) mm 830 x 600 x 820

Garancija*G (+prodolžena garancija leto 2 + 1

Površina biološkega filtriranja m² 43,0 –

Zaščitena površina bio filtriranja m² 35,5 –

Materiál GFK Duroplast GFK Duroplast/nerjaveče jeklo

Število vhodov kosov 2

Vhodni priključki mm 180

Število izhodov kosov 2

Izhodni priključki DN 150 2", DN 110

Litrov na uro (min.) l / h 10000

Litrov na uro (maks.) l / h 33000

Priključitev AquaOxy 2000 – 4800 Bitron Gravity, AquaMax Eco Gravity

Višina vgradnje nad vodno razino                     v cm 13

Način uporabe Pod pritiskom, Gravitacioni

Številka izdelka 50772 50771

Biološka funkCija Materiala hel-X,  ki se nahaja v Modulu 
„MovinG Bed”:
50	litrov	Hel-X-a	razgraja	približno	300	gramov	hranil	na	dan.	Če	je	potrebno,	se	lahko	obstoječa	količina	
poveča na 75 l po modulu MovingBed. Na biološko delovanje vpliva več drugih dejavnikov, na primer, 
temperatura, kakovost hrane.

Modul „Moving Bed” 

V tem modulu material Hel-X 
omogoča učinkovito filtriranje. 
Izredno učinkovit biološki filtrirni 
material nudi veliko filtrirno po-
vršino za naseljavanje potrebnih 
mikroorganizmih. Ta inovativna 
tehnologija zagotavlja opti-
malno gibanje vode. Tako visok 
vodni tlak pa bolj učinkovito 
odstranjuje umazanije. Vgrajena 
priključitev za zračevanje omo-
goča enostavno povezavo s zrač-
nikom AquaOxy, kar predstavlja 
dodaten vir kisika

Modul „Individual” 
Modul se lahko prilagodi potre-
bam jezera in vrta. Nudi obsežne 
možnosti povezovanja s filtrirno 
črpalko AquaMax Exo Gravity, 
ali UV pred-čistilcem C BITRON  
Gravity. Integrirana košara iz 
nerjavečega jekla se lahko naloži 
do prostornine od 8 litrov, v ka-
tero, po lastnim potrebam, lahko 
postavite filtrirno sredstvo kot 
npr. aktivni premog ali zeolit 

3

2 3

2

POWERED BY
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preGledna taBela profiClear ClassiC
Naravna okrasna, in  
kopalna jezera z rastlinami  
 (Okrasno jezero brez rib)

40 m3 60 m3 80 m3 100 m3 120 m3 160 m3 200 m3

Separator grobih umazanij              kosov 1 1 1 2* 2* 2*

Modul filtrirne gobe                              kosov 1 1 2 3 3 4 6

Modul vezilca fosfata                            kosov - 1 1 1 1 2 2

Komora črpalke                                      kosov 1 1 1 1 1 1 1

Bitron 72 W                                             kosov 1 1 – – 2 – –

Bitron 110 W                                           kosov – – 1 – – 2 –

Bitron Eco 120 W                                   kosov – – – 1 – – 2

Opcija: Bitron Gravity                            kosov 1 1 2 2 2 2 2

Učinek črpalke/h = velikost jezera / 8 – – – – – – –

* Dvovrstična konfiguracija (Filtrirno napravo uporabiti kot dve, medseboj ločene filtrirne vrste.) Glej sliko na strani 57. Ta preglednica že upošteva običajne izgube trenja znutraj 
filtrirnega sistema. 

Jezera z ribami  
 (maks. 1 kg ribe / 1000 l)

20 m3 30 m3 40 m3 50 m3 60 m3 80 m3 100 m3

Separator grobih umazanij 1 1 1 1 2* 2* 2*

Modul filtrirne gobe kosov 1 1 2 3 3 4 6

Modul vezilca fosfata kosov - 1 1 1 1 2 2

Komora črpalke kosov 1 1 1 1 1 1 1

Bitron 72 W kosov 1 1 – – 2 – –

Bitron 110 W kosov – – 1 – – 2 –

Bitron Eco 120 W kosov – – – 1 – – 2

Opcija: Bitron Gravity kosov 1 1 2 2 2 3 4

Učinek črpalke/h = velikost jezera / 4              – – – – – – –

** Dvovrstična konfiguracija (Filtrirno napravo uporabiti kot dve, medseboj ločene filtrirne vrste.) Glej sliko na strani 57. Ta preglednica že upošteva običajne izgube trenja znutraj 
filtrirnega sistema. 

   

Iztočni pribor za ProfiClear Premium  – za tlačne 
sisteme
V primeru tlačnega filtrirnega sistema ProfiClear 
Premium s tim opcionalnim iztočnim priborom 
boste zlahka priključili filtrirno črpalko.   
Številka izdelka: 50949 

Praktično pravilo za izračun UVC 
Vrtni ribniki  brez rib:   1 W UVC učinek / prostornina jezera-m3 

Vrtni ribniki  z ribami:  2 W UVC učinek / prostornina jezera-m3 
Vrtni ribniki  s koi krapi:   4 W UVC učinek / prostornina jezera-m3 

Hel-X Bio Medium 25 l 
Razširitev nastavljen na modul „MovingBed“. 
Izboljšuje biološko učinkovitost. Količina od 2 x 
25 l dovoljna za razgraditev okoli 300 g hrane na 
dan.  Številka izdelka:  51060

Sito za zamenjavo 150 μm
Dodatna oprema za modul „Drumfilter“. Skrbi za od-
stranjevanje grobe umazanije do velokosti od 150 mi-
kronov in zmanjša porabo vode. Idealna za naravna 
ali kopalna jezera . Številka izdelka 50947  

Ekstra

Opomba: da bi v koi jezerah tlak bakterijskih kalčkov držali na nizkem 
nivou, Bitron Gravity mora obratovati na maksimalnem pretoku od 
12500 l/ na uro. Prizadevati si je treba za cirkulacijo 55% jezerske prostor-
nine na uro. To priporočilo je že vključeno v zgornje tabele.

ProfiClear Compact / BioTec Premium sito za za-
menjavo 60  μm 
Razširja učinkovitost filtracije bobnastog filtra. Vsebuje 
6 sito-elementov. Številka izdelka: 43600
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preGledna taBela profiClear preMiuM
Naravna okrasna, in  
kopalna jezera   40 m3 60 m3 80 m3 100 m3 120 m3 160 m3 200 m3

Modul „Drumfilter” kosov 1 1 1 1 1 1 1

Modul „Moving Bed” kosov 1 1 1 1 2 2 2

Modul „Individual“ kosov 1 1 1 1 1 1 1

Bitron 72 W kosov 1 1 – – – – –

Bitron 110 W kosov – – 1 1 – – –

Bitron Eco 120 W kosov – – – – 1 – –

Bitron Eco 180 W kosov – – – – – 1 –

Bitron Eco 240 W kosov – – – – – – 1

Bitron Gravity (v gravitacijskem sistemu) kosov 1 1 1 1 2 2 2

Učinek črpalke/h = velikost jezera/8 – – – – – – –

Ta preglednica že upošteva običajne izgube trenja znutraj filtrirnega sistema.

Jezera z ribami  20 m3 30 m3 40 m3 50 m3 60 m3 80 m3 100 m3

Modul „Drumfilter” kosov 1 1 1 1 1 1 1

Modul „Moving Bed” kosov 1 1 1 1 2 2 2

Modul „Individual“ kosov 1 1 1 1 1 1 1

Bitron 72 W kosov 1 1 – – – – –

Bitron 110 W kosov – – 1 – – – –

Bitron Eco 120 W kosov – – – 1 1 – –

Bitron Eco 180 W kosov – – – – – 1 –

Bitron Eco 240 W kosov – – – – – – 1

Bitron Gravity (v gravitacijskem sistemu kosov 1 1 1 1 2 2 2

Učinek črpalke/h = velikost jezera/4 – – – – – – –

Ta preglednica že upošteva običajne izgube trenja znutraj filtrirnega sistema.

Jezera s koi ribami  15 m3 20 m3 25 m3 45 m3

(tlačni)
50 m3

(gravitacioni)
60 m3 70 m3 90 m3

Modul „Drumfilter” kosov 1 1 1 1 1 2* 2* 2*

Modul „Moving Bed” kosov 1 1 1 2 3 2 3 4

Modul „Individual“ kosov 1 1 1 1 1 2 2 2

Bitron 110 W kosov 1 1 – – – – – –

Bitron Eco 120 W kosov – – 1 – – 2 1 –

Bitron Eco 180 W kosov – – – 1 – – 1 1

Bitron Eco 240 W kosov – – – – – – – 1

Bitron Gravity (v gravitacijskem sistemu kosov 1 1 2 – 2 3 4 4

Učinek črpalke/h = velikost jezera/1,5 – – – – – – – –

* Dvovrstična konfiguracija (Filtrirno napravo uporabiti kot dve, medseboj ločene filtrirne vrste.) Glej sliko na strani 57. Ta preglednica upošteva običajne izgube trenja znutraj 
filtrirnega sistema.
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Največje zadovoljstvo za vse lastnike je čist in zdrav ribnik.
Toda kaj početi, ko se to spremeni, barva vode se obrne 
na zeleno, in plavajoče alge prevladajo nad jezeru? Rešitev 
je preprosta: postavite UVC pred-čistilec v vodeni tok – v 
idealnem primeru v okvirju kompletnega filtrirnega sistema. 
UV svetloba uničuje plavajoče alge, bakterije in škodljive pa-

togene. Če uporabljate tudi filtrirno posodo, zlahka izločite 
uničene materiale, in jezero postane jasno. Izberite vedno 
tip UVC pred-čistilca, ki je  primeren vrsti in velikosti jeze-
ra.  Idealen dodatek filtrirnem sistemu je OASE zračevalna 
naprava, ki zagotavlja dodatno količino kisika v ribniku, skrbi 
da voda jezera vedno ostane zdrava.  

Da bi UVC pred-čistilec popolnoma odstranil alge iz jezera, UV žarnice je potrebno 
redno menjati - če je mogoče na začetku vsake sezone. 

UVC pred-čistilci in zračniki: ustvarjajo odlično 
klimo za ribnik
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vitroniC

Bitron eCo

Naprava OASE Vitronic je idealna za enostavnejše jezer, celo s 
učinkom do 55 vatov. Naprava s svojo UV svetlobo uniči alge v vodi. 
Zahvaljujoč kontrolnemu oknu lahko stalno nadzorujete delovanje UV 
svetilke.

Ta revolucionarni izdelek omogoča najvišjo stopnjo učinkovi-
tosti med UVC napravah za pred-čiščevanje, zaradi dejstva, da 
voda ostane dalj časa v napravi.
Čas sevanja se samodejno regulira, tako da se poraba energije 
lahko zmanjša za 50%. Pametno, samodejno čiščenje zagotavlja 
trajno in intenzivno UV sevanje do 120-240 vatov

Med zračevalcev velja za klasika, idealen je za jezero od 50 m3, 
ali celo za manjšega s intenzivnijim gojenjem rib. Poleti se lahko 
postavi popolnoma neodvisno od vremenskih pogojih.  Model  
AquaOxy 4800 je treba zaščititi pred brizganjem vode.

Naravna naprava, ki deluje kot  rastlina,  popolnoma prilega 
okolju jezera. Zahvaljujoč veliki površini OxyTex-a uspešnost 
filtra se lahko poveča do 25%. 
Skupaj s zračevalno črpalko laho se naroči tudi v kompletu.

aquaoXy

oXyteX

Naprava  Vitronic 18 -36 W se lahko preprosto priključi pretočnim  
filtrim BioSmart in BioTec.

NOVO
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•	 Za vrtne ribnike do 60 m2

•	 Eliminacija lebdečih alg s UVC sevanjem
•	 Učinkovito uničenje patogenih bakterij in mikrob
•	 Idealna naprava za dopolnitev filtrirnih sodov BioSmart in BioTec 
•	 Okno za nadzor obratovanja
•	 Ekspres zapiralo za preprosto zamenjavo žarnic, in čiščenje 

kremenovega stekla
•	 Ohišje od plastike odporne na udarce – odlična izdelava 
•	 Enostavna montaža zaradi številnih priključnih dodatkov
•	 Visoko kakovostne UVC žarnice

START

Univerzalní 
UVC-pred-čistilec
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vitroniC

* * Če želite naseliti v vrtni ribnik koi krape, prepričajte se da je v jezeru vsaj 5 m3 vode!

Vitronic 

11 W
Vitronic 

18 W
Vitronic 

24 W
Vitronic 

36 W
Vitronic 

55 W

Mera (D x Š x V)  mm 330 x 120 x 100 529 x 186 x 130 660 x 155 x 130

Poraba električne energije W 14 18 24 36 55

Dolžina električnega kabla m 3,00 5,00

Garancija*G  leto 2

Učinek UVC  W 11 18 24 36 55

Vhodni priključki mm (”) 19 / 25 / 32 / 38 (¾“, 1“, 1¼“, 1½“) 25 / 32 / 38 (1“, 1¼“, 1½“)

Izhodni priključki mm (”) 19 / 25 / 32 / 38 (¾“, 1“, 1¼“, 1½“) 25 / 32 / 38 (1“, 1¼“, 1½“)

Učinek črpalke ( maks.) l / h 1700 3500 4500 6000 8500

Primeren za okrasna jezera (maks.) m3 10,0 20,0 25,0 40,0 60,0

Primeren za jezera z ribami m3 5,0 10,0 12,5 20,0 30,0

Primeren za koi jezera * m3 2,5 5,0 6,5 10,0 15,0

Priključitev BioSmart 18000 / 36000, BioTec ScreenMatic2 40000-60000

Številka izdelka 57370 56837 56869 56885 57373
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2 m222 mmm

Bitron C
UVC predfilter z bypass tehniko in 
samočistilno funkcijo
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PRO

* * Če želite naseliti v vrtni ribnik koi krape, prepričajte se da je v jezeru vsaj 5 m3 vode!

Ustrezne filtrirne sisteme lahko najdete na str. 34, 36, 40, 42 in 43

Bitron C 

24 W
Bitron C 

36 W
Bitron C 

55 W
Bitron C 

72 W
Bitron C 

110 W

Mera (D x Š x V)  mm 440 x 180 x 198 600 x 180 x 198 730 x 215 x 200

Poraba električne energije W 24 36 55 72 110

Dolžina električnega kabla m 5,00

Garancija*G  leto 2

Učinek UVC  W 24 36 55 72 110

Vhodni priključki kosov 1

Izhodni priključki mm (”) 25 / 32 / 38 (1“, 1¼“, 1½“)

Učinek črpalke (min.)                            l / h 4000 8000 12000

Maks. učinek črpalke l / h 15000 30000 40000

Primeren za okrasna jezera (maks.) m3 25,0 40,0 60,0 75,0 110,0

Primeren za jezera z ribami m3 12,5 20,0 30,0 37,5 55,0

Primeren za koi jezera * m3 6,5 10,0 15,0 19,0 27,5

Priključitev BioSmart 18000/36000 BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic2 40000-60000 ProfiClear, BioTec 30, BioTec ScreenMatic2 

Številka izdelka 56804 56799 56823 56901 56902

•	 Za vrtne ribnike do velikosti 110 m2

•	 Primeren za uničenje alge, bakterije in škodljive 
patogene.

•	 Nenehano in učinkovito UVC sevanje kot posledica 
stalnega, avtomatskega čiščenja

•	 Energetsko izjemno učinkovit 
•	 Vgrajeni magneti za zaščito pred vodnega kamna 
•	 Idealna dopolnitev za filtrirne sode BioSmart in BioTec 
•	 Okno za nadzor delovanja 
•	 Ekspres zapiralo za preprosto zamenjavo žarnic
•	 Ohišje od plastike odporne na udarce – odlična 

izdelava
•	 Visoko kakovostne UVC žarnice
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•	  Koncentrirana UVC sila – za ribnike do 240 m2 
•	 Zelo učinkovito uničuje alge, patogene bakterije 

in mikrobe
•	 Edinstvena UV žarnica, 50% daljša življenjska 

doba (12.000 ur)
•	  Novo, večje ohišje, da bi voda daljše ostala v 

sistemu
•	  Zaradi večje učinkovitosti Eco krmila, prihranek 

energije do 50% *
•	  Varčevanje okolja: zahvaljujoč energetsko 

učinkovitem delovanju, emisija CO
2
 zmanjša se 

celo za 525 kg 
•	  Nenehano in učinkovito UVC sevanje kot 

posledica stalnega, avtomatskega čiščenja
•	 Inteligentni Bypass regulator samodejno 

prilagaja pretok vode učinku črpalke 
•	 Če je potrebno, naprava se lahko ustavi s 

pritiskom na gumb
•	 Inteligentni monitor za nadzor delovanja, 

ki signalizira obvezno zamenjavo žarnice in 
temperaturo vode

•	 Izdelava je v skladu z zahtevami varnostnega 
standarda IP68, tako da se naprava lahko namesti 
ob jezeru

•	 Enostavna priključitev na filtrirne sisteme s 
priključkom od 2”

Bitron eCo
Izjemno učinkovit  
UVC pred-čistilec

PRO

Bitron Eco 

120 W
Bitron Eco 

180 W
Bitron Eco 

240 W

Mera (D x Š x V)  mm 725 x 227 x 248

Poraba električne energije W 120 180 240

Dolžina električnega kabla m 5,00

Garancija *G (+prodolžena garancija) leto 2 + 1

Učinek UVC  W 120 180 240

Število vhodov kosov 1

Vhodni priključki mm (”) 38 / 50 (1½“, 2“)

Število izhodov  kosov 1

Izhodni priključki mm (”) 38 / 50 (1½“, 2“)

Min. učinek črpalke l / h 10000

Maks. učinek črpalke l / h 50000

Obratovalni pritisek bar 1,00

Primeren za okrasna jezera (maks.) m3 120,0 180,0 240,0

Primeren za jezera z ribami m3 60,0 90,0 120,0

Primeren za koi jezera *1 m3 30,0 45,0 60,0

Priključitev ProfiClear, BioTec 30, BioTec ScreenMatic2 

Ostalo LED kontrola delovanja

Številka izdelka 56769 56405 56410

* V primerjavi s podobnimi napravami, poleg neprekinjenega delovanja. Ob upoštevanju srednjeevropskih temperaturnih 
pogojih, poleg 305-dnevnega delovanja, testirani model  Bitron Eco 240.  V  drugih kombinacijah možne so nadaljnji prihranki. CO 
kalkulacija: www.iwr.de
* Če želite naseliti v vrtni ribnik koi krape, prepričajte se da je v jezeru vsaj 5 m3 vode!
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•	 Za vrtne ribnike do velikosti 70 m3

•	 Zelo učinkovit v boju proti algi, patogenov, bakterij in 
mikrob (12,5 m3/h)

•	 Visoka energetska učinkovitost s električno stikalno 
napravo

•	 Neverjetno učinkovita odstranitev alg, zahvaljujoč 
temu da voda daljše ostaja v sistemu

•	 Optimiziran pretok zagotavlja neposredno UV sevanje 
skoraj brez izgub

•	 Ohišje s izrednim jeklenim obložkom zaradi stabilnosti 
in dobrega refleksivnega razmerja

•	 Zelo enostavna montaža zaradi veznih elementov od 
nerjavečega jekla

•	 Fleksibilna povezava s filtrirnim sistemom ProfiClear 
– spredaj ali zadaj –, kakor tudi s drugimi gravitacijski 
aplikaciji 

•	 V primeru povečanja dimenzije jezera ali povečanja 
števila rib, naprava se lahko razširi z Bitron Gravity UVC 
enoto

•	 Optički nadzor delovanja
•	 Lahko se namesti vodoravno ali navpično 
•	 Vključuje hitro priključitev 2 x DN 100 za zelo enostav-

no namestitev
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Bitron Gravity

** Če želite naseliti v vrtni ribnik koi krape, prepričajte se da je v jezeru vsaj 5 m3 vode!

Bitron Gravity 

55 W

Mera (D x Š x V)  mm 700 x 260 x 160

Poraba električne energije W 55

Dolžina električnega kabla m 5,00

Neto teža kg 6,98

Garancija*G   leto 2

Učinek UVC  W 55

Vhodni priključki DN 110

Izhodni priključki DN 110

Maks. učinek črpalke  l / h 30000

Obratovni pritisek bar 0,60

Preporočena količina pretoka (gravitacijskega) l / h 12500

Primeren za jezera (maks.) m3 70,0

Primeren za jezera z ribami m3 40,0

Primeren za koi jezera m3 25,0

Materiál Plast	/	ušlechtilá	ocel

Priključitev ProfiClear, AquaMax Gravity Eco

Način uporabe Systém čerpadla, gravitace

Ostalo Optická	kontrola	funkčnosti

Številka izdelka 50946

Ustrezne filtrirne sisteme lahko najdete na str. 40

Izredno učinkovit  – idealen za 
gravitacijske filtrirske sisteme 

   

Optimalna instalacija je v filtrirnem sistemu ProficClear Premium

Ekstra
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•	 Za vrtne ribnike do 50 m3, ali za jezera s intenzivnijim 
gojenjem rib.  

•	 Optimalna oskrba s kisikom za floro in favno ribnikov 
•	 12 V-na izdelava pri modelih AquaOxy 1000-2000
•	 Tiho in  energetsko učinkovito delovanje
•	 Dolge cevi za zrak prožajo bogat izbor glede mesta 

namestitve naprave 
•	 Dostava skupaj s zračevalni kamni  
•	 Enostavno in udobno upravljanje
•	 Stabilni motor in ohišje visoke kakovosti
•	 Zračevalni kamni odporni na obrabo
•	 Brezstopenjska regulacija količine iztoka zraka

aquaoXy
Zračnik  za vrtne ribnike 
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AquaOxy 

240

AquaOxy 

500

AquaOxy 

1000

AquaOxy 

2000

AquaOxy 

4800

Mera (D x Š x V)  mm 195 x 110 x 75 185 x 140 x 110 220 x 225 x 135 245 x 185 x 200

Nominalna napetost (primarna, sekundarna) 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz , 12 V / AC 230 V / 50 Hz

Poraba električne energije  W 4 8 15 25 60

Dolžina kabla (naprava 12 V) m 3,00 – 5,00

Garancija*G  leto 2 + 3 

Litrov / h (maks.) l / h 240 500 1000 2000 4800

Pritisek bar / m 0,14 / 1,40 0,20 / 2,00 0,25 / 2,50 0,35 / 3,50

Z mehansko regulacijo Ne Da

Cev (število / dolžina/ ø) 1 kosov / 10 m / 4,5 mm 2 kosov / 5 m / 4,5 mm 4 kosov / 5 m / 4,5 mm 

Število izhodov kosov 1 2 4

Primeren za jezera (maks.) m3 3,0 5,0 10,0 20,0 50,0

Zunanja uporaba potrebna zaščita

Število zračevalnih kamnov kosov 1 2 4

Številka izdelka 50532 57063 37125 57350 50398
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Zračevalnik in filter obenem 
za vrtna jezera 

oXyteX / koMplet

•	 Edinstvena kombinacija za oksigenacijo in cirkulacijo vode, 
ter razgraditvo hranil

•	 Velika površina za naseljavanje mikroorganizmov, zaradi 
optimirane površine vlakenske strukture 

•	 Idealno dopolnitev filtrirnih sistemov FiltoMatic CWS in 
FiltoClear, učinek obstoječih filtrov se lahko poveča za 25% 

•	 Dekorativni design: asocira na naravni oblik flore
•	 Lahko se naroči v kompletu, s črpalko tri različne jakosti 
•	 Za priključitev obstoječim zračniku lahko posebej naročite 

OxyTex (vsebuje adapter za cevi od 9 mm) 
•	 Patentirana tehnologija
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OxyTex 

400

OxyTex 

1000

OxyTex 

Set 500

OxyTex 

Set 1000

OxyTex 

Set 2000

Mera (Ø x M) mm 144 x 290 220 x 300 144 x 290 220 x 300

Nominalna napetost (primarna, sekundarna) – 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz , 12 V/ AC

Poraba električne energije  W – 8 15 25

Dolžina kabla (naprava 12 V)  m – 3,00

Garancija *G  leto 2

Površina biološkega filtriranja m2 1,5 3,5 1,5 3,5 7,0

Maks. obratovalni pritisek bar 0,40

Maks. učinek črpalke   l/h 500 1000 500 1000 2000

Cev (število / dolžina/ ø) 1 kosov / 10 m/ 4,5 mm 2 kosov / 5 m/ 4,5 mm

Povečanje učinka filtra do 10 % do 25 % do 10 % do 25 % 

Ostalo 1 OxyTex (s adapterjem 9 mm) 1 OxyTex 2 OxyTex

Številka izdelka 50443 50290 57071 50249 50275
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„Razvadite” vaš ribnik

Tudi pri vrtnih ribnikih velja, da resnična lepota priha-
ja od znotraj, in je treba ustrezno vzdrževati. Kako-
vost vode je ključni činitelj glede biološke ravnoteže  
jezera. OASE vam lahko pomaga pri tem: nudi različne 
rešitve.  Pri menjavanju letnih sezonov jezero doživlja 
nenehne spremembe, v njej živeča flora in favna se razvija, 
narašča. Zaradi naravnega okolja tudi več drugih vplivov 

dosežejo vodo ribnika. Ko spomladi cvetni prah ali peloda 
lebdi v zraku, v jeseni listje pada z dreves – od površine 
jezera kmalu ne bomo videli ničesar. Pametne OASE naprave 
za nego ribnika, kot, na primer, jezerski sesalniki mulja, ali 
različni površinski sesalniki (skimmerji), odstranjujo grobo 
kontaminacijo iz jezerske vode, preden kot se potopi na dno 
jezera in nepovratno pokvari kakovost vode.

Skrb za ribnik: pomaga v vseh letnih časih
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51

NegovaNje jezera
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Bistveno je, da se lastnik ribnika vedno prepriča, kakšna je 
kakovost vode, in, če je potrebno, da jo lahko regulira. V tem 
mu bodo pomagali AquaActiv izdelki za negovanje jezer. 
Pomočjo QuickStick-a lahko preveri trenutno stanje jezerske 
vode, ter se v skladu z vrednostimi, odloči za ustrezne ukre-
pe: s izdelki OASE „tristopenjskega“ načrta trajno in nežno 
čisti ribnik, in ga ohranja brez alg.

Skrb za ribnik: pomaga v vseh letnih časih

SwimSkim

SwimSkim

•	 Očisti površino jezera do 50 m2

•	 Vgrajene prezračevalne funkcije  
za ustrezno oksigenacijo

•	 Enostavno in priročno čiščenje

51

PoNdovac 

Sesalnik za mulj  

•	 Ko kontaminacija doseže dno jezera, 
problem odstranitve je težko rešiti 

•	 OASE sesalnik za mulj PondoVac zanesljivo 
in enostavno odstrani umazanijo celo iz 
globine jezera

•	 Razpon OASE izdelkov ponuja rešitve 
enako za vzdrževanje in čiščenje manjših 
in večjih ribnikov, ki zahtevajo pogosto 
vzdrževanje in čiščenje. 

Sesalnik za 
mulj

Majhna 
jezera

Povprečna 
jezera  

Velika jezera, in 
kopalna jezera Sesalna moč & udobje

PondoVac 
Classic          

PondoVac 3          

PondoVac 4          

PondoVac 5        

PregLed
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swimskim
Plavajoči skimmer za  
čisto vodo jezera 
 

•	 Za	vrtne	ribnike	do	vodne	površine	50	m2

•	 Znatno	izboljšanje	kakovosti	vode,	zaradi	odstranitve		
 fizikalne kontaminacije v zgornji plasti vode.
•	 Vgrajen	injektor	za	še	boljšo	oskrbo	s	kisikom
•	 Izjemno	močan	sesalni	učinek
•	 Samodejna	prilagoditev	vseh	ravni	vode	(globina	vode	
	 od	40	cm)
•	 Enostavno	čiščenje	košarice
•	 Močan	vrtinec,	ki	se	ustvari	v	okolju	skimmerja	preprečuje		
 da se zamazanije spuščajo na dno jezera (samo pri tipu 
	 SwimSkim	50)
•	 Integrirana		zmogljiva,	energetski	varčevalna	črpalka		
	 (samo	pri	tipu	SwimSkim	50)

aquaskim
Stabilno stoječi ali 
gravitacijski lovilec nesnage

•	 Močno	sesanje	površinske	kontaminacije	vodnih	
površin	do	40	m2 

•	 Znatno izboljšanje kakovosti vode, zaradi odstranitve 
fizikalne umazanije iz zgornje plasti vode.

•	 Podnožje na velikem temelju, na katerega se lahko gor 
dajo kamni, kot teži za stabilizacijo naprave (pri tipu 
AquaSkim	20/40)	

•	 Enostavno čiščenje košarice
•	 Idealno	se	prilagodi	črpalkam	tipa	Aquamax	Eco	 
Premium	4000-16000

SwimSkim  
25

SwimSkim  
50

Mera (D x Š x V)  mm 332 x 297 x 263 450 x 400 x 390

Omrežna napetost 220 – 240 V / 50 Hz

Poraba električne energije W 40 45

Dolžina električnega kabla m 10,00

Prostornina filtra l 0,9 4,5

Učinek filtra (maks.) l/h. 2500 3500

Številka izdelka 57384 50170

AquaSkim  
20

AquaSkim  
40

AquaSkim  
Gravity

Mera (Ø x D) mm 350 x 800 190 x 260

Premostljiva višina mm 320-550/550-800 300-530/530-800 –

Prostornina filtra l 1,2 1,4

Možna razlika v razini vode  mm 100 120

Učinek črpalke (min.) l/h. 4000 8000

Učinek filtra (maks.) l/h. 8000 16000

Izhodne enote za povezovanje mm (“) 25 / 32 / 38 (1", 1 ¼", 1 ½") DN 110

Številka izdelka 51236 56907 51237
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biosys skimmer +
Skimmer za nastavitev ob jezeru
– strokovna pomoč v plitvih conah 
vode

•	 Vgradljiv	skimmer	za	vrtne	ribnike	do	vodne	površine	50	m2

•	 Nastavitev v zemljo, neposredno ob jezeru 
•	 Enostavna montaža: folija se pritrdi na prirobnici
•	 Enostavno čiščenje, zahvaljujoč košari, ki se zlahka 

vzdigne iz ohišja 
•	 Samodejno	izravnavanje	nihanja	nivoja	vode	do	100	mm	
•	 Integrirane	filter-komore	za	filtrirne	črpalke	tipa	AquaMax	

Eco (črpalka se lahko posebej naroči)
•	  Naravno   izoblikovani poklop, asocira na skale

profiskim
Profesionalna rešitev  
v plitvih conah vode

•	 Primeren	za	vrtne	ribnike	z	vodno	površino	od	65	do		80	m2 
•	 Idealen	za		plitve	cone	vode
•	 Optimalen pretok vode za učinkovito sesalno delovanje 
•	 Precizno se pridružuje kakor fitrim na pritisk, tako tudi 

gravitacijskimi filtrirnim instalacijam
•	 Velika filtrirna košara od nerjavečega jekla, enostavna za 
čiščenje,	z	mrežo	od	8	mm	

BioSys Skimmer +

Mera (D x Š x V)                              mm 580 x 400 x 450

Možna razlika v razini vode mm 100

Prostornina filtra 12,0

Površina jezera (maks.) m2 50

Učinek črpalke min. / maks. l/h. 6000 / 16000

Izhodne enote za povezovanje              mm (“) 25 / 32 / 38 (¾“, 1“, 1 ¼“, 1 ½“)

Številka izdelka 57137

ProfiSkim  
100

ProfiSkim  
Premium

Mera (D x Š) mm 780 x 585 500 x 340

Premostljiva višina 350 mm – 550 mm

Izhodne enote za povezovanje              mm (“) 50 (2“, DN 110)

Priporočena količina pretoka              (črp.)l/h 10000 – 20000 6000 – 16000

Priporočena količina pretoka (grav.) 10000 – 12000 6000 – 12000

Prostornina filtra 12,0 7,0

Številka izdelka 57134 51185
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Jezerski sesalnik mulja za
vrtne ribnike in gospodinjstva

pondovac classic

PondoVac Classic

Mera (D x Š x V)                              mm 370 x 370 x 580

Poraba električne energije W 1400

Dolžina električnega kabla m 4,00

Garancija*G                                                        leto 2

Globina sesanja m 2,00

Dolžina sesalne cevi m 4,00

Dolžina odvodne cevi m 2,00

Številka izdelka 50529

START

PondoVac 3
Priročen in učinkovit 
– deluje non-stop 

•	 Non-stop sesa, zahvaljujoč patentiranem sistemu z dvemi komorami – 
sesanje in praznjenje rezervoarja sočasno

•	 Največja	sesalna	globina	2,1	m,	visoko	zmogljiv	motor	od	1600	W
•	 Lahko se uporablja za čiščenje vrtnih ribnikov, bazenov in kopalnih jezerov, 

ter kot vodni sesalnik v gospodinjstvu 
•	 Prozorna sesalna cev za kontrolo čistote  vode, 4 plastičnih sesalnih cevih
•	 Enostaven za premikanje s pomočjo koles in nastavljivega ročaja 
•	 4 različne šobe: šoba za nitaste alge, univerzalna šoba, šoba-brisalnik za 

mokro tlo, ozka šoba za kote in reže
•	 Dodatni pribor: vrečka za zbiranje odpadkov, za selekcije večjih granulatov. 

4 m sesalne in 2 m odvodne cevi

START

PondoVac 3

Mera	(D	x	Š	x	V)																															 mm 380	x	380	x	685

Poraba	električne	energije	 W 1600

Dolžina električnega kabla m 4.00

Garancija* (+prodolžena garancija)                                    leto 2	+	1

Globina sesanja m 2.10

Maks.	pretok	 	l/h 4000

Dolžina sesalne cevi m 4.00

Številka izdelka  37102

•	 Učinkovito odstranjevanje mulja po zaslugi močnega 
motorja	od	1400	W

•	 Pametna tehnologija motorja: popolnoma avtomat-
sko aktiviranje in praznjenje

•	 Kompaktna zasnova, 27-litrski rezervoar
•	 Visoka sesalna moč do globine od 2 m
•	 4 različne šobe: univerzalna, spremenljive velikosti 
(2-10	mm),	šoba	za	nitaste	alge,	široka	predležna	šoba	
z gumijasto ostrico, šoba za fuge

•	 4 m sesalne in 2 m odvodne cevi
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•	 Non-stop sesanje, zahvaljujoč patentiranem 
sistemu z dvemi komorami - sesanje in  
praznjenje rezervoarja sočasno

•	 Največja sesalna globina 2,4 m, visoko  
zmogljiv	motor	od	1700	W,		z	optimizirano	
krilno geometrijo. 

•	 Lahko se uporablja za čiščenje vrtnih ribnikov, 
bazenov in kopalnih jezerov, ter kot vodni 
sesalnik v gospodinjstvu 

•	 4 močne aluminijeve sesalne cevi
•	 Prozorna sesalna cev za kontrolo čistote  vode
•	 Enostaven za premikanje s pomočjo koles in 

nastavljivega ročaja
•	 5	različne	šobe:	šoba	za	nitaste	alge,	univer-

zalna šoba, šoba z rollerji in vgrajeno krtačo 
za čiščenje bazenov, široka predležna šoba za 
kote in trde umazanije

•	 Dodatni pribor: vrečka za zbiranje odpadkov, 
zaradi	selekcije	večjih	granulatov.	5	m	sesalne	
in	2,5	m	odvodne	cevi

pondovac 4
Udobno čiščenje jezer in 
bazenov - brez ustavljanja

PondoVac 4

Mera (D x Š x V)                              mm 435 x 395 x 670

Poraba električne energije W 1700

Dolžina električnega kabla m 4,00

Garancija* (+prodolžena garancija)        leto 2 + 1

Maks. globina m 2,40

Dolžina sesalne cevi m 5,00

Dolžina cevi iztoka m 2,50

Številka izdelka 50388

   

Sistem z dvemi komorami 
Dva rezervoarja enake velikosti, ki se istočasno 
izmenično napolnjujejo in izločajo. To omogoča 
delovanje brez prekinitve.

PRO

Ekstra
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PondoVac 5

Mera	(D	x	Š	x	V)																													 mm 436	x	425	x	716

Poraba	električne	energije		 W 1700

Poraba	električne	energije	(črpalka)		 W 900

Dolžina električnega kabla m 7.50

Dolžina električnega kabla m 2	+	1

Globina sesanja  m 2.50

Maks.	pretok	 l	/	h. 8000

Uporaba plavajoče cevi 38	mm

Številka izdelka 41982

Ambiciozni sesalnik za jezero in 
bazen z vgrajeno črpalko 
za  praznjenje 

PondoVac 5

•	 Non-stop	sesanje:	integrirana	črpalka	za		praznjenje	
odpremlja umazanijo 

•		 Največja	sesalna	globina	2,5	m,	visoko	zmogljiv	motor	od	
1700	W

•		 Lahko	se	uporablja	za	čiščenje	vrtnih	ribnikov,	bazenov	in	
kopalnih jezerov, ter kot vodni sesalnik v gospodinjstvu 

•		 Odpremlja	vodo	ne	glede	na	razliko	v	višini
•		 Prozorna	sesalna	cev	za	kontrolo	čistote		vode
•		 Enostaven	za	premikanje	s	pomočjo	koles	in	nastavljivega	

ročaja
•		 Stabilno	in	mirno	tekoče	kolo:	BigWheel	dizajn
•		 Ročni	regulator	sesalne	moči	
•		 Sesalna	zmogljivost	do	8000	l	/	h,	odvisno	od	pogojev	

uporabe

   

Pribor

Ekstra
PRO

Teleskopsko držalo 
PondoVac Premium 
Številka izdelka : 40303

  Komplet plavajuče cevi PondoVac 5 

V kompletu: 10 m cevi premera 38 mm, 
ter priključki

Številka izdelka  41984

Tip!
                                   Za najvišje  
zahteve: PondoVac  Premium
Profesionalni sesalnik za ribnike,  
bazene, kopalna jezera - izjemno 
močna sesalna zmogljivost.
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•	  Zagotavlja odpornost  površine jezera na  
mraz	do	-20	°	C

•	 Zagotavlja dotok kisika in omogoča izpust stru-
penih plinov iz jezera, tako garantira prebivalcem 
jezera varno prezimovanje

•	 Ne meša vodo, pomembna območja jezerske 
temperature ostajajo nedotaknjena

•	 Zaradi male porabe, energetski izredno varčevalen
•	 Model	Termo	IceFree	330	ima	senzor	za	zamrz-

nitev, ki vklopi napravo ko zmrzal prihaja – tako 
toplejših dneh ni potrebna poraba energije

Za ohranjanje zdravja jezera 
v zimskem času

icefree 

IceFree 

20

IceFree 

Thermo 200

IceFree 

Thermo 330

Mera (D x Š x V)                              mm 120 x 120 x 850 300 x 135 x 270 300 x 135 x 334

Omrežna napetost 230 V / 50 Hz 220 – 240 V / 50 Hz

Poraba električne energije W 5 200 330

Dolžina električnega kabla m 10,00

Garancija*G                                                       leto 3 2

Maks. litrov / min  l / min 7 – –

Maks. višina fontane          m 0,75 – –

Senzor za zamrznitev Ne Da

Številka izdelka 56534 51230 51231
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AquaNet jezerske mreže 
Ščitijo jezero v jeseni proti odpadlih  
listov dreves

Profesionalne ribje mreže 
S	teleskopskim	držalom	(1,9	metrov)
+1	rezervna	mreža
Številka izdelka  50079

Profesionalne jezerske mreže  
S	teleskopskim	držalom	(1,9	metrov)
+1	rezervna	mreža 
Številka izdelka  50078

Ribje mreže male/velike 
Jezerske ribje mreže
Na	voljo	v	dveh	velikostih:	mala	/	velika 
Številka izdelka  36300 / 36299

Mreže proti alg  male/velike  
Fino	tkane	mreže,	za	odstranitev	 
umazanije in alge 
Na	voljo	v	dveh	velikostih:	mala	/	velika 
Številka izdelka  36298 / 36297

AquaNet jezerske mreže 
Ščitijo jezero v jeseni proti odpadlih  
listov dreves

•	 Z odstranitvijo listja prepreči  tvorbo 
strupenih plinov na dnu jezera

•	 Odporen na vremenske razmere
•	 V	3	merah:	3	m	x	4	m,	4	m	x	8	m	in	6	

m	x	10	m

AquaNet jezerska mreža 1: 3 m x 4 m 
Številka izdelka  53751

AquaNet jezerska mreža 2: 4 m x 8 m 
Številka izdelka  53752

AquaNet jezerska mreža 3: 6 m x 10 m 
Številka izdelka  53753

Jezerska orodja
Čiščenje jezera 
brez zamazanih rok

FlexiCut 2 v 1
Dva v enem: pridržuje rastlino hkrati pa odreže 
nepotrebne dele 
Dolžina	držala:	1,6	m 
Številka izdelka : 51243

Jezersko škarje
Za odrezanje odvečnih rastlin 
Številka izdelka : 36303

Jezersko klešče 
Za odstranitev tujke iz jezera 
Številka izdelka : 36304 

EasyPick Premium  
Premium klešče s  teleskopskim držalom, s katerim 
se lahko podaljša na 2 m
Številka izdelka  40291
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neGa ribnika 
z laHkoto
Idealni pomočniki skozi 
vse leto

Pomlad, poletje, jesen in zima: vsaka sezona ima 
svojo specifičnost, zato ribnik vedno potrebuje 
ustrezno nego. Zbrali smo nekaj dobrih nasvetov, ki 
bodo pomagali zagotoviti, da se ribe in rastline, ki 
živijo v ribniku skozi vse leto počutijo dobro v rib-
niku, ter da se ves čas ohrani naravno biološko rav-
notežje.

Pomlad: Začnimo! Na začetku sezone so nekatere naloge, ki naj bi se 
izvajali	v	vsakem	primeru.	To	je	čas	za	čiščenje	vode	in	zdravstvene	nege	
rastlin. Za optimalno kakovost vode pri prvem zagonu stavite  BioKick 
starter v posodo filtra. S pomočjo mreže za alge lahko odstranite alge, s 
sesalnikom za mulj  PondoVac 4 pa blato na dnu jezera – s čimer boste 
preprečili nadaljnji rast alg. Poletje se bliža!

Poletje: 	Moto	sezone	je:	storite	samo	to,	kar	morate.	Zmešajte	se	v	živ-
ljenje jezera samo toliko da ohranite njeno lepoto in preprečujete po-
slabšanje	kakovosti	vode.	Z	orodjem	FlexiCut	odstranite	nepotrebne	
dele rastlin, tako da jezersko vodo ne obremenjuju presežki hranil. Poleti 
vam skimmer ne služi edino da bi občudovali ribe, vendar tudi za to, da 
izboljša kakovost vode. Poskrbite, da se nivo vode ne zmanjša zaradi su-
hega vremena. Nastavite da sistem filtracije deluje neprekinjeno 24 ur na 
dan. Uporaba prezračevalca zagotavlja ribniku dobavo dodatnega kisika. 
Vama ostane edino da brezskrbno občudujete pogled na jezero in uži-
vate v najlepšem letnem času.

Jesen:  Ob jeseni začne resno delo. Uporaba učinkovitih orodj je od 
ključnega pomena. S napravo PondoVac 4 odstranite iz jezera blato 
in usedline. Znebite se mrtvih delih rastlin. S raztezanjem jezerske 
mreže zaščitite svoj ribnik od odpadlih listov, in prevprečite da poto-
nejo na dno jezera in pokvarijo kakovost vode.

Zima: Zima je, seveda, najtišja sezona z vidika jezera. Vendar pa se 
jezero in njeni prebivalci morajo zaščititi pred mrazom in zmrzaljo. 
Da bi ribe varno prezimile v jezeru, voda mora biti vsaj en meter glo-
boka, in mora imeti cono tople vode. Vedno skrbite da ribnik ne bi 
bil popolnoma zaprt pod ledom: majhna luknja naj bi zmeraj ostala 
na njem, kako bi prebivalci jezera lahko dihali, strupeni plini pa, ki se 
ustvarijo	iz	gnitja	rastlin,	lahko	izginili.	IceFree	varčevalec	od	mrazu	
vam pri tem veliko pomaga. S uporabo izdelka PhoseLess lahko od-
stranite odvečni fosfat, ter preprečite rast alg na začetku nove se-
zone. Ne pozabite da pripravite celotni filtrirski sistem za 
prezimovanje,	po	priporočilah!	To	pomaga	zagotoviti,	da	se	prebi-
valci jezera pravčasno pripravijo na hladno sezono.

Priporočilo
Redno negovanje je od bistvenega pomena za zdrav razvoj rastlinah v vodi.  
Priporočamo orodje Flexi Cut, ki odrezuje odvečni rastlinski material, 
hkrati jih pa  pridržuje, tako da jih lahko enostavno in hitro 
vzamemo iz vode. Nastavljiva glava omogoča nego  
nedostopnih mest, edinstvena zasnova preprečuje 
poškodbe na foliji. 

Mirno in čisto delo 
na ribniku 
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Za občutljivo biologijo jezera predstavlja neprekin-
jen pritisk zvečanje števila rib, dež, pretirano sonce 
in padajoče listje. Kot rezultat, slabi kakovost vode, 
začinjajo rasti alge, nastane blato, in vse to pri ribah 
lahko privede do bolezni.Uporaba proizvodov Aqua-
Activ je učinkovit način za premagovanje teh težav, in 
za ponovno vzpostavitev biološke ravnoteže  jezera. 
Pomagajte vašem ribniku, da bi on sam pomagal sebi! 

Koncept uspešne družine sredstev za nego jezer proizhaja iz 
večletnih izkušenj in kreativnosti priznanih strokovnjakov - 
sestavljen je iz optimalnih in inovativnih izdelkov. AquaActiv 
tristopenjski koncept kaže biološko učinkovit način, ki vodi do 
ribnika	brez	alg.	Prva	dva	elementa	iz	postopka	„ABC	korakov“	
pomagajo v odstranjevanju odvečnih in škodljivih hranil, tretji 
korak je pa usmerjen za uničenje alg, v primeru, če prva dva 
koraka niso bila dovoljna za rešitev problema. 

AquaActiv: čista živa voda

AquaActiv Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December

BioKick 
starter črpalka

BioKick za začetek jezerske biologije pri pomlads-

kem startu črpalke

Pri instalaciji novih naprav, akutnih problemih, 
zamenjave vode ali čiščenja filtrov

PondClear Pri motnosti mineralne prirode, vzburkanih delcih zamazanj (ne gre za alge) 

PondLith Biološki filftrirni material za razgradnjo hranil

AquaHumin Biološka zaščita pred algi

PhosLess  Za izdvajanje fosfatov 

pred pojavo algi

Za preprečevanje ponovne pojave 

po tretmanu proti alg

Za izdvajanje fosfatov 

pred pojavo algi

AlGo Universal*
Proti problemov v zvezi alg 

B

C

OASE nAčrt nEgE jAzErA 
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odstranitev alG

C

vezanje  Hranil

B
izboljšanje 
kakovosti 

vode 

A

quickstick 6 i
•	 6	vrednosti;	preprost	je,	hiter	in
•	 Traja	samo	1	minuto
•	 Zadosten	za	pregled	50	vodnih	vzorcev	(300	podatkov)

Številka izdelka  50570

analiza vode 
Preverjanje pomembnih vrednosti vode ribnika  
S OASE-analizatorom vode zlahka preverite pomembne 
vrednosti jezerske vode. Omogučuje takojšno ukre-
panje in odpravo škodljivih trendi, preden povzročijo 
škodo v ribah ali rastlinah.

Izboljšanje kakovosti vode

biokick 
Starter bakterije za jezerske filtre 
•	 Naselitev	potrebnih	bakterij	v	filtre:	do	100%	učinkovitostjo,	

v nekaj dneh
•	 Detoksifikacija nitrita, amoniaka in amonija se takoj zgodi
•	 Primeren za naknadno polnenje, če gre za svežo oskrbo z 

vodo, idealna tudi po čiščenju filtra
•	 Vsebuje na milijone aktivnih mikroorganizmov 

Številka izdelka : (100 ml) 51277 /  (200 ml) 50295 

•	 Vezuje mineralne in organske snovi, ustvarjene iz ribjih 
iztrebki,in listov z dreves, ki povzročajo motnost vode.  

•	 Deluje proti drobne umazanije, npr. proti fosfata in  
spojinami težkih kovin, ki se ne morejo filtrirati  

•	 Penasto maso ki se naredi na površini vode po uporabi 
PondClear-a	enostavno	zajeti	z	mrežo,	in	odstraniti

•	 Ni primeren za odstranitev alg
      Številka izdelka :  (500 ml) 50553 

pondclear
Za kristalno čisto vodo v ribniku 

Container size: 
450 ml + 50 ml 

Podoben izdelku Biokick, vendar:
•	 Predstavlja	kombinacijo	suhih	pridelkov	in	hranil
•	 Dolgotrajen	in	aktiven	učinek	
•	 Idealen	za	zagon	filtrirnih	sistemov,	zlasti	v	jezerah	 

z ribami
 Številka izdelka: 50562

BioKick fresh
Starter bakterije 

Container size: 
4 x 20 ml 

•	 Tekočina,	zelo	koncentriran	sev	bakterij	in	encimov
•	 Dostava v steklenih medicinskih ampulah, ki se lahko 

shranijo	za	največ	36	mesecev
•	 Ena	ampula	dovoljna	za	10.000	litrov	vode	v	ribniku;	 

škatla	vsebuje	4	x	20	ml	koncetratov	
  Številka izdelka: 51280

BioKick premium
Visoko učinkovite bakterije za jezerske filtre 
Podoben izdelku Biokick, vendar:
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• Veže strupene snovi in umazanije

• Zagotavlja zaščito pred algami

• Veže fosfat

Še	posebej	učinkovito	vezuje	presežke	hranil,	ki	povzročajo	nastajanje	alg.	

vezanje  Hranil

pondlitH
Odstranjuje odvečne hranilne snovi
•	 Naravni material, ki temelji na zeolitu
•	 Visoko učinkovit filtrirni material 
•	 Za razčlenitev amonijev, nitratov in nitritov 
•	 Velikost	granulatov:	5-10	mm
•	 Odvrne podlago krme zelenih alg
•	 Upliv	traja	125	dni
•	 Na	prostornino	vode	(brez	rib)	od	1	m3 priporoča 
se:	1	kg	PondLith-a,	za	jezera	z	ribami	2	kg,	za	koi	
jezera 3 kg

Številka izdelka : 54049

•	 Specifična šota za vrtne ribnike
•	 Brez kemijskih dodatkov, brez glist, patogenih  

mikrobov in toksinov proti rastlin
•	 30-45%	huminske	kisline
•	 Mehča	vodo	in	zmanjšuje	pH
•	 Obnovi biološko ravnotežje
•	 Preprečuje rast alg

Številka izdelka : 53759

aqua Humin
Biološka zaščita proti alg

•	 2	kosi	1	literske	torbe		PhosLess	CA-a	in	
PhosLess	FS-a

•	 Primeren za uporabo v večjih jezer 
•	 Za dolivanje filtrirnih vloških PhosLess
•	 Lahko se uporablja neposredno v jezeru, ali  

v tekoči vodi  (npr. pri ustju potokov)

Številka izdelka : 57477

pHosless
Za dolivanje

B

•	 Veže odvečne fosfate, tako na naraven način 
zmanjšuje razmnoževanje alg

•	 Še	posebej	učinkovita	v	menjalnem	sistemu,	
zaradi dvokomponentne tehnologije 

•	 Veže strupene težke kovine, npr. bakra, svinca 
in cinka

•	 Priporoča	se	uporaba	v	filtrih	Biotec	18/36,	ali	v	
gibljivih vodah (npr. pri ustju potokov) 

•	 Pakiranje:	2	x	1	liter	cevi

Številka izdelka : 36981

pHosless
Zaščita proti alg

•	 Zmanjšuje količino fosfata, tako na naraven način 
zmanjšuje rast alg

•	 Enostavno se porazdeli po površini ribnika
•	 500	ml	Phosless	Direct-a	je	dovolj	za	vezanje	110	g	

fosfata

Številka izdelka. 51284 (500 ml), 51287 (5 liter)

PhosLess Direct
Zaščita pred tvorbo alg

Tip!

A PhosLess zaščita 
proti alg Na voljo tudi 
v priročnem paketu za 
ponovno polnjenje!
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prepreČevanje alG in zašČita proti alG

AlGo Universal
Zaščita proti alg*

•	 Učinkovito preprečuje razmnoževanje večine 
vrst alg, npr. tvorbo nitastih in lebdečih alg

•	 Zavira fotosintezo, tako da alge praktično 
umirajo od lakote 

•	  Brez bakrenih dodatkov
•	 Neškodljivo za rastline ribnika in drugih živih 

bitij - če se pravilno uporablja. Opomba: pri 
uporabi proizvoda je treba zagotoviti ustrezen 
dovod kisika v jezero (npr. s cirkulacijo vode) 

•	 Preprečuje nadaljnji rast alg
 
Številka izdelka: (250 ml) 51265
Številka izdelka: (500 ml) 50542
Številka izdelka: (5 l) 50545

* Biocidne snovi uporabljajte previdno! Pred uporabo vedno preberite etiketo proizvoda in navodila za uporabo!
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Mirne večerne ure, sanje vsakega lastnika: odmor v vrtu,  
sami ali s prijatelji. Za panoramo vrta skrbi  učinkovit in 
prilagodljiv sistem OASE-razsvetljave.  OASE-rešitve nudijo 
neštete priložnosti za ustvarjanje posebnih svetlobnih učinkov 
na vrtu: spretno postavljene spot lampe serije LunAqua prinašajo 
drevesa in grmovje bolj blizu vodi, ali stvarajo vtis, kot da je 
celotni vodeni svet vidljiv. Kot sosema novi produkt v programu, 

ProfiLux Garden LED RGB je neopazen reflektor,  z robustno 
podvodno priključno tehnologijo, ki s svojimi aplikacijami 
začara čudesne barvne svetlobne učinke. LunAqua LED je 
tudi zelo kompakten reflektor, ki je najsvetlejši LED žaromet 
iz ponudbe.  Na temelju moči sevanja in kompaktnega 
oblika velja za zelo prilagodljivega elementa v vrtnem 
ribniku.  Odkrijte možnosti OASE slap-razsvetljave!  

» Najnovejša 
tehnologija - naravno 
čarobna «

Razsvetljava in elektRični tok: čaRobna svetloba in 
najmodeRnejša tehnologija
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Na preprosti način lahko ustvarjate čarobno  osvetlitev 
vašega slapa. Hitra namestitev, energetsko učinkovita 
LED tehnologija. Naprava in krmiljenje enako 
revolucionarni v izdelku FM-Master WLAN EGC. Na 
podlagi prilagodljive koncepcije upravljanja InScenio, 
povezava prek pametnega WLAN telefona ali tabličnega 
računalnika obvladljiv je - od koderkoli.

Razsvetljava in 
kRmiljenje s elektRičnim 
tokom

inscenio Fm-masteR Wlan 
Revolucionarno krmiljenje s električnim 
tokom, vedno in kjerkoli – z največjo 
udobnostjo

•	 Revolucija glede krmiljenja s električnim tokom v vrtu 
pomočjo  WLAN-a, prek pametnega telefona ali  
tabličnega računalnika

•	 Združljiv s napravami za končnega uporabnika  
DMX-RDM  s zaslonom (npr. AquaMax Eco Expert)

•	 Radio krmiljenje do 10 OASE-naprav s daljinskim upravljanjem

  NOVO

ProfiLux Garden LED RGB  
Preprost in učinkovit: oblikovanje  
multi-barvne LED spektakla s aplikacijo
•	 Kompakten in pameten: robustni RGB žaromet s 

patentirano tehnologijo podvodne povezave 

•	 Brez programskih stroških: RGB učinki se udobno 
upravljajo s app-om

•	 Fleksibilna proširitev, nastavitev po volji, nad in pod 
vodo!

NOVO

                                         InScenio
               FM-Master
   WLAN EGC
        Krmiljenje  s  elek-
    tričnim  tokom 
  v vrtu –  Abso-
 lutno udobno!
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LunAqua Classic LED
Topla bela

LunAqua Mini LED warm
Topla bela

LunAqua Mini LED
Neutralna bela

LunAqua Maxi LED
Topla bela

LunAqua 3 LED
Topla bela

         
         

Za načrtovanje in izoblikovanje idealne razsvetljave 
za vrt OASE-izdelki zagotavljajo popolno rešitev. Za 
izbor optimalne osvetlitve prikazujemo vam učinek 
posameznih reflektorjev, ki so nameščeni 70 cm od 
stene. Izberite po svojem okusu!

OASE luči: odlična vrtna  
razsvetljava

Tip!
     Zadosten izvor napajanja na ustreznem kraju 
vrta, olajša namestitev.  
Še posebej praktično je  vtikalo FM Master, ki omogoča 
enostavno daljinsko krmiljenje nad vrtno razsvetljavo, s terase.
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LunAqua 3
Topla bela

LunAqua 10 LED/01
Neutralna bela

LunAqua 10 Halogen (35 W)
Topla bela

LunAqua Power LED W
Topla bela
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Število vatov ni vedno enaka  
z močjo svetlosti
Zaradi nove, energijsko učinkovite LED 
osvetlitve večja poraba ne pomeni več 
svetlosti. V primerjavi različnih svetilk 
glede svetlostne moči, pomaga vam 
slika. 
Na primer, novi LunAqua Power LED luč 
od 580 lumnov je približno enaka kot 
50-vatna žarnica, vendar porabi le 5,8 
vata.

Ekstra
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lunaqua teRRa led

•	 Topla bela LED svetilka, izjemno energetsko učinkovita in 
z dolgo življenjsko dobo 

•	 Iz bleščečeg, nerjavečega jekla 
•	 Zelo enostavna za namestitev, zahvaljujoč sponki iz  

nerjavečega jekla se lahko pritrdi v vrtino od 40 mm 
•	 Močne poliuretanske gumijaste cevi
•	 IP68 za dolgotrajno in varno delovanje nad in pod vodo 

(IP44 priključek)
•	 Možna vožnja po njem do teže 3 t. 
•	 10 m kabelski podaljšek na voljo kot dodatna oprema, 

primeren za podaljšanje kabla od luči in od priključnega 
razdelilnika s 6 priključki

lunaled
Inovativna osvetlitev za majhne 
vodomete - sodobna LED 
tehnologija

•	 6 oziroma 9 svetlečih diod v nevtralno belem odtenku
•	 Primeren za uporabo pod in nad vodo
•	 Vrsta zaščite IP68
•	 Enota iz kakovostnega jekla z katero se lahko regulira 

količina pretočne vode
•	 Premer 30, oziroma 50 mm
•	 Kot sevanja LED žarnic 30˚
•	 Transformator nizke napetosti
•	 Enostavna inštalacija zahvaljujoč konicam za  

povezovanje cevi 

LunAqua 
Terra LED 

Set 6 

LunAqua 
Terra LED 

Set 3

LunAqua 
Terra LED 

Solo

LunAqua 
Terra LED 

Mera (Ø x V) mm 45 x 10 –

Nominalna napetost 12 V

Poraba energije   žarnica W 0,25 –

Dolžina električnega kabla m 10,00 5,00 10,00

Garancija* leto 2

Številka izdelka 50729 51043 51056 51057

LunaLed 6 s LunaLed 9 s

Mera (Ø x V) mm 30 x 70 50 x 70

Nominalna napetost 12 V

Poraba energije   žarnica  W < 1

Dolžina električnega m 10,00

Garancija* 2

Vhodne enote za povezovanje ¾" / 19 v mm 1" / 25 v mm

Številka izdelka 50114 50115

Fascinantna luč iz zemlje: komplet 
ki se lahko vzgradi v tal
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LunAqua 
Power LED

Set 1

LunAqua 
Power LED

Set 3

LunAqua 
Power LED
1x svítidlo

LunAqua 
Power LED

Kabel 10,0 m 

Mera (Ø x V) 80 x 117 –

Napetost napajanja primarna, sekundarna 230 V / 50 Hz , 0 – 24 V / 350 mA / DC 0 – 24 V / 350 mA / DC 24 V DC / 350 mA DC / 700 mA DC

Poraba žarnic                                                W 5.8 –

Razred učinkovitosti žarnic*1 A++ –

Svetlobni tok                                                 lm 580 –

Garancija *(+prodolžena garancija)                                        leto 2 + 1

Številka izdelka 42633 42634 42635 42636

LunAqua Power LED
Majhen, kompakten žaromet  
z veliko svetlostjo

•	 Majhen,	kompakten	žaromet	z	robustno		tehnologijo	
podvodne povezave

•		 Veliko	svetlobe,	poleg	tega	varčevanje	z	energijo:	ena	od	
najsvetlejših LED žarometi v našem izboru

•	 Poraba	le	5,8	W,	vendar	svetli,	kot	žarnica	50	W
•			Dobava	vključuje:	1	oz.	3	svetilk,	5	m	kabla,	LED	vžigalnik	

z možnostjo priključka 4 svetilk, 1 oziroma 3 sulic
•	 Enostavna	proširitev	do	4	svetilk	po	kompletu,	s	

pomočjo naprave LunAqua Power LED W, ki se lahko 
naroči posebej

Profilux Garden LED RGB
Enostavno in učinkovito:
večbarvne, spektakularne LED 
luči s pomočjo aplikacije

Profilus Garden 
LED RGB*

Profilus Garden 
LED Controller*

Profilus Garden 
LED Kabel 7,5 m*

Mera (Ø x V) v mm 80 x 117 210 x 109 x 69 -

Nominalna napetost 24 V / DC 230 V /50 Hz, 24 V / DC 24 V / DC

Praba električne energije W 6 30 -

Razred energetske učinkovitosti svetilka *1 - -

Svetlobni tok  vse skupaj lm 213 - -

Garancija* 2 + 1

Številka izdelka 42638 42639 42640

  NOVO   NOVO   NOVO
•		 Kompakten	in	pameten:	robustni	IP68	žaromet,	s	patentirano	

tehnologijo podvodne povezave
•		 Žaromet,	nadzor	in	kabel	primereni	za	trajno	uporabo	pod	vodo,	

do globine 4 m (zaščita IP68, vendar v skladu s standardom  
uporaba nadzora pod vodo ni mogoča pri kopalnih jezer)

•		 Fleksibilna	proširitev	celo	do	4	svetilk	po	nadzornih	enotah
•		 Izdelek	vsebuje:	1	žaromet,	5	m	kabla,	1	bodež
•		 Dodatna potrebna oprema: nadzorna enota ProfiLux Garden LED 

Controller, priključni kabl EGC, InScenio FM-Master WLAN EGC
•	 Podaljšek	kabla	od	7,5	m	je	na	voljo	kot	dodatna	oprema	(maks	 

1 po kablu in svetilki)

* Dostavljiv od marca  2017, *1 Dodatne pripombe na razred energetske učinkovitosti na str. 96 69
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LunAqua 3 LED 

Set 1
LunAqua 3 LED 

Set 3

Mera (Ø x V)  mm 75 x 140

Nominalna napetost 12 V

Poraba električne energije  / svetilka W 3

Energetski razred*1 A

Svetlobni tok                                                         m 110

Garancija*                                                        leto 2

Številka izdelka 57034 57035

lunaqua classic led

•	 Podvodni LED reflektor s toplo-belo 1 W-no LED enoto 
•	 Primeren za uporabo nad in pod vodo
•	 Pripravljen za stalno uporabo pod vodo zaradi zaščite 

IP68
•	 Energetsko učinkovit, poraba električne energije 1 W
•	 Nastavljiva glava za fleksibilno prilagajanje  

svetlobnega učinka

lunaqua 3 led
Klasična serija z LED zasnovo, 
edinstvena intenzivnost svetlobe

•	 Podvodna LED svetilka za močno osvetlitev, zahvaljujoč 
jakosti svetlobe od 110 lumnov

•	 Izjemno nizka poraba energije od 3 W
•	 Nastavljiva pod kotom 30 °, za fleksibilne svetlobne 

učinke v ribniku ali vrtu 
•	 Pripravljen za stalno uporabo pod vodo zaradi zaščite 

IP68
•	 Enostavna montaža: ‘Plug’n Play’
•	 Vsebina kompleta: 1 ali 3 spot svetilki, transformator od 

12 V, električni kabel in 1 ali 3 stojalov

Inteligentna in vsestranska osvetlitev 
- nad in pod vodo

LunAqua Classic LED

Set 1
LunAqua Classic LED 

Set 3

Mera (Ø x V)              75 x 114

Nominalna napetost 12 V

Poraba električne energije  / svetilka W 1

Energetski razred*1 A

Svetlobni tok  lm 31

Garancija*                                                        leto 2

Številka izdelka 50527 50530

Dodatne informacije glede energetske učinkovitosti lahko najdete na str. 89.

O
sv

et
li

te
v 

&
 r

av
n

a
n

je
 z

 e
le

kt
ri

kO

70



lunaqua mini led
Hladno- ali toplo-beli 
poudarki na vrtu in ribniku

lunaqua maxi leD
Konstrukcija iz 
nerjavečega jekla, in 
dobro premišljene 
funkcije

•	 Power-LED svetilki od 3 W, na voljo v kompletu 1 in 3
•	 Uporabljive nad in pod vodo
•	 Način zaščite IP68
•	 Možnost razširitve z reflektorjem Lunaqua Maxi Solo 
•	 Ima zamenljiv objektiv s kotom svetilnosti 10° ali 30°
•	 Lahko se namesti na steno ali tla 
•	 Klin za pritrditev in pribor za stensko montažo 
•	 Zvezdna vezava in močne gumijaste cevi

•	 Na voljo Power-LED svetilki od 1 W v hladno- in  
toplobeli barvi

•	 Uporabljive nad in pod vodo
•	 Način zaščite IP68
•	 Zaradi svojih majhnih dimenzij se lahko enostavno 

vključi v oblikovanje vrta in vrtnega ribnika
•	 3 krat zaporedna vezava z 12 V-nim varnostnim  

transformatorjem
•	 Izdelek je odličen za osvetlitev vodometov, vrtnih jezer, 

oziroma vrtov in teras 
•	 Sestavni deli iz kakovostnega jekla
•	 Nastavljivo stojalo

LunAqua Mini

LED
LunAqua Mini

LED warm
Mera (Ø x V) v mm 75 x 110

Nominalna napetost 220 – 240 V / 50/60 Hz

Poraba električne energije  žarnica W < 1

Energetski razred*1 A+

Svetlobni tok  lm 46 33

Garancija (+ prodolžena garancija)*G                        leto 3 + 2

Številka izdelka 50512 50513

LunAqua Maxi
LED Solo

LunAqua Maxi
Set 1

LunAqua Maxi
Set 3

Mera (Ø x V) v mm 52 x 117

Nominalna napetost 220 – 240 V / 50/60 Hz

Poraba električne energije   W 3

Energetski razred*1 A

Svetlobni tok  lm 61

Garancija  (+ prodolžena garancija)*               3 + 2

Številka izdelka 50509 50507 50508

*1 Nadaljne informacije na str. 91
71
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•	 Optimalno usklajeni sistem razsvetljave
•	 Stabilna povezavna tehnologija s številnimi  

možnosti  primene
•	 Enostavna montaža s kablih, ki imajo udobne  

priključke

LunAqua 10 LED / 01
•	 Vsebuje LED žarnico (moč svetlobe ni mogoče  

regulirati); povezovalne kable in transformator lahko 
naročite posebej

•	 LED žarnica je na voljo kot rezervni del, za zamenjavo 
le-te ne potrebujete strokovnega znanja 

•	 Osvetlitev sega do 12 m

lunaqua 
10 system
Velika zmogljivost in 
prilagodljive možnosti 
oblikovanja

 LunAqua  
10 

Halogen

LunAqua  
10 

LED / 1

Unterwasser- 
trafo

UST 150 / 01

Verbindungs- 
kabel

2,5 m / 01

Verbindungs- 
kabel

5,0 m / 01

Verbindungs- 
kabel

7,5 m / 01

LunAqua  
35 

Set

Mera (D x Š x V) mm 145 x 160 x 182 154 x 130 x 89 – – – 145 x 160 x 182

Nominalna napetost                                             V 12 – – – – –

Nominalna napetost (primarna, sekundarna) – – 230 V / 50 Hz , 12 V – – – 230 V / 50 Hz , 12 V

Poraba električne energije  W 35 – 75 10 150 – – – 35

Energetski razred*1 – A – – – – B

Poraba električne energije    pribor W – – – – – – 40

Svetlobni tok                                                       lm 1250 365 – – – – –

Vrsta zašćite IP68

Dolžina električnega kabla m – – 10,00 2,50 5,00 7,50 9,50

Garancija*                                                           leto 2

Tip svetilke Halogen LED – – – – Halogen

Številka izdelka 54034 50366 50401 50402 50403 50404 54314

*1 Další informace ke třídě energetické účinnosti najdete na straně 89

Accessories

PowerBox 12 V AC / 01
Item no. 50492
Connection cable 10 m
2,5 m / 01   Item no. 50402
5,0 m / 01   Item no. 50403
7,5 m / 01   Item no. 50404
Halogen bulb:
35 W  Item no. 54035
50 W Item no. 54036
75 W Item no. 54037

Underwater transformer UST  
150 / 01     Item no. 50401
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Halogenske luči

lunaqua 3 sets / 
lunaqua micRo set

LunAqua

Micro Eco Set

LunAqua 3

Set 1

LunAqua 3

Set 2

LunAqua 3

Set 3

Mera (D x Š x V) mm 64 x 12 x 12 85 x 110

Nominalna napetost (primarna, sekundarna) 12 V 230 V / 50 Hz , 12 V / AC

Poraba energije   žarnica                                                                                                                                     W 20

Energetski razred*1 B

Svetlobni tok – 300

Vrsta zašćite IP68 , IP 44 (Trafo)

Dolžina električnega kabla m 2 2,00 (napajalna enota) + 5,00

Garancija* 2

Opis •			Majhen,	kompaktni	reflektor	za	fontane
•	 Energetsko	učinkovit,	svetli	kot	žarnica	

od 10 W 

•	 Na	voljo	je	v	solo	izvedbi,	ali	kot	set,	ki	vsebuje	1-2-3	različne	svetilke,	
in vključuje bodež za pričvrščevanje, stenski nosilec, nosilec noge, 
komplet barvastih leč in transformator.

•	 Transformator	je	zaščiten	proti	brizganju	vode.

Številka izdelka 40290 56903 56904 56905

Nadaljne informacije na str. 89.

LunAqua 3 Sets 

•	 Komplet ponuja številne možnosti za atrak-
tivno osvetlitev vrtov in jezer 

•	  Vključuje 3 LunAqua žaromet in nekaj upo-
rabnih dodatkov

•	  Zaradi sodobnega dizajna sam žaromet je 
po sebi spektakel

•	  Zaščita transformatorja proti brizganju vode 
•	 Žarometi	so	vzporedno	vezani,	tako	da	je	

izmenjava žarulj preprosta 

LunAqua Micro komplet

•	 Majhnen kompakten notranji žaromet za 
osvetlitev sobnih vodometov

•	  Potrebna samo luknja premera 13 mm v 
vodometnih kamnih 

•	 Komplet vsebuje transformator in kabel
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WLAN TEHNIKA

Učinek vaših vrtnih naprav se eno-
stavno, udobno in hitro nadzoruje 
in prilagodi prek pametnega tele-
fona ali tableta. Maksimalna dal-
java daljinskega upravljanja znaša  
80 m (če ni motnji pri prenosu) 

Ekstra
•  Inovativna tehnika med izdelki OASE za ravnanje z 

elektriko iz serije InScenio: lahko se upravlja prek WiFi-ja 
s tabletom ali pametnim telefonom (iOS ali Android).

• Preprosto naložite aplikacijo, in ste končali! (Apple-Store 
ali Google-Play)

• Od 4 vtičnic: 3 se vklopi ali izklopi, kot dodatek možnost 
zatemnitve

• Vsaka vtičnica ima vgrajeno uro, in lahko se upravlja 
skozi 24 ur

• Dodatni priključek DMX RDM za povezavo z napravami 
končnih uporabnikov

• Lahko se vključi in s pomočjo aplikacije nadzoruje celo 
10 daljinsko vodenih OASE naprav. 

• Uporabljiv skozi vse leto, vtičnice zaščitene proti 
brizganju vode

• Sulica zagotovi varno pritrditev na tla

InScenio FM-Master WLAN EGC
•  S prosto osvežitvijo  2017 lahko se priključi na omrežje  

z novo OASE Cloud-om

InScenIo  
FM- MaSter WLan
Aplikacije v vrtu - končno 
lahko sami nadzorujete 
tehniko preko WLAN!

InScenio

FM-Master WLAN

InScenio 
FM-Master  
WLAN EGC*

Mera (D x Š x V) mm 215 x 155 x 295

Nazivna napetost 220 – 240 V / 50 Hz

Maks. učinek, skupna obremenitev W 3600

Maks. obremenitev toka A 16,0

Garancija* leto 2 + 1

Brezžični domet (433 MHz) maks.  m 80,00

WLAN domet (2,4 GHz) maks.  m 80,00

EGC priključek Da

Mrežni priključek Da Router / Cloud

WLAN Hotspot Da

Električni vtikač vklop / izklop maks.2000 W kosov 3 x 220 – 240 V

Električni vtikač oslabljen kosov 1 x max. 40 – 320 W

Številka izdelka 40243 47035
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2 m2 m

•	 Inteligentni električni sistem za celotni vrt, katerega 
enote se medsebojno prilagajajo 

•	 Inštalacija je enostavna, niso potrebna dela na zemlji, 
•	 Sistem se lahko kasneje širi, vsak čas in udobno
•	 Pokrov vtičnice ščiti od škropljene vode, ter ponuja 

možnost uporabe skozi celo leto 
•	 Zagotavlja fleksibilnost visokega nivoja 
•	 Fiksirna bodica zagotavlja primerno fiksiranost na 

zemljo

FM-Master izdelki
•	 Maksimalna	daljava	daljinskega	
    upravljanja FM-Master 
    znaša 80 m 

inscenio
Fleksibilno in dekorativno 
ravnanje s elektriko

InScenio 
Dimmer

InScenio 
230

InScenio 
FM-Master 1

InScenio 
FM-Master 2

InScenio 
FM-Master 3

InScenio 
FM-Profimaster

Mera (D x Š x V) mm 80 x 60 x 130 215 x 155 x 295

Nominalna napetost 220 – 240 V / 50 Hz

Maks. skupna obremenitev moči  W 300 3600

Maks. obremenitev toka A 1,3 16,0

Garancija* leto 2 3

Vtičnica, stalne kosov – 4 x 230 V 2 x 220 – 240 V 1 x 220 – 240 V –

Vtičnice za vklop / izklop, maks.. 2000W kosov – – 2 x 220 – 240 V 3 x 220 – 240 V 2 x 220 – 240 V

Vtičnica, brezstopenjska regulacija kosov 1 x max. 30 – 300 W – 1 x max. 40 – 320 W 1 x max. 1250 W*1

Številka izdelka 51160 55433 54978 36310 36311 56886

Obložni kamen, 
kot naravni 

Pokrov za zaščito proti 
brizganja vode

Daljinski 

upravljalec

Glavni modul

*Največ 1 priključek po črpalki 75
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S široko paleto izdelkov za gradnjo ribnika grajenje 
vrtneg jezera postane presenetljivo preprosto: vse 
vrste jezer so majhne rezine narave v vrtu, ki pomenijo 
posebnost vsakega vrta. Od najmanjšega ribnika, prek jezer 
z ribami, do velikih kopalnih jezer - OASE izdelki zagotovljajo 
odgovore na vse vaše posebne potrebe.

Prvovrstne in prožne OASE folije so odlično prilagodljive 
posebni velikosti in obliku jezera: AlfaFol se izdeluje od PVC-
-a, OaseFol od EPDM-a. Lahko se sosema zaupate v našo 
kvalitetno, nadzorovano folijo s dolgotrajno življenjsko doba 
– za ketero dobite celo do 20 let garancije!

»Grajenje jezera 
z lahkoto«

OASE-mAtEriAli zA grAjEnjE jEzErA viSOkE kAkOvOSti,  
trAjni in zAnESljivi 
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Folije dopolnjujejo geotekstili in dobro premišljen izbor 
dodatkov širokog spektra, ki so vsi popolnoma v skladu z na-
menom, tako da so filtri in električni priključki skoraj nevidlivi, 
ker odlično prilegajo v naravnem okolju.

grAjEnjE jEzEr in 
dEkOrAcijA

grAjEnjE ribnikOv kOrAk zA kOrAkOm:

Opis na str. 79.  

jEzErSkE fOlijE in gEOtEkStiliA 
Tip in uporaba 

Vseeno ali gre za EPDM ali PVC folijo, OASE ponuja veliko 
izbiro visoko kakovostnih materialov. Pred polaganjem folije 
v vsakem primeru uporabite geotekstil, ki ščiti folijo pred 
morebitnimi poškodbami.

gOtOvi jEzErSki bAzEni

HiTer in enosTaven način grajenja jezer

Jezerski bazeni iz plastike so zlahka dostopna v različnih 
velikostih, tako da se lahko vstavijo v vsaki vrt.
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Pri ostvaritvi sanj prvi korak mora biti vedno pravilno 
načrtovanje.   Odvisno od velikosti in lege vrta ali terase, 
izberite in načrtujte vodno območje tako, da ustreza datim 
okolnostima. Samo nekaj osnovnih pravil je treba izpolnjevati, 
da bi se lahko veselili vašemu vrtu za dolgo časa.

Tip jezera:    najbolje je, če se ribnik gradi v bližini terase, da 
bi vedno lahko spremljali življenje malih žival, ki živijo v njem. 
Če se pa odločite za okrasno jezero, v katerem so pogosti žabji 
koncerti, gradite ribnik v oddaljenem kotu vrta, da vas žabe ne 
motijo po noči. Spektakularne vodne igre in druge sodobne 
vodne elemente lahko vključite v oblikovanje terase. 

Sončno sevanje: 
štiri do šest ur direktne sončne svetlobe na dan je idealno za je-
zera. V primeru da se jezera namestijo na sončni lokaciji, pomoč 
lahko najdemo v povečanju globokih območij, tako da se voda 
manj segreje, in preprečuje se pojava alge.

Drevesa in grmičevje:  listavci in iglavci, ter močno ukore-
ninjene rastline morajo biti po možnosti dlje od jezera.

Globina vode: Da bi preprečili popolno zamrzovanje po zimi, 
priporočamo, da globina vode v najgloblji točki jezera znaša 
vsaj 80 cm. (V jezerih z ribami: 120 cm).

V osnovno opremo vrtneg jezera spadajo:
•	 jezerska	folija	ali	gotovi	bazen
•	 geotekstilia	za	zaščito	folije
•	 črpalka,	eden	filter	za	delovanje	vodne	igre	ali	potoka
•	 filter	za	biomehansko	čiščenje	jezera
•	 čistilec	gladine	(skimmer)	za	čiščenje	vodne	površine
•	 zračnik	za	oskrbo	vode	s	kisikom

Načrtovanje & realizacija: skrbno načrtovanje že na 
začetku

1

2

4

3

1

2

4

3

Cona globoke vode 
Tukaj lahko postavite filter za hranjenje in potočno črpalko, ali 
odtočni kanal 

Cona plitve vode   
Zagotavlja prostor za rastline in mikroorganizme, s čimer prispeva k 
zmanjšanju hranil v jezeru. V jezeru naj bi bila v globini od približno 
30-40 cm, morala bi pa biti široka, kot je le mogoče

Cona močvirja  
Idealna za bujno vegetacijo okoli jezera

Potočni bazen (opcija)
Že pri izbiri lokacije potoka je treba paziti na različne stopnje in  
globine, ter na velike prepeljave, da bi zagotovili dodatno gibanje  
in več kisika v ribniku.
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4. Geotekstilia 
Ko ste odstranili zemljo,  razprostrejte geo-
tekstil v strugi, zaradi zaščite pred vdorom 
korenin in kamnov.

3. Določba velikosti folije in 
geotekstila
Nato izmerite z vrvico potrebno dolžino 
geotekstila in folije. Računajte dosti več, kot je 
neophodno.

8. Jezerska tehnika
Med montažo OASE-tehnike (črpalke, filtra, 
razsvetljave), pozorno preberite opis in na-
vodila za uporabo. Zavestno jim se pridržite 
med delovanjem. 

5. Jezerska folija in kamna 
folija
Nato previdno položite folijo. Oblikovanje 
obale jezera naj bi bilo v skladu z naravo, za 
to uporabite kamno folijo.

6. Zasaditev rastlin na ravne dele 
Za sajenje rastlin na ravnih delih uporabite 
kokosovo preprogo. To omogoča hitro in opti-
malno oprijemanje korenin.

7. Zasaditev rastlin na strme dele 
Za sajenje rastlin na strmih mestih uporabite 
rastlinske vrečke. Prvo jih pritrdite na robu jeze-
ra, obtežite jih s  kamenjem, potem lahko zasa-
dite rastline.

grAjEnjE jEzErA z lAhkOtO
Korak za korakom, s OASE izdelki

9. Prodniki in voda  
Po izravnanju  gramoza, končno lahko pride 
voda v ribnik: prvič ga napolnite le na pol, 
in če je folija v celoti poravnana, lahko ga 
napolnite celega.

10. Montaža delih na robu 
jezera 
Končno lahko izoblikujete s kamni ali prodniki 
rob in okolino jezera, po želji

11. Osvetlitev
Ne pozabite že pri načrtovanju misliti na 
večerne ure: izberite ustrezne luči ribnika.

Konec!
Rezultat je spaktakularno vodno okolje, s 
gradbenimi materiali in tehniko OASE-a.  

1. Lokacija  
Pravo mesto vrtneg ribnika je v pol-senci:  
4-6 sončnih ur na dan je idealna rešitev

2. Obris jezera
Trasirajte najprej obris jezera s peskom. Raz-
lične globinske cone tudi označite s peskom.

Ekstra
Vodnik za kalkulacijo
Koliko folije rabimo za eno jezero?     
 Imamo dve formule za izračun:

Dolžina + 2x globina (najnižja točka struge) + 2 x 50 cm = dolžina 
folije

Širina + 2x globina (najnižja točka struge) + 2 x 50 cm = širina folije 
 
Predlog 
Deloma zaradi agresivnih korenin, npr. bambusov, folija se lahko 
poškoduje. Zato poskrbite, da močno ukoreninjene rastline ob jezeru 
bodo vedno nameščene s folijo za zaščito korenin in Rhizome- 
pregrado. Priporočamo da se preden kot začnete gradnjo  
konsultirate s strokovnim trgovcem.
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Folija kot temelj 

Vzpostavitev ribnika s folijo ponuja neskončno veliko prilož-
nosti. Čim večji ribnik, čim intenzivnija poraba, izberite debe-
lejšo folijo. Posamezni elementi folije se hitro in enostavno 
povezujejo z ustrezno dodatno opremo OASE.

Na voljo v različnih izvedbah: 
 
Folija za jezero

•	 Folije od kavčuka OASEFol in EuroFOL EPDM so raztegljive 
in močne,  prilagodljive za polaganje,  in dobre za obdelavo. 

•	 Folija AlfaFol PVC je na voljo v dveh debelinah  
(0,5 mm in 1 mm) in dveh različnih barvah.

Folija za kopalna jezera 

•	 Folija SchwimFol je izjemno robustna in odlično  

uporabljiva pri kopalnih jezer.

gEOtEkStiliA &  fOlijA
Vrste folij in uporabna področja 

Priporočamo vam, da pri gradnji jezer uporabljate geotekstil v vseh primerih, tako boste 
zaščitili folijo proti skale in korenine..
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Dekorativna kamna folija 

Močna dekorativna kamna folija, 
ki se hitro in enostavno nanese na folijo s PVC-lepilom ali 
lepilom UNIFIX +. Na voljo v štirih različicah širine.

Geotextilia

Priporočamo vam, da pri gradnji jezer uporabljate geo-
tekstil v vseh primerih, tako boste zaščitili folijo proti skale 
in korenine (s izjemo bambusa). Na voljo v treh debelinah: 
200g/m2, 400 g/m2 in 500g/m2. Ta zadnji se priporočuje 
pri gradnji kopalnih jezer

Ekstra

Tradux, stenski in prevod folije
•	  Primeren za jezerske folije,  

polietilenske bazene in baze-
ne od steklenih vlaken

•	  Za varno izpeljavo plastinih 
cevi in električnih vodov

•	  Enostaven za sestavljanje s 
pomočjo praktičnih vijačnih 
priključkov 

•	  Mere priključkov: 3/4“, 1“, 1 
1/4“, 1 1/2“, 2“

Številka izdelka: 57154

Pribor za gradnjo jezer 

Komplet za popravilo PVC folije 
•	  Zelo močno lepilo za podvodno uporabo
•	  Neškodljiv za ribe in rastline

Številka izdelka: 50843

UniFix+ embalaža od 290 ml 
•	 Visoko zmogljivo splošno lepilo 

za različite folije in temelje
•	  Lahko se uporablja tudi pod 

vodo

Številka izdelka: 57148

Lepilo za PVC folije
•	  Hitro in enostavno lepi vse vrste PVC folije
•	  Embalaža od 250 ml za 1 m3

•	  Embalaža od 1000 ml za 4 m3

Številka izdelka: 36861 (250 ml)
Številka izdelka: 36862 (1000 ml)
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Geotextilia & jezerska folija & bazen
OASEfOl EPDM fOlijA

GEOtExtiliA

Geotekstilia Mera (d x š) Kakovost (g/m2) Teža role  (kg) Širina role  (m) Notranji premer role (mm) Barva Številka izdelka

Zaščitna geotekstilia
200 g/m2 / 2 x 50 m 75,00 x 2,00 200 45,00 2,0 76 bela   43333

Zaščitna geotekstilia
400 g/m2 / 2 x 50 m 50,00 x 2,00 400 50,00 2,0 76 siva   53199

Zaščitna geotekstilia
500 g/m2 / 2 x 40 m 40,00 x 2,00 500 50,00 2,0 76 bela   37248

Opis:

•	Zanesljivo	ščiti	folijo	proti	kamenja	in	korenin	(razen	bambusa)
•	Material:	PES	sintetična	vlakna

AlfAfOl fOlijA

Opis

•	 Enostavno	rokovanje,	saj	je	izdelek	fleksibilen
•	 Enoslojna,	črne	barve,	odporna	proti		UV	žarke
•	 Trajni	šivi	varjenja			
•	 Odporna	na	gnilobo	
•	 Ne	škodi	ribam
•	 Odporno	na	hladnost	usklajeno	s	standardom	DIN	53361	
•	 PVC	brez	regenerta	in	kadmija
•	 Material:	PVC
•	 Garancija*:	15	let

AlfaFol Mera (d x š) Debelina (mm) Teža role  (kg) Širina role  (m) Notranji premer role (mm) Barva Številka izdelka

AlfaFol 0,5 mm 100,00 x 2,00

0,50

130,00

2,10 76 črna

  57483
50,00 x 4,00 130,00 57484

40,00 x 6,00 155,00   57490

30,00 x 8,00 155,00   57493

AlfaFol 1,0 mm 50,00 x 2,00

1,0

130,00

2,10 76 črna

  53622
25,00 x 4,00 130,00   51294
25,00 x 6,00 200,00  37169
25,00 x 8,00 265,00   37170

20,00 x 10,00 265,00   55190
15,00 x 12,00 235,00   55191

AlfaFol 1,0 mm 25,00 x 4,00

1,0
130,00

2,10 76 olivno zelena
  37205

25,00 x 6,00 200,00   37206
25,00 x 8,00 265,00   37207

KAMnitA fOlijA
Kamnita 
folija Mera (d x š) Debelina (mm) Teža role  (kg) Barva Material Številka 

izdelka Opis

0,4 x 25 0,5 35

pesek PP

  36290 •	 Trajna,	trpežna	dekorativna	folija	z	fino	kamnito	oblogo
•	Prevleka	fliz	na	spodnji	strani,	na	katero	se	lahko	zalepi	

PVC folija
•	Garancija	2	leti

0,6 x 20 0,5 45   36291
1,0 x 12 0,5 50   36292
1,2 x 12 0,5 60   36330
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Opis

OaseFol, folija 
za kopalno 
jezero

Mera (d x š) Debelina (mm) Teža role  (kg) Širina role  (m) Notranji premer role (mm) Barva Velikost role  (m2 / kos) Številka izdelka

OaseFol EPDM 
1,0 mm

20,12 x 8,02 1,00 190,41 2,15 120 črna 161,36 36272
30,48 x 3,05 1,00 120,85 2,15 120 črna 92,96 50668
30,48 x 3,96 1,00 158,11 2,15 120 črna 120,70 50859
30,48 x 4,27 1,00 169,19 2,15 120 črna 130,15 50671
30,48 x 4,88 1,00 193,36 2,15 120 črna 148,74 50672
30,48 x 5,49 1,00 217,53 2,15 120 črna 167,34 50673
30,48 x 6,10 1,00 250,00 2,15 120 črna 185,93 50860
60,96 x 6,10 1,00 483,41 3,35 120 črna 371,86 50675
30,48 x 7,32 1,00 290,04 2,15 120 črna 223,11 50676
30,48 x 8,02 1,00 320,22 2,15 120 črna 244,44 50861

30,48 x 10,06 1,00 366,62 3,35 120 črna 306,63 50678
30,48 x 12,20 1,00 484,00 3,35 120 črna 371,86 36906
60,96 x 12,20 1,00 966,82 3,35 120 črna 743,71 36908
30,48 x 15,25 1,00 600,00 3,35 120 črna 464,82 36910

Bazen 150 l Bazen 250 l Bazen 500 l Bazen 750 l Bazen 1000 l 

Mera (D x Š x V)  m 1.20 x 0.80 x 0.45 1.35 x 0.92 x 0.54 1.78 x 1.26 x 0.56 2.10 x 1.40 x 0.60 2.40 x 1.40 x 0.62

Neto teža     kg 2.50 3.60 8.80 17.10 19.00

Garancija*	 leto 15
Prostornina v l 150 250 500 750 1000

Opis
•		Pripravljeni	bazeni	celo	do	velikosti	1	m3

•		Hitro	in	enostavno	sajenje	rastlin,	zahvaljojoč	vnaprej	oblikovanih	rastlinskih	conah

Številka izdelka 36790 36767 36768 36769 36770

fOlijA zA KOPAlnA jEzErA

Folije za kopalna jezera Mera (d x š) Debelina (mm) Teža role  (kg) Barva Material Številka 
izdelka Opis

SwimFol Classic 1,5 mm 2 x 15 1,5 60 olivno zelena PVC   37246 Ekstremno odporna, garancija 15 let

•		Odpornost	na	UV	žarke
•	Odpornost	na	ozon
•	 Izjemno	dolga	življenjska	doba

•	Raztegljiva	in	prilagodljiva
•	Za	ribe	in	rastline	ni	škodljiva,	po	WRC
•	Nevtralna	za	okolje	in	lahko	se	reciklira

•	 Integriran	merilni	trak
•	Material:	kavčuk
•	Garancija:	20	let

Bazen 
380 x 780 x 450 mm

Bazen 
750 x 750 x 450 mm

Bazen 
1150 x 750 x 450 mm

Bazen 
1150 x 1550 x 450 mm

Mera (D x Š x V) m 0,38 x 0,78 x 0,45 0,75 x 0,75 x 0,45 1,15 x 0,75 x 0,45 1,15 x 1,55 x 0,45

Neto teža kg 2,00 4,50 7,00 14,00

Garancija*																																																																					leto 15

Prostornina  l 80 180 280 600

Prostornina •				Pripravljeni	bazeni	iz	močnega	materiala
•	 Moderne,	pravokotne	oblike

Številka izdelka 50758 50759 50760 50761
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•	 Košara za rastline, okroglasta 13: 13 x 13 x 10 cm
 Številka izdelka 52630
•	 Košara za rastline, okroglasta 22: 22 x 22 x 12 cm
 Številka izdelka 52632
•	 Košara za vodne lilije, okroglasta: 40 x 40 x 28 cm
 Številka izdelka 54318 
•	  Košara za rastline, pravokotna 11: 11 x 11 x 11 cm
 Številka izdelka 53754
•	 Košara za rastline, pravokotna 19: 19 x 19 x 9 cm
 Številka izdelka 52631
•	 Košara za rastline, pravokotna 23: 23 x 23 x 13 cm
 Številka izdelka 52633 
•	 Košara za rastline, pravokotna 28: 28 x 28 x 18 cm
 Številka izdelka 53755
•	 Košara za rastline, pravokotna 35: 35 x 35 x 26 cm
 Številka izdelka 54313 
•	  Košara za rastline, ovalna 45: 45 x 18 x 15 cm
 Številka izdelka 53756 

Tekstilne torbe za rastlin
Torbe za rastlin izdelane iz močnega tekstila, 
odporne na rast korenine

•	 Torba	za	rastline,	tekstil,	okroglasta	15:	15	x	15	x	15	cm
 Številka izdelka 51189 
•	Torba	za	rastline,	tekstil,	okroglasta	25:	25	x	25	x	25	cm
 Številka izdelka 51190 
• Torba za rastline, tekstil, pravokotna 18: 18 x 18 x 18 cm
 Številka izdelka 51191 
•	 Torba za rastline, tekstil, pravokotna 25: 25 x 25 x 25 cm
 Številka izdelka 51201
•	 Torba	za	rastline,	tekstil,	pravokotna	30:	30	x	30	x	30	cm
 Številka izdelka 51203 

•	Velikost	luknje	na	mreži:	20	mm	x	20	mm 
Številka izdelka: 53762 

Preproga za brežine
Kokosova preproga za brežine 

Ekstra

Plastične 
košare  za rastlin 
Košare za rastlin izdelane iz močne plastike, 
odporne na rast korenine

•	  Vsebina: 4 kosov  torbi za rastline
•	  Velikost: 60 x 100 cm
•	  Velikost žepa: 20 x 50 cm

Številka izdelka 36296

Torba za rastline
Torba za rastline od jute
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Zaščita od škropljenja vode, naravna zunanjost 

Kamni za pokrivanje 

•	  Zaščita od škropljenja vode, 
naravna zunanjost podobna 
kamninam

•	  Odpornost na vremenske spre-
membe, iz trpežnega materiala

•	  Po meri primerni za izdelke OASE 
FiltoClear/FiltoMatic,  
oziroma InScenio FM-Master 

•	  Naravna peščena podoba, ki se 
optimalno prilagaja jezeru in 
okolju

FiltoMatic	Cap	CWS
FiltoCap pesek InScenio Rock pesek

„L“ mera „XL“ mera

Velikosti (d x š x v) mm 450 x 450 x 350 450 x 650 x 350 570 x 570 x 350 300 x 300 x 400

Neto teža kg 4,60 5,26 4,16 2,46

Garancija* 2

Povezljivi izdelki
FiltoMatic 7000,  
FiltoMatic 14000

FiltoMatic 25000 FiltoClear 3000 – 30000 AquaOxy 4800, InScenio

Barva kamnito siva pesek

Številka izdelka 50268 50269 50420 50417
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Tip!

Da bi se dalj časa veselili vašemu vodometu, 
redno odstranjivajte umazanije in vodni kamen 
iz naprave.

Waterfall 
30

Waterfall 
60

Waterfall 
90

Mera (D x Š x V)  mm 140 x 300 x 100 140 x 600 x 100 140 x 900 x 100

Neto teža kg 1,60 2,62 6,00

Garancija *G leto 2

Povezava na sesalni strani mm (“) 25 (1 ’) 32 (1¼ ’)

Číslo produktu 50704 50585 50706

ElEmEnti vOdOmEtOv  

Spektakularni vodomet iz 
nerjavečega jekla

•	 Kompakten in močan vodomet, iz kakovostnega,  
nerjavečega jekla (1.4401)

•	 Enostavna namestitev v trdnih strukturah ali na steno, 
s 3 različnimi širinami (30 cm, 60 cm in 90 cm)

•	 Ravnomerna	vodena	zavesa	do	višine	enega	metra

START

   Ekstra

Višina vodometa 
(od vodne razine)

Waterfall 
30

Waterfall 
60

Waterfall 
90

0,80 – 1,00 m AquaMax Eco 
3500 – 4000

AquaMax Eco 
4000 – 6000

AquaMax Eco 
4000 – 8000

0,40 – 0,60 m AquaMax Eco 
2500

AquaMax Eco 
3500 – 4000

AquaMax Eco 
4000 – 6000

0,20 m AquaMax Eco
2500

AquaMax Eco 
3500 – 4000

AquaMax Eco 
4000 – 6000

Za uresničitev popolne vodene zavese je treba izbrati 
črpalko ustrezne velikosti. Za nasvet obrnite se  
strokovnem trgovcu OASE-a.

Črpalko AquaMax Eco lahko najdete na str. 18

   

Elegantna LED osvetlitev
LED osvetlitev elementov vodometa v dveh 
različnih širinah  (30 in  60 cm). Zlahka se 
priključi drugim elementom OASE vodometa.  
Številka izdelka: 51205 (model 30 cm)
51209 (model 60 cm)
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Najprej pripravite trdno 
površino (npr. betonsko 
ploščo), ki bo temelj vodometa.

S pomočjo dvema vijakoma 
pričvrstite vodometno enoto 
trdnemu podnožju.  

Pomembno je, da vodomet stoji 
popolnoma vodoravno!  Uporabite 
vodno tehtnico.

Priključite cev in črpalko. Odprite 
zadnjo ploščo in priključite cev. 
Odvedite cev, in potopite črpalko  
v vodo. To je vse!

rES prEprOStO  
Primer	za	izvedbo	(Waterfall	Set	30)

pribOr zA vOdOmEt
Pribor za vodomet z modernim 
dizajnom ohišja iz nerjavečega 
jekla START

•	  Stojalo vodometa iz nerjavečega jekla; širina 30 in 60 cm
•	  S pomočjo dvema vijakoma enostavno se pričvrsti  

trdnemu podnožju (npr. betonska plošča); lahko ga 
namestite tudi v plitvi vodi ali na robu ribnika

•	  Vzdrževanje je enostavno, zaradi snemljivi zadnji plošči
•	  Nasvet o izvedbi del: s plastično posodo za vodo ter z 

ustreznim pokrovom: preprosto ga privijte na pokrov, 
okrasite ga z gramozom – in konec! 

•	  Nerjaveče jeklo 1.4401
•	  Samo v primeru vodometa SET 30: komplet vsebuje  

črpalko s kapaciteto 2.500 l / h 

Waterfall  
Set 30

Waterfall  
Set 60 Solo

Mera (D x Š x V) mm 125 x 350 x 600 145 x 650 x 600

Neto teža kg 8,00 15,00

Garancija *G leto 2

Poraba W 40 –

Električni kabel m 10,00 –

Številka izdelka 50584 51163
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AquaMax Eco Classic 2500
AquaMax Eco Classic 3500
AquaMax Eco Classic 5500
AquaMax Eco Classic 8500
AquaMax Eco Classic 11500
AquaMax Eco Classic 14500
AquaMax Eco Classic 17500
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AquaMax Eco Twin 30000
AquaMax Eco Twin 20000
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AquaMax Expert 30000
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0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Bachlau�reite in m

Ba
ch

la
u�

öh
e 

in
 m

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,00

Bachlau�reite in m

Ba
ch

la
u�

öh
e 

in
 m

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

AquaMax Eco Premium 16000
AquaMax Eco Premium 12000

AquaMax Eco Premium 20000

AquaMax Eco Premium 8000
AquaMax Eco Premium 10000

AquaMax Eco Premium 6000
AquaMax Eco Premium 4000
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AquaMax Expert (PRO) Vidi strano 22

AquaMax Eco Twin (PRO) Vidi strano 21

Diagram potoka
Katera črpalka ustreza vašemu potoku?
Naslednji diagrami so priporočila za pravilno izbiro črpalke 
za vaš potok (povprečna poraba potoka).
Zajeli smo pribl. 5 m cevi premera  1 1/2 „ (izguba tlaka pribl. 
0,15 m vode pri vodometu od pribl.  0,15 m). 

Praktična formula za pravilno izbiro potok–črpalka:
širina potoka v cm-ih x 1,5 l/min = učinek l/min

Nový

AquaMax Eco Classic (START ) Vidi strano 18

AquaMax Eco Premium (PRO) Vidi strano 19

AquaMax Eco Premium / 12 V (PRO) Vidi strano 19
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Oznaka energetske učinkovitosti v EU ponuja informacije o nekaterih delih razsvetljave, kot so npr. poraba  izdelka in druge značilnosti.  
Energetsko učinkovite LED žarnice so razporejene od A ++ do A, halogen žarnice v razred B in C. 
Sledi pregled lastnosti OASE razsvetljave.

razvrstitev po energijske učinkovitosti 

Ekstra

Razvrstitev OASE svetilk 
po energijske učinkovitosti 

Številka 
izdelka Izdelek Str. v kata-

logu
Energetski 

razred
Vsebuje LED 

žarnico
Žarnica se ne 

more nadome-
stiti

Uporaba žarnic 
naslednih raz-

redov

Vsebuje LED žarnico, 
lahko se uporabja sku-
paj z žarnic naslednih 

razredov

Razvrstitev žarnice  
ki se nahaja v izdelku

50527 LunAqua Classic LED Set 1 71 A A++ to A A

50530 LunAqua Classic LED Set 3 71 A A++ to A A

57034 LunAqua 3 LED Set 1 71 A A++ to A A

57035 LunAqua 3 LED Set 3 71 A A++ to A A

50512 LunAqua Mini LED 72 A+ x x

50513 LunAqua Mini LED warm 72 A+ x x

50507 LunAqua Maxi LED Set 1 72 A x x

50508 LunAqua Maxi LED Set 3 72 A x x

50509 LunAqua Maxi LED Solo 72 A x x

42633 LunAqua Power LED Set 1 73 A++ x

42634 LunAqua Power LED Set 3 73 A++ x

42635 LunAqua Power LED W 73 A++ x

42638 ProfiLux Garden LED RGB 73 A x x

54034 LunAqua 10 Halogen 73 A B-E

50366 LunAqua 10 LED/01 73 A x

54314 LunAqua 35 Set 73 B B-E C

40290 LunAqua Micro Eco Set 74 B B-E C

56903 LunAqua 3 Set 1 74 B B-E C

56904 LunAqua 3 Set 2 74 B B-E C

56905 LunAqua 3 Set 3 74 B B-E C

56894 LunAqua Solar 75 A A++ to A A

51205 Waterfall Illumination 30 90 B x x

51209 Waterfall Illumination 60 90 B x x

A+

A
B
C
D
E

A++
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V primeru prepogostega čiščenja bakteriji se ne morejo nastaniti v 
zadostnem številu na filtrirno gobo. Če je pa čiščenje preredko, gobe 
ne morejo pobrati več umazanij, in hitrost pretoka vode se znatno 
zmanjša. Garancija za čisto vodo je veljavna, če se, v skladu s predpisi 
navodil, OASE izdelek uporablja za predviden namen in na predvi-
deni način. Časovni okvir je največ 3 leta od datuma nakupa  
(v primeru  nadaljnje prodaje, garancija se ne bo začela znova).

Garancija za čisto vodo se lahko zahteva prek spletne registracije ali 
prek telefona. V roku treh mesecev od dneva nakupa registrirajte se 
na internetu https://www.oase-livingwater.com/ ali pokličite kon-
taktno službo OASE na naslednji številki. +36 1 393 50 40

Pogoji zahtevka za podaljšanje OASE garancije

Garancijska doba za vsak izdelek je določen v informativnem gradivu, 
ki je priložen kupljenem izdelku. Na zahtevo strank za nekatere proiz-
vode garancijski rok se lahko podaljša za nadaljno 1 ali 2 leti. Začetek 
garancije je dan nakupa pri strokovnemu trgovcu OASE-a. V primeru  
nadaljnje prodaje, garancija se ne bo začela znova. Odobritev kakršne 
koli garancijskega servisa ne podaljša garancijski rok, in ne pomeni 
ponovni začetek. Izpolnjevanje garancije je v odvisnosti od odločbe 
OASE-a: popravilo okvarjenega dela, ali zamenjava s podobnim / 
enako vrednostnim proizvodom, z izključitvo daljnih zahtevov. 

Podaljšanje garancije ne omejuje zakonske garancijske pravice 
stranke. Ponudnik garancije za OASE izdelke je  OASE GmbH, Hörstel.

Podaljšanje garancije se lahko zahteva samo v roku 2 let po nakupu, 
na spletnoj strani ali kontaktni službi OASE-a, s priloženimi podatki, ki 
so navedeni.  On-line registracija: 

https://www.oase-livingwater.com 
OASE hotline +36 1 393 50 40.

garancija
Pogoji garancije 
Ponudnik garancije za OASE izdelke je  OASE GmbH, Hörstel. Podatke 
o garancijskem obdobju posameznih proizvodov lahko najdete v 
informacijskem materialu kupljenega izdelka. Začetek garancije je 
dan nakupa pri strokovnemu trgovcu OASE-a. Seznam specializiranih 
trgovcev najdete na spletni strani:  www.oase-livingwater.com. 
V primeru  nadaljnje prodaje, garancija se ne bo začela znova.

Garancija zajema materialne okvare ali poškodbe, ki izhajajo iz pro-
izvodnje, vendar ne velja za okvare, ki so posledica nepravilnega za-
gona obratovanja, ali nepravilne uporabe. Da bi se izognili nepravilne 
uporabe izdelka, prosimo da se v svojem interesu držite navodila za 
uporabo, ki je priključen vsakemu izdelku, ker za poškodovanja, ki pri-
hajajo iz   nepravilne uporabe, nepravilnega upravljanja ali zlorabe, ne 
prevzemamo nobene garancije. Garancija ne velja za obrabne dele. 
Precizno definicijo obrabnih del, ki izključojo garancijo, najdete – kot 
del garancije – v navodilu za uporabo.

O načinu izpolnjevanja garancije odloča OASE: ali bo popravil 
okvarjeni del, ali, če to ni izvedljivo, zamenil ga s podobnim / enako 
vrednostnim proizvodom, z izključitvo daljnih zahtevov. Odobritev 
kakršne koli garancijskega servisa ne podaljša garancijski rok, in ne 
pomeni ponovni začetek.

Pogoji OASE garancije za čisto vodo

OASE zagotavlja vsem strankam čisto vodo za vse OASE filtrirne 
sisteme, ki so bili izbrani na podlagi izbirne tabele, za sisteme, ki so 
izoblikovani usklajeno z navodili za uporabo, za sisteme, katerim so 
dodajani ustrezni bakteriji za pogon delovanja filtra, zaradi zagotavl-
janja čiste vode.

Čista voda pomeni da ribe, rastline in kamne lahko spoznate do glo-
bine enega metra. V ribnikih kjer živijo nitaste alge, šteje se da je voda 
čista, saj alge komaj predstavljajo plavajoči materiali. Voda jezera 
ni voda iz pipe, lahko se zgodi da postane motna, razbarvana – to 
je naravna pojava, zato ni zajeta v garanciji. Garancija za čisto vodo 
se nanaša izključno na tradicionalna jezera. Definicija jezera: jezero 
je umetno izdelana voda, izdelana iz folije ali jezerskega bazena, 
površina jezera je vsaj v eni tretjini nastanjena z rastlinami, dobi pa 
dnevno 4-6 ur sončnih žarkov. Lokacija jezera se nahaja vsaj 4 m od 
zimzelenih ali listnatih dreves. 

Pri prve uporabe in spomladi pri ponovnem pogonu črpalke je treba 
dodati OASE bakterije za pogon delovanja filtra. Odvisno od obreme-
nitve jezera lahko traja tudi do šest tednov dokler se jezero prečisti. 
OASE filtri delujejo mehanično in tudi biološko. Za biološko čiščenje 
nastanjujejo se v vodi bakterije. Garancija za čisto vodo predpostavlja 
da v sezoni uporabe (cca. od marca do septembra) črpalka in sistem 
filtracije deluje neprekinjeno 24 ur dnevno.
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Z registracijo zahteve za “garancijo čiste vode“ in „podaljšano 
garancijo“ stranka se strinja da osebne podatke, ki jih je dala, OASE, 
v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, shrani ter uporabi 
za notranje poslovne namene in oglaševanje. V vsakem koraku 
obdelave, kot so sprejetje, obdelava in prenos podatkov, OASE se 
ravna v skladu z zakonom. Sprejete informacije, ki so potrebne za 
garancije, shranjujemo, in v obsegu, potrebnem za naše službe, 
posredujemo pristojnem partnerju, ki zagotavlja storitve. Naslov 
stranke in podatke o naročilu obdelujemo za naše marketinške cilje. 
Za zunanje marketinške cilje odpremljamo samo podatke, ki jih 
omogoča zakon o varstvu podatkov.  

Uporabo osebnih podatkov za marketinške cilje laho prepovedate v 
vsakem trenutku, brez obrazložitve, pismeno na poštanski adresi: 

Oase Kft., 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13,  
ali e-pošti, poslani na naslov:  
info.hu@oase-livingwater.com. 

 
To ne velja za podatke, ki so potrebni za garancijske ukrepe.  
Po sprejemu vašeg pismeneg prepoveda ustrezni podatki ne 
bodo uporabljeni v druge namene, razen garancijske, ne bomo 
jih obdelovali, prenašali in ne bomo vam poslali več reklamnega 
materiala, katalogov.  
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OASE Trgovsko podjetje  ·  1016  ·  Budapest  ·  Hegyalja út 7-13.  
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Vaš strokovni trgovec OASE




