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ALL FOR
WATER

AKVAKULTURA
TO NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ
V ČIŠTĚNÍ VODY

MIKROSÍTOVÉ FILTRY:
IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ
PRO AKVAKULTURY
Čistá voda není důležitá jen
pro lidi, ale také pro zvířata.
Voda v rybích farmách a KOI
jezírkách musí být řádně
čištěna, aby byly zajištěny

ty nejlepší podmínky pro ryby.
Náš IN-EKO team má velké
zkušenosti s ﬁltrací vody
nejen na rybích farmách a KOI
jezírkách, ale také

v zoologických zahradách,
kde je potřeba čistit vodu
pro vodní živočichy.

Mikrosítové bubnové a diskové ﬁltry společnosti IN-EKO TEAM nabízí ideální řešení
pro recirkulaci akvakulturních systémů (RAS). Tato inovativní ﬁltrační technologie zajišťuje
vysokou účinnost ﬁltrace a nízkou spotřebu oplachové vody.

BUBNOVÝ FILTR
– Filtrační tkanina s velikostí otvorů
od 20 μm
– Kapacita ﬁltru až 250 l/s

DISKOVÝ FILTR
– Filtrační tkanina s velikostí otvorů od 5 μm
– Kapacita ﬁltru až 1000 l/s
– Velká ﬁltrační plocha na malé zastavěné
ploše

Použití certiﬁkovaných a velmi kvalitních materiálů
zaručují dlouho a spolehlivou životnost.

Možnosti kvality nerez oceli:
AISI304, AISI316L, AISI316Ti

POUŽITÍ

KOI jezírka

Zoologické zahrady

Rybí farmy

VÝHODY
–
–
–
–
–
–
–
–

Rychlá návratnost investice
Snižuje množství chemických přípravků
Zaručuje zdraví ryb
Filtrace nátokových vod - odstranění NL a řas
Rychlá výměna ﬁltračních segmentů díky patentovanému systému CLI-CLO
Oplachové trysky brání před ucpáním
Žádné části nepotřebují promazání = žádné nebezpečí kontaminace vody
Robustní konstrukce a vysoce kvalitní materiály zaručují dlouhou životnost

RYBNÍKÁŘSTVÍ POHOŘELICE, CZ
– Mikrosítový bubnový ﬁltr, typ 5BMF_10_O,
5BMF_13_O
– 1 + 1 ks
– Max. kapacita: 7 l/s na zařízení
– Filtrační tkanina: 20 μm
– Nečistoty na nátoku: 40 mg/l
– Umístění: Filtrace odpadních vod z rybích farem
– Zachytávání jiker

RYBÁŘSTVÍ HROBY, CZ
–
–
–
–
–
–

Mikrosítový bubnový ﬁltr, typ 4FBO
8 ks
Max. kapacita: 60 l/s na zařízení
Filtrační tkanina: 35 μm
Nečistoty na nátoku: 60 mg/l
Umístění: Filtrace odpadních vod z rybích farem.
Především chov sumečků. Čistění odpadních
vod v cirkulačním obvodě čištěné vody pro
chov ryb.

LAGOONS BANÁT, CZ
–
–
–
–
–
–

IN-EKO TEAM se specializuje na výrobu
ﬁltrace a zařízení pro čištění odpadních
vod již více než 25 let

Mikrosítový bubnový ﬁltr, typ 2FBO
1 ks
Max. kapacita: 9 l/s na zařízení
Filtrační tkanina: 60 μm
Nečistoty na nátoku: 25 mg/l
Umístění: Filtrace vody v jezírku.
Jezírko je určeno na chov KOI kaprů.
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