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»Moj vrt – OASE vrt «
Prekrasne ideje: voda in svetloba v 
vrtu
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Dragi prijatelji voDe!  Počasi spet prihaja naš čas. Pomlad se že bliža in ljubitelji vrtov 
že nestrpno pričakujejo svoj priljubljeni letni čas: selitev na vrt. Katerokoli vrsto stila imate radi, 
klasični stil, romantični ali celo moderni stil: spoznajte nove možnosti v gradnji vrtov ter pričarajte 
svoj OASE vrt! Ob izredno veliki in raznoliki paleti izdelkov pa lahko pri nas dobite koristne 
nasvete in namige za izdelavo vašega prekrasnega vrtnega jezera ali vrta. Želimo Vam prečudovito 
vrtno sezono v letu 2011, z veliko novih rešitev kjer bo kombinacija vode in svetlobe pričarala nekaj 
izredno čudovitega v vašem vrtu! 
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Prekrasna slika in zelo lepa glasba v ozadju – taki občutki 
vas bodo obdali ob vrtnem jezeru. Vodne igre in vodo-
meti zagotavljajo gibanje vode ter proizvajajo izredno 
posebno sliko vrta, ter proizvajajo novo dimenzijo vrtnih 
jezer. Za tiste, ki želijo svoj vrt izpopolniti s pomočjo 
OASE vodnih iger obstaja le en problem: problem preve-
like izbire. S pomočjo OASE lahko vsak vrt postane po-
sebna skrinjica zakladov – vaša naloga je, da sami izberete 
na kak način se bo to zgodilo.

Vodne igre za mirne trenutke

„Moj vrt je poln prekrasnega življenja!“
Blago žuborenje ali dinamični tokovi izvi-

rov – gibanje vode v vrtu lahko začara 

vsakega lastnika vrta. Možnosti, da jezero 

postane še čudovitejše s pomočjo vodnih 

iger so brezmejne. 
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Romantiki se bodo odločili za kamen iz katerega prekrasno in mirno 
žubori voda, bolj glasen in peneč se vodomet je boljše prilagaja v bolj 
moderen vrt, če pa ste ljubitelj impozantnosti  se k vam najboljše 
prilagaja elegantna vodna igra. Možnosti so vsaj toliko velike kot 
so različni okusi lastnikov vrtov, za vsak stil pa vam jamčimo, da 
pri nas lahko najdete primerno rešitev. Tudi brez, da bi imeli svoje 
jezero lahko zelenici pričarate vpliv impozantnosti. Kamna gredica 
ali glinast vrč iz katerega žubori voda lahko poudari skrit kotiček 
vrta na dekorativen način, ali pa polepša vašo teraso. Posode, ki so za 

to primerne se lahko dobijo v trgovinah za vrtne izdelke, 
strokovne nasvete pa lahko dobite od prodajalcev OASE. 
S pomočjo izdelkov Water Entertainment  bo vaš vrt 
dosegel vrhunce. Dinamične vodne igre ne zasedajo veliko 
mesta ter so opremljene s posebnimi razsvetljavami – tako 
lahko poletni večeri postanejo posebni, nepozabni tre-
nutki. Da bi za počitek ostalo več časa je povezovanje in 
inštalacija izdelkov izredno enostavna, zahvaljujoč  kon-
cepciji „Plug’n’Spray“.

Vodne igre za mirne trenutke

„Moj vrt je poln prekrasnega življenja!“
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Razsvetljeni vodni sunki, ki izhajajo iz ničesar, ožar-
jeni, vodometi, katerih sunki skačejo gor in dol v 

vedno novih in novih oblikah – so postali novi umet-
niki vrtov. Vodne igre, ki v vrtovih pričarajo čudovite 
občutke se izredno enostavno inštalirajo. Vaš vrt lahko 
v trenutkih postane oder za umetnike zahvaljujoč se 
izdelkom, ki so opremljeni z vsemi enotami, potreb-

nimi za inštalacijo. Pri nekaterih naših izdelkih lahko 
sami izberete kompozicijo po vaši želji – s pomočjo 
daljinskega upravljavca. Da bi uporabljali izdelke 
Water Entertainment  ne potrebujete niti jezero.  
Odvisno od vrste vodne igre lahko za to zadostuje  
tudi dekorativna  kamnita gredica ali vodni rezervoar.

Water Entertainment

„Kakšen prečudovit prizor...  

in kako enostavno ga je ustvariti!“ 
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Daljinski upravljavec za enostavno in udobno upravljanje in izbiro nastavljenih programov.
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Water Entertainment

Fantazijski 
Water Quintet Creative Z tem izdelkom lahko na poosebljen način 
upravljate s svojo vodno igro ter lahko pustite pot vaši fantaziji. Pet samo-
stojnih črpalk lahko postavite na različne možne načine. Upravljanje in raz-
svetljava teh se opravlja posamično. Višina in prav tako hitrost vodometa se 
lahko regulira s pomočjo daljinskega upravljavca. 

Novo

Sunki
Water Jet Lightning Vodni sunki razkošno bleščijo v različnih barvah, 
glede na različne programe. Izberete lahko daljavo vodnega sunka z izbiro 
funkcije „random play“ pa bo naprava prikazala vse različne programe v  
samodejnem vrstnem redu z različnimi barvami. Karakteristika izdelka je  
12 V-na energijsko varčna tehnika in izredno hitra namestitev izdelka. 

Pregledna tabela izdelkov se nahaja na strani 18/19. 

Visoko leteč
Water Quintet/Trio Te vodne igre so primerne tudi za doseganje najviš-
jih standardov s pomočjo tri ali pet samostojno nameščenih glav za pršenje. 
Višina vodometa se lahko namesti s pomočjo daljinskega upravljavca od 30 
do 140 cm, spreminja se pa tudi hitrost, glede na nameščen program hitrosti. 
Moč vrednih LED prstanov se spreminja glede na višino vodometa. 

Plavajo
Water Starlet Ta vodna igra se lahko izredno enostavno inštalira na 
tla in prav tako v obliki plavanja na površini vode. Pet razsvetljenih glav za 
pršenje vode, ki so opremljene z LED prstani lahko posamezno nastavite ter 
lahko proizvajajo različne vrste pršenja vode. Črpalke in enote razsvetljave 
delujejo z 12 V-no energijsko varčno tehniko (z uporabo daljinskega upravl-
javca in brez izbire programa).
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NOVO

Novo, oblikovani izdelki OASE privlačijo in za-
čarajo vse poglede – v vrtu, okoli jezera, ter prav 

tako tudi na vaši terasi. Vodometi, ki so opremljeni s 
posebnimi sistemi razsvetljave OASE lahko nudijo po-
sebno vzdušje tudi v temnih večerih. Uporabljajte Wa-
terfall Set 30 popoln komplet izdelkov, ki ponuja hitro 
in enostavno inštalacijo ob jezeru ali celo v kamniti 
gredici. S pomočjo izdelkov Waterfall 60 lahko dobi 
vaša fantazija krila ter lahko izoblikujete vaš poseben, 

Moderno in v stilu: Vodometi
unikaten vodomet. Waterfall 60 se lahko čudovito vkl-
juči v inštalacijo stene. Za to boste ob vodometu potre-
bovali še primerno črpalko, katere zmogljivost skokov 
je odvisna od višine gradnje in premera ventila. Kolikor 
večji je premer ventila toliko manjša bo izguba do katere 
pride zaradi trenja. Nasvete lahko dobite v katerikoli 
strokovni prodajalni OASE, kjer boste zagotovo dobili 
najbolj primeren komplet črpalk , ki bo zagotavljal 
enotno sliko vodnih sunkov.
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Namig!

9

To vse je tako enostavno: primer inštalacije kompleta z izdelkom Waterfall Set 30

Najprej boste potrebovali ravno in 
trdo površino – trdno površino iz 
betona, ki bo služila kot osnova za 
gradnjo. 

Waterfall 30 boste inštalirali na to 
ravno površino: za to bo potrebno 
s pomočjo dveh vijakov iz nerjave-
čega jekla pritrditi dve stranski enoti 
za inštalacijo. 

Za popolno uravnavo vodne igre  
vsekakor poskrbite na vodoravno 
gradnjo. Če  potrebujete pomoč 
uporabljajte libelo. 

Opravite inštalacijo črpalke in cevi, 
ter odprite zadnjo stran in cev pove-
žite. Cev je potrebno prevesti skozi 
odprtino na zadnji strani. Črpalko 
namestite v vodo. Že ste gotovi!  

Hitra
 

inšta
lacija

Tehniški podatki, ki se nanašajo na dane izdelke priročnik navaja od strani 16. 

Če želite uživati v svojem vodometu 
dolgo časa, površine nerjavečega jekla 
čistite redno, da se nanj ne bi nabral vodni 
kamen in druge umazanije.

navodila
Vodometi
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Waterfall 60 600 mm širok, kompaktni 
vodopad iz jekla je izredno primeren za 
vgradnjo v stenske inštalacije. Za delo-
vanje vodopada boste potrebovali črpalko 
»AquaMax Eco« , izdelek lahko najdete na 
strani 30-31. Če imate vprašanje se obrnite 
na katerokoli strokovno prodajalno OASE. 

Waterfall Set 30 Ta komplet vsebuje tudi črpalko 
in cev. Izdelan je iz modernega nerjavečega jekla, ter 
je opremljen z 300 mm-sko sifonsko odprtino. Izdelek 
lahko inštalirate v kamniti gredici ali ob vrtnem jezeru 
- zahvaljujoč se dvema stranskima enotama za inštala-
cijo je namestitev izdelka izredno enostavna. 



1010 Vaza ni sestavni del izdelka! 

Različni načini možnosti za uporabo vode so brezmejni. 
Kreativni karakterji to lahko uresničijo na primer s po-

močjo vode in dekorativne vaze. Vseeno je ali govorimo o kla-
sični posodi terra cotta ali modernem steklenem rezervoarju 
, takšne vodne igre vsekakor poudarjajo lepoto in unikatnost 
teras, vrtov in stanovanj. S pomočjo izdelkov Lunaled Creative 
Set vrči lahko izredno enostavno postanejo umetnostna dela, 

Unikatno oblikovanje:  
       Lunaled Creative Set 

S pomočjo izdelkov  Lunaled Creative Set 
lahko oblikujete unikatne predmete za odprte in 
zaprte prostore

ki se harmonično prilagajajo svoji okolici. Odvisno od stila vrta 
ali okolja lahko vi sami postanete oblikovalec lastnih umetniš-
kih del s pomočjo primernih kamnov ali dekoracijskih enot. 
Komplet, ki je nared za inštalacijo pa vsebuje tudi prekrasno 
presenečenje: LED prstan, ki ga izdelek vsebuje zagotavlja pri-
jetno vzdušje in impozantnost. 
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Novi namigi: za oblikovanje vaših vodnih iger lahko na spletni strani  www.oase-livingwater.com, 
najdete še več namigov. 

11

To vse je tako enostavno: primer inštalacije kompleta z izdelkom LunaLed Creative Set

Kar še potrebujete: primerna vaza, 
dekorativno kamenje in škarje. 

Najprej pokrov izrežite na primerno 
velikost, ki se poda rezervoarju. Nato 
vodni rezervoar namestite v dekora-
tivno vazo, če je potrebno uporabite 
podstavek za povišanje. 

Nato v vazo enostavno namestite  
»LunaLed Creative Set«. Preden po-
krov dekorirate z kamenjem , ne po-
zabite rezervoarja napolniti z vodo.

Sedaj lahko pripravite dekoracijo s 
pomočjo kamnov, opravite inštala-
cijo ter ste že končali z pripravljan-
jem vaše unikatne vodne igre!

Namig!

LunaLed 6s & 9s LunaLed 6s & 9s oziroma 9 bele barve 
LED razsvetljene diode proizvajajo elegantne učinke nad in 

prav tako pod vodo. Vašo unikatno vodno 
igro lahko oblikujete popolnoma po lasnih 
željah! Črpalka, ki k tej opremi spada je 
»Aquarius Universal« najdete pa jo lahko 

na strani 13.

Možnosti kreativnih kombinacij! S pomočjo  
večkratnega delilne enote OASE lahko istočasno porabljate več 
LunaLed izdelkov – vaša vodna igra ne bo ostala neopažena! 

LunaLed 6s & 9s

Tehniški podatki, ki se nanašajo na dane izdelke priročnik navaja od strani 17. 

Vaza ni sestavni del izdelka! 

Vaza ni sestavni del izdelka! 
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Lunaled Creative Set

kreativ
no  

oblikovanje

Set LunaLed Creative Popoln komplet, ki je 
zaradi enostavne in hitre inštalacije opremljen z 
transformatorjem, črpalko, gobico, vodnim rezer-
voarjem in pokrovom za vodo, ki se lahko izreže 
po potrebi na potrebno velikost. Prav tako se lahko 

uporablja v zaprtih kakor tudi v odprtih pros-
torih. Lunaled Creative Set je tovrstna 

vodna igra, ki vas bo z blagim vodnim 
žuborenjem pomirjal, pomagal pri 
počitku ter bo tudi za oči predstavl-
jal prečudovit užitek.  
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V višine: črpalke vodometov
lahko upravlja s pomočjo FM Master-ja celo z 80-tih 
metrov. Tako lahko ob večerih zmanjšate hrupnost  
žuborenja vode, ko vzamete v obzir nočni počitek.  
V trenutku lahko zaustavite primerno črpalko ter spro-
žite delovanje želene vodne igre, več o tem lahko prebe-
rete na 20. strani priročnika. 

Enote pršenja določajo kakšno obliko 
bo ustvarila vodna slika. 

Še posebej visoko  –  to je naloga črpalk vodometov. 
Ena od karakteristik, ki te črpalke razlikuje od črpalk  

potokov in črpalk filtrov, tudi ko govorimo o majhnih 
sobnih vodometih in ogromnih impozantnih vodome-
tih, ki se nahajajo na javnih trgih. Posebnost pomenijo 
modeli, katerih upravljanje je izvedljivo s pomočjo 
daljinskega upravljavca, katerih zmogljivost in višina se 
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Sobni vodometi in vodometi 
z kipi
DEkoraTiVNi iN SobNi VoDo-
mETi proizvajajo čudovito vzdušje z 
žuborenjem vode, ki vas bo pomirjalo in pri-
pomoglo k popolnemu počitku. Za manjše 
posode boste potrebovali manjšo a kom-
paktno črpalko velike zmogljivosti. 

Kamniti vodometi in vodomet, 
ki žuborijo 
NaraVNi iN PriJazNi učinek lahko 
pridobite s kamnitim vodometom. Na grobem 
kamnu se  bo pojavil mah in lišaji, kar bo še  
dalje pripomoglo k naravnemu učinku vodo-
meta. Za pridobitev višje višine in večjega žubo-
renja potrebujete črpalko večje zmogljivosti. 

Vodometi
imPozaNTNí iN razNoLiki so 
vodometi z enim ali vrstnimi vodnimi sunki. 
Za pridobitev višje višine in večjega žuborenja 
potrebujete črpalko večje zmogljivosti.

13

aquarius Universal 440i - 2000  
Velika zmogljivost tako za notranje prostore 
kakor tudi za na odprto:
Zaradi majhnega zavzemanja prostora je 
izdelek odličen za majhne kamnite vodomete, 
vodomete z kipi ali dekorativne vodomete. 
Količina uporabe vode enoličnih črpalk se 
lahko po potrebi namesti individualno. 

aquarius Universal ECo 3000-40000  
Te črpalke najvišje tehnologije, odlične zunanjosti 
se prilagajajo najvišjim pogojem. Po potrebi je 
možno izoblikovanje 11 metrskih vodnik temeljev. 
Črpalke so odporne na zimo ter so izredno dol-
gotrajne zahvaljujoč se košaram filtrov, ki so izde-
lane iz nerjavečega jekla visoke kakovosti. 

aquarius Fountain Sets  
Popoln komplet, ki se lahko hitro in 
enostavno sestavi in se lahko udobno 
upravlja. S pomočjo teleskopskih enot 
za pršenje se te lahko podaljšajo 
ter se kot le-teh lahko po želji uni-
katno namesti. Izdelek je na voljo 
z eno oziroma z tremi enotami za 
pršenje.

Črpalka, ki deluje s solarno energijo: Aquarius Solar vodna igra je odlično primerna za uporabo na 
mestih, kjer ni na voljo električne energije. Ostale informacije o danem izdelku in o sestavnih delih za solarno 
energijo so navedene na 87. strani tega priročnika. 

Namig!

Tehniški podatki, ki se nanašajo 
na dane izdelke priročnik navaja 
od strani 20. 
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navodila
Črpalke vodometov
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Vodne igre & črpalke  
vodometov

C̆rpalke vodometov
Črpalke vodometov so v nasprotju z filtri črpalk in črpalkami za potoke  izoblikovane tako, da so te 
primerne za proizvodnjo visokih vodnih temeljev – vse od majhnih sobnih vodometov pa vse do 
velikih vodometov, ki se nahajajo v parkih.  

Aquarius Universal
(predhodno  Neptun 440 – 12000, 
Profinaut 21000 – 40000)

Izdelek je idealen za vodomete z kipi, za sobne vodomete, kamnite 
vodomete in vodne slapove. Na voljo je v več različnih velikostih 
oziroma z vrstnimi zmogljivostmi , ter se lahko uporablja na več 
načinov. 

Aquarius Fountain Set
(predhodno:  Aquarius 1000 – 3500,
Nautilus 200 – 450)

Z tem izdelkom je izredno enostavno oblikovati vodno igro v 
vrtnem jezeru – tako enostaven je lahko začetek, za trenutek lahko 
že uživate v prečudovitem pogledu na novo vodno igro. V teh kom-
pletih za vodne igre se nahaja ena ali več enot za pršenje vode. 

Aquarius Solar
(predhodno: Nautilus Solar)

OASE enote za solarno energijo predstavljajo sistem, v katerem se enote 
popolnoma podajo ena drugi, sistem je sestavljen iz naslednjih kompo-
nent, ki so po želji na izbiro uporabniku: modul-solarne energije, primer-
ne črpalke, enote za razsvetljavo, in enota za shranjevanje SolarSafe. 

20

22

91

 »Zelo enostavno: Točno vem, 
kakšno črpalko potrebujem za mojo 
najljubšo vodno igro.«
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samo trenutek
Enote za pršenje vode

      Enote 1“ Lava 36-10K Vulkan 37-2,5 K Vulkan 43-3T Enota za penjenje 
35-10E

plastika plastika tombak jeklo visoke  
kakovosti

vi=14,5cm, š=8,5cm vi=12,1cm, š=9,7cm vi=12cm, š=9cm vi=15,5cm, š=6cm
Številka izdelka 52318 52319 50950 50984

Vrsta črpalke  velikost vodne slike velikost vodne slike velikost vodne slike velikost vodne slike
Ø cm h cm Ø cm h cm Ø cm h cm Ø cm h cm

Aquarius Fontain  
Set 4000 90* – 85 100 45 60 – 60
Aquarius Fontain  
Set 6000 90* – 130 200 70 110  – 90
Aquarius Fontain  
Set 8000 90* – 200 285 105 140 –  120
Aquarius Fontain  
Set 12000 100* – 290 440 135 225 – 220
Aquarius Universal  
Set 21000 – –  – – 240 380  – –

Aquarius Universal  
Set 27000 – –  – – 250 400 – –
Aquarius Universal  
Set 40000 – – – – 300 500 – –

*reguliranje od enote za 
pršenje



Waterfall 60  
Vodomet iz kakovostnega jekla, primeren za vgradnjo

 Kompaktni vodomet iz kakovostnega jekla, ki je primeren za •	
vgradnjo ali inštalacijo na steno
 Odprtina velikosti  1“ na zadnji oziroma na spodnji strani •	
izdelka, ter enota za povezovanje cevi in čep enote
Najvišja možna vodna slika je 1 m visoka •	
Količina pretočne vode znaša 2000 - 5000 l/uro.•	

Višina vodometa 
(vrh vodometa) Priporočena črpalka

0,80 – 1,00 m AquaMax Eco CWS 4000, Eco 5500, Eco CWS 6000

0,40 – 0,60 m AquaMax Eco 3500, Eco CWS 4000

0,20 m AquaMax Eco 3500

START

NOVOST

Waterfall 60

Velikost (D x Š x V) v mm 125 x 600 x 100

Neto teža v kg 4,00

Garancija, v letih v letih 2

Enota za povezovanje na črpalni strani 1“

Številka izdelka 50585

Waterfall Set 30  
Komplet vodometa v moderni obliki iz kakovostnega jekla

300 mm širok temelj vodnih slapov, s črpalko in cevjo. •	
 S pomočjo enote za povezovanje na obeh straneh se lahko •	
izdelek izredno enostavno namesti na ravni površini (npr. 
na betonski površini), za uporabo na coni nizke vode ali za 
uporabo ob jezeru.
 V kompletu se nahaja: črpalka zmogljivosti 2500 l/uro, ter 3 m •	
3/4“-ska cev
 Enostavno vzdrževanje naprave s pomočjo snemljive zadnje •	
strani 

START

Waterfall Set 30

Velikost (D x Š x V) v mm 125 x 350 x 600

Neto teža v kg 8,50

Garancija v letih 2

Prevzem zmogljivosti v W 40

Dolžina električnega kabla v m 10,00

Številka izdelka 50584

16

NOVOST

NOVOST

NOVOST
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LunaLed  
Inovativna razsvetljava z moderno LED tehniko 

6 oziroma 9 nevtralno belih razsvetljenih diod •	
Primerno za uporabo pod in nad vodo•	
Razred zaščite IP 68•	
 Izredno kvaliteten pokrov iz visoko kakovostnega jekla, s •	
pomočjo katerega lahko regulirate količino pretočne vode 
Premer 30 mm, oziroma 50 mm•	
Kot pršenja svetlobe LED diod: 30°•	
Sestavljeno iz: enota za vtikanje nizke napetosti•	
 Enostavna inštalacija zahvaljujoč se inovativnemu priključku •	
za cev

LunaLed Creative Set  
Uživajte v pomirjajočih učinkih vode  
– enostavna in hitra inštalacija  

 Popoln komplet vodne igre, opremljen z razsvetljavo •	
LunaLed 9
 Transformator, črpalka, gobasta pena, pokrov, ki se lahko •	
izreže v primerno obliko in rezervoar za vodo (V 190 mm,  
Ø 225 mm), pomenijo sestavne dele izdelka  
Možnost uporabe v zaprtih prostorih in na odprtem•	
Višina vodne igre približno 5 cm, z belo LED razsvetljavo•	
Varna 12V-na tehnika•	
Energijska učinkovitost•	

START

LunaLed 6 s LunaLed 9 s

Velikost (Ø x V) v mm 30 x 70 50 x 70

Nominalna napetost  v V 12

Sprejemna zmogljivost svetlobnih avirov v W < 1

Sprejemna zmogljivost kompleta  v W 2

Svetlobni viri v lm 8 10

Vrsta zaščite IP IP 68

Dolžina električnega kabla v m 10,00

Neto teža v kg 0,60 0,76

Garancija v letih 2

Vhodne enote za povezovanje 3/4“ 1“

Tip žarnice LED

Število LED diod v kosih 6 9

Barva svetlobe srednje bela

Kot pršenja svetlobe v stopinjah 30°

Številka izdelka 50114 50115

LunaLed Creative Set

Velikost (D x Š x V), v mm v mm 390 x 390 x 220

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

Sprejem zmogljivosti, v W v W 7

Neto teža, v kg v kg 1,64

Garancija, v letih v letih 2

Število LED diod, v kosih v kosih 9

Barva svetlobe srednje bela

Dolžina kabla 12 V-na naprava v m 2,00 (transformator)+ 3.00

Številka izdelka 50407

Zahvaljujoč se enoti za priključevanje cevi je 
inštalacija danega izdelka izredno enostavna. 
Omrežni kabel z lahkoto lahko prevedete skozi 
odprtino ter cevi ni potrebno v popolni dolžini 
namestiti. 
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Water Starlet  
Kompaktnost in dinamika  
– plavajoča vodna igra, opremljena z LED razsvetljavo  

 Kompaktna vodna igra, ki je opremljena z 5-imi enotami za •	
pršenje vode
»Plug‘n Spray« – enostavna inštalacija•	
 Možnost uporabe na plavajoč način na nivoju vode ter prav •	
tako pod vodo
 Nenehna razsvetljava vodnih sunkov je zaščitena z LED •	
prstani
 Možnost namestitve različnih programov z kombiniranjem •	
različnih vodnih slik

Water Trio/Quintet  
Še bolj unikaten izdelek, katerega rokovanje je izredno enostavno

 Vodna igra z tremi oziroma petimi individualno namestljivimi •	
črpalkami in razsvetljenimi enotami za pršenje vode  
Črpalke in enote za pršenje vode so že inštalirane•	
 S pomočjo daljinskega upravljavca lahko izbirate med •	
različnimi, že vnaprej nameščenimi programi 
Programi z različnimi višinami vodometa (30 cm – 140 cm)•	
Različna intenzivnost razsvetljave glede na višino vodometa•	
 Možnost priključevanja na uro (priključevanje vsakokrat s •	
programom št 1)
»Plug‘n Spray« – enostavna inštalacija•	
Inštalacija je možna na različnih podlagah•	
Zaščita pred poškodbami na stabilni podlagi•	
Enostavno vzdrževanje•	
Nizka količina poraba energije•	
Varna, energijsko učinkovita 12V-na tehnika•	
Možnost uporabe v jezerih, ki so primerna za kopanje•	
 Zunanje upravljanje, transformator in električni kabel so •	
sestavni deli izdelka

PRO

Water Starlet

Velikost (D x Š x V), v mm v mm 330 x 270 x 135

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

Sprejem zmogljivosti, v W v W 26

Neto teža, v kg v kg 3,56

Garancija, v letih v letih 2

Barva svetlobe hladno bela

Dolžina kabla v m 2,00 (transformator) +8,00

Višina vodometa maks., v m v m 0,70

Premer sunka v mm 4

Številka izdelka 50214

START

Varna, energijsko učinkovita 12V tehnika•	
Možnost uporabe v jezerih, ki so primerna za kopanje•	
Potreba po  vzdrževanju je izredno majhna•	
Vsebuje 5 črpalk, 5 x 6 belih LED lučk, transformator in vse skupaj 10 m kabla •	

Water Trio Water Quintet

Velikost (D x Š x V), v mm v mm 430 x 300 x 240 430 x 300 x 240

Neto teža, v kg v kg 8,84 11,30

Garancija  (+ garancija po potrebi) v letih 2 + 1 2 + 1

Barva svetlobe hladno bela hladno bela

Dolžina kabla v m 2,00 (transformator) +8,00 2,00 (transformator) +8,00

Višina vodometa maks. v m 1,40 1,40

Premer sunka v mm 5 5

12V-na plošča za upravljanje

Velikost  (D x Š x V) v mm 215 x 180 x 305 215 x 180 x 305

Sprejem zmogljivosti v W 40 50

Nominalna napetost primarna (upravljanje) v V 12 12

Daljinski upravljavec / Maksimalna  
oddaljenost delovanja. v m 80,00 80,00

Enota omrežja

Velikost (D x Š x V) v mm 160 x 100 x 100 160 x 100 x 100

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

Številka izdelka 50240 50187

Water Quintet 
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Water Quintet Creative  
Kreativnost z lahkoto – unikatne vodne sanje se lahko uresničijo 

 Vodna igra s petimi individualno namestljivimi črpalkami in •	
razsvetljenimi enotami za pršenje vode  
 Montaža črpalk je mogoča v različnih konfiguracijah, •	
izključeno ali s premorom pod pokrovi  
 S pomočjo daljinskega upravljavca lahko izbirate med •	
različnimi, že vnaprej nameščenimi programi 
Programi z različnimi višinami vodometa (30 cm – 140 cm)•	
Različna intenzivnost razsvetljave glede na višino vodometa•	
 Možnost priključevanja na uro (priključevanje vsakokrat s •	
programom št 1)
»Plug‘n Spray« – enostavna inštalacija•	
Enostavno vzdrževanje•	
Nizka količina poraba energije•	
Varna, energijsko učinkovita 12V-na tehnika•	
Možnost uporabe v jezerih, ki so primerna za kopanje•	
 Zunanje upravljanje, transformator in električni kabel so •	
sestavni deli izdelka

PRO

Water Quintet Creative

Velikost (D x Š x V) v mm 430 x 300 x 240

Neto teža v kg 11,82

Garancija  (+ garancija po potrebi) v letih 2 + 1

Barva svetlobe hladno bela

Dolžina kabla v m 2,00 (transformator) +8,00

Višina vodometa maks. v m 1,40

Premer sunka v mm 5

12V-na plošča za upravljanje

Velikost  (D x Š x V) v mm 215 x 180 x 305

Sprejem zmogljivosti v W 50

Nominalna napetost primarna (upravljanje) v V 12

Daljinski upravljavec / Maksimalna  
oddaljenost delovanja. v m 80,00

Enota omrežja

Velikost (D x Š x V) v mm 160 x 100 x 100

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

Številka izdelka 50394

Water Jet Lightning  
Barvni vodni sunki – posebni vrhunec tudi pri majhnih vodnih površinah 

Water Jet Lightning  v dvojnem kompletu, s priloženo črpalko•	
 S pomočjo daljinskega upravljavca lahko izbirate med •	
različnimi, že vnaprej nameščenimi
 Podnožje iz kakovostnega jekla, možnost pričvrstitve na •	
različne podlage 
 RGB svetloba, ki spreminja barvo, v različnih namestljivih •	
barvnih odtenkih 
 Maksimalna širina vodnega sunka znaša 1,8 m, maksimalna •	
višina vodnega sunka 0,9 m
 Možnost priključevanja na uro (vključevanje vedno s progra-•	
mom št. 1)
»Plug‘n Spray« – enostavna inštalacija•	
Zelo enostavno vzdrževanje•	
Nizka poraba električne energije•	
Zunanje upravljanje, transformator in električni kabel so •	

sestavni deli izdelka

PRO

Water Jet Lightning

Velikost (D x Š x V) v mm 150 x 115 x 200

Neto teža v kg 10,54

Garancija (+ garancija po potrebi) v letih 2 + 1

Dolžina kabla v m 2,00 (transformator) +8,00

Maksimalna višina parabole. v m 0,90

Maksimalna širina parabole v m 1,80

Premer sunka v mm 8

Premer sunka

12V-na plošča za upravljanje v mm 215 x 180 x 305

Velikost (D x Š x V) v W 41

Sprejem zmogljivosti v V 12

Nominalna napetost primarna (upravljanje) v m 80,00

Enota omrežja

Velikost (D x Š x V) v mm 160 x 100 x 100

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

Številka izdelka 50191
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Aquarius Universal  
Lzdelek je primeren za sobne in 
dekorativne vodomete z kipi 

Izdelek je primeren za zaprte prostore•	
Vsrkava nizko vodo ter je mirnega žuborenja•	
Kompletna kolekcija je opremljena z zaščito proti pregretju•	
Enostavno mehanično reguliranje •	

 
od aquarius Universal 440

Možnost uporabe na odprtih mestih (razen modela 440i) •	
od aquarius Universal 600

Možnost inštalacije pod vodo in na suhem•	 START

Aquarius 
Universal

440i

Aquarius 
Universal

440

Aquarius 
Universal

600

Aquarius 
Universal

1000

Aquarius 
Universal

1500

Aquarius 
Universal

2000

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

Nominalna napetost 230 V / 50 Hz

Sprejem zmogljivosti v W 5 7 15 18 25

Dolžina električnega kabla v m 1,50 10,00

Neto teža v kg 0,24 0,90 1,06 1,40 1,46 1,38

Garancija (+ garancija po potrebi) v letih 2 3 + 2

Litri za minuto maks. v l/min. 7 10 17 25 33

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

Vodi temelji v metrih maks. v m 0,75 1,20 1,50 1,80 2,00

Enota za povezovanje na tiskalni strani 13 mm 1/2“

Enota za povezovanje na črpalni strani – 1/2“

Enota za povezovanje cevi 1/2“ 1/2“, 3/4“, 1“

Površina filtra v cm2 20 45 75

Elektronsko upravljanje Ne

Število enot za pršenje vode v kosih. –

Teleskopski podaljšek enot za pršenje vode –

Način upravljanja samo pod vodo pod vodo in na suhem

Številka izdelka 36673 36726 36975 36950 36951 36953

* Aquarius Universal 440i 
** Aquarius Universal 600 – 2000

** *****
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* Aquarius Universal 440i 
** Aquarius Universal 600 – 2000

Aquarius Universal  
Izdelek je primeren za vodne slapove, kamni-
te vodomete & velike dekorativne vodomete

Mirno žuborenje•	
Enostavno reguliranje•	
Integrirana zaščita proti pregretju•	
Možnost inštalacije pod vodo in na suhem•	
Odpornost na zmrzel•	
Dolga trajnost izdelka zahvaljujoč se košaram filtrov iz kakovostnega jekla•	
Možnost vsrkavanja plitke vode (do tipa 12000)•	
Snemljiv podstavek za inštalacijo na najbolj enostavnem mestu (do tipa 12000) •	

 
od aquarius Universal 4000

 Elektronsko reguliranje s pomočjo optimalnega pripomočka  InScenio FM-Master 3  •	
(str. 85, z izjemo tipa Eco 4000)

 
od aquarius Universal 21000

Z kompletom adapterjev  za pričvrstitev enot za pršenje vode 1“ a 1 1/2“•	
Ergonomsko oblikovan držaj za enostaven transport •	
Stabilnost tudi v primeru visoke zmogljivosti •	
Elektronsko reguliranje z pripomočkom po želji FM-ProfiMaster (str. 85)•	

Aquarius Universal Eco 3000 – 12000

Aquarius Universal 21000 – 40000

PRO

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

Velikost (D x Š x V) 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

Nominalna napetost 220 – 240 V / 50 Hz

Sprejem zmogljivosti v W 40 50 65 85 110 195 270 470 645 1000

Dolžina električnega kabla v m 10,00

Neto teža v kg 2,98 2,96 3,42 3,42 3,44 5,36 5,42 14,18 14,12 19,68

Garancija (+ garancija po potrebi) v letih 3 + 2

Litri za minuto maks. v l/min. 50 67 83 100 150 200 363 450 667

Litri za uro maks. v l/uro. 3000 4000 5000 6000 9000 12000 21800 27000 40000

Vodi temelji v metrih maks. v m 3,20 3,40 4,50 5,00 6,00 7,00 9,60 10,00 11,00

Enota za povezovanje na tiskalni strani 1“ 1 1/2“ 2“

Enota za povezovanje na črpalni strani 1 1/2“ 2“ 2 1/2“

Enota za povezovanje cevi 1“, 1 1/4“, 1 1/2“ 1“, 1 1/2“, 2“

Površina filtra v cm2 200 223 1350 1650

Elektronsko upravljanje Ne Da

Število enot za pršenje vode v kosih. –

Teleskopski podaljšek enot za pršenje vode –

Način upravljanja pod vodo in na suhem

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

* samo Aquarius Universal Eco 3000/ Eco 4000

 *

komplet adapterjev 
Aquarius Universal 21000 -40000 
komplet dostave je opremljen z 
kompletom adapterjem za vse vrste 
enot za povezovanje OASE enot za 
pršenje vode 1“ a 1 1/2“.

Naprava za reguliranje pretoka 
za izdelke Aquarius Universal Eco 
3000/Eco 4000 ter za velikosti 4000 
–12000.

Nastavki vodometov, ki so primerni za dane izdelke so 
navedeni na strani 15. 
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Aquarius Fountain Set  
Komplet izdelkov za vodomete za  
prečudovito vodno sliko 

Vodometi na mehanično upravljanje•	
3 enote za pršenje vode, v kompletu•	
 Teleskopsko podaljševanje cevi z gibljivo glavo za unikatne •	
nastavitve vodometa. 
Drugi odvod, ki se lahko posebej regulira (1/2“ - 1“)•	
Podstavek, ki na dnu jezera zagotavlja stabilnost•	
Integrirana zaščita proti pregretju•	

START

Aquarius 
Fountain Set

1000

Aquarius 
Fountain Set

1500

Aquarius 
Fountain Set

2500

Aquarius 
Fountain Set

3500

Velikost (D x Š x V) v mm 182 x 203 x 141

Nominalna napetost 220 – 240 V / 50 Hz

Sprejem zmogljivosti v W 11 25 40 70

Dolžina električnega kabla v m 10,00

Neto teža v kg 1,72 1,98 2,14 2,66

Garancija (+ garancija po potrebi) v letih 2 + 1

Litri za minuto maks. v l/min. 17 25 42 57

Litri za uro maks. v l/uro. 1000 1500 2500 3400

Vodi temelji v metrih maks. v m 1,30 1,90 2,20 2,70

Enota za povezovanje na tiskalni strani 1“

Enota za povezovanje na črpalni strani –

Enota za povezovanje cevi 1/2“, 3/4“, 1“

Elektronsko upravljanje Ne

Število enot za pršenje vode v kosih 3

Teleskopski podaljšek enot za pršenje vode v cm 16 – 29

Način upravljanja samo pod vodo 

Številka izdelka 57399 57400 57401 57402

Vulkan Lava Magma

ø cm M cm ø cm M cm Sunek cm M cm

70 75 35 – 70 80 Aquarius Fountain Set 1000

100 110 45 – 110 120 Aquarius Fountain Set 1500

150 160 60 – 140 160 Aquarius Fountain Set 2500

160 200 65 – 170 200 Aquarius Fountain Set 3500
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Aquarius fountain set 
Komplet izdelkov za vodomete z veliko  
površino za filtriranje

 V sorazmerju z izdelkom je naprava opremljena z veliko površino za filtriranje, ki izhaja •	
iz stranskih, na napravo pritrjenih lopatic 
Namestitev snemljivih lopatic omogoča tudi nastavitev ob jezeru (poglej sliko spodaj)•	
Udobno mehanično reguliranje in čiščenje z obale jezera •	
Elektronsko reguliranje•	
Teleskopsko podaljševanje cevi z gibljivo glavo za unikatne nastavitve vodometa.•	
Transport z dodatnim nastavkom enote za pršenje vode (Vulkan)•	
 Integriran držaj za reflektor •	
(pripomoček po želji: reflektor Lunaqua 3 Set 1, str. 81)
Podstavki z dolgimi odprtinami za zagotovitev stabilnosti na dnu jezera •	
Integrirana zaščita proti pregretju•	
Patentna zaklopka za udobno sestavljanje / razstavljanje izdelka •	

PRO

Aquarius 
Fountain Set

4000

Aquarius 
Fountain Set

6000

Aquarius 
Fountain Set

8000

Aquarius 
Fountain Set

12000

Velikost (D x Š x V) v mm 280 x 230 x 208

Nominalna napetost 220 – 240 V / 50 Hz

Sprejem zmogljivosti v W 65 110 135 260

Dolžina električnega kabla v m 10,00

Neto teža v kg 4,54 6,26 6,36

Garancija (+ garancija po potrebi) v letih 3 + 2

Litri za minuto maks. v l/min. 67 100 133 200

Litri za uro maks. v l/uro. 4000 6000 8000 12000

Vodi temelji v metrih maks. v m 3,50 4,50 5,00 7,50

Enota za povezovanje na tiskalni strani 1“ 1 1/4“

Enota za povezovanje na črpalni strani 1 1/4“, 1 1/2“

Enota za povezovanje cevi 1/2“, 3/4“, 1“

Pretočna površina filtra v cm2 1745

Elektronsko upravljanje Ne

Število enot za pršenje vode v kosih 1

Teleskopski podaljšek enot za pršenje vode v cm 30 – 52

Način upravljanja samo pod vodo 

Številka izdelka 56315 56319 56323 56332

Enote vodometa  
za pršenje vode

ø cm M cm

160 200 Aquarius Fountain Set 4000

250 250 Aquarius Fountain Set 6000

200 350 Aquarius Fountain Set 8000

250 450 Aquarius Fountain Set 12000

           
Črpalka, ki deluje s 

solarno energijo: Komplet 
vodne igre Aquarius Solar Set je idealen 

pri lokacijah brez električne energije. Naslednje informacije 
o izdelku ter informacije, ki se nanašajo na sestavne dele az 
solarno energijo navaja priročnik na 87. strani.

Namig!

Lopatice filtrov lahko pričvrstite na 
adapter, ki je sestavni del danega 
izdelka, tako lahko le-te postavite 
v bližino obale jezera. S pomočjo 
regulatorja, ki se nahaja na adap-
terju lahko z obale jezera regulirate 
količino vode, ki se pretaka skozi 
črpalko in filter, oziroma tudi višino 
vodometa. 
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Voda je osnovni element življenja. Voda človeku daje 
primerno zdravje, živalim in rastlinam primerno okolje 
za življenje le če vsebuje dovolj kisika. Potoki niso le 
zaradi svoje zunanjosti lepi pripomočki vašega vrtnega 
jezera, temveč, ker z žuborenjem vode, v vodo jezera 
uide dovolj kisika. Da bi pridobili kristalno čisto vodo 
jezera vsekakor potrebujete filtrirno črpalko in filter ter 
medsebojno delovanje teh enot.

Rezultat je izredno pomemben. Da bi 

bila slika jezera prečudovita je vsekakor 

pomembna čistost in odlična kakovost 

vode v jezeru. 

„Voda prinaša gibanje“
Tehnologija črpalk enosTavno
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Strokovnjaki OASE nenehno delajo na tem, da bi našli nove 
možnosti, z katerimi bi lastnik vrtnega jezera lahko v najlepšem 
udobju lahko užival v svojem jezeru. Rezultati teh raziskav so res-
nični stroji visokih zmogljivosti, ki vedo vedno več kot samo črpati 
vodo. Obstajajo izredno pametni modeli, ki glede na temperaturo 
okolja k filtru vsrkajo prav primerno količino vode, ter tako zago-
tovijo delovanje inteligentnega energijsko varčnega upravljanja da-
nega jezera. Pri nekaterih tipih črpalk obstaja možnost reguliranja 

Tehnologija črpalk enosTavno

zmogljivosti brez hitrosti s pomočjo daljinskega upra-
vljanja, izbira primerne črpalke je prav tako izredno 
enostavna. Karakteristika vseh črpalk filtrov in črpalk 
potokov je, da lahko k filtru pripelje izredno veliko ko-
ličino vode in celo 10 milimetrsko grobo nesnago, ter 
vse to opravljajo na izredno energijsko učinkovit način.
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Tisti pogoji, ki jih mora izpolnjevali črpalka fitra 
ali črpalka za potoke se lahko z lahkoto navedejo: 

črpalka naj bo oblikovana tako, da umazanije, izredno 
veliko količino vode, listje, umazanije, ki so jih v jezero 
pripeljale plavajoče rastline ali živali črpa do filtra. Ne-
pravilno dejstvo pa je, da črpalka vodo čisti. Za to je po-
trebna črpalka, ki se prilagaja količini vode jezera. 

Izbira primerne kombinacije izdelkov je izredno po-
membna zaradi kasnejše kakovosti vode jezera. Na 
podlagi tabele, ki jo navaja priročnik na strani 46/47 
lahko v nekaj korakih izberete primerno črpalko za vaše 
vrtno jezero. Če pa želite unikatno rešitev, ki je kombini-
rana z potoki, Vam bodo z veseljem pomagali prodajalci 
OASE izdelkov. 

Filtrirne črpalke in črpalke potokov 

FiltoMatic CWS Filter pomeni optimalen dodatek 
za filtrirno črpalko. S primerno kombinacijo izdelkov 
se lahko izognemo onesnaženosti vode do katere pride 
zaradi preobilne količine hrane, mulja in alg v vodi. 
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Pregledna tabela črpalk je navedena na strani 30. tega priročnika. 

27

Potrebno je, da veste: najboljše primerno kombinacijo filtra, črpalke in UVC čistila, ki se prila-
gaja vašem vrtnem jezeru ali potoku, najbolj odvisna je od količine vode in velikosti. Na podlagi 
tabele, ki jo navaja priročnik na strani 46/47 lahko v nekaj korakih izberete primeren izdelek.  
V izbiri vam bodo seveda z veseljem v pomoč tudi strokovni prodajalci OASE izdelkov.

Namig!

navodila
Filtrirne črpalke in črpalke za potoke

Izredna praktičnost
Aquamax Zanesljiva črpalka je idealna za nove lastnike jezer. 
Upravljajo s potoki, vodnimi slapovi ter onesnaženo 
vodo odpeljejo do filtra. Zahvaljujoč se energijsko 
učinkovitem motorju OASE Lahko z Eco 3500-
8500 tipi privarčujete celo do 25% elek-
trične energije. 

Dvakratno dobro 
Aquamax Eco CWS Energijsko učinkovita črpalka velike zmogljivosti 
lahko iz vode jezera odstrani celo umazanije, ki so debele vse do 10 milimet-
rov. Odporna je na zmrzal ter je opremljena z sekundarno odprtino. Izredno 
je praktična če želimo na primer na sistem priključiti še eno površinsko 
črpalko. Črpalka je v tem primeru zmožna z dbeh različnih točk jezera vodo 
črpati v filter. To zagotavlja v veliki meri op-
timalizacijo zmogljivosti črpalke. 

Za posebne primere
Aquamax Dry Ta filtrirna črpalka in 
črpalka za potoke je izoblikovana speci-
fično za postavitev na kopnu. Namestitev 
se zgodi pod vodni nivo, izredno mirnega 
žuborenja je. 
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Aquamax Eco CWS 6000 
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Z OASE bo izredno enostavna izbira primernega sistema za 
filtriranje: z OASE krogom lahko hitro in enostavno sestavite 
skupino izdelkov, ki jih za vaš vrt potrebujete: na zunanji 
strani kroga izberite prostornino vašega jezera. Primerna 
špranja vam bo pokazala potrebne črpalke in ostale enote,  
kot je na primer filter in UVC čistilno napravo.

„Če bi že prej vedel/a, da je izbira primernih 

izdelkov tako enostavna, bi svoje jezero začel/a 

graditi že veliko časa prej.“

Da bi natančno vedeli o kakšni količini vode govo-
rimo moramo že vnaprej vedeti načrtovane mere je-

zera, torej površino in globino našega jezera. Nato je pot, 
ki nas bo pripeljala do našega sanjskega vrta zelo kratka. 
Za OASE je izredno pomembno, da svojim kupcem po-
nudi popolne rešitve, tako bo za vaše kreativne ideje in 
želje v repertoarju izdelkov prav zagotovo na voljo točno 
to kar potrebujete. 
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Strokovnjaki na terenu: Potrebujete strokovno pomoč v vašem vrtu in ob jezeru? Poiščite  
strokovne svetovalce OASE! OASE strokovne prodajalne navaja zadnja stran tega priročnika,  
ali pa jih lahko najdete na spletni strani www.oase-livingwater.com. 

Namig!

navodila
Filtrirne črpalke in črpalke za potoke

Pregledna tabela črpalk je navedena strani 32. tega priročnika. 

Ena za vse
Aquamax Gravity ECO Zahvaljujoč se 
edinstveni tehnologiji je ta kolekcija črpalk 
posebej primerna za sisteme filtriranja 
izredno velike zmogljivosti, ki delujejo 
po gravitacijskem načelu. Primerne so 
za vrtno ali jezero za kopanje ter so od-
lično primerne za prestajanje zime. 

Izredna moč
Aquamax Expert Kolekcija črpalk, ki so 
primerne za potoke ali filtriranje so na voljo 
v treh različnih zmogljivostih, v eni uri 
prenašajo 20.000 in 41.000 litrov vode. 
Elektronsko upravljanje in primerni izdelki 
za prestajanje zime. 

Praktično
Promax Črpalke te kolekcije so opremljene 
z dvema posamično delujočima motornima 
enotama. Primerne so za filtrirne sisteme, 
oziroma za potoke, vodne slapove, ter se 
lahko upravljajo s pomočjo daljinskega 
upravljavca. 
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Prenašanje večjih granulatov, vse do 8 mm-ske velikosti granulatov  •	
 Izdelek je primeren za uporabo pri jezerih, ki so primerna za kopanje in plavanje •	
(v tem primeru se naj vsekakor uporaba samo v posebnem rezervoarju za črpalko)

 
Aquamax 2000
Posebna konica za priključevanje cevi, velikosti  3/4“ - 1 1/2“
 
Od tipa Aquamax Eco 3500

Energijsko učinkovit  motor OASE•	
 Zaščita od suhega pogona in blokiranja, zahvaljujoč se funkciji Environmental Function •	
Control (EFC od OASE)
Posebna matica za priključevanje cevi v velikosti 1“ - 1 1/2“•	

AquaMax Filtrirne črpalke in črpalke za poto-
ke, ki so primerne za nove lastnike vodnih izdelkov

START

AquaMax

2000

AquaMax

Eco 3500

AquaMax

Eco 5500

AquaMax

Eco 8500

Velikost (D x Š x V) v mm 234 x 173 x 126 297 x 237 x 159

Nominalna napetost 220 – 240 V / 50 Hz

Sprejem zmogljivosti v W 32 45 60 80

Dolžina električnega kabla v m 10,00

Neto teža v kg 1,88 3,40 3,38 4,40

Garancija (+ garancija po potrebi) v letih 3 + 2

Litri za minuto maks. v l/min. 33 60 88 138

Litri za uro maks. v l/uro. 1980 3600 5300 8300

Vodi temelji v metrih maks. v m 2,00 2,20 2,80 3,20

Enota za povezovanje na tiskalni strani 1“ 1 1/2“

Enota za povezovanje na črpalni strani 25 mm 1 1/2“

Enota za povezovanje cevi 3/4“, 1“, 1 1/4“, 1 1/2“ 1“, 1 1/4“, 1 1/2“

Površina filtra v cm2 300 810

Elektronsko upravljanje Ne

Način upravljanja samo pod vodo pod vodo in na suhem

Številka izdelka 57380 50071 50072 50073

* *

* razen Aquamax 2000

Podrobno: Filtrirne črpalke in črpalke za potoke
Cilj izdelave filtrirnih črpalk in črpalk za potoke je, da bi te lahko do filtra odvedle izredno 
veliko količino vode. Nepravilno dejstvo pa je, da črpalka vodo čisti. To nalogo opravlja 
naj priključena enota filter. Za primerno kakovost vode je bistvena primerna kombinacija 
črpalke, filtra in UVC.

AquaMax
AquaMax Eco

Dani izdelki so zanesljivi za delovanje v primeru potokov in vodnih 
slapov, ter vodo za čiščenje odvedejo v filter. AquaMax Eco je še posebej 
energijsko učinkovit izdelek ter je opremljen z sekundarno odprtino za 
priključevanje satelitnega filtra ali skimmer-ja. 

AquaMax Dry Črpalka velike zmogljivosti, inštalacija na suhem, črpalka je 
primerna za podvodno delovanje. 

Promax Ta inovativna filtrirna črpalka je opremljena z dvema posamično 
delujočima motornima enotama, ki se lahko regulirajo s pomočjo 
daljinskega upravljavca. Tako lahko posamično namestite 
količino vode, ki se naj prenaša. 

AquaMax Expert
(predhodno  Profimax 20000 – 40000) 

Izredno je primerna za črpanje v primeru potokov, vodnih slapov 
filtrov večjih objektov.

AquaMax Gravity Eco
(predhodno Optimax 10000 – 20000)

Izdelek je primeren za sisteme filtriranja, ki delujejo po gravitacij-
skem načelu. 
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START

AquaMax Eco  
Filtrirne črpalke in črpalke za potoke  
s sekundarnim vstopom

 Energijsko učinkovit OASE motor z električnim upravljanjem za povečanje •	
stopnje zmogljivosti, lahko privarčujete vse do 40% električne energije
 Ohišje filtra velike površine zaznava celo 10 mm-ske onesnaženosti, kot so na •	
primer deli vodnih rastlin ali ribje blato
Zahvaljujoč se inteligentni tehnologiji je izdelek primeren za prestajanje zime •	
 Sekundarni, mehanično reguliran, vstop za priključevanje skimmer-ja ali •	
satelitnega filtra, za črpanje vode jezera ali površinsko čiščenje 
 Optimalizirano kolo izdelka zagotavlja maksimalno hidravlično zmogljivost •	
črpanja ter z tem še bolj optimalno odvajanje večjih onesnaženj.
Zaščita od suhega pogona in blokiranja (EFC in OASE)•	
Posebna konica za priključevanje cevi, velikosti  1“, 1 1/4“, 1 1/2“•	
 Izdelek je primeren za uporabo pri jezerih, ki so primerna za kopanje in plavanje •	
(v tem primeru se naj vsekakor uporaba samo v posebnem rezervoarju za 
črpalko)

 

AquaMax Eco 6000 / 12 V
 Zahvaljujoč se varnostni 12-V-ni se lahko direktno uporablja v jezerih, ki so •	
primerna za plavanje in kopanje 

 
Od tipa AquaMax Eco 12000

Možno varčevanje energije še do 20%, zahvaljujoč se SFC•	
 V primeru vključene funkcije SFC črpalka samodejno optimalizira količino vode •	
in višino pretoka ter lahko te zmanjša za celo 50%. (patent OASE)

PRO

Aquamax Eco CWS 6000 

* samo Aquamax Eco 12000/16000; ** samo Aquamax Eco 6000/12V

AquaMax Eco 
CWS

4000

AquaMax Eco 
CWS

6000

AquaMax Eco 

6000 / 12 V

AquaMax Eco 
CWS

8000

AquaMax Eco 

12000

AquaMax Eco 

16000

Velikost (D x Š x V) v mm 350 x 284 x 163

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

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

Sprejem zmogljivosti v W 50 60 55 80 130 170

Dolžina električnega kabla v m 10,00 – 10,00

Dolžina kabla 12 V-na naprava v m – 2,50 (transformator)+8,00 –

Neto teža v kg 4,92 4,84 7,74 4,80 5,26 5,34

Garancija (+ garancija po potrebi) v letih 3 + 2

Litri za minuto maks. v l/min. 65 100 133 200 266

Litri za uro maks. v l/uro. 4000 6000 8000 12000 16000

Vodi temelji v metrih maks. v m 3,20 3,60 3,20 4,00 5,20 5,60

Enota za povezovanje na tiskalni strani 2“

Enota za povezovanje na črpalni strani 1 1/2“

Enota za povezovanje cevi 1“, 1 1/4“, 1 1/2“ 1“, 1 1/4“, 1 1/2“, 2“

Površina filtra v cm2 950

Elektronsko upravljanje Ne Da

Način upravljanja pod vodo in na suhem

Številka izdelka 50302 50303 57363 50304 57358 57361

* * **

Regulairanje + 2. vstop
Pretok se lahko od 0% do 100% meha-
nično regulira. Izdelek je odličen za na-
mestitev 4 funkcijskega satelitnega filtra 
ali skimmer-ja. Drugi vstop na napravi 
omogoča priključitev satelitnega filtra ali 
skimmer-ja (dodatek).

SFC stikalo 
Pri tipih AquaMax Eco 12000 in Eco 
16000. V primernu vključene SFC 
funkcije  črpalka samodejno opravi 
oprimalizacijo količine vode in višino 
pretoka ter lahko te zmanjša za celo 
50% (OASE patent). 
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AquaMax Dry  
Fitrirna črpalka posebej izdelana za suho sestavitev 

Inštalacija črpalke se opravlja pod vodnim nivojem•	
Tiho delovanje•	
Asinkrona tehnologija motorja z optimaliziranim kolesom za pretok •	
Zaznavanje umazanije velikih granulatov, celo  8 mm-ske granulate•	
Stabilnost, zahvaljujoč se ponožju izdelka•	
 Z dvo-stopnjevanimi stikali za cevi velikosti od 1“ do 1 1/2“ in dve •	
dodatni matici za cevi iz kakovostnega jekla 
 Izdelek je primeren za uporabo pri jezerih, ki so primerna za •	
kopanje in plavanje 
(v tem primeru se naj vsekakor uporaba samo v posebnem 
rezervoarju za črpalko)

Promax  
Dvomotorne črpalke, velike zmogljivosti

PRO

PRO

AquaMax Dry

6000

AquaMax Dry

8000

AquaMax Dry

14000

Velikost (D x Š x V) v mm 200 x 150 x 150 210 x 150 x 170

Nominalna napetost 220 – 240 V / 50 Hz

Sprejem zmogljivosti v W 75 100 230

Dolžina električnega kabla v m 10,00

Neto teža v kg 3,10 3,16 5,02

Garancija (+ garancija po potrebi) v letih 3 + 2

Litri za minuto maks. v l/min. 100 125 225

Litri za uro maks. v l/uro. 6000 7500 13500

Vodi temelji v metrih maks. v m 2,20 3,00 5,00

Enota za povezovanje na tiskalni strani 1 1/2“

Enota za povezovanje na črpalni strani 1 1/2“

Enota za povezovanje cevi 1“, 1 1/4“, 1 1/2“

Elektronsko upravljanje Da

Način upravljanja samo  na suhem

Številka izdelka 50393 50066 50068

Promax

20000

Promax

30000

Velikost (D x Š x V) v mm 330 x 330 x 230

Nominalna napetost 220 – 240 V / 50 Hz

Sprejem zmogljivosti v W 285 500

Dolžina električnega kabla v m 10,00

Neto teža v kg 10,98

Garancija (+ garancija po potrebi) v letih 3 + 2

Litri za minuto maks. v l/min. 335 430

Litri za uro maks. v l/uro. 20000 25800

Vodi temelji v metrih maks. v m 3,40 5,00

Enota za povezovanje na tiskalni strani 2“

Enota za povezovanje na črpalni strani 1 1/2“

Enota za povezovanje cevi 3/4“, 1“, 1 1/4“, 1 1/2“, 2“

Površina filtra v cm2 1300

Elektronsko upravljanje Da

Način upravljanja samo pod vodo

Številka izdelka 55441 55442

 Dva samostojna motorja, na radijske valove, možnost upravljanja na •	
daljavo 
 Z upravljanjem motorja lahko zmanjšate porabo energije •	
(izključevanje/ zmanjševanje energije za črpanje), ter lahko vplivate 
na dejavnost filtriranja.
Dolga življenjska doba zahvaljujoč se veliki površini ohišja črpalke •	
Zaznavanje umazanije velikih granulatov, celo  8 mm-ske granulate•	
 Možnost filtriranja dna jezera in kombinacije funkcije skimmer •	
zahvaljujoč se možnosti priključevanja dveh enot 
 Možnost priključevanja dodatnega skimmer-ja, posebna konica za •	
povezovanje je sestavni del izdelka 
 Patentirano načelo Economic Flow Regulator (EFR od OASE) za •	
minimalizacijo izgube električne energije 
Inteligentna tehnologija za prestajanje zime•	
Z daljinskim upravljavcem na elektronsko upravljanje•	
 Izdelek je primeren za uporabo pri jezerih, ki so primerna za •	
kopanje in plavanje (v tem primeru se naj vsekakor uporaba samo v 
posebnem rezervoarju za črpalko)
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AquaMax Expert  
Močne črpalke za večje objekte

Odlična pretočna zmogljivost od 20000 do 41000 l/uro.•	
 Zaznavanje umazanije velikih granulatov, celo 8 mm-ske •	
granulate
Elektronsko reguliranje•	
Stranski vstop 2“ za pritisno povezovanje •	
Stabilna postavitev•	
Ergonomični držaji , ki se prilagajajo osrednji točki izdelka •	
Inštalacija pod vodo in na suhem•	
Odpornost na zmrzal•	
 Izdelek je primeren za uporabo pri jezerih, ki so primerna za •	
kopanje in plavanje (v tem primeru se naj vsekakor uporaba 
samo v posebnem rezervoarju za črpalko)

AquaMax Gravity Eco  
Črpalke za sisteme filtriranja, ki delujejo po gravitacijskih načelih 

PRO

PRO

AquaMax 
Expert

20000

AquaMax 
Expert

30000

AquaMax 
Expert

40000

Velikost (D x Š x V) v mm 420 x 240 x 262 461 x 258 x 293

Nominalna napetost 220 – 240 V / 50 Hz

Sprejem zmogljivosti v W 450 650 1100

Dolžina električnega kabla v m 10,00

Neto teža v kg 13,88 13,76 19,18

Garancija (+ garancija po potrebi) v letih 3 + 2

Litri za minuto maks. v l/min. 333 500 683

Litri za uro maks. v l/uro. 20000 30000 41000

Vodi temelji v metrih maks. v m 8,00 8,50 10,00

Enota za povezovanje na tiskalni strani 2“

Enota za povezovanje na črpalni strani 2“ 2 1/2“

Enota za povezovanje cevi 1“, 1 1/2“, 2“

Površina filtra v cm2 1320 1620

Elektronsko upravljanje Da

Način upravljanja pod vodo in na suhem

Številka izdelka 56873 56874 56875

AquaMax  
Gravity Eco

10000

AquaMax  
Gravity Eco

15000

AquaMax  
Gravity Eco

20000

Velikost (D x Š x V) v mm 272 x 142 x 182

Nominalna napetost 220 – 240 V / 50 Hz

Sprejem zmogljivosti v W 65 85 120

Dolžina električnega kabla v m 10,00

Neto teža v kg 4,20 4,52 4,38

Garancija (+ garancija po potrebi) v letih 3 + 2

Litri za minuto maks. v l/min. 167 250 300

Litri za uro maks. v l/uro. 10000 15000 18000

Vodi temelji v metrih maks. v m 1,30 1,80 2,20

Enota za povezovanje na tiskalni strani 2“

Enota za povezovanje na črpalni strani 2“

Enota za povezovanje cevi 2“, DA 63, DA 75, DA110

Elektronsko upravljanje Da

Način upravljanja pod vodo in na suhem

Številka izdelka 57091 57092 57093
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Energijsko učinkovit motor OASE•	
Visoka energijska učinkovitost zahvaljujoč optimatiziranim kolescem •	
Odlična pretočna zmogljivost od 10000 do 18000 l/uro.•	
Zaznavanje umazanije velikih granulatov, celo  6 mm-ske granulate•	
 Integrirana zaščita proti suhemu pogonu GSR  (Gravity-Self-•	
Regulator)
Stabilna postavitev•	
Snemljiv podstavek za inštalacijo in stojalo•	
Inštalacija pod vodo in na suhem•	
Odpornost na zmrzal•	
 Komplet adapterjev cev  (2“/DA 63) in za povezovanje  •	
(DA 75/DA 110)
 Izdelek je primeren za uporabo pri jezerih, ki so primerna za •	
kopanje in plavanje (v tem primeru se naj vsekakor uporaba  
samo v posebnem rezervoarju za črpalko)
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Opazovanje življenja v jezeru je prečudovita zaposle-
nost, a je mogoče samo v primeru ko je voda jezera 

čista. Kako lahko v svojem lastnem jezeru dosežete, da bo 
voda vedno čista, je le vprašanje tehnike -  torej primerna 
izbira in uporaba le-te. S pomočjo OASE Clear Water 
System izdelkov pridobitev čiste vode ne bo pomenilo 
problema. Različne komponente se podajajo druga drugi 
na tak način, boste ob primerni uporabi teh v eno meter-
ski globini pridobili kristalno čisto vodo jezera – torej vse 
kar se dogaja v vašem jezeru lahko opazujete. To je tako 
sigurno, da vam OASE ponuja garancijo. Clear Water 
System ponuja veliko več kot pa običajni filtri za jezera, 

Vrtno jezero oblikuje popoln ekološki sistem. 

Tam kjer živali in rastline najdejo optimalne 

okoliščine za življenje, se lahko lastniki jezer 

mirno usedejo in uživajo v svojem vrtu.

SiStemi filtriranja za čiSto vodo

„Več časa za veselje ob vašem vrtnem jezeru“
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Bodite potrpežljivi! Največje število filtrov vsebuje gobico, 
na kateri se ohranjajo mikroorganizmi. Te majhne živali 
se hranijo z majhnimi delčki, za katere mi menimo, da so 
onesnaženja – nov ali pravkar očiščen filter ne more v po-
polni meri odkriti svoje zmogljivosti. Počakajte nekaj dni 
za popolno delovanje, ter poskrbite za dodaten kisik. 

ki so sposobni za filtriranje le grobih onesnaženj, a ta ne 
ločijo v popolnosti od vode same. Za to boste potrebovali 
specialen filter FiltoMatic CVS. 
S pomočjo tega se boste izognili le umazaniji do katere 
pride zaradi listja, ki je padlo v vodo in živli, temveč se 
boste izognili tudi razmnoževanju alg, ki se izredno učin-
kovito hranijo iz vnesenih hranjivih snovi in se v slabih 
okoliščinah premočno razmnožijo v vodah jezer. Bak-
terije, ki delujejo izredno učinkovito, na primer tiste, ki 
jih vsebuje sprožilec filtriranja BioKick CWS, razkrajajo 
odvečne hranljive snovi in čistijo vodo.

Namig!

FI
LT

RI
 &

 Z
RA

ČN
IK

I

SiStemi filtriranja za čiSto vodo

„Več časa za veselje ob vašem vrtnem jezeru“
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Vse je čisto: Clear Water Sytem
jezera zazna temperaturo ter po potrebi spreminja 
zmogljivost, če je to potrebno vključi vgrajeno UVC 
luč. Rezultat ni samo najboljše očiščena voda, temveč 
tudi varčevanje z energijo vse do 20%. Da bi vi lahko v 
čisti vodi uživali brez problemov, nov Filtomatic CWS 
filter dno jezera osvobodi od mulja. Več časa vam bo 
ostalo za počitek in dobili boste čisti pogled na notranje 
življenje jezera. 

Skozi celo leto boste pridobili biološko čisto vodo, 
brez, da bi imeli z tem veliko dela – to je bilo za 

številne lastnike vrtnih jezer mogoče samo v sanjah, a je 
sedaj s pomočjo novega Clear Water System izdelkov 
z lahkoto uresničljivo. Sistem vsebuje šest različnih 
komponent, ki se medsebojno prilagajajo, te kompo-
nente v enem kompletu pomenijo popolno upravljanje 
jezera. Popolno se prilagajajo ena drugi, ter inteligentno 
opravljajo popolno čiščenje vode v jezeru. Tako filter 

»Bolj enostavno ne bi moglo biti:  
pogled na vse, kar potrebujem.«

Nadaljnje informacije lahko najdete  
na internetu, na spletni strani  

www.oase-livingwater.com



 

37

31

2

4
56

Aquamax Eco CWS 6000 

komfortabel &
 

stromsparend FI
LT

RI
 &

 Z
RA

ČN
IK

I

Vse je čisto: Clear Water Sytem

navodila
Clear Water System

1. Aqumax ECO CWS filtrirna črpalka 
Srce sistema Clear Water System deluje energijsko varčno in 
izredno učinkovito. Z dna jezera je izdelek možen pretočiti tudi 
10 mm-ske umazanije k filtru – to je prvi korak do čiste vode. 

2. FiltoMatic CWS filter
Hranilne snovi in umazanije, ki se nastanijo v mulju sistem za 
filtriranje s pomočjo bio-mehaničnih procesov odstrani iz vode 
jezera. Sistem preverja temperaturo, in če je potrebno vključi 
črpalko mulja ter napravo UVC. Enota za filtriranje je na voljo v 
treh različnih velikostih.

3. BioKick CWS bakterije za sprožitev 
filtra
Izdelek za sprožanje filtra vsebuje mikroorganizme in bakterije, ki 
sprožajo delovanje filtra. Te snovi so zadolžene za hitro razmnoži-
tev organizmov na gobici filtra, ki bodo razkrojili hranilne snovi in 
čistili vodo jezera. 

4. SwimSkim CWS površinski filter
Kakovost vode se zmanjšuje tudi zaradi onesnaženj, ki v vodo pridejo skozi površino 
jezera, kot je listje in druge hranilne snovi. Površinski filter te umazanije odstrani še 
preden bi se te potopile na dno jezera, ter v jezero dostavlja potrebno količino kisika. 
Delčke, ki se nastanijo na dnu jezera premeša, tako bodo tudi ti prispeli do filtra. 

5. OxyTex CWS zračnik jezera
Kisik je izredno pomemben element ko govorimo o kakovostni vode jezera, saj je ta 
zadolžen za življenje mikroorganizmov. OxyTex prezračuje vodo ter jo meša, zaradi 
svoje podobe, ki je podobna rastlini ponuja veliko površino za razkroj mikroorganiz-
mov, ki razkrojijo hranilne snovi, ki se v vodi nahajajo. Zračnik jezera lahko poveča 
učinkovitost filtra tudi do 25%.

6. FiltoMatic Cap CWS kamnite plošče 
Plošče prelepega izgleda s svojo površino ščitijo in pokrovajo FiltoMatic CWS enoto, 
ki je zakopana v zemljo. Plošče, ki spominjajo na skale so odporne na različne letne 
čase, ter s ezaradi svojega naravnega videza odlično prilagajajo v okolje jezera in 
vrta. Z tem bo filter postal skorajda neviden v vrtovih in vaših jezerih. 

 

Za biološko  ravnovesje jezera je  S SKUPNIMI MOČMI  odgovorna črpalka filtra, sistem za filtriranje, površinski filter in zračnik jezera. 



Filter na pritisk: nevidna pomoč
Različno od pretočnega filtra, filtri na pritisk, 

pritisk črpalke prevedejo skozi rezervoar filtra. 
Lahko jih namestite tudi pod vodno razino. Zato se 
na klasičen način uporabljajo pri potokih višje lege, 
ob katere izdelek zakopljejo v zemljo tako ne bo 
uničen naraven videz vašega vrta. To omogoča zaprt 
sistem skupaj z filtrom, ki je zavarovan z hitrim pri-

ključkom. V idealnem primeru je cev za ven in notri 
prevedena pod folijo jezera s pomočjo prevodnika 
Tradux (stran. 94). Proces čiščenja deluje na isti 
način, kot pri pretočnem filtru ter filter primerne 
velikosti, ki se poda velikosti jezera prav tako zagota-
vlja dobro stanje za optimalno filtrirano vodo vašega 
jezera. 

38

novost
FiltoClear 20000/30000   
filter na pritisk, opremljen z UVC pred-čistilno funkcijo 
in s patentirano funkcijo za čiščenje za enostavno in 
udobno čiščenje in vzdrževanje. Izdelek je primeren 
za filtriranje jezera do velikosti 30 m3.



2 m

Filter, ki ga hrani črpalka se nahaja SKRITO POD ZEMLJO. Če je potrebna voda se lahko usmeri k pootoku visoke lege. 

navodila
Filter na pritisk

Filtral podvodni filter  
(kompaktna rešitev sestavljena iz enega filtra, 
UVC enote in vodometa, idealna za gotove 
bazene in manjša jezera do 5.0000 litrov).

Namig!
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BioPress Z različnimi snovmi filtra za optimalno razkro-
jevanje bioloških organizmov filtra. Čistilna funkcija, 

ki je vgrajena v pokrov omogoča izredno 
enostavno vzdrževanje izdelka. Vse-

buje tudi UVC pred-čistilno na-
pravo. Na voljo v kompletu 

Biopress, ki vsebuje tudi 
filtrirno črpalko. 

FiltoClear Večkratni ventil bo olajšal čiščenje in izpla-
kovanje. Kontrolna lučka je navzoča za optično kontrolo 
vgraje UVC naprave. Na voljo je tudi v kompletu, ki vsebuje 
fitrirno črpalko. 

Pregledna tabela filtrov je na voljo na 46/47 strani 
tega priročnika.



Pretočni filter: 
    najboljši razgledi

Pretočni filter je hranjen s pomočjo črpalke, ki je 
nameščena pod vodo. Filter pomeni najvišjo točko 

procesa čiščenja od koder voda priteče nazaj v jezero. 
Čiščenje vode opravljajo gobice, ki se nahajajo v no-
tranjosti filtra, ko preteče nekaj dni bodo tudi delovni 
mikroorganizmi našli svoj dom. Prednosti pretočnih 
filtrov: namestitev na mestu, ki ga z lahkoto dosežete, 
nad vodnim nivojem, tako je čiščenje in vzdrževanje 

hitro in enostavno.  V OASE programu lahko najdete 
številno inovativnih izdelkov: sistemi s samodejnimi 
funkcijami za čiščenje, kot je na primer FiltoMatic ali 
Screenmatic predfilter, ki bodo lastnika jezera prikrajšali 
za dolgotrajno čiščenje vode jezera. Z tem boste pridobili 
več časa za počitek ob obali vašega jezera, ter boste lahko 
uživali v vašem prostem času. 
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novost
BioSmart Set 5000 je odličen komplet za 
začetnike, ki je opremljen z pretočnim filtrom, 
z enoto UVC, in filtrirno črpalko. Kombinacija 
mehanično-biološkega čiščenja in učinkovito 
delovanje UVC-tehnologije zagotavlja čisto 
vodo jezera. 



PRETOČNI FILTER se uporablja pri srednjih in majhnih vrtnih jezerih. Namesti se nad vodno razino, na rob jezera, ali pri potoku višje lege, tako bo voda brez 
pritiska tekla nazaj v jezero. 

navodila
pretočni Filter

Namig!
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Biotec 30  
Za razrkorj mikroorganizmov ponuja posebno veliko po-
vršino. Več-conski sistem za filtriranje, ki potrebuje izredno 
malo vzdrževanja lahko očisti tudi jezera, ki vsebujejo do 
24.000 litrov vode. Odlično  
deluje v kombinaciji  
UVC Biltron 24  
enote za pred- 
čiščenje.

FiltoMatic CWS 
Izdelek je srce sistema Clear 

Water System. Samodejno de-
lujoč filter po potrebi upravlja 
z vgrajenimi enotami, kot je 

UVC enota za pred-čišččenje. Podrobne informacije o 
Clear Water System izdelkih lahko najdete na 26/27 
strani danega priročnika. 

Komplet filtrov OASE – kompletne 
rešitve, katerih komponente se popolnoma 
medsebojno prilagajajo.

Kompleti BioSmart  
Vsebuje: pretočni filter,  
črpalka, UVC enota za  
pred-čiščenje  
in cev

Kompleti FiltoMatic CWS 
Vsebuje: rezervoar filtra z UVC 
enoto za pred-čiščenje, črpalka

Kompleti BioSys
Vsebuje: pretočni 
filter, UVC enota za 
pred-čiščenje, črpalka

BioSmart 
Kot kombinacija gobice filtra in 
vgrajene enote UVC zagotavlja 
zmogljivost filtriranja. Zahvaljujoč se 
odprtini, ki se nahaja na dnu enote se 
lahko z lahkoto čisti – idealen model 
za začetnike. 

Biotec Screematic  
Vsebuje stopnjo za predhodno čiščenje. Izdelek 
potrebuje izredno majhno stopnjo vzdr-
ževanja zahvaljujoč se ScreenMatic 
pred-čiščenju, ki je naprava, ki 
ločuje groba onesnaženja. 

Pregledna tabela filtrov je  
na voljo na 46/47 strani tega priročnika.



 
Proficlear modulni sistem za filtriranje SE LAHKO UPORABLJA NA VEČ NAČINOV. Deluje lahko kot  energijsko varčen sistem,  
ki deluje po načelu gravitacije ali pa kot sistem, ki deluje pod pritiskom. 

Modulni filter: kjer se enota 
       podaja enoti 

Modulni filtri ponujajo inteligentno rešitev, še pose-
bej za mlada jezera, v katerih živijo ribe. Ta sistem 

za filtriranje lahko po želji še naprej širite – ne igra vloge 
velikost jezera in ali v jezeru živijo koi ali zlate ribice, 
ali je jezero naravno ali celo jezero primerno za kopanje 
(stran 9). Če voda postaja umazana zaradi večje porabe 
okolice, lahko enostavno z  vgradnjo nove enote pove-

čate kapaciteto filtra jezera. OASE ponuja pet različnih 
enot, ki jih lahko postavite zunaj vode. Vsaka od teh dobi 
svojo nalogo, kot je na primer ločitev grobih onesnaženj. 
Z uporabo gravitacijskega načela so modulni filtri v 
izredni meri energijsko učinkoviti. OASE strokovni sve-
tovalci Vam bodo z veseljem v pomoč, pri izbiri primerne 
komponente. 

M 2 M 3 M 4 M 5 M 1

M 2 M 3 M 4 M 5

M 1
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navodila
Modulni Filtri

• Zmanjšanje potrate pritiska
•  Varna in zakonodaji usklajena po-
stavitev ob jezerih, ki so primerna 
za kopanje 

•  Enostavno vzdrževanje in presta-
janje zime

•  Zaščita od preobilne proizvodnje 
mulja

•  Dva vstopa 1  in regulator za uni-
katno izdelavo pritoka vode 

•  Onesnaženja, ki se naberejo v re-
zervoarju za usedline bodo izprane 
skozi sifon 2

proFiClear M 1  
ohišje črpalke

Če govorimo o gravitacijskem 
načelu ali o sistemu črpanja  - re-
zervoar črpalke Profi Clear M 1 za-
gotavlja idealno lokacijo črpanja.

•  Vhodno vodo bosta dva ločilna 
filtra velike površine 1  odpeljala do 
naslednje kamre za filtriranje 

•  Z odpiranjem zaklopke 2  se bo 
onesnaženost izprala 

•  Hitro stikalo za izplaknitev
•  Čiščenje ločilnih filtrov se opravlja 

s pomočjo ščetk z upravljanjem 
čistilnega držaja 3

•  Indikator stopnje onesnaženosti  4  
prikazuje potrebo po vzdrževanju

•  S pomočjo Profi 
Clear Screendrive 
(nakup po želji) lahko 
opravljate popolnoma 
avtomatsko in redno 
čiščenje  

proFiClear M 2   
Modul za Filtriranje 
grobe onesnaženosti

Na mehanični način omogoča 
izločanje trdnih delcev do 
velikosti 800 μ

•  Voda, ki je potrebna čiščenja pre-
teče skozi gobice filtrov, ki vsebu-
jejo pomembne biološke filtrirne 
snovi 1  

•  Dodajanje kisika, ki je potrebno 
za nitrifikacijski proces se opravlja 
skozi stikalo, ki se nahaja na ohišju 
izdelka

•  Med čiščenjem držaji za čiščenje 
2  gobice filtrov pritiskajo na 

srednje dno enote
•  Odstranitev in izpiranje umazanije 

se opravi z odpiranjem zaklopke 3  

proFiClear M 3  
Modul Filtra z gobiCo

Zanesljivo odstrani strupene 
materiale, npr. amonij/amoniak 
ali nitrit. 

•  Bio-žogice 1 , ki so opremljene s 
posebno površino za vodenje tokov 
zagotavljajo izredno veliko površino 
filtriranja, te tokovi vode direktno 
pritisnejo srednje dno. 

•  Potrebni kisik zagotavlja eksterna enota 
za povezovanje 

•  Usedline, ki se naberejo v kamri za 
usedanje 2  se s pomočjo čistilnih glav 
za pršenje, z odpiranjem zaklopke 3  
lahko izperejo 

•  Razvite bio-žogice zaradi nenehne 
rotacije znotraj sistema ne potrebujejo 
vzdrževanja 

ProfiClear M 4  
Bioballs modul filtra
Modul filtra, ki vsebuje M 4 
bio-žogice je načrtovan uskla-
jeno z najnovejšimi znanstve-
nimi spoznanji.

•  Veliki delež vode se pretoči pred gobico 
filtra 1 . Tedaj se za denitrifikalne bakte-
rije proizvede tako pomembno okolje z 
nizko stopnjo kisika. 

•  Manjši delež vode se pretaka skozi 
vložek 4  PhosLess 2

•  Vezne snovi zagotavljajo hitro in sigurno 
proizvodnjo fosfatov

•  Z odstranitvijo teh hranilnih snovi lahko 
preprečite preobilno razmnoževanje 
vlaknenih alg v vodi 

•  Minimalna stopnja potrebe po 
vzdrževanju

•  Indikator stopnje onesnaženosti  3  
prikazuje potrebo po vzdrževanju 

•  Odtok za umazano vodo 4  in zaklopka

proFiClear M 5  
Modul, ki povezuje FosFate

Nitrat preoblikuje v dušik v obliki 
plina (denitrifikacija) ter eliminira 
fosfate 

Za stabilno povezovanje jezera in Profi 
Clear modulov je potrebno izhod odtoka 
BD 100 direktno povezati z folijo. Ponuja 
priložnost povezovanja cevi 
DIN100. 

Nadalnje tehniške informacije so na voljo na 58. strani tega priročnika.
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»Prekrasno: moje jezero je v trenutku čisto.«

UVC naprav za pred-čiščenje :   
         čista zadeva!

Čista in zdrava voda zagotavlja nemoteno doživetje. 
Kaj pa se zgodi ko alge in druge rastline vodo obar-

vajo na zeleno in tako zmanjšajo vrednost vrta?Tudi 
takrat obstaja primerna pomoč. Namestite vašo UVC 
napravo enostavno v tok vode, v idealnem primeru pred 
filter. UV žarki bodo v notranjosti enote za pred-čiš-
čenje ubili alge, odstranili bakterije in kalčke. Za pove-

zovanje potrebujete le eno samo vtičnico. Zmogljivost 
UVC naprave je odvisna od tipa jezera in količine 
vode. Medtem ko profesionalna tehnika deluje, last-
nik jezera nima dosti dela: hitro povezovanje omo-
goča izredno enostavno čiščenje. Površina je močna in 
oprema je zahvaljujoč se številnim dodatnim enotam 
več kot enostavna.
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Namig!
Najboljši učinek lahko dosežete tako, da redno menjate UVC-žarnice (približno po 8000 urah 
uporabe.).V idealnem primeru vsake spomladi opravimo zamenjavo žarnic! (To je tako enostavno kot 
zamenjava običajne žarnice.) 

AquaOxy Zračnik jezera zagotavlja popolno klimo v vašem 
jezeru. Postavitev tega je varna prav tako na odprtem, enota je 
odporna na vremenske spremembe. (pri nekaterih Aqua Oxy 
modelih je potrebna zaščita od škropljene vode). 
Iztočno količino vode lahko namestite  
tako, da se ta ne bo stopnjevala  
(razen tipa Aqua Oxy 240). 

novost

OxyTex CWS Zaradi podobe enote, ki je 
podobna rastlini se zračnik za vodo jezera 
odlično prilagaja v vodno okolje. Z uporabo 
enote Oxy Tex lahko zmogljivost že obstoje-

čega sistema za filtriranje vašega 
jezera povečate vse do 25%. 

Na voljo tudi v kompletu, 
skupaj s črpalko. 

Vitronic OASE Vitronic je idealen prvi korak v svetu 
UVC pred-filtrov: alge bodo zagotovo uničene ko se 
filtrirajo skozi pred-filter. Zaradi uporabe svetlobe se 
bodo proizvedle žogice, ki jih lahko enostavno od-
stranite s pomočjo posode za fitriranje. Zahvaljujoč se 
kontrolnem okencu, ki se nahaja na izdelku lahko delo-
vanje UVC lučke opazujete ves čas. 

Bitron C Pri tem tipu  UVC pred-filtra vgrajen avtomatski mehanizem 
nenehno opravlja čiščenje cevi in zagotavlja optimalno in nenehno UVC 
žarčenje. Bypass-tehnika zagotavlja hiter pretok tako, da zagotavlja za-
dosten čas žarčenja. Bitron C je optimalen pripomoček OASE pretočnim 
filtrom. 

Tehniške podatke priročnik navaja 
na strani 60. 

Patentira
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samo-čiščenje
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navodila
uvC-predFiltri in zračniki
Fitri & zračniki
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Sets Podvodni filter  
UVC enota za 
pred-čiščenje  

Filtrirna črpalka in
črpalka za potoke 

+ zračnik  
(OxyTex CWS)

Velikost jezera v m3 Številka 
izdelka  

Stran

Pojasnila tabel
Okenca, akterih ozadje je obarvano pomenijo komplete izdelkov. Ostale komponente, ki jih razpredelnica navaja so kombinacije 
izdelkov, ki se lahko naročijo tudi posamično.

BioPress
Set 4000 BioPress 4000 7 W (UVC vgrajen) FP 1500 – 4 2 1 50499 49
Set 6000 BioPress 6000 9 W (UVC vgrajen) FP 2500 – 6 3 1,5 50453 49
Set 10000 BioPress 10000 11 W (UVC vgrajen) FP 3500 – 10 5 2,5 50455 49

Pri kompletih BioPress bodite pozorni: ¾ “ oziroma cev 5 m dolžine in maks. višina transporta 0,5 m. 

FiltoClear
FiltoClear 3000 9 W (UVC vgrajen) AquaMax 2000 – 1,5 0,75 –

50
Set 400 1,7 1 –

Set 3000 FiltoClear 3000 9 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco CWS 4000 – 3 1,5 – 50305 51
Set 400 3,5 1,8 –

50FiltoClear 6000 11 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco CWS 4000 – 4 2 –
Set 400 4,5 2,5 –

Set 6000 FiltoClear 6000 11 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco CWS 6000 – 6 3 – 50306 51
Set 400 7 3,5 –

50
FiltoClear 11000 11 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco CWS 4000 – 6 3 1,5

Set 1000 7 3,5 1,5
FiltoClear 11000 11 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco CWS 6000 – 8 4 2

Set 1000 10 5 2,5
Set 11000 FiltoClear 11000 11 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco CWS 8000 – 11 6 3 50485 51

Set 1000 14 7 3,5

50
FiltoClear 15000 11 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco CWS 6000 – 9 5 2,5

Set 1000 10 5 2,5
FiltoClear 15000 11 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco CWS 8000 – 12 6 3

Set 1000 15 8 4
Set 15000 FiltoClear 15000 11 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco 12000 – 15 8 4 57419 51

Set 1000 19 9,5 5
50FiltoClear 20000 36 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco CWS 8000 – 18 9 4,5

Set 2000 22 11 5,5
Set 20000 FiltoClear 20000 36 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco 12000 – 20 10 5 50578 51

Set 2000 25 12,5 6
50FiltoClear 30000 55 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco 12000 – 26 13 6,5

Set 2000 32 16 8
Set 30000 FiltoClear 30000 55 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco 16000 – 30 15 7,5 50579 51

Set 2000 36 18 9
Pri podatkih zgoraj navedenega jezera (FiltoClear komplet) se ozirajte na višino transporta, ki znaša 1m, dolžina znaša 5 m in 1 ½ “velikost cevi. V primeru daljše cevi in/ali višje transportne višine je potrebna 
uporaba močnejše črpalke. Garancija čiste vode usklajeno s standardi Secchi, do enega metra prozorne globine! 
Prosimo, da se zavedate da lahko pride do primera ko je potrebno podrobno načrtovanje. To se lahko zgodi pri velikih nihanjih temperature, ali več kot 5 metrov dolga cev, pri kateri lahko pride do trenja,  
ali lega samega jezera (npr. južna lega), ki pomeni izredno močne sončne žarke. 

Komplet Podvodni filter  
UVC enota za 
pred-čiščenje  

Filtrirna črpalka in 
črpalka za potoke 

+ zračnik  
(OxyTex CWS)

Velikost jezera v m3 Številka 
izdelka  

Stran

Pojasnila tabel
Okenca, akterih ozadje je obarvano pomenijo komplete izdelkov. Ostale komponente, ki jih razpredelnica navaja so kombinacije 
izdelkov, ki se lahko naročijo tudi posamično. 

Filtral UVC 2500 (vgrajen filter) 7 W (UVC vgrajen) (vgrajena črpalka) – 2,5 1,3 – 50446 48
Filtral UVC 5000 (vgrajen filter) 11 W (UVC vgrajen) (vgrajena črpalka) – 5,0 2,5 – 57379 48

Podvodni filter Filtral UVC

2 m

Filter na pritisk FiltoClear Set

   

Jezero z dekorativnimi 
rastlinami brez rib.

Jezero z dekorativnimi rastlinami 
in ribami do 1 kg / 1000 l.

Jezero z dekorativnimi rastlinami 
in ribami do 1 – 3 kg / 1000 l 
(Koi jezero)

POMEMBNE iNFOrMACijE 
Če želite vaše jezero nastaniti z koi 
krapi, pazite, da bo minimalna 
velikost jezera vsaj 5 m3!

Primerjava: Filtri & zračniki jezer



Fi
lt

er
 &

 B
el

üf
te

r

47

    

Komplet Podvodni filter  
UVC enota za 
pred-čiščenje  

Filtrirna črpalka in
 črpalka za potoke 

+ zračnik  
(OxyTex CWS)

Velikost jezera v m3 Številka 
izdelka  

Stran

Pojasnila tabel
Okenca, katerih ozadje je obarvano pomenijo komplete izdelkov. Ostale komponente, ki jih razpredelnica navaja  
so kombinacije izdelkov, ki se lahko naročijo tudi posamično. 

BioSmart
Set 5000 BioSmart 5000 7 W (UVC vgrajen) FP 1500 – 5 2,5 1,3 50525 53
Set 7000 BioSmart 7000 9 W (UVC vgrajen) FP 2500 – 7 3,5 1,7 50449 53
Set 14000 BioSmart 14000 11 W (UVC vgrajen) FP 3500 – 14 7 3,5 50451 53

BioSmart UVC 16000 11 W (UVC vgrajen) AquaMax 2000 – 8 4 2 52
BioSmart UVC 16000 11 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco 3500 – 12 6 3 52
BioSmart UVC 16000 11 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco 5500 – 16 8 4 52
BioSmart 30000 Bitron C 24 W AquaMax Eco 3500 – 14 7 3,5 52
BioSmart 30000 Bitron C 24 W AquaMax Eco 5500 – 20 10 5 52
BioSmart 30000 Bitron C 36 W AquaMax Eco 5500 – 24 12 6 52
BioSmart 30000 Bitron C 36 W AquaMax Eco 8500 – 30 15 7,5 52

Set 20000 BioSmart 20000 18 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco 5500 – 20 10 5 50531 53
Set 30000 BioSmart 30000 36 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco 8500 – 30 15 7,5 50587 53

Pri kompletih BioSmart 5000/4000/6000 bodite pozorni: ¾ “ oziroma cev 3 m dolžine in maks. višina transporta 0,5 m.
Pri kompletih BioSmart 2000/3000 bodite pozorni: 1 ½  “ oziroma cev 5 m dolžine in maks. višina transporta 0,5 m.

FiltoMatic
CWS Set 3000 FiltoMatic CWS 3000 11 W (UVC v grajen) AquaMax Eco CWS 4000 – 6 3 1,5 50231 55

Set 400 7,5 4 2
CWS Set 6000 FiltoMatic CWS 6000 18 W (UVC v grajen) AquaMax Eco CWS 6000 – 12 6 3 50232 55

Set 1000 15 7,5 4
CWS Set 12000 FiltoMatic CWS 12000 24 W (UVC v grajen) AquaMax Eco CWS 8000 – 24 12 6 50233 55

Set 2000 30 15 7,5

Pri podatkih zgoraj navedenega jezera (FiltoMatic CWS) se ozirajte na višino transporta, ki znaša 0 in 1,2 m, dolžina znaša 2 -10 m“velikost cevi. V primeru daljše cevi in/ali višje transportne  
višine je potrebna uporaba močnejše črpalke. Garancija čiste vode usklajeno s standardi Secchi, do enega metra prozorne globine!

BioSys  
BioTec ScreenMatic 12 Bitron C 36 W AquaMax Eco 6000 / 12 V – 20 10 5 57
BioTec ScreenMatic 12 Bitron C 36 W AquaMax Eco CWS 8000 – 28 14 7 57

BioSys Set 3 BioTec ScreenMatic 12 Bitron C 36 W AquaMax Eco 12000 – 40 20 10 57410 57
BioTec ScreenMatic 18 Bitron C 55 W AquaMax Eco 6000 / 12 V – 24 12 6 57
BioTec ScreenMatic 18 Bitron C 55 W AquaMax Eco CWS 8000 – 32 16 8 57
BioTec ScreenMatic 18 Bitron C 55 W AquaMax Eco 12000 – 44 22 11 57

BioSys Set 4 BioTec ScreenMatic 18 Bitron C 55 W AquaMax Eco 16000 – 54 27 14 57411 57
BioTec 30 Bitron C 72 W AquaMax Eco 12000 – 50 25 13 57
BioTec 30 Bitron C 72 W AquaMax Eco 16000 – 65 32 16 57
BioTec 30 Bitron C 72 W Promax 20000 – 70 35 18 57
BioTec 30 Bitron C 72 W Promax 30000 – 100 50 25 57
BioTec 30 Bitron C 110 W AquaMax Eco 12000 – 68 34 17 57
BioTec 30 Bitron C 110 W AquaMax Eco 16000 – 90 45 22 57
BioTec 30 Bitron C 110 W Promax 20000 – 100 50 25 57
BioTec 30 Bitron C 110 W Promax 30000 – 120 60 30 57
BioTec ScreenMatic 36 Bitron C 110 W AquaMax Eco 12000 – 80 40 20 57
BioTec ScreenMatic 36 Bitron C 110 W AquaMax Eco 16000 – 110 55 25 57
BioTec ScreenMatic 36 Bitron C 110 W Promax 20000 – 120 60 30 57

 BioTec ScreenMatic 36 Bitron C 110 W Promax 30000 – 140 70 35 57

Pri podatkih zgoraj navedenega jezera (BioSys/BioTec) se ozirajte na višino transporta, ki znaša 1m, dolžina znaša 5 m in 1 ½ “velikost cevi. V primeru daljše cevi in/ali višje transportne višine je potrebna uporaba 
močnejše črpalke. Garancija čiste vode usklajeno s standardi Secchi, do enega metra prozorne globine! Prosimo, da se zavedate da lahko pride do primera ko je potrebno podrobno načrtovanje. To se lahko 
zgodi pri velikih nihanjih temperature, ali več kot 5 metrov dolga cev, pri kateri lahko pride do trenja, ali lega samega jezera (npr. južna lega), ki pomeni izredno močne sončne žarke. 

2 m2 m

BioSmart Podvodni filter  BioTec Podvodni filter  

   

Za vsako ve-
likost jeZera 
obstaja pri-
meren sistem!

Na podlagi velikosti • 

jezera boste hitro in 

enostavno našli izdelke,  

ki se podajo v Vaš vrt.
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CIzdelek je primeren za vrtna jezera vse do 5 m• 3

 Kompaktna enota za filtriranje z UVC tehnologijo za garanti-• 
rano čisto vodo  
 4 različni materiali za filtriranje• 
Vgrajena črpalka za prekrasno vodno igro • 
 3 nastavki enot za pršenje vode za unikatno vodno igro • 
(sestavni del izdelka)
 Teleskopski podaljšek za cev z katerimi lahko enote za pršenje • 
vode natančno namestite na razino vode jezera 
 Regulirana večstranska enota za vodomete in majhne • 
potočke 
Individualna regulacija količine vode in višine vodometa • 
 Popolna inštalacija pod nivo vode  - ne moti pogleda na • 
vrtno jezero 
Okence za kontrolo delovanja (pri UV lučki) • 

Filtral UVC    
Podvodní filtri z UVC enoto in vodno igro

START

    

Naprave za filtriranje, ki garantirajo čisto 
vodo:  
Ne glede na to kakšne vrste jezera ste si izbrali:
ali se v vašem jezeru nahajajo ribe ali ne, ali 
govorimo o biološko prijaznem jezeru ali gra-
jenem jezeru -  za vsak vodni ekosistem lahko 
najdemo primeren sistem za filtriranje pri  
podjetju OASE – in seveda dobite garancijo,  
ki jamči čisto vodo!

Več informacij o garanciji čiste vode lahko dobite 
na 95. strani tega priročnika ali na Internetu: 
www.oase-livingwater.com

Podrobno: Filtri & zračniki jezer

Filtral 
UVC

2500

Filtral 
UVC

5000

Velikost (D x Š x V) v mm 250 x 185 x 160 380 x 290 x 160

Nominalna napetost 230 V / 50 Hz

Sprejem zmogljivosti v W 20 35

Dolžina električnega kabla v m 10,00

Neto teža v kg 3,18 4,96

Garancija v letih 2

UVC zmogljivost v W 7 11

Zmogljivost črpalke maks v l/uro. 1000 2500

Litri na uro maks. v l/uro. 600 1100

Vodi temelji v metrih maks. v m 1,30 2,30

Površina filtra v cm2 232 564

Število gobic za filtriranje, modre barve v kosih 1

Število gobic za filtriranje, črne barve v kosih. 1

Število enot bio površin v kosih. 2 8

Specialni granulat za filtriranje v kg 0,20 0,40

Enota za povezovanje na tiskalni strani 1/2“

Primeren za jezera do maks. v m3 2,5 5,0

Primeren za jezera v katerem so nastanjene ribe v m3 1,3 2,5

Številka izdelka 50446 57379
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Izdelek je primeren za vrtna jezera vse do10 m• 3

 Zagotavlja čisto vodo zahvaljujoč kombinaciji  mehanično – • 
biološke čiščenju in učinkoviti UVC tehnologiji 
 Zahvaljujoč čistilni funkciji, ki je s strani podjetja patentirana, • 
ter je vgrajena v pokrov izdelka je čiščenje filtra izredno 
enostavno 
Hitra zaklopka za enostavno čiščenje filtra in odpiranje tega • 
 Če enoto zakopamo v zemljo se skorajda nevidno poda v • 
vrtno okolico 
 Lahko se uporablja za dostavljanje čiste vode v primeru • 
potokov visoke lege 
 Konice za povezovanje cevi služijo hitro in enostavno sesta-• 
vitev izdelka  

 
BioPress Set 4000

 Dostava z cevjo velikosti 3/4“ dolžine  4,5 m in filtrirno črpalko  • 
OASE OASE 1500: 25 W; 1500 l/uro. Qmax; 1,9 m Hmax 

BioPress Set 6000
 SDostava z cevjo velikosti 1“ dolžine 5 m in  filtrirno črpalko • 
OASE 2500: 40 W; 2500 l/uro. Qmax; 2,2 m Hmax

 
BioPress Set 10000

 Dostava z cevjo velikosti 1“ dolžine 5 m in filtrirno črpalko • 
OASE 3500: 70 W; 3400 l/uro Qmax; 2,7 m Hmax

BioPress Kompleti Začetni filtri na pritisk z UVC enotami in filtrirnimi črpalkami 

2 m2 m

    

START
* Če želite v vašem vrtnem jezeru nastaniti koi krape, bodite pozorni, da velikost vašega vrtnega jezera znaša vsaj 5 m3!

Set  
BioPress

4000

Set  
BioPress

6000

Set  
BioPress

10000

Velikost (D x Š x V) v mm 225 x 335 350 x 450 350 x 570

Nominalna napetost UVC 230 V / 50 Hz

Sprejem zmogljivosti UVC v W 11 12 14

Dolžina električnega kabla v m 3,00

Neto teža v kg 5,22 8,24 9,66

Garancija v letih 2

UVC zmogljivost v W 7 9 11

Število gobic za filtriranje, modre barve v kosih 1 2

Število gobic za filtriranje, črne barve v kosih 2 1 2

Število enot bio površin v kosih – 20 30

Indikator stopnje onesnaženosti Da

Vhodi za povezovanje 3/4“, 1“, 1 1/4“, 1 1/2“ 1“, 1 1/4“, 1 1/2“

Izhodi za povezovanje 3/4“, 1“, 1 1/4“, 1 1/2“ 1“, 1 1/4“, 1 1/2“

Maks. pritisk delovanja v bar 0,20

Primeren za jezera do maks. v m3 4,0 6,0 10,0

Primeren za jezera v katerem so nastanjene ribe v m3 2,0 3,0 5,0

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

Številka izdelka 50499 50453 50455
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* Če želite v vašem vrtnem jezeru nastaniti koi 
krape,, bodite pozorni, da velikost vašega vrtnega 

jezera znaša  vsaj 5 m3 !

PRO

FiltoClear 20000/30000

Izdelek je primeren za vrtna jezera vse do 10 m• 3

 Zagotavlja čisto vodo zahvaljujoč kombinaciji  mehanično – biološke čiščenju • 
in učinkoviti UVC tehnologiji 
 Pritisk delovanja črpalke deluje tudi preko filtra zato, je izdelek primeren tudi • 
za upravljanje potokov visoke lege in vodometov
Inštalacija je možna tudi pod vodni nivo• 
 Patentirana Easy Clean tehnologija za enostavno in udobno čiščenje brez • 
odpiranja filtra
Funkcija za izplakovanje za enostavno uporabo• 
Kontrolno okence za kontrolo UVC pred-čistilne funkcije• 
Vsebuje indikator stopnje onesnaženosti in napravo za kontrolo pretoka• 
 Zahvaljujoč se skorajda nevidni tehnologiji je izdelek odlično primeren za • 
grajena jezera
 Enote za upravljanje delovanja se nahajajo na lahko dosegljivem mestu v • 
pokrovu naprave 
 Pokopan v zemlji ali pokrit z dekorativno skalo se izdelek odlično prilagaja • 
vrtni okolici 
 Optimalno sorazmerje kapacitete čiščenja in velikosti naprave zahvaljujoč  • 
se kompaktni strukturi izdelka 
Udarcem odporen material visoke kakovosti• 

 
FiltoClear 15000

Z vgrajenim UVC ogledalom • 
 
Od verze FiltoClear 20000

Z UVC funkcijo za izplakovanje • 
Z konico za povezovanje cevi, velikosti 2“• 

FiltoClear  
Filter na pritisk z UVC enoto  
in patentirano funkcijo za čiščenje 

FiltoClear

3000

FiltoClear

6000

FiltoClear

11000

FiltoClear

15000

FiltoClear

20000

FiltoClear

30000

Velikost (D x Š x V) v mm 380 x 310 380 x 430 380 x 550 380 x 670 380 x 750

Nominalna napetost UVC 230 V / 50 Hz

Sprejem zmogljivosti UVC v W 14 15 36 55

Dolžina električnega kabla v m 5,00

Neto teža v kg 5,58 6,18 6,80 7,30 12,00

Garancija,  (garancija po potrebi) v letih 2 + 1

UVC zmogljivost v W 9 11 36 55

Število gobic za filtriranje, modre barve v kosih 2 3 5 6

Število gobic za filtriranje, črne barve v kosih 1 3 4 6 7

Indikator stopnje onesnaženosti Da

Vhodi za povezovanje 3/4“, 1“, 1 1/4“, 1 1/2“ 1 1/2“, 2“

Izhodi za povezovanje 3/4“, 1“, 1 1/4“, 1 1/2“ 1 1/2“, 2“

Enote za odvod onesnaženosti 3/4“, 1“, 1 1/4“, 1 1/2“ 1 1/2“, 2“

Zmogljivost črpalke maks v l/uro 4000 6000 8000 12000 16000

Maks. pritisk delovanja v bar 0,20

Primeren za jezera do maks. v m3 3,0 6,0 11,0 15,0 20,0 30,0

Primeren za jezera v katerem so nastanjene ribe v m3 1,5 3,0 6,0 8,0 10,0 15,0

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

Številka izdelka 55997 55998 55999 56824 50576 50577

NOVOST NOVOST

NOUTATE
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Izdelek je primeren za vrtna jezera vse do 30 m• 2

V naprej sestavljeni kompletni sistemi • 
 Idealna kombinacija filtra na pritisk FiltoClear z integrirano enoto UVC in • 
sestavno filtrirno črpalko AquaMax Eco
Filter na pritisk z udobno čistilno funkcijo (tehnologije Easy-Clean)• 
Vsebuje indikator stopnje onesnaženosti in napravo za kontrolo pretoka• 
Dovoljna mera pritiska delovanja za upravljanje potoka ali vodometa • 
 Pokopan v zemlji ali pokrit z dekorativno skalo se izdelek odlično prilagaja • 
vrtni okolici 

FiltoClear Kompleti   
Sistemi filtrov na pritisk z enoto UVC  
in filtrirno črpalko 

Pregledna tabela izdelkov – Pregledna tabela izdelkov 

PRO

Jezero z dekorativnimi  
rastlinami brez rib.

Jezero z dekorativnimi rastlinami 
in ribami do 1 kg / 1000 l.

Jezero z dekorativnimi  
rastlinami in ribami do  
1 – 3 kg / 1000 l (Koi jezero)

Komplet Filter na pritisk  UVC enota za 
pred-čiščenje  

Filtrirna črpalka in 
črpalka za potoke + zračnik Velikost jezera v m3 Številka izdelka  

FiltoClear 3000 9 W (UVC vgrajen) AquaMax 2000 – 1,5 0,75 –
+ OxyTex CWS Set 400 1,7 1 –

Set 3000 FiltoClear 3000 9 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco CWS 4000 – 3 1,5 – 50305
+ OxyTex CWS Set 400 3,5 1,8 –

FiltoClear 6000 11 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco CWS 4000 – 4 2 –
+ OxyTex CWS Set 400 4,5 2,5 –

Set 6000 FiltoClear 6000 11 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco CWS 6000 – 6 3 – 50306
+ OxyTex CWS Set 400 7 3,5 –

FiltoClear 11000 11 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco CWS 4000 – 6 3 1,5
+ OxyTex CWS Set 1000 7 3,5 1,5

FiltoClear 11000 11 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco CWS 6000 – 8 4 2
+ OxyTex CWS Set 1000 10 5 2,5

Set 11000 FiltoClear 11000 11 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco CWS 8000 – 11 6 3 50485
+ OxyTex CWS Set 1000 14 7 3,5

FiltoClear 15000 11 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco CWS 6000 – 9 4,5 2
+ OxyTex CWS Set 1000 10 5 2,5

FiltoClear 15000 11 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco CWS 8000 – 12 6 3
+ OxyTex CWS Set 1000 15 8 4

Set 15000 FiltoClear 15000 11 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco 12000 – 15 8 4 57419
+ OxyTex CWS Set 1000 19 9,5 5

FiltoClear 20000 36 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco CWS 8000 – 18 9 4,5
+ OxyTex CWS Set 2000 22 11 5,5

Set 20000 FiltoClear 20000 36 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco 12000 – 20 10 5 50578
+ OxyTex CWS Set 2000 25 12,5 6

FiltoClear 30000 55 W (UVC vgrajen ) AquaMax Eco 12000 – 26 13 6,5
+ OxyTex CWS Set 2000 32 16 8

Set 30000 FiltoClear 30000 55 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco 16000 – 30 15 7,5 50579
+ OxyTex CWS Set 2000 36 18 9

Pojasnila tabel
Okenca, katerih ozadje je obarvano pomenijo komplete izdelkov. Ostale komponente, ki jih razpredelnica navaja so kombinacije izdelkov,  
ki se lahko naročijo tudi posamično.

Pri podatkih zgoraj navedenega jezera (FiltoClear/komplet) se ozirajte na višino transporta, ki znaša 1m, dolžina znaša 5 m in 1 ½ “velikost cevi. V primeru daljše cevi in/ali višje transportne višine je potrebna  
uporaba močnejše črpalke. Garancija čiste vode usklajeno s standardi Secchi, do enega metra prozorne globine! 
Prosimo, da se zavedate da lahko pride do primera ko je potrebno podrobno načrtovanje. To se lahko zgodi pri velikih nihanjih temperature, ali več kot 5 metrov dolga cev, pri kateri lahko pride do trenja,  
ali lega samega jezera (npr. južna lega), ki pomeni izredno močne sončne žarke. 
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 Pomembne informacije 
Če želite v vašem vrtnem jezeru nastaniti koi krape,, bodite 

pozorni, da velikost vašega vrtnega jezera znaša  vsaj 5m3!    
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Izdelke je primeren za jezera vse do 30 m• 2

Dodajanje kisika zahvaljujoč se posebnim vodnim tokovom• 
Držaji za čiščenje za enostavno vzdrževanje izdelka • 
Indikator stopnje onesnaženosti• 
Spodnji odtok za odstranitev večjih onesnaženosti• 
Indikator temperature vode• 
Filtre je mogoče do višine  1/3 le-teh zakopati v zemljo • 
Optimalna nastavitev za črpalko za jezera OASE AquaMax• 
BioSmart UVC 16000• 
 Bio-mehanično čiščenje zagotavlja čisto vodo jezera z učinko-• 
vito kombinacijo UVC- tehnologije 

BioSmart  
Idealen pretočni filter  
za začetnike 

START

BioSmart

UVC 16000

BioSmart

30000

Velikost (D x Š x V) v mm 380 x 560 x 410 770 x 555 x 405

Nominalna napetost 230 V / 50 Hz –

Sprejem zmogljivosti v W 14 –

Dolžina električnega kabla v m 3,00 –

Neto teža v kg 5,40 10,32

Garancija v letih 2 3

UVC zmogljivost v W 11 –

Število gobic za filtriranje, skupaj v kosih 6 9

Število gobic za filtriranje, (modre barve) v kosih 3 4

Število gobic za filtriranje, (rdeče barve) v kosih 3 4

Število gobic za filtriranje, (zelene barve) v kosih – 1

Vhodi za povezovanje 3/4“, 1“, 1 1/4“, 1 1/2“ 1“, 1 1/4“, 1 1/2“

Izhodi za povezovanje DN 70

Enote za odvod onesnaženosti 1 1/2“ DN 50

Primeren za jezera do maks. v m3 16,0 30,0

Primeren za jezera v katerem so nastanjene ribe v m3 8,0 15,0

Primeren za koi jezera * v m3 4,0 7,5

Številka izdelka 57377 56641

* BioSmart UVC 16000     ** BioSmart UVC 30000      
*1 Informacije: Če želite v vašem vrtnem jezeru nastaniti koi krape,, bodite pozorni,  
da velikost vašega vrtnega jezera znaša vsaj 5 m3!

2 m2 m

* * **

BioSmart 30000
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START

BioSmart Set 5000

Set BioSmart Set 20000/30000

BioSmart  
Set

5000

BioSmart  
Set

7000

BioSmart  
Set

14000

BioSmart  
Set

20000

BioSmart  
Set

30000

Velikost (D x Š x V) v mm 280 x 380 x 410 380 x 560 x 410 770 x 555 x 405

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

Sprejem zmogljivosti v W 11 12 14 18 36

Dolžina električnega kabla v m 3,00 5,00

Neto teža v kg 6,0 6,16 9,20 19,5 21,4

Garancija v letih 2 2** 

UVC zmogljivost v W 7 9 11 18 36

Število gobic za filtriranje, (modre barve) v kosih 1 2 3 4

Število gobic za filtriranje, (rdeče barve) v kosih 1 3 4

Število gobic za filtriranje, (zelene barve) v kosih – 1

Vhodi za povezovanje 3/4“, 1“, 1 1/4“, 1 1/2“

Izhodi za povezovanje DN 50 DN 70

Enote za odvod onesnaženosti 1 1/2“ 2“

Primeren za jezera do maks. v m3 5,0 7,0 14,0 20,0 30,0

Primeren za jezera v katerem so nastanjene ribev v m3 2,5 3,5 7,0 10,0 15,0

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

Številka izdelka 50525 50449 50451 50531 50587

** Garancija za AquaMax črpalke, ki se v kompletu nahajajo znaša 3+2 leti! 
* Če želite v vašem vrtnem jezeru nastaniti koi krape, bodite pozorni, da velikost 
vašega vrtnega jezera znaša vsaj 5 m3!

BioSmart kompleti  
Komplet pretočnih filtrov z UVC enoto 
in filtrirno črpalko za začetnike

Izdelke je primeren za jezera vse do 30 m• 2

 Zagotavlja čisto vodo zahvaljujoč se kombinaciji bio-mehaničnega  • 
čiščenja in učinkovite UVC tehnologije 
Dodajanje kisika zahvaljujoč se posebnim vodnim tokovom• 
Držaji za čiščenje za enostavno vzdrževanje izdelka • 
Indikator stopnje onesnaženosti• 
Odtok za odstranitev večjih onesnaženosti• 
Indikator temperature vode• 
Filtre je mogoče do višine  1/3 le-teh zakopati v zemljo • 
Filter in črpalka se optimalno podajata medsebojno • 

 
BioSmart Set 5000

 Dostava z cevjo velikosti 3/4“ dolžine 3 m a filtrirno črpalko OASE 1500: 25 W; • 
1500 l/uro. Qmax; 1,9 m Hmax 

BioSmart Set 7000
 Dostava z cevjo velikosti 3/4“ dolžine 3 m in filtrirno črpalko OASE 2500: 40 W; • 
2500 l/uro Qmax; 2,2 m Hmax 

 
BioSmart Set 14000

 Dostava z cevjo velikosti 3/4“ dolžine 3 m in filtrirno črpalkoOASE 3500: 70 W; • 
3400 l/uro Qmax; 2,7 m Hmax 

 
BioSmart Set 20000

 Dostava z cevjo velikosti 1 1/2“ dolžine 5 m in OASE AquaMax Eco 5500: 60 W; • 
5300 l/uro Qmax; 2,8 m Hmax 

 
BioSmart Set 30000

 Dostava z cevjo velikosti 1 1/2“ dolžine 5 m in OASE AquaMax Eco 8500: 80 W; • 
8300 l/uro. Qmax; 3,2 m Hmax
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Izdelek je primeren za jezera vse do 24 m• 3

 Inteligentno upravljanje z jezerom, indikator temperature, • 
inovativna plošča za upravljanje
 Varčevanje celo do 40% električne energije zahvaljujoč se • 
samodejni UVC enoti, ki se po potrebi vključi
 Integrirana UVC naprava s patentiranim čiščenjem in doda-• 
janjem kisika
Udobno čiščenje gobic filtrov, roke bodo ostale čiste• 
 Manjši energijski stroški zahvaljujoč se UVC števcu porabl-• 
jenih ur
 Skorajda neviden izdelek, saj se lahko do 70% zakopa v zemljo • 
ob jezeru
 Potrebuje posebno nizko stopnjo vzdrževanja in je izredno • 
uporabniško prijazna naprava
Samodejna funkcija čiščenja z odstranjevanjem mulja• 
Optimalni pogoji za biologijo-filtriranja• 

FiltoMatic CWS Prvi samo-čistilni filter za jezera

PRO

FiltoMatic 
CWS

3000

FiltoMatic 
CWS

6000

FiltoMatic 
CWS

12000

Velikost (D x Š x V) v mm 380 x 380 x 520 380 x 380 x 720 380 x 580 x 720

Nominalna napetost 230 V / 50 Hz

Sprejem zmogljivosti v W 41 48 54

Dolžina električnega kabla v m 10,00

Neto teža v kg 9,64 10,70 13,92

Garancija,  (garancija po potrebi) v letih 2 + 1

UVC zmogljivost v W 11 18 24

Število gobic za filtriranje, skupaj v kosih 3 6

Zmogljivost črpalke min. v 1/uro 2500 3500 5000

Zmogljivost črpalke maks v l/uro 4000 6000 8000

Vhodi za povezovanje 1 1/2“

Izhodi za povezovanje DN 70

Enote za odvod onesnaženosti DN 40

Primeren za jezera do maks. v m3 6,0 12,0 24,0

Primeren za jezera v katerem so nastanjene ribe v m3 3,0 6,0 12,0

Primeren za koi jezera * v m3 1,5 3,0 6,0

Številka izdelka 50228 50229 50230

* Če želite v vašem vrtnem jezeru nastaniti koi krape, bodite pozorni, da velikost vašega vrtnega  
jezera znaša vsaj 5 m3!    
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Izdelek je primeren za jezera vse do 24 m3• 
 Inovativni kompleti za filtriranje z vgrajeno UVC enoto za  • 
pred-čiščenje 
Optimalno medsebojno podajanje črpalke in filtra • 
 Inteligentno upravljanje z jezerom, plošča za upravljanje  • 
z kontrolnim indikatorjem temperature 
Udobno čiščenje gobic za filtriranje, roke bodo ostale čiste• 
 Varčevanje celo do 40% električne energije zahvaljujoč se samodejni UVC enoti,  • 
ki se po potrebi vključi
Integrirana UVC naprava s patentiranim čiščenjem in dodajanjem kisika• 
Manjši energijski stroški zahvaljujoč se UVC števcu porabljenih ur• 
Na voljo v treh različnih velikostih• 
 Če obstaja potreba po nadaljnji zmogljivosti filtra se izdelek lahko razširi  • 
z OxyTex CWS
Sestavni del kompleta znaša energijsko varčna črpalka AquaMax Eco CWS• 
 Skupaj z zračnikom  OxyTex CWS  se lahko uporablja tudi za večja vrtna jezera • 
(poglej pregledno tabelo)
Optimalni pogoji za biologijo-filtriranja zahvaljujoč se dolgem roku trajanja • 

PRO

FiltoMatic Set CWS 6000
Aquamax Eco CWS 6000

Tabela za izbiro Sistemi pretočnih filtrov FiltoMatic CWS

Komplet Pretočni filter UVC enota za 
pred-čiščenje  

Filtrirna črpalka in
črpalka za potoke + zračnik Velikost jezera v m2 Številka izdelka  

Set CWS 3000 FiltoMatic CWS 3000 11 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco CWS 4000 – 6 3 1,5 50231
+ Set OxyTex CWS 400 7,5 4 2

Set CWS 6000 FiltoMatic CWS 6000 18 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco CWS 6000 – 12 6 3 50232
+ Set OxyTex CWS 1000 15 7,5 4

Set CWS 12000 FiltoMatic CWS 12000 24 W (UVC vgrajen) AquaMax Eco CWS 8000 – 24 12 6 50233
+ Set OxyTex CWS 2000 30 15 7,5

Pojasnila tabel 
Okenca, katerih ozadje je obarvano  zeleno pomenijo komplete izdelkov. Ostale komponente, ki jih razpredelnica navaja so  
kombinacije izdelkov, ki se lahko naročijo tudi posamično.

Pri podatkih zgoraj navedenega jezera (FiltoMatic) se ozirajte na višino transporta, ki znaša 1m, dolžina znaša 5 m in 1 ½ “velikost cevi. V primeru daljše cevi in/ali višje transportne višine je potrebna uporaba 
močnejše črpalke. Garancija čiste vode usklajeno s standardi Secchi, do enega metra prozorne globine! 

 Pomembne informacije 
Če želite v vašem vrtnem jezeru nastaniti 

koi krape, bodite pozorni, da velikost vašega 
vrtnega jezera znaša vsaj 5 m3!
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Kompleti FiltoMatic CWS   
Udobna rešitev za filtriranje  
vsakega vrtnega jezera 

FiltoMatic Cap CWS predstavlja najbolj 
primerno skalo za pokrivanje vsakega Filto-
Matic CWS filtra. Dodatne informacija lahko 
najdete na 102. strani!

Namig!

Jezero z dekorativnimi  
rastlinami brez rib.

Jezero z dekorativnimi rastlinami 
in ribami do 1 kg / 1000 l.

Jezero z dekorativnimi rastlinami in ribami  
do 1 – 3 kg / 1000 l(Koi jezero)
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Aquamax Eco CWS 6000 



56

Izdelek je primeren za jezera do 120 m• 3

 Več-conski filter, opremljen s posebnimi gobicami za učinkovit • 
razkroj hranilnih in škodljivih snovi v vodi 
Mehanično-biološko zmanjševanje hranilnih snovi • 
Velike površine, primerne za filtrirno biologijo • 
Odstranjevanje večjih onesnaženj s pomočjo filtrirnih ščetk • 
Spodnji odvod za enostavno izpiranje večjih onesnaženj • 
Enostavno čiščenje in vzdrževanje• 
Možnost priključevanja enoto za pred-čiščenje UVC, OASE Bitron• 
 Visoko kakovostni plastični in stekleni materiali in prvo razredna • 
izdelava izdelka

BioTec 30 BioTec 30 več-conski filter za večja vrtna in koi-jezera

PRO

BioTec

30

Velikost (D x Š x V) v mm 1200 x 800 x 730

Neto teža v kg 82,80

Garancija v letih 3

Število filtrirnih ščetk v kosih 6

Število vložkov gobic za filtriranje v kosih 5

Število gobic za filtriranje, skupaj v kosih 14

Število gobic za filtriranje (modre barve) v kosih 10

Število gobic za filtriranje (rdeče barve) v kosih. 4

Zmogljivost črpalke maks v l/uro 30000

Vhodi za povezovanje 1“, 1 1/4“, 1 1/2“, 2“

Izhodi za povezovanje DN 100

Enote za odvod onesnaženosti DN 70

Primeren za jezera do maks. v m3 120,0

Primeren za jezera v katerem so nastanjene ribe v m3 60,0

Primeren za koi jezera * v m3 30,0

Povezovanje Bitron C 72  – 110

Številka izdelka 55421

*  Če želite v vašem vrtnem jezeru nastaniti koi krape,, 
bodite pozorni, da velikost vašega vrtnega jezera znaša 
vsaj 5 m3!  

Izdelek je primeren za jezera do 140 m• 3

Idealen filter za koi jezera • 
 Znatno povišan življenjski rok, zahvaljujoč se temu, da so večje • 
onesnaženosti odstranjene že v ranem intervalu  s pomočjo 
Screenmatic-a, ki deluje avtomatsko, tako te ne pridejo do 
filtrirnih gobic 
 Avtomatično čiščenje Screenmatic filtra v rednih, determiniranih • 
obdobjih 
Rezervoar za zbiranje in dvig večjih, grobih onesnaženj • 
 Različni filtrirni materiali in velike površine filtriranja za optimalen • 
razvoj filtrirne biologije 
Možnost reguliranja hitrosti vhodne vode • 
Zaklopka za odstranjevanje onesnaženj iz sistema za filtriranje • 
Daljši rok trajanja zahvaljujoč se manjši mehanični obremenitvi • 
Poseben rezervoar, polnjen z zeolitom • 
 Če je potrebno uporaba filtrirnih temeljev Phosless za zmanjše-• 
vanje vlaknenih alg (na prodaj) 
Udobno čiščenje filtrirnih gobic, teh ni potrebno odstraniti • 
 Optimalno se prilagaja filtrirnim črpalkam OASE AquaMax & • 
Promax
Možnost priključevanja pred-čistilno enoto UVC Bitron C• 

BioTec ScreenMatic 
filter visoke zmogljivosti z 
avtomatskim odvajanjem grobe 
onesnaženosti (Screenmatic)

PRO

BioTec 
ScreenMatic

12

BioTec 
ScreenMatic

18

BioTec 
ScreenMatic

36

Velikost (D x Š x V) v mm 788 x 590 x 445 788 x 590 x 545 1200 x 800 x 760

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

Sprejem zmogljivosti v W 5

Dolžina kabla pri 12 V-ni napravi v m 2,10 (transformator) + 5,00 

Neto teža v kg 19,88 23,24 88,80

Garancija v letih 3

Število gobic za filtriranje, skupaj v kosih 16 36

Število gobic za filtriranje (modre barve) v kosih 8 18

Število gobic za filtriranje (rdeče barve) v kosih 8 18

Zmogljivost črpalke min. v 1/uro 6000

Zmogljivost črpalke maks v l/uro 12000 16000 30000

Specialni filtrirni granulat v kg 3,00 6,00 18,00

Odstranjevanje grobih onesnaženj µm 300

Vhodi za povezovanje 1“, 1 1/4“, 1 1/2“ 1“, 1 1/4“, 1 1/2“, 2“

Izhodi za povezovanje DN 70 DN 100

Enote za odvod onesnaženosti DN 50 DN 70

Primeren za jezera do maks. v m3 40,0 54,0 140,0

Primeren za jezera v katerem so nastanjene ribe v m3 20,0 27,0 70,0

Primeren za koi jezera * v m3 10,0 14,0 35,0

Povezovanje Bitron C 36 – 110 W

Številka izdelka 57127 57128 57129

* Če želite v vašem vrtnem jezeru nastaniti koi krape, bodite pozorni, da velikost vašega vrtnega jezera znaša vsaj 5 m3!  



57

Popolnoma usklajeni kompleti za velikosti jezer med 20 – 140 m• 3

 Filtrirni sistemi, ki so pripravljeni za uporabo , ki so sestavljeni iz pretočnega filtra • 
BioTec ScreenMatic, samočistilne enote Bitron UVC za pred-čiščenje in filtrirne 
črpalke  AquaMax Eco
 Zagotavlja čisto vodo zahvaljujoč se kombinaciji  mehanično-biološkega čiščenja • 
in učinkoviti UVC tehnologiji 
Hitro in enostavno obratovanje • 
 Dostava z BioKick CWS enotami za nastanitev mikroorganizmov, ki bodo sprožili • 
delovanje filtriranja 

Komplet Pretočni filter  UVC enota za 
pred-čiščenje  

Filtrirna črpalka in 
črpalka za potoke + zračnik Velikost jezera v m2 Številka izdelka  

BioTec ScreenMatic 12 Bitron C 36 W AquaMax Eco 6000 / 12 V – 20 10 5
BioTec ScreenMatic 12 Bitron C 36 W AquaMax Eco CWS 8000 – 28 14 7

BioSys Set 3 BioTec ScreenMatic 12 Bitron C 36 W AquaMax Eco 12000 – 40 20 10 57410

BioTec ScreenMatic 18 Bitron C 55 W AquaMax Eco 6000 / 12 V – 24 12 6
BioTec ScreenMatic 18 Bitron C 55 W AquaMax Eco CWS 8000 – 32 16 8
BioTec ScreenMatic 18 Bitron C 55 W AquaMax Eco 12000 – 44 22 11

BioSys Set 4 BioTec ScreenMatic 18 Bitron C 55 W AquaMax Eco 16000 – 54 27 14 57411

BioTec 30 Bitron C 72 W AquaMax Eco 12000 – 50 25 13
BioTec 30 Bitron C 72 W AquaMax Eco 16000 – 65 32 16
BioTec 30 Bitron C 72 W Promax 20000 – 70 35 18
BioTec 30 Bitron C 72 W Promax 30000 – 100 50 25

BioTec 30 Bitron C 110 W AquaMax Eco 12000 – 68 34 17
BioTec 30 Bitron C 110 W AquaMax Eco 16000 – 90 45 22
BioTec 30 Bitron C 110 W Promax 20000 – 100 50 25
BioTec 30 Bitron C 110 W Promax 30000 – 120 60 30

BioTec ScreenMatic 36 Bitron C 110 W AquaMax Eco 12000 – 80 40 20
BioTec ScreenMatic 36 Bitron C 110 W AquaMax Eco 16000 – 110 55 25
BioTec ScreenMatic 36 Bitron C 110 W Promax 20000 – 120 60 30
BioTec ScreenMatic 36 Bitron C 110 W Promax 30000 – 140 70 35

Pri podatkih zgoraj navedenega jezera (BioSys/BioTech) se ozirajte na višino transporta, ki znaša 1m, dolžina znaša 5 m in 1 ½ “velikost cevi. V primeru daljše cevi in/ali višje transportne višine je potrebna uporaba 
močnejše črpalke. Garancija čiste vode usklajeno s standardi Secchi, do enega metra prozorne globine! 
Prosimo, da se zavedate da lahko pride do primera ko je potrebno podrobno načrtovanje. To se lahko zgodi pri velikih nihanjih temperature, ali več kot 5 metrov dolga cev, pri kateri lahko pride do trenja, ali lega 
samega jezera (npr. južna lega), ki pomeni izredno močne sončne žarke. 

Tabela za izbiro Sistemi pretočnih filtrov BioSys kompleti

Okenca, katerih ozadje je obarvano pomenijo komplete izdelkov. Ostale komponente, ki jih razpredelnica navaja so kombinacije izdelkov,  
ki se lahko naročijo tudi posamično.

PRO

BioSys kompleti 
Pretočni filtrirni sistemi z enoto UVC, črpalko in enoto  
za odvajanje grobih onesnaženj Fi
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Jezero z dekorativnimi  
rastlinami brez rib.

Jezero z dekorativnimi rastlinami 
in ribami do 1 kg / 1000 l.

Jezero z dekorativnimi rastlinami in 
ribami do 1 – 3 kg / 1000 l(Koi jezero)

 Pomembne informacije 
Če želite v vašem vrtnem jezeru nastaniti 

koi krape, bodite pozorni, da velikost vašega 
vrtnega jezera znaša vsaj 5 m3!  
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Auswahltabelle ProfiClear

jezero brez rib (prostornina jezera /8 = zmogljivost filtrirne črpalke v eni uri)

Enovrstna konfiguracija
Modul* Velikost jezera  Velikost jezera  

M1 + M2 + M3 40 m3 + M5 55 m3

M1 + M2 + M3 + M3 60 m3 + M5 75 m3

M1 + M2 + M3 +M3 + M4 80 m3 + M5 95 m3

M1 + M2 + M3 +M3 + M4 + M4 100 m3 + M5 115 m3

Dvovrstna konfiguracija
Modul* Velikost jezera  Velikost jezera  

M1 
+

M2 + M3
80 m3

+ M5
110 m3

M2 + M3 + M5

M1 
+

M2 + M3 + M3
120 m3

+ M5
150 m3

M2 + M3 + M3 + M5

M1 
+

M2 + M3 + M3 + M4 
160 m3

+ M5
190 m3

M2 + M3 + M3 + M4 + M5

M1 
+

M2 + M3 + M3 + M4 + M4
200 m3

+ M5
230 m3

M2 + M3 + M3 + M4 + M4 + M5

* možnost kombinacije z modeli Bitron C 72 W/C 110 W

PRO

ProfiClear Camera de pompare

Idealen za velika in plavalna jezera do velikosti 230 m• 3

 Modularno dogradljiv sistem za filtriranje, ki se tako prilagaja • 
unikatnim, lokalnim okoliščinam 
Individualne rešitve z uporabo različnih sestavnih delov • 
 Možnost uporabe v sistemih pod pritiskom ter še posebej • 
energijsko varčen v primeru uporabe kot gravitacijski filter 
 Avtomatsko odstranjevanje grobih onesnaženj (ScreenDrive  • 
– pripomoček na prodaj)

ProfiClear  
Gravitacijski High-End modulni sistem za filtriranje 

ProfiClear M 1

Črpalna kamra

ProfiClear M 2

Modul za odstranjevanje grobih onesnaženj

ProfiClear M 3

Filtrirni modul z gobico  

ProfiClear M 4

Bioballs filtrirni modul  

ProfiClear M 5

Modul, ki povezuje fosfate

Velikost (D x Š x V) v mm 800 x 600 x 800 800 x 600 x 800 800 x 600 x 800 800 x 600 x 800 800 x 600 x 800

Neto teža v kg 34,40 36,10 40,40 43,85 43,35

Garancija, (po potrebi) v letih 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1

Enota za odstranjevanje grobih onesnaženj µM – 800 – – –

Biološka površina za filtriranje v m3 – – 90,0 30,0 148,0

Specialni granulat za filtriranje v kg – – – – 4,00

Število gobic za filtriranje (modre barve) v kosih – – 3 – –

Število gobic za filtriranje (rdeče barve) v kosih – – 3 – –

Število gobic za filtriranje (črne  barve) v kosih – – – – 6

Vhodi za povezovanje 2 x DN 100 / DN 150 1 x DN 100 / DN 150 + 2 x 50 mm 1 x DN 100 / DN 150 + 2 x 50 mm 1 x DN 100 / DN 150 + 2 x 50 mm 1 x DN 100 / DN 150 + 2 x 50 mm

Izhodi za povezovanje 1“ – 2“ + 1 x 50 mm 1 x DN 100 / DN 150 1 x DN 100 / DN 150 1 x DN 100 / DN 150 1 x DN 100 / DN 150

Enote za odvod onesnaženosti DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50

Zmogljivost črpalke maks. v l/uro 25000 12500 12500 12500 12500

Priporočena pretočna količina (sistem pod pritiskom) v l/uro – 8000 8000 8000 8000

Priporočena pretočna količina (gravitacijski sistem) v l/uro – 6000 6000 6000 6000

Ostalo z zaklopko zaklopka in dvojni filtrirni enoti Z zaklopko za izpust onesnaženj     Z zaklopko za izpust onesnaženj     Z zaklopko za izpust onesnaženj     

Številka izdelka 56897 37108 37107 37144 37109

Uporabniku prijazni čistilni držaji, ter spodnji odvod v vsaki filtrirni kamri • 
 Visoko kakovostni plastični in stekleni materiali in prvo razredna izdelava • 
izdelka
Optimalno prilagajanje filtrirnim črpalkam OASE • 
 Zaščita pred prevelikim razmnoževanjem vlaknenih alg z uporabo modula • 
fosfatnega kamna

Praktično pravilo za izračun UVC!
Vrtna jezera brez rib:    putere de 1 W UVC- zmogljivost/  
  vsebina jezera –m3 
Vrtna jezera z nastanjenimi ribami:  putere de 2 W UVC-zmogljivost/  
  vsebina jezera –m3 
Vrtna jezera z nastanjenimi koi krapi:  putere de 4 W UVC-zmogljivost/  
  vsebina jezera –m3
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jezero z veliko količino rib (prostornina jezera /2 = zmogljivost filtrirne črpalke v eni uri)

Enovrstna konfiguracija
Modul* Velikost jezera Velikost jezera

M1 + M2 + M3 10 m3 + M5 15 m3

M1 + M2 + M3 + M3 15 m3 + M5 20 m3

M1 + M2 + M3 +M3 + M4 20 m3 + M5 25 m3

M1 + M2 + M3 +M3 + M4 + M4 25 m3 + M5 30 m3

Dvovrstna konfiguracija
Modul* Velikost jezera Velikost jezera

M1 +
M2 + M3

20 m3
+ M5

30 m3

M2 + M3 + M5

M1 +
M2 + M3 + M3

30 m3
+ M5

40 m3

M2 + M3 + M3 + M5

M1 +
M2 + M3 + M3 + M4 

40 m3
+ M5

50 m3

M2 + M3 + M3 + M4 + M5

M1 +
M2 + M3 + M3 + M4 + M4

50 m3
+ M5

60 m3

M2 + M3 + M3 + M4 + M4 + M5

* možnost kombinacije z modeli Bitron 72 C in Bitron 110 C

jezero z ribami  (prostornina jezera /4 = zmogljivost filtrirne črpalke v eni uris)

Enovrstna konfiguracija
Modul* Velikost jezera Velikost jezera

M1 + M2 + M3 20 m3 + M5 30 m3

M1 + M2 + M3 + M3 30 m3 + M5 40 m3

M1 + M2 + M3 +M3 + M4 40 m3 + M5 50 m3

M1 + M2 + M3 +M3 + M4 + M4 50 m3 + M5 60 m3

Dvovrstna konfiguracija
Modul* Velikost jezera Velikost jezera

M1 +
M2 + M3

40 m3
+ M5

60 m3

M2 + M3 + M5

M1 +
M2 + M3 + M3

60 m3
+ M5

80 m3

M2 + M3 + M3 + M5

M1 +
M2 + M3 + M3 + M4 

80 m3
+ M5

100 m3

M2 + M3 + M3 + M4 + M5

M1 +
M2 + M3 + M3 + M4 + M4

100 m3
+ M5

120 m3

M2 + M3 + M3 + M4 + M4 + M5

* možnost kombinacije z modeli Bitron 72 C in Bitron 110 C

ProfiClear M 1

Črpalna kamra

ProfiClear M 2

Modul za odstranjevanje grobih onesnaženj

ProfiClear M 3

Filtrirni modul z gobico  

ProfiClear M 4

Bioballs filtrirni modul  

ProfiClear M 5

Modul, ki povezuje fosfate

Velikost (D x Š x V) v mm 800 x 600 x 800 800 x 600 x 800 800 x 600 x 800 800 x 600 x 800 800 x 600 x 800

Neto teža v kg 34,40 36,10 40,40 43,85 43,35

Garancija, (po potrebi) v letih 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1

Enota za odstranjevanje grobih onesnaženj µM – 800 – – –

Biološka površina za filtriranje v m3 – – 90,0 30,0 148,0

Specialni granulat za filtriranje v kg – – – – 4,00

Število gobic za filtriranje (modre barve) v kosih – – 3 – –

Število gobic za filtriranje (rdeče barve) v kosih – – 3 – –

Število gobic za filtriranje (črne  barve) v kosih – – – – 6

Vhodi za povezovanje 2 x DN 100 / DN 150 1 x DN 100 / DN 150 + 2 x 50 mm 1 x DN 100 / DN 150 + 2 x 50 mm 1 x DN 100 / DN 150 + 2 x 50 mm 1 x DN 100 / DN 150 + 2 x 50 mm

Izhodi za povezovanje 1“ – 2“ + 1 x 50 mm 1 x DN 100 / DN 150 1 x DN 100 / DN 150 1 x DN 100 / DN 150 1 x DN 100 / DN 150

Enote za odvod onesnaženosti DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50

Zmogljivost črpalke maks. v l/uro 25000 12500 12500 12500 12500

Priporočena pretočna količina (sistem pod pritiskom) v l/uro – 8000 8000 8000 8000

Priporočena pretočna količina (gravitacijski sistem) v l/uro – 6000 6000 6000 6000

Ostalo z zaklopko zaklopka in dvojni filtrirni enoti Z zaklopko za izpust onesnaženj     Z zaklopko za izpust onesnaženj     Z zaklopko za izpust onesnaženj     

Številka izdelka 56897 37108 37107 37144 37109

M 1 – kamra za črpanje  M 4 – bioballs filtrirni modul 

M 2 –  modul za odstranjevanje    M 5 – modul, ki povezuje fosfate 

grobih onesnaženj            Vodni nivo

M 3 – filtririni modul z gobico

Konfiguracijski primer za sistem, ki deluje pod pritiskomKonfiguracijski primer za sistem, ki deluje na načelu gravitacije

M1M2 M3
Vodni nivo

Dvovrstna konfiguracija

Enovrstna konfiguracija

Vodni nivo

M5M4 M1M2 M3

Enovrstna konfiguracija

M4 M5

M1

M2 M3

Vodni nivo

M4 M5

Dvovrstna konfiguracija
M1

M2 M3

Vodni nivo
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Jezero z dekorativnimi  
rastlinami brez rib.

Jezero z dekorativnimi rastlinami 
in ribami do 1 kg / 1000 l.

Jezero z dekorativnimi rastlinami in ribami 
do 1 – 3 kg / 1000 l (Koi jezero)
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* Če želite v vašem vrtnem jezeru nastaniti koi krape,, bodite pozorni, 
da velikost vašega vrtnega jezera znaša vsaj 5m3!    

Vitronic  
Univerzalne UVC enote za pred-čiščenje

Izdelek je primeren za jezera do velikosti 60 m• 3

Odstranjevanje plavajočih alg s pomočjo UVC žarčenja • 
Učinkovita eliminacija škodljivih bakterij in kalčkov • 
Okence za kontrolo delovanja• 
Hitra zaklopka za enostavno zamenjavo žarnice in čiščenje stekla • 
Udarcem odporna plastika, izdelava odlične kakovosti• 
Enostavna sestavitev zahvaljujoč se vrstnim dodatnim enotam• 
UVC žarnica odlične kakovosti• 

START

Vitronic 11 W

Vitronic 18 W

Vitronic 36 W / 55 W

Najboljši učinek lahko dosežete tako, da redno 
menjate UVC-žarnice (približno po 8000 urah upo-
rabe.).V idealnem primeru vsake spomladi opravimo 
zamenjavo žarnic! (To je tako enostavno kot zamen-
java običajne žarnice.) 

Namig!

Vitronic

11 W

Vitronic

18 W

Vitronic

36 W

Vitronic

55 W

Velikost (D x Š x V) v mm 330 x 120 x 100 345 x 155 x 130 660 x 155 x 130

Nominalna napetost 230 V / 50 Hz 220 - 240 V / 50 Hz

Sprejem zmogljivosti v W 14 18 36 55

Dolžina električnega kabla v m 3,00 5,00 5,00 5,00

Neto teža v kg 1,36 1,86 2,38 2,50

Garancija v letih 2

UVC zmogljivost v W 11 18 36 55

Vhodi za povezovanje v kosih 1

Vhodna stikala 3/4“, 1“, 1 1/4“, 1 1/2“ 1“, 1 1/4“, 1 1/2“

Izhodi za povezovanje v kosih 1

Izhodi za povezovanje 3/4“, 1“, 1 1/4“, 1 1/2“ 1“, 1 1/4“, 1 1/2“

Maks. pritisk delovanja v bar 0,50 0,60 0,60 0,60

Maks. zmogljivost črpalke v l/uro 2000 3500 6000 8500

Primeren za jezera do maks. v m3 10,0 20,0 40,0 60,0

Primeren za jezera v katerem so nastanjene ribe v m3 5,0 10,0 20,0 30,0

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

Ostalo kontrolno okence

Številka izdelka 57370 57371 57372 57373
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Bitron C  
UVC pred-filtri s patentirano  
samočistilno funkcijo  
in Bypass tehnologijo 

Izdelek je primeren za vrtna jezera velikosti do 110 m• 3

Učinkovito eliminiranje alg, bakterij in škodljivih snovi • 
Nenehna učinkovitost UVC žarčenja za nenehno, avtomatsko čiščenje• 
Individualno reguliranje pretočne vode s povezano filtrirno črpalko • 
Specialna energijska učinkovitost • 
Vgrajeni magneti za zaščito tehničnih naprav od vodnega kamenca • 
Idealen dodatek k kolekciji filtrov za jezera BioTec• 
Okence za kontrolo delovanja• 
Hitra zaklopka za enostavno zamenjavo žarnice • 
Proti udarno plastično ohišje, izdelava visoke kakovosti• 
UVC žarnica odlične kakovosti • 
Garancija čiste vode v primeru skupne uporabe z filtri OASE BioTec• 

PRO

Bitron C 24 W / 36 W / 55 W

Bitron C 72 W / 110 W

Bitron C

24 W

Bitron C

36 W

Bitron C

55 W

Bitron C

72 W

Bitron C

110 W

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

Nominalna napetost 220 - 240 V / 50 Hz

Sprejem zmogljivosti v W 24 36 55 72 110

Dolžina električnega kabla v m 5,00

Neto teža v kg 3,90 4,48 4,52 6,44 6,50

Garancija v letih 2

UVC zmogljivost v W 24 36 55 72 110

Vhodi za povezovanje v kosih 1

Vhodna stikala 1“, 1 1/4“, 1 1/2“ 3/4“, 1“, 1 1/4“, 1 1/2“, 2“

Izhodi za povezovanje v kosih. 2

Izhodna stikala 1“, 1 1/4“, 1 1/2“

Maks. pritisk delovanja v bar 0,50 1,00

Maks. zmogljivost črpalke v l/uro 15000 30000 40000

Min. zmogljivost črpalke v l/uro 4000 8000 12000

Primeren za jezera do maks. v m3 25,0 40,0 60,0 75,0 110,0

Primeren za jezera v katerem so nastanjene ribe v m3 12,5 20,0 30,0 37,5 55,0

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

Priključek BioSmart 30000 BioSmart 30000, Biotec ScreenMatic 12 – 18 Biotec 30, Biotec ScreenMatic 36, ProfiClear

Ostalo kontrolno okence

Številka izdelka 56620 56368 56624 56901 56902

* Če želite v vašem vrtnem jezeru nastaniti koi krape,, bodite pozorni, da velikost vašega vrtnega jezera znaša vsaj 5m3!    

Avtomatski čistilni rotor 
Vodni tokovi čistilni rotor nenehno 
vodijo okoli steklenih cevi ter tako 
preprečuje usedanje onesnaženj. 

Tehnologija zaklopke
Hitra zaklopka za enostavno 
odpiranje ohišja lučke še posebej  
za enostavno zamenjavo lučke. 

rotacijsko držalo 
Za regulacijo količine pretočne vode, 
ki teče ob enotah ByPass in UVC 
lučkah. 

Kontrolno okence
Skozi kontrolno okence lahko vedno 
preverite delovanje UVC lučke. 
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Globina postavitve  
v vodo (m)

AquaOxy 
240

AquaOxy 
CWS 400

AquaOxy 
CWS 1000

AquaOxy 
CWS 2000

AquaOxy 
CWS 4800

0,00 240 l/h 420 l/h 1000 l/h 2000 l/h 4800 l/h

0,20 200 l/h 400 l/h 900 l/h 1825 l/h 4700 l/h

0,40 150 l/h 360 l/h 800 l/h 1650 l/h 4500 l/h

0,60 120 l/h 340 l/h 720 l/h 1475 l/h 4300 l/h

0,80 80 l/h 280 l/h 650 l/h 1300 l/h 4200 l/h

1,00 40 l/h 100 l/h 600 l/h 1125 l/h 4000 l/h

1,20 – – 550 l/h 950 l/h 3900 l/h

1,40 – – 500 l/h 775 l/h 3750 l/h

1,60 – – 450 l/h 600 l/h 3400 l/h

1,80 – – – – 2900 l/h

2,00 – – – – 2400 l/h

2,50 – – – – 1600 l/h

3,00 – – – – 900 l/h

Merjenje vrednosti je bilo opravljeno z cevjo dolžine 5 m!

    

Optimalno dodajanje kisika živalskega in rastlinskega sistema vrtnega jezera • 
12V-na izdelava pri AquaOxy 400-2000• 
Tiho in energijsko učinkovito delovanje• 
Zahvaljujoč se dolgim zračnim cevem lahko po želji izberete lokacijo delovanja • 
Dostava skupaj z zračnimi kamni • 
Enostavno in udobno rokovanje• 
Stabilni motor in UV- odporno ohišje  odlične kakovosti • 
Komplet rezervnih membran (od AquaOxy CWS 400)• 
Obrabljenosti trpežni zračni kamni• 
Ne-stopnjevano regulirana količina izhodnega zraka• 

Od AquaOxy CWS 400
Obrabljenosti trpežni zračni kamni• 
Ne-stopnjevano regulirana količina izhodnega zraka  • 

Od AquaOxy CWS 4800
Aluminijsko ohišje odlične kakovosti• 
Lahko se uporablja tudi kot enota za preprečevanje toka• 

AquaOxy  
Zračnik za vrtna jezera do 50.000 litrov

AquaOxy 240

AquaOxy CWS 4800

AquaOxy

240

AquaOxy CWS

400

AquaOxy CWS

1000

AquaOxy CWS

2000

AquaOxy CWS

4800

Velikost (D x Š x V) v mm 195 x 110 x 75 228 x 224 x 112 220 x 225 x 135 245 x 185 x 200

Nominalna napetost (primarna, sekundarna) – 220 V / 50 Hz , 12 V –

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

Dolžina kabla (12 V-na naprava) v m – 2,00 (transformator) + 3,00 –

Dolžina električnega kabla v m 3,00 – – – 5,00

Sprejem zmogljivosti v W 4 10 15 25 60

Neto teža v kg 1,20 3,32 3,78 4,16 8,13

Garancija v letih 2

Liter/ uro maks. 240 400 1000 2000 4800

Pritisk v bar/m 0,14 / 1,40 0,17 / 1,70 0,20 / 2,00 0,25 / 2,50 0,35 / 3,50

Mehanično reguliranje Ne Da

Cev (Število/ dolžina/ O) 1 buc. / 10 m / 4,5 mm 2 buc. / 5 m / 4,5 mm 4 buc. / 5 m / 4,5 mm

Število izhodov v kosih 1 2 4

Primeren za jezera do maks. v m3 3,0 5,0 10,0 20,0 50,0

Uporaba na odprtem Da protecție împotriva stropilor de apă 

Ostalo 1 zračnik 1 zračnik 1 zračnik

Številka izdelka 50532 50464 37125 57350 50398

* ** ** ** **

* razen  AquaOxy 240 / CWS 4800  
** AquaOxy CWS 4800

NOVOST
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OxyTex CWS 

400

OxyTex CWS 

1000

OxyTex CWS 
Set

400

OxyTex CWS 
Set

1000

OxyTex CWS 
Set

2000

Velikost (D x Š x V) v mm 144 x 290 220 x 300 144 x 290 220 x 300

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

Sprejem zmogljivosti v W – – 10 15 25

Dolžina kabla (12 V-na naprava) v m – – 2,00 (transformator) + 3,00 m

Neto teža v kg 0,42 1,90 3,96 5,58 7,72

Garancija v letih 2

Biološka filtrirna površina v m2 1,5 3,5 1,5 3,5 7,0

Pritisk delovanja maks. v bar 0,40

Maks. zmogljivost črpalke v l/uro 400 1000 400 1000 2000

Cev (Število/ dolžina/ O)  1 buc. / 5 m / 4,5 mm 2 buc. / 5 m / 4,5 mm

Povečanje zmogljivosti filtra 10 % 25 % 10 % 25 %

Ostalo z 1 OxyTex (9 mm-skim adapterjem) 1 OxyTex 2 OxyTex

Številka izdelka 50443 50290 50444 50249 50275

OxyTex CWS 400

OxyTex CWS Set 1000

* OxyTex CWS 400         ** OxyTex CWS 1000 – Set 2000

Edinstveno povezovanje dodajanja kisika, rotacije in razkroja hranilnih snovi • 
Veliko mesta za razmnoževanje mikroorganizmov na površinsko optimalizirani konstrukciji • 
 Idealna dodatna enota k CWS enoti in FiltoClear enoti, zmogljivost že obstoječih filtrov • 
lahko povečate celo za 25% 
Privlačna oblika, ki je izredno podobna naravni obliki• 
Na voljo tudi v kompletu z tremi črpalkami različne zmogljivosti• 
 Možnost  posamičnega naročila za priključitev na že obstoječe črpalke • 
(vsebuje adapter za 9 mm-ske cevi)
Patentirana tehnologija• 

OxyTex CWS / Sets   
Zračnik vrtnega jezera in filtrirni  
material obenem

Namig!
Še posebej pomembno je v toplih dnevih, da z zračnikom v vrtno jezero dodajamo dodaten kisi, 
saj bolj topla je voda toliko nižji je nivo kisika, ki ga voda vsebuje. Samo v vodi, ki vsebuje dovolj kisika lahko 
živijo ribe in druge živali, mikroorganizmi, ki se nahajajo v filtru tokrat izredno učinkovito čistijo vodo.

***
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č iščenje in vzdrževanje

» Vse za moje jezero.«

line se razmnožujejo, ribe rastejo. Skozi celo leto vrtno 
jezero prestaja vroča poletja in pozimi ledeno odejo. 
Za ohranjevanje čistega jezera je ob spremembi letnih 
časov in življenjskih ciklusov izredno pomembno, da 
sledite kakovosti vode jezera. Tudi vi samo lahko izredno 

Vsi tisti, ki menijo, da je vrtno življenjski prostor za 
rastline in živali vedo, da je to vse skupna, medse-

bojna igra biologije in tehnologije. Prav tako kakor mi 
ljudje hrepenimo po dobrem občutju in negi, vsaka voda 
potrebuje osvežilno nego. Vsako jezero se razvija: rast-
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Za par sekund potopite v vodo enoto Aqua Active Quickstick 
in boste na barvni lestvici hitro in enostavno lahko določili 
pH vrednost, popolno trdnost, karbonatsko trdnost, vsebino 
nitrita in nitrata. Program OASE Aqua Active ponuja re-
šitev za vzdrževanje jezera, kot ekološkega sistema, ponuja 
vse kar trajno zdrava voda potrebuje. Pri čiščenju lahko po-
maga tudi Blato (umazanija) minus izdelek, ki pomaga pri 
preobilni proizvodnji mulja in pri tem, da se trajno izognete 
motne jezerske vode.   

Predlog! 
č iščenje in vzdrževanje

» Vse za moje jezero.«

enostavno kontrolirate – in regulirate če ni vse v popol-
nem ravnovesju. Z tem boste vedno korak naprej, pred 
proizvajanjem motne vode v vašem vrtnem jezeru. 
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Čista in zdrava jezerska voda
Življenje, ki obstaja okoli jezera in spremembe 

letnega časa je eno od najboljših doživetij v va-
šem vrtu. Ko spomladi površino vode prekriva cvet-
ni prah, ali jeseni listje onesnažuje vodo, vsekakor 
potrebujete pomoč. Na vpliv rastlinskih ostankov 
se bo površinska voda jezera zameglila, hranilne 
snovi, ki bodo tako ušle v jezero bodo povzročale 
razmnoževanje alg. 

Površinske črpalke (skimmer-ji) bodo vodo vašega 
jezera ohranjali čisto na način, na kateri bodo s povr-
šine jezera odstranile onesnaženja, tako se ta ne bodo 
poglobila na dno vrtnega jezera. Seveda pa bo občas-
no potrebno čiščenje tudi dna vrtnega jezera: v tem 
primeru boste morali odstraniti mulj z dna jezera. Za 
to vam bo v pomoč PondoVac jezerski sesalec za mulj 
in čistilec bazena – že več kot 10 let! 

Enota za prEprEčEvanjE lEdEnEnja tekom zime 
zagotavlja odprtino na ledenem pokrivalu, ki jezero pokriva. 
Skozi to odprtino se bodo odstranjevali v procesu razkroja 
proizvedeni plini, ter bo ta zagotavljala zamenjavo kisika. 
Tako bodo lahko prebivalci jezera preživeli zimo. Nadaljnje 
informacije lahko najdete na 73. strani.  
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Namig!

pondovac classic Popoln izdelek za mokro 
in suho sesanje, ki je primeren za vrtno jezero prav 
tako, kakor za vaše gospodinjstvo. S 4.-različnimi 
sesalnimi konicami učinkovito odstranjuje vse 
vrste onesnaženj iz jezera, alge in mulj vse do 1,5 
m globine.

NOVOST
Jezerski sesalec  
za mulJ

Jezerski sesalec za mulJ in 
čistilec za bazene 

SwimSkim CWS  
Plavajoči sesalec na 
površini vode lahko 
učinkovito čisto tudi 
jezero do velikosti 50 m2.
Na dnu jezera, naprava vodo premeša 
in ta zračna funkcija preprečuje, da bi 

se umazanije usedle na dno 
jezera, ter v vodo dodaja do-

datno količino kisika. 

Tehniški podatki so navedeni na 68. strani tega priročnika. 

AquaSkim 40 Stabilno stoječ skimmer 
zanesljivo zagotavlja čisto vodo jezera do 
velikosti 40 m2. Izdelek je mogoče pri-
ključiti tudi na filtrirne črpalke  Aqua-
Max Eco 8000–16000, onesnaženosti z 
veliko močjo vsrkava v zbiralno košaro, 
ki jo med čiščenjem lahko enostavno 
izpraznite. 

pondovac 4  Udoben izdelek za sesanje jezerskega mulja 
in čiščenje bazena. Ob 5- različnih konic za sesanje je izdelek 
opremljen tudi z aluminijskimi cevmi izvrstne kakovosti. 
Zmogljivost izdelka znaša  1.700 W,  zaradi dvo-rezervoarne 
oblike lahko nenehno brez odmorov vsrkava onesnaže-
nosti, ter pomeni izredno pomoč pri rokovanju vrtnih 
jezer, bazenov in kopalnih jezer, ter prav tako kot mokri 

sesalec nudi pomoč v gospo-
dinjstvu.

Izdelki, vam bodo v pomoč pri vrtnem jezeru in delih, ki jih je potrebno 
ob njem opraviti – jezerske mreže, jezerske škarje in potopne mreže. Nadaljnje 
informacije in izdelki so navedeni na 72. strani tega priročnika.

20 %
 večja  

moč

Energijsko  

varčen

navodila
Površinski sesalec
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Nega jezera 

SwimSkim CWS  
Na površini vode plavajoč  
skimmer 

SwimSkim CWS

Velikost  (D x Š x V) v mm 450 x 400 x 390

Nominalna napetost 220 – 240 V / 50 Hz

Sprejem zmogljivosti v W 45

Dolžina električnega kabla v m 10,00

Neto teža v kg 4,54

Prostornina filtra v l 4,5

Možna razlika v nivojih vode neomejeno

Zmogljivost črpalke maks. v l/uro. 3500

Funkcija prezračevanja v l/uro. 600

Številka izdelka 50170

Izdelek je primeren za jezera velikosti do 50 m•	 2

 Na dnu jezera vodo premeša, kar preprečuje usedanje •	
onesnaženosti 
 Zahvaljujoč se vsrkavanju onesnaženj bo čistost vode znatno •	
boljša, ter zgornji sloj jezera vidno čistejši 
 Integrirano energijsko varčna črpalka  Aquamax Eco velike •	
zmogljivosti
 Avtomatsko se prilagaja vsem slojem vode •	
(od globine vode 40 cm)
Močen vpliv v okolju skimmer-ja•	
Izredno močno sesanje•	
 Odstranjuje plavajoče delčke preden bi se ti potopili na dno •	
jezera
 Čiščenje je izredno enostavno zaradi zbirnega rezervoarja,  •	
ki se z lahkoto odstrani 
 Idealna dodatna enota k sistemu za filtriranje OASE FiltoMatic •	
CWS
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25

SwimSkim 25

Velikost (D x Š) v mm 332 x 297 x 263

Nominalna napetost 220 – 240 V / 50 Hz

Sprejem zmogljivosti v W 40

Dolžina električnega kabla v m 10,00

Neto teža v kg 2,68

Prostornina filtra v l 0,9

Možna razlika v nivojih vode neomejeno

Zmogljivost črpalke maks. v l/uro 2500

Funkcija prezračevanja v l/uro 300

Številka izdelka 57384

SwimSkim 25  
Na površini vode plavajoč  
skimmer 

 Izdelek je primeren za jezera velikosti do 25 m•	 2

Vgrajen injektor za dodajanje kisika v jezero •	
 Zahvaljujoč se vsrkavanju onesnaženj bo čistost vode •	
znatno boljša, ter zgornji sloj jezera vidno čistejši 
Močna rotacija zahvaljujoč se 2.5000 litrski rotacijski črpalki •	
 Čiščenje je izredno enostavno zaradi zbirnega rezervoarja, •	
ki se z lahkoto odstrani 
 Avtomatsko se prilagaja vsem slojem vode •	
(od globine vode 40 cm)
Sesa izredno močno zahvaljujoč se patentirani tehnologiji•	

AquaSkim 40  
Stabilno stoječ skimmer za namestitev v jezero 

Izdelek je primeren za jezera velikosti do 40 m•	 2

 Zahvaljujoč se vsrkavanju onesnaženj bo čistost vode znatno •	
boljša, ter zgornji sloj jezera vidno čistejši 
 Podstavek izdelka je opremljen z posodo velike površine,  •	
v katero lahko namestite kamenje, kot otežilo 
 Izredno enostavna inštalacija zahvaljujoč se enoti za povezo-•	
vanje cevi 1 – 1 1/2“, ki je sestavni del dostave

 Izredno enostavno vzdrževanje zahvaljujoč se enostavno dosegljivem •	
rezervoarju za zbiranje onesnaženj
 Avtomatsko se prilagaja spremembam v nivoju vode vse do 160 mm •	
– možnost teleskopske namestitve
 Prilagaja se globini•	
 Idealno se priključuje na  črpalko tipa AquaMax Eco 8000 – 16000•	

AquaSkim 40

Velikost (D x Š) v mm 350 x 830

Neto teža v kg 1,82

Namestitev višine v mm 300-550 / 550-830

Premer cevi v mm 80

Prostornina filtra v l 1,4

Možna razlika v nivoju vode 160

Zmogljivost črpalke min. v l/uro 8000

Zmogljivost črpalke maks. v l/uro 16000

Izhodne povezave 1“, 1 1/4“, 1 1/2“

Številka izdelka 56907
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BioSys Skimmer +

Velikost (D x Š) v mm 580 x 400 x 450

Neto teža v kg 5,32

Možna razlika v nivoju vode 100 mm

Širina odprtine skimmer-ja v mm 220

Površina filtriranja v l 12,0

Površina jezera maks. v m2 50

Zmogljivost črpalke min. v l/uro 8000

Zmogljivost črpalke maks. v l/uro 16000

Izhodne enote za povezovanje 3/4“, 1“, 1 1/4“, 1 1/2“, 2“

Številka izdelka 57137

BioSys Skimmer +  
Skimmer za namestitev ob jezero

ProfiSkim 100  
Profesionalna pomoč za cono plitke vode

Izdelek je primeren za jezera velikosti do 80 m•	 2

Idealen za cone plitke vode•	
Optimaliziran plavajoč prstan za še boljšo zmogljivost•	
 Velik prerez za pretok vode 10000 – 12000 litrov na uro pri gravi-•	
tacijskih sistemih in pri črpalnih sistemih od  10000 – 30000 litrov

Idealno deluje skupaj s črpalko OASE AquaMax Eco 16000•	
 Velik rezervoar iz kakovostnega jekla za  enostavno čiščenje •	
in dolgi življenjski rok izdelka 

Namestitev izdelka je primerna za jezera velikosti do do 50 m•	 2

Namestitev v zemlji, direktno ob rob jezera•	
Enostavna vgradnja: pričvrstitev na folijo jezera s pomočjo roba•	
 12 litrski zbirni rezervoar, ki se z lahkoto odstrani, primeren za •	
večja onesnaženja do velikosti 8 mm
 Avtomatsko uravnavanje neravnotežja v vodnem nivoju do •	
100 mm

Izdelek je oblikovan za črpalke zmogljivosti 8000 – 16000 l/uro.•	
 Integrirane črpalne kamre, za filtrirne črpalke  AquaMax Eco •	
8000 – 16000 (črpalko lahko kupite posebej)
Z pokrovom podobe skale naravne zunanjosti•	

ProfiSkim 100

Velikost (D x Š) v mm 780 x 585

Neto teža v kg 12,56

Garancija (+ garancija po potrebi) v letih 3 + 2

Namestitev višine v mm 350 mm – 530 mm

Izhodne povezave DN 100

Predlagana količina pretoka (črpalni sistem) v l/uro 10000 – 30000

Predlagana količina pretoka (gravitacijski sistem) v l/uro 10000 – 12000

Prostornina filtra v l 12,0

Površina jezera maks. v m² 80

Številka izdelka 57134
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PondoVac Classic  
Jezerski sesalec za mulj in za gospodinjstva

PondoVac 4  
Udobno čiščenje bazenov in jezer  
– brez odmora 

 Sesanje brez odmora zahvaljujoč se patentiranem dvo-rezer-•	
voarnem sistemu – sesanje in praznjenje rezervoarja istočasno 
 Maksimalno globinsko sesanje do 2,4 m zahvaljujoč se motorju •	
velike zmogljivosti 1700 W , optimalizirana lopatna –geome-
trijska izdelava 
 Izdelek je primeren za čiščenje vrtnih jezer, bazenov in kopalnih •	
jezer, oziroma kot moker sesalec v vašem gospodinjstvu 
4 močne aluminijske sesalne cevi•	

Prozorna sesalna cev za kontrolo pretočne vode•	
Izredno enostavno gibanje zaradi kotačev in držajev izdelka•	
 5 različnih konic za sesanje: •	
konica za sesanje vlaknenih alg, univerzalna konica,  konica z kotači in vgrajeno ščetko za 
čiščenje bazenov, gumirana, široka konica z vgrajenimi krtačami za čiščenje kotov in trdo-
vratne umazanije. Nadaljnji dodatni deli : vreča za zbiranje umazanije, za umazanije večje 
velikosti, 5m dolga cev za črpanje. 
Dva regulatorja za reguliranje zmogljivosti •	

 Učinkovito odstranjevanje mulja zahvaljujoč se motorju zmoglji-•	
vosti 1400 W
 Popolno avtomatsko aktiviranje in praznjenje zahvaljujoč se •	
inteligentni motorni tehnologiji 
Kompaktni 27 litrski rezervoar •	

PondoVac Classic

Velikost (D x Š) v mm 370 x 370 x 580

Nominalna napetost 220 – 240 V / 50 Hz

Sprejem zmogljivosti v W 1400

Dolžina kabla v m 4,00

Neto teža v kg 9,50

Garancija 1,50

Maks. globina vode v m 2,00

Dolžina sesalne cevi v m 4,00

Dolžina odtočne cevi v m 2,00

Številka izdelka 50529

START

Sesanje visoke zmogljivosti  do globine 1,5 m •	
 4 različne konice za sesanje: •	
Univerzalna konica spremenljive mere (2-10mm), konica za 
sesanje vlaknenih alg, gumirana, široka konica, konica za fuge. 
4 m sesalna in 2 m dolga cev za odvod •	

1700 W

PondoVac 4

Velikost (D x Š) v mm 380 x 415 x 685

Nominalna napetost 230 V / 50 Hz

Sprejem zmogljivosti v W 1700

Dolžina kabla v m 4,00

Neto teža v kg 13,06

Garancija (+ podaljšana garancija) v let 2 + 1

Maks. globina vode v m 2,40

Dolžina sesalne cevi v m 5,00

Dolžina odtočne cevi v m 2,50

Številka izdelka 50388
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 Številka izdelka

 

Jezerska mreža Mreža za ribe Mreža za ribe

Prof. mreža za ribe Prof. 

Majhna Velika Majhna Velika Majhna Velika

Velikosti (D x Š x V) v cm 25/23 35/35 ø 25 ø 38 25/17 38/26 40/40/25 40/30

Oblika Oznaka Štirikotnik Trapez  Trapez  Štirikotnik

Širina odprtine mreže v mm 3 6 goste luknje 6 goste luknje 

Garancija v letih 2 2

Vrsta držaja Fiksna  Teleskopska Fiksna Teleskopska Fiksna  Teleskopska  Teleskopska Teleskopska

Dolžina držaja v cm 113 113 – 180 113 113 – 180 113 113 – 180 113 – 190 113 – 190

Material eloksiran aluminij

Ostalo – – – + 1 dodatna mreža     + 1 dodatna mreža     

Številka izdelka 36302 36301 36300 36299 36298 36297 50079 50078

Foarfecă pentru iaz Clește pentru iaz

Velikost (D x Š x V) v cm 128 x 10 x 8 126 x 15 x 17

Garancija v letih 2

Oblika – –

Širina odprtine mreže v mm – –

Vrsta držaja fiksna fiksna

Dolžina držaja v cm 125 125

Opis Za rezanje v jezeru in okolici jezera•	
Trapezno rezilo 52: •	
53 mm x 19 mm x 0,63 mm 
(kot rezervni del ni na voljo pri OASE)

Za odstranjevanje tujih predmetov iz jezera•	
Čiščenje jezera tako, da roke ostanejo čiste•	

Številka izdelka 36303 36304

Koristni pripomočK i za nego jezera  
Za prijetno delo v vrtnem jezeru in okolici jezera 
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IceFree 

20

Velikost (D x Š x V) v mm 127 x 85 x 92

Nominalna napetost 230 V / 50 Hz

Sprejem zmogljivosti v W 5

Dolžina električnega kabla v m 10,00

Neto teža v kg 1,20

Garancija v letih 3

Litri na minuto maks. v l/min. 7

Meter vodnega temelja v m 0,75

Številka izdelka 56534

IceFree 20  
Za nezmrznjene površine pozimi 

 20 cm-sko okrožje ohranja nezmrznjeno okoli plavajočega •	
objekta do približno–20 °C
 Izredna energijska učinkovitost, saj potrebuje izredno majhno •	
rotacijsko zmogljivost

Ne meša vode: pomembne tople cone bodo ostale na dnu jezera•	
Zagotavlja popolno zamenjavo plina v jezeru•	
Zagotavlja varno prestajanje zime za prebivalce jezera•	
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Popolna čistost – OASE AquaActiv
Včasih tudi najboljše jezero potrebuje malo 

pomoči. Na vpliv visokih nizanj temperatur, 
še posebej spomladi se lahko voda jezera v izred-
no kratkem času napolni z umazanijami. Odmrle 
rastline in hranilne snovi za ribe za alge pomenijo 
izredno veliko hranilnih snovi kar pomeni popol-
no okolje za razmnoževanje. Velikokrat so umetna 
jezera izredno majhna ter vsebujejo preveliko ko-
ličino rib. Posledice tega: slaba vrednost kakovosti 

vode, preobilna proizvodnja mulja ali bolezni rib. 
Kako dobro je če v tem primeru dobimo učinkovito 
pomoč! Nov program za nego jezer AquaActive 
se popolnoma prilagaja potrebam vašega jezera. 
Pomaga jezeru, da se bo samodejno reguliralo – za 
trajno čisto in živo vodo. Z vprašanji se obrnite na 
strokovne prodajalce OASE! Tukaj lahko dobite 
namige in predloge, ki so povezani z zdravjem in 
nego jezera. 

Izboljšanje  
kakovosti vode 

Vezanje  
hranilnih snovi 

Eliminiranje 
proizvajanja alg

oasE 3- stopEnjski načrt za trajno čisto vodo 
brEz alg: Izdelki AquaActiv so razdeljeni na jasna, zaporedna 
področja kar za vas pomeni enostavnejšo uporabo. S pomočjo 
novih oznak lahko v trenutku spoznate ali je dan izdelek prime-
ren za A „Izboljšanje kakovosti vode“, B „Vezanje hranilnih snovi“, 
C „Eliminiranje proizvajanja alg“. Koraka A in B sta pom navadi 
dovolj za trajno reguliranje proizvodnje alg v vašem jezeru.  

QuickStick 6 v 1

Opis 6 vrednosti za hitro •	
in sigurno analizo
traja samo 1 minuto•	
Dovolj za analizo •	
50 vodnih vzorcev 
(300 podatkov)

Enostavno in sigurno determiniranje spodaj navedenih vrednosti: 

pH-vrednost •
Skupna trdnost (SK) •

Karbonatna trdnost (KT) •
Nitrit (NO2) •
Nitrat (NO) •

Klor (CL) •
Številka izdelka 50570

NOVOST
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Eliminacija 
proizvodnje alg  

AquaActiv PhosLess

Zaščitapred algami

PhosLess

Namesno polnilo za 
PhosLess

AquaHumin

Biološka zaščita pred 
algami

PondLith 
 

Embalaža 2 temelja/ 1 l 15 x 2 vrečka 1l 10 l 2,5 kg

Primeren za jezera, maks v m3 40,0 40,0 10,0 2,5

Primeren za jezera z ribami v m3 10,0 10,0 10,0 1,25

Opis poveže nepotrebne fosfate •	
ter na naraven način zmanjša 
proizvodnjo alg
še posebej učinkovit izdelek •	
pri dvokomponentni, 
tehnologiji menjalnega 
sistema
poveže strupene težke •	
kovine npr. rdeči baker, cink 
in svinec
uporaba pri filtrih Biotec •	
18/36, ali v gibljivi vodi  
(npr. pri potokih)

15x 2 vrečki / 1 l PhossLess •	
CA in PhossLess FS
primeren izdelek za •	
uporabo v večjih vodah
  dodaten izdelek za filtrirne •	
temelje PhosLess
  Možna uporaba tudi v •	
direktno gibljivi vodi

Specialna podlaga za vrtna •	
jezera
Brez kemičnih dodatnih •	
snovi, vlaknenih črvov, 
škodljivih kalčkov in 
strupenih rastlin
30-45% sorazmerje •	
huminske kisline
blaži vodo in zmanjšuje  •	
pH vrednost vode
Uravnoveša biološko •	
ravnovesje
Preprečuje proizvodnjo alg•	

Naravni izdelek na podlagi •	
zeolita
Filtrirna snov posebno visoke •	
zmogljivosti
Primerna za razkroj amonija, •	
nitrira in nitrata
Velikost granulata: 5-10 mm•	
Odstrani hranilne snovi alg•	
traja približno 125 dni•	
za prostornino jezera 1 m3: •	
1 kg (brez rib) 
2 kg (z ribami) 
ali 3 kg (koi jezera)

Izdelano s strani Dr. Rehms + OASE Dr. Rehms + OASE OASE OASE

Številka izdelka 36981 57477 53759 54049

Vezanje  
hranilnih snovi

AquaActiv PondClear

Kristalno čista voda – bistrilec

AlGo Protect

Zaščita proti nitastim algam

AlGo Direct

Uničevalec nitastih alg

Embalaža

Primeren za jezera, maks v m3 10,0 10,0 10,0

Opis 

 

 

 

Varna uporaba snovi za eliminacijo alg!
Pred uporabo vedno preberite oznako in 
informavije izdelka!

poveže mineralne snovi, ki povzročajo •	
motnost vode
poveže naravne snovi, ki povzročajo •	
motnost vode, ki se proizvajajo iz odpadkov 
rib in rastlin
Učinkovit boj proti mikro onesnaženjih kot •	
so npr. fosfati in težke kovine
Proizvedeno nesnago enostavno dvignite •	
iz vode s pomočjo mreže za ribe
 izdelek ni primeren za eliminiranje alg•	

površinska zaščita od vlaknenih alg•	
encimi, elementi in živi mikroorganizmi •	
ščitijo površino jezera
ščiti od preobilne nastanitve vlaknenih alg, •	
ravnovesje se uravnovesi
 Pomembno: z rotacijo vode moramo •	
skrbeti za dovoljeno mero dodajanja kisika 

Specialen lokalen boj proti in rokovanje •	
vlaknenih alg (npr. v potokih, velikih jezerih)
Direkten vpliv izdelka•	
Mikroorganizmi razkrojijo mrtve ostanke alg•	
pH (SK) hitri test•	
Snov se izredno hitro razkroji na kisik in vodo, •	
zato se lahko uporablja tudi v plavalnih 
jezerih 
Deluje brez dodatkov rdečega bakra•	
 Izdelek je opremljen z napisom „Nevarno za •	
zdravje“

Izdelano s strani Dr. Rehms + OASE OASE Dr. Rehms + OASE

Številka izdelka 50553 50551 50547

NOVOST NOVOST NOVOST
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Za veliko ljudi se lepo obdobje v vrtu začne, ko sonce 
začne počasi zahajati. Potem se prijatelji srečujejo za 

zabaven grill v vrtu, ali za romantične ure v dvoje. Prav 
žalostno bi bilo če bi se v tem obdobju morali odreči vrta 
in vrtnega jezera. Za tiste, ki zvečer želijo vrt polepšati 
predlagamo uporabo vrstnih OASE izdelkov. Oblikovalci 
vrtov vedo, da z posebej nameščenimi lučmi in reflektorji 
v vrt lahko pričarate prekrasno vzdušje. Prav tako je lahko 

tudi vodno življenje razsvetljena točka vašega vrta. Jezero 
se preoblikuje v žareče morje, gibanje površine vode pa pri-
čara prekrasno vodno igro. To lahko dosežete s posebnimi 
lučkami: vse so primerne tudi za uporabo pod vodnim  
nivojem, da bi razsvetlile voden igre in vodomete, ki bodo  
z tem postali vrhunec vašega vrta. Z kreativnimi kombina-
cijami vam bo na voljo nešteto možnosti. 

Moje jezero – sončni žarek v vsakdanjikih
Razsvetljava v jezeRu in okolici jezeRa



Namig za uporabo razsvetljave v vrtu. 
Razsvetljava igra pomembno vlogo v vašem vrtu. Osnovna razsvetljava v vrtu ter razsvetljava vrtnih poti 
pomaga, da se v vrtu znajdete. Lokalna razsvetljava nudi svetlobo za grill ali za branje v vrtu. Kot razsvet-
ljava za ambient lahko poudari nekatere točke vrta. Spot-luči poudarjajo dane karakteristike vrta, žarki 
osvetlijo drevesa, grmovje n vrtne kipe...

Namig!
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Moje jezero – sončni žarek v vsakdanjikih
Razsvetljava v jezeRu in okolici jezeRa
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Lunaqua maxi Led  enote bodo tudi pod vodo 
pričarale posebne svetlobne učinke. Te nove luči lahko 
enostavno pritrdite na steno ali vgradite v kamnito 
gredico. 

Bleščeče: razsvetljava jezera
Ko se v vrtu zvečeri se naravne barve rastlin in dre-

ves povlečejo v ozadje,  postaneta gospodar vrta 
senca in svetloba: obarvani žarki in kombinacija teme 
začarajo vrt. OASE podjetje nudi številne možnosti 
s pomočjo katerih lahko lastniki vrtov izoblikujejo 
raznolikost v svojem zelenem vrtu. Poseben učinek 
lahko dosežemo če drevesa, grmovje ali različne vrste 
trav prodirajo svetlobne žarke, ter tako oblikujejo 
posebne oblike v vrtu. Prekrasno razsvetljeni kipci in 

dekorativne enote v vrt prinašajo skrivnostno vzdušje, 
zaradi tega se v vrtu pričara skrivnostno vzdušje in uni-
katno zunanjost. Na primer majhni vodometi se lahko 
zahvaljujoč se LunaLed LED prstanom spremenijo v 
osvetljene točke vrta. Tudi potoki lahko na poseben 
osvetljen način krasijo vaš vrt s pomočjo LunaAqua 
Classic LED enot. V strokovnih prodajalnah OASE 
vas bomo z veseljem seznanili z vrtnimi možnostmi,  
ki obstajajo.

novost
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LUNAQUA 10 SISTem                 Sistem, ki je sestavljen iz več enot se lahko izredno enostavno inštalira ter je 
uporaba tega varna. UST 150 podvodni transformator je odlično primeren za trajno uporabo v vodi. Po želji lahko nanj 
priključite tudi halogenske reflektorje ali enote iz kolekcije LunaLed LED.

navodila 
Razsvetljava jezera

Nova oblika iz kakovostnega jekla
LunAqua maxi Led Privlačna oblika in maksimalna funkcionalnost: z 
LunAqua Maxi Led-lučjo lahko izpolnite vse svoje želje v temi podvodne raz-
svetljave jezera. Power LED v toplo belem barvnem odtenku, ki je opremljen s 
spremeljivo zunanjostjo (20 stopinjsko/ 30 stopinjsko pršenje svetlobe) 
se lahko uporablja kot enota za osvetlitev jezera v vrstnih funkci-
jah, lahko se uporablja kot enota za osvetlite stene ali kot luč 
na zemlji npr. na kamniti gredici. Komplet se lahko razširi z 
enim dodatnim reflek- torjem – za agilnost najvišje stopnje.

Komplet odlične kakovosti
LunAqua mini Led Led-luči, ki se zaradi svojih velikosti lahko izvrstno vgra-
dijo v vsak vrt. Točkovne luči lahko natančno namestite. Luči so na voljo v barvnih 
odtenkih hladne in tople bele barve. V zaporedni povezavi z 1,5 m dolgim vodom 
se lahko enostavno integrira v središče vsakega vrtna – ne nazadnje tudi zaradi 
odlične izdelave iz jekla visoke kakovosti.

Elegantni učinki 
LunaLed 6s/9s Odlične led enote so zaščite z jeklenimi čepi 
izvrstne visoke kakovosti, z temi čepi se lahko regulira količina 
pretočne vode. Enostavna inštalacija, zahvaljujoč se konici za pri-
ključevanje cevi.

Pod in nad vodo  
LunAqua Classic Led Vsevednik med lučmi za vrtna jezera: izredno tr-
pežne enote, opremljenost z toplo belo in eno 1 W-no večkratno LED enoto: 
LUNAQUA CLASSIC LED s širokim spektrom pršenja svetlobe zagotavlja več-
stransko uporabo v jezeru in ob jezeru.
Zaradi namestljivih nog se lahko enostavno in hitro postavlja.
V povezavi z 5 m dolgo gumijasto cevjo se lahko enostavno integrira v vsako 
vrtno okolje – vse skupaj pomeni idealno sorazmerje cene in zmogljivosti.

Tehnične specifikacije za dane in naslednje izdelke lahko najdete 81. strani tega priročnika. 

ÚJ

Transformator,  

cu fu
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și sub apă

Možna stenska 

inštalacija

Enostavna 

inštalacija
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Osvetlitev

Optimalno uravnovešen sistem razsvetljave•	
Stabilna tehnologija povezovanja, vrstne možnosti uporabe •	
Enostavna  sestavitev zahvaljujoč se kablom za povezovanje •	

 
LunAqua 10 halogen

Izdelek ne vsebuje žarnice, povezovalne kable in transformatorja•	
Krog rotacije je približno 180° velik, z vgrajenim držalom •	
 Žarnice so na voljo v 35, 50 in 75 W-ni različici  (75 W-ne se lahko  •	
uporabljajo samo pod vodo)

 
LunAqua 10 LED /01

 Zaščitna funkcija pred pregretjem: avtomatsko zmanjševanje stopnje svetlobe •	
v primeru previsoke temperature okolja 
Vsebuje LED žarnico (moč svetlobe se ne da regulirati)•	
 LED žarnica je na voljo kot rezervni del v prodajalnah, za zamenjavo te ne •	
potrebujete strokovnega znanja 
Krog rotacije je približno 180° velik, z vgrajenim držalom•	
Razsvetljava do 12 m •	

 
Podvodni transformator UST 150 /01

 4 izhoda•	
 Priključevanje 4 x 35 W, 3 x 50 W, 2 x 75 W halogenenskih ali  4 x 10 W LED •	
reflektorjev (75 W halogenska žarnica je primerna samo za uporabo pod vodo)
 Z 12 V PowerBox enoto lahko priključite celo 12 Lunaqua 10 LED reflektor  /01 •	
(v  8-ih vrstah eno osno stikalo)

LunAqua 10 

Halogen

LunAqua 10 

LED /01

Transformator 
submersibil

UST 150 /01

Cablu  
alimentare

2,5 m /01

Cablu  
alimentare

5,0 m /01

Cablu  
alimentare

7,5 m /01

Set  

 

LunAqua 35

Velikost (D x Š x V) v mm 145 x 160 x 182 140 x 140 x 89 – 145 x 160 x 182

Nominalna napetost v V 12 – – –

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

Sprejem zmogljivosti v W 35 – 75 10 150 – 35

Sprejem zmogljivosti, komplet v W – – – – – – 40

Tok svetlobe v lm 1250* 1250 – – – – –

Vrsta zaščite IP 68

Dolžina  kabla v m – – 10,00 2,50 5,00 7,50 8,30

Neto teža v kg 0,82 1,12 4,46 0,32 0,56 1,16 2,52

Garancija v letih 2

Žarnica halogen LED – halogen

Krog žarčenja v stopinjah 24° 18° – 24°

Prerez kabla v mm2 – 1,50 1,50 2,50 1,50

Številka izdelka 54034 50366 50401 50402 50403 50404 54314

* Z žarnico 50 W .

Sistem LunAqua 10   
Visoka zmogljivost in fleksibilna možnost 
izdelave: sistem reflektorjev za vse situacije

LunAqua 10 LED /01LunAqua 10 halogen

Cablu de alimentareSet  LunAqua 35

Transformator submersibil
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LunAqua 

Micro komplet

LunAqua

2 / 12V

LunAqua

3 Solo

Velikost (D x Š x V) v mm 64 x 12 x 12 74 x 74 x 92 85 x 85 x 210

Nominalna napetost v V 12 230

Sprejem zmogljivosti, žarnica v W 5 20 20

Sprejem zmogljivosti, komplet v W 7 – 25

Tok svetlobe  v lm – 300 300

Vrsta zaščite IP 68

Dolžina  kabla v m 1,50 3,00 –

Neto teža v kg 0,54 0,62 0,44

Garancija v letih 2

Žarnica Halogenska

Krog žarčenja v stopinjah 300° 10 – 40° 40°

Število vhodov za kable v kosih – – 2

Velikost vhoda za kable – – PG 11

Številka izdelka 50593 54993 57141

LunAqua
3 komplet
ProfiLux

LunAqua 3

Set 1. 

LunAqua 3

Set 2. 

LunAqua 3

Set 3. 

ProfiLux

E 100

Velikost (D x Š x V) v mm 160 x 135

Nominalna napetost v V 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Sprejem zmogljivosti, žarnica v W 20 100

Sprejem zmogljivosti, komplet v W 25 45 68 120

Tok svetlobe v lm 300 300 300 –

Vrsta zaščite IP 68 IP 68

Dolžina  kabla v m – 7,50

Dolžina kabla 12-V-na naprava v m 2,00 (transformator) + 5,00 –

Neto teža v kg 1,82 3,08 4,44 4,64

Garancija v letih 2 3

Žarnica Halogenska

Krog žarčenja v stopinjah 10° – 40° 24°

Število vhodov za kable v kosih 1 1 1 1

Transformator Da Da

1x LunAqua 3, 1x bodika, 
1x stensko držalo/držalo 
za zemljo, 1x stojalo re-
flektorja, 1x matica enote 
za pršenje, 1x komplet 
obarvanih filtrov, 1x 
transformator ST20

2x LunAqua 3, 2x bodika, 
2x stensko držalo/držalo 
za zemljo, 2x stojalo re-
flektorja, 2x matica enote 
za pršenje, 2x komplet 
obarvanih filtrov, 1x 
transformator ST20

3x LunAqua 3, 3x bodika, 
3x stensko držalo/držalo 
za zemljo, 3x stojalo re-
flektorja, 3x matica enote 
za pršenje, 3x komplet 
obarvanih filtrov, 1x 
transformator ST20

Številka Izdelkov 56903 56904 56905 56898

LunAqua 
Micro / 2 
3 Solo
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LunaLed  
Inovativna osvetlitev z moderno LED tehnologijo

6 oziroma 9 svetlečih diod v nevtralno belem odtenku  •	
Izdelek je primeren za uporabo pod in nad vodo•	
Vrsta zaščite  IP 68•	
 Enota iz kakovostnega jekla z katero se lahko regulira količina •	
pretočne vode 
Premer 30 mm oziroma 50 mm •	
Kot sevanja LED žarnic 30˚•	
Znotraj tega: transformator nizke napetosti •	
Enostavna inštalacija zahvaljujoč se konicam za povezovanje cevi•	

LunAqua Classic LED  
Vsevednik– nad in pod vodo

Podvodni LED reflektor z 1 W-no LED enoto •	
Uporaba je primerna pod in nad vodo•	
Vrsta zaščite IP 68•	
Energijska učinkovitost•	
Namestljiva glava •	

LunaLed 6 s LunaLed 9 s

Velikost (0  x V) v mm 30 x 70 50 x 70

Nominalna napetost v V 12

Sprejem zmogljivosti, žarnica v W < 1

Sprejem zmogljivosti, komplet v W 2

Tok svetlobe v lm 8 10

Vrsta zaščite IP 68

Dolžina  kabla v m 10,00

Neto teža v kg 0,60 0,76

Garancija v letih 2

Vhodi na enoti 3/4“ 1“

Vrsta enote za osvetlitev LED

Število LED enot v kosih 6 9

Svetloba osrednje bela

Kot svetlobe v stopinjah

Številka izdelka 50114 50115

LunAqua 
Classic LED

Set 1

LunAqua 
Classic LED

Set 3

Velikost (0  x V) v mm

Nominalna napetost v V 12

Sprejem zmogljivosti, žarnica v W 1

Sprejem zmogljivosti, komplet v W 3 5

Tok svetlobe v lm 31

Vrsta zaščite IP 68

Dolžina  kabla, 12 V-ni izdelek v m 2,00 (transformator) + 5,00

Neto teža v kg 1,40 3,10

Garancija v letih 2

Vrsta enote za osvetlitev LED

Število LED enot v kosih 18

Svetloba toplo bela

Krog žarčenja v stopinjah 40° 30°

Številka izdelka 50527 50530

*

LunAqua Classic LED Set 3

LunAqua Classic LED Set 1 

Zahvaljujoč se konicam za povezovanje cevi 
je inštalacija izredno enostavna. Vode lahko 
enostavno prevedete skozi odprtino ter te ni 
potrebno prevesti ob celotni dolžini cevi. 

NOVOST

NOVOST NOVOST

NOVOST
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LunAqua Mini LED  
Hladni ali toplo beli poudarki na vrtu in v jezeru 

1 W-na Power-LED enota, na voljo v hladni beli in topli beli barvi •	
Izdelek je primeren za uporabo pod in nad vodo•	
Vrsta zaščite  IP 68•	
 Zahvaljujoč se majhnim meram je izdelek odličen za vrtna jezera •	
in izdelavo vrtnih jezer  
3 vrstno povezovanje, z 12 V-nim transformatorjem•	
 Izdelek je odličen za osvetlitev vodometov, vrtnih jezer, oziroma •	
vrtov in teras
Sestavni deli iz kakovostnega jekla•	
Namestljivo stojalo•	

LunAqua Maxi LED  
Izdelava iz kakovostnega jekla in izredno dobro oblikovane funkcije

 Podvodni reflektor 3 W ni POWER LED, na voljo v 1x ali 3 x •	
kompletu 
Izdelek je primeren za uporabo nad in pod vodo•	
Vrsta zaščite IP 68•	
Možnost širjenja z reflektorjem Maxi Solo•	

LunAqua Mini

LED

LunAqua Mini

LED lumină caldă

Velikost (0  x V) v mm

Nominalna napetost v V 220 – 240V / 50 Hz

Sprejem zmogljivosti, žarnica v W < 1

Sprejem zmogljivosti, komplet v W 2

Tok svetlobe v lm 46 33

Vrsta zaščite IP 68

Dolžina  kabla, 12 V-ni izdelek v m 2,00 (transformator) + 3,00 

Dolžina kabla med reflektorji v m 1,50

Neto teža v kg 1,96

Garancija, (+ garancija po potrebi) v letih 3 + 2

Vrsta enote za osvetlitev LED

Število LED enot v kosih 1

Svetloba hladno bela toplo bela

Krog žarčenja v stopinjah 30°

Številka izdelka 50512 50513

LunAqua 
Maxi LED

Solo

LunAqua 
Maxi LED

Set 1 

LunAqua 
Maxi LED

Set 3 

Velikost (0 x V) v mm 70 x 117

Nominalna napetost v V

Sprejem zmogljivosti, žarnica v W 3

Sprejem zmogljivosti, komplet v W – 6 13

Tok svetlobe v lm 61

Vrsta zaščite IP 68

Dolžina  kabla, 12 V-ni izdelek v m 2,00 (transformator) + 5,00

Neto teža, v kg v kg 1,20 2,00 4,00

Garancija,  (+ garancija po potrebi) v letih 3 + 2

Vrsta enote za osvetlitev LED

Število LED enot v kosih 1

Svetloba toplo bela

Krog žarčenja v stopinjah 10° – 30°

Številka izdelka 50509 50507 50508

Vsebuje optiko za krog sevanja v  10° in 30°•	
Možnost instalacije na steno ali fiksiranja na zemljo•	
Fiksne bodice•	
Povezovanje in močne gumijaste cevi•	

LunAqua Maxi LED komplet 1 

LunAqua Maxi LED komplet 3

NEU
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Fleksibilnost in dekorativnost: 
Ravnanje z elektriko 

A se še spomnite na tiste čase ko smo med 
televizijskimi programi lahko brskali samo 

ročno? Na srečo dane daljinski upravljavci opravl-
jajo to delo namesto nas. To udobje dandanes drži 
tudi za vaš vrt. Skoraj vse električne naprave lahko 
vključujete in izključujete s pomočjo daljinskega 
upravljavca, v kolikor so naprave opremljene z elek-
tronskim regulatorjem , lahko s pomočjo daljinske-
ga upravljavca regulirate tudi moč svetlobe danih 
naprav. S pomočjo vtičnic OASE Inscenio lahko v 
sistem povežete 4 naprave obenem, ter te prav tako 
tudi upravljate s pomočjo daljinskega upravljavca. 
Zaščita od pršenja vode zagotavlja delovanje tudi v 
deževnih dnevih. Kamen za pokrivanje, ki je izde-
lan iz stabilne plastike se vtičnice lahko popolnoma 
prilagodijo vrtni okolici. 
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Fleksibilnost in dekorativnost: 
Ravnanje z elektriko 

InScenio

230

InScenio

FM-Master 1

InScenio

FM-Master 2

InScenio

FM-Master 3

InScenio

FM-ProfiMaster

Velikost (D x Š x V) v mm 215 x 155 x 295

Nominalna napetost 220 – 240 V / 50 Hz

Maks. skupna obremenitev v W 3600

Maks. električna skupna obremenitev v A 16

Neto teža v kg 1,42 1,50 1,74 1,80 1,86

Garancija v letih 2 3

Daljinski upravljavec / maks. daljava delovanja. v m – 80,00

Vtičnica, nenehna v kosih 4 x 230 V 2 x 220 – 240 V 1 x 220 – 240 V –

Vtičnica notri/ven maks. 2000 W v kosih – 2 x 220 – 240 V 3 x 220 – 240 V 2 x 220 – 240 V

Vtičnica namestitev stopenj v kosih – 1 x max. 40 – 320 W 1 x max. 1250 W***

Številka izdelka 55433 54978 36310 36311 56886

* InScenio FM 1 in FM-ProfiMaster
** Razen InScenio FM 1
*** Maks. 1 povezovanje črpalke

* **

InScenio 
 Inteligentni sistem, katerega enote se med-•	
sebojno prilagajajo
 Inštalacija je enostavna, sistem se lahko tudi •	
kasneje širi
 Za inštalacijo niso potrebna dela na zemlji, •	
zagotavlja fleksibilnost visokega nivoja
 Fiksirna bodica zagotavlja primerno fiksi-•	
ranost na zemljo
 Pokrov vtičnice ščiti od škropljene vode, ter •	
ponuja možnost uporabe skozi celo leto
 Idealen izdelek za naknadno polaganje •	
kablov v vrtu 

 
Od InScenio FM-Master 1

 Maksimalna daljava daljinskega upravljanja •	
FM-Master znaša . 80 m s pomočjo radijskih 
valov

2 m2 m

Pokrovni kamen, ka-
terega naravna podoba se 

odlično prilagaja v okolico vrta, zaradi 
svoje stabilne izdelave, obenem tudi nudi zaščito 
od škropljene vode v vseh letnih časih. Nadaljnje 
informacije lahko najdete na 94. strani.  

Namig!

navodilaRavnanje z elektriko
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Za tiste, ki rajši uporabljajo naravne stvari, ter po-
svečajo svojo pozornost ekološko prijaznim in pre-

mišljenim rešitvam. OASE je zaradi tega razvil sistem 
SOLAR, da bi tudi za prijatelje vrtnih jezer ponudilo 
energijsko varčne rešitve. Srce sistema je solarna enota, 
ki solarno energijo spremeni v uporabno električno 

energijo. Modul za shranjevanje energije tudi v ob-
lačnem vremenu skrbi za primerno električno energijo. 
Črpalka Nautilus Solar (z 3.-i vodnimi slikami) special-
nega razvoja prav tako kakor viri svetlobe Lunaqua delu-
jejo na električno energijo iz naravnih virov. Vtičnice na 
enotah zagotavljajo enostavno povezovanje. 

Nova Energija:  
        SOLAR – komponente

SolarSafe modul shranjuje električno energijo, 
ki jo pridobi iz sonca. Z tem so izdelki SOLAR 
uporabni prav  tako ponoči kakor podnevi. 
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SolarModul

35

Velikost (D x Š x V) v mm 600 x 40 x 600

Število izhodnih odprtin v kosih 1

Ostalo 35 W-na zmogljivost

Garancija v letih 2

Številka izdelka 37105

Solarni element za proizvodnjo 
električne energije
Solarmodul 35  
•	Izredno	visoka	stopnja	učinkovitosti
•		Izredno	majhna	velikost,	v	veliki	meri	odpornost	na	

udarce in trenje, dolgi življenjski rok in estetski videz 
•		Stojalo,	10	m-ski	kabel	in	specialna	enota	za	

priključevanje na naprave OASE Solar

Aquarius 
Solar  
700

Aquarius 
Solar  
1500

Velikost (D x Š x V) v mm 217 x 130 x 134

Nominalna napetost v V 12

Sprejem zmogljivosti v W 8 17

Dolžina električnega kabla v m 5,00

Neto teža v kg 1,34 1,64

Garancija (+ garancija po potrebi) v letih 3 + 2

Litri na minuto maks. v l/min. 12 25

Litri na uro maks. v l/uro 700 1500

Velikost vodnih temeljev. v m 2,00 3,00

Številka izdelka 56888 56889

Črpalka vodometa za delovanje  
na solarno energijo    
Aquarius Solar 700 / 1500  
•		Priklopna	enota	na	izbiro	za	Solar-modul	35	ali	OASE	SolarSafe	41	

enoto za shranjevanje in reguliranje  
•	Idealno	na	mestih,	kjer	ni	oskrbe	električne	energije	
•	Namestitev	snemljivih	filtrirnih	lopatic	je	možna	ob	robu	jezera	
•	Teleskopsko	podaljševanje	za	unikatno	namestitev	vodometov	
•	3	različne	enote	za	pršenje

LunAqua

Solar

Velikost (Ø x V) v mm 85 x 110

Nominalna napetost v V 12

Vrsta elektrike DC

Sprejem zmogljivosti v W 3

Dolžina električnega kabla v m 5,00

Garancija v letih 3

Število izhodnih odprtin v kosih 1

Številka izdelka 56894

Močne svetlobne kompozicije pod in nad vodo
LunAqua Solar  
•		LED	reflektor	,	na	elektriko,	z	belimi	svetlečimi	se	 
diodami	in	privlačnim	barvnim	filtrirnim	kompletom	 
(rdeče leče, oranžne leče, zelene leče, modre leče) 
•	Posebno	nizka	stopnja	porabe	energije
•	Možnost	uporabe	nad	in	pod	vodo
•		Enostavna	sestavitev	zahvaljujoč	se	fiksirni	bodici,	 

stenskim in držajem za inštalacijo na zemlji, stojalom  
za reflektor, oziroma s pomočjo matice za enote  
za pršenje 

SolarSafe

41

Velikost (D x Š x V) v mm 360 x 360 x 270

Kapaciteta shranjevanja v Ah 41

Število izhodnih odprtin v kosih 3

Število vhodnih odprtin v kosih 2

Garancija v letih 2

Številka izdelka 56896

Enota za shranjevanje in reguliranje  
sistema OASE Solar   
SolarSafe 41  
•		Optimalno	prilagojena	elektronika	zagotavlja	 

nenehno enolično zmogljivost 
•		Polnitev	12V-na	akumulatorja	se	zgodi	z	nepotrebno	 

solarno energijo ob upravljanjem z solarnimi moduli  
•		Možnost	priključevanja	tudi	na	2	solarna	modula,	 

maksimalno 3 uporabnika 
•		Kontrolni	indikator,	ki	prikazuje	nivo	polnosti	 

(rdeča = prazno, rumena = pripravljeno, zelena = polnjenje)

navodilaSolarn moduli  
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Pot do sanjskega jezera ni dolga. OASE  

zagotavlja nemoteno vodno veselje od  

prvega giba z lopato do popolne  

opreme...

Grajenje jezera z lahkoto

Jezera pomenijo nov življenjski prostor, zagotavljajo 
vam počitek, ter naravno oazo za počivanje. Pogled  

na vodo je prijeten ter vas bo napolnil z lepimi občutki.  
Da bi to z vašim jezerom dosegli vam OASE predlaga 
uporabo izdelkov za vaše celotno jezero. Tudi ko govo-
rimo o vodnem svetu s potoki in vodometi, ali o jezeru 
z občutljivimi ribami, modernimi vodnimi igrami ali 
jezeru, ki je primerno za plavanje, jezeru, ki je blizu naravi 
ali je moderno izoblikovani: vse temelji na primernem 
načrtovanju. Dobro in natančno premislite kakšne 
naloge naj jezero opravlja. Ali naj bo opremljeno z de-

„Moje jezero zame pomeni nov svet.“
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Močna skupina za čisto vodo
Pri OASE je vse medsebojno prilagojeno: 
strokovno svetovanje v prodaji, enostavno 
rokovanje tehnike in medsebojno prilagojenih 
elementov, vrednostni izdelki in strokovni 
svetovalci – obrnite se na strokovnega proda-
jalca OASE! 

Predlog! 
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korativno funkcijo in pričara vaš vrt v čudovit svet kot 
dragocen dragulj, naj bo lokacija za uživanje ali naraven 
svet za živali in rastline?
Če ste se že odločili kaj želite lahko po želji izberete želen 
izdelek: jezersko kad ali jezersko folijo, potok ali vodo-
met – z uporabo gradbeniških materialov OASE bodo 
vaše želje enostavno izpolnjene. Vsak material zagotavlja 
možnost fleksibilnosti. Dodatni pripomočki vseh enot 
so dobro premišljeni, vsako povezovanje je medsebojno 
prilagojeno ter cilju primerno, filtre in električne prikl-
jučke pa lahko namestite na neviden način. 

Grajenje jezera z lahkoto

„Moje jezero zame pomeni nov svet.“
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Jezero, ki je primerno za kopanje ter se odlično prilagaja 
okolici vrta, pomeni čudovito doživetje za celo družino: 

prijetno kopanje v vročih dnevih, športna rekreacija, kraj 
za srečanja, in veselo kopališče za otroke. Podobno kot pri 
naravnih vodah tudi tukaj lahko najdemo kaj čudovitega v 
vsakem letnem času. Od prebujanja spomladanske narave, 
ter skozi obarvanost poletja do zimske ledene odeje do 

zamrznjenih trsik. Za oblikovanje kopalnega jezera vam 
podjetje OASE ponuja popoln repertoar izdelkov – kolek-
cija izdelkov Swimpond je sestavljena iz medsebojno prila-
gojenih komponent. OASE profesionalni gradbeniki vrtov 
Vam bodo z veseljem svetovali ter pomagali pri oblikovanju 
vašega jezera, da bi se sezona kopanja lahko tudi v vašem 
vrtu začela brez zamude! 

Wellness:  
       kopajte se v lastnem vrtu! 



Enostavna gradnja plavalnega jezera: Tudi vi se zanimate za plavalna jezera? Ni nobenega problema – poleg Swimpond 20 in 32 
koncepcije ponujamo tudi unikatno načrtovanje. Obrnite se na strokovnega prodajalca OASE, načrtovalca za vrtove, ali se obrnite na našo cen-
tralno pisarno! 

Predlog! 
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Wellness:  
       kopajte se v lastnem vrtu! 

skupinsko delo
Swimpond koncepcija

OASE strokovnjaki 
močni partnerji
OASE vam bo pomagal z tehnologijo in oskrbniškim paketom. K temu 
spadajo potrebne komponente izdelkov, priročnik z specifičnimi informa-
cijami, vse informacije o osnovnih materialih (npr. folija), ter strokovni 
uporabi le-teh. Tako lahko vi skupaj z načrtovalcem vrta pripravite vaše 
jezero za kopanje, jezero, ki ste ga že dolgo časa sanjali. Ko gradite vrtno 
jezero za plavanje, vsekakor prosite strokovno pomoč! 

Zaljubljeni v jezero
VSekakor potrebno StrokoVno znanje
Takšna dela, kakor so na primer izkopavanje zemlje, priprava podloge, gra-
jenje stene cone za plavanje, to so prvi koraki. Vsako delovno fazo lahko 
z delovnimi načrti najdete v priročnikih, ki so priloženi izdelkom. Dobili 
boste seznam gradbeniških materialov, ki bo vseboval vse ostale potrebne 
gradbene materiale. 
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V naprej proizvedeni jezerski bazeni, ki so opreml-
jeni z globljimi in plitkejšimi površinami v veliki 

meri olajšujejo delo gradnje jezera, ali pa lahko izbe-
rete različne vrste folij – na prvo uslišanje se to sliši 
še kar komplicirano, a pravzaprav izredno olajšuje 
gradnjo jezera. Za tiste, ki želijo začeti na majhno, je 
najbolj primerna uporaba jezerskega bazena za izde-
lavo jezerskih nebes. Tako lahko v trenutku ustvarite 
svoje majhno jezero! Do eno-kubične velikosti jezera 

Dobra osnova: jezerske jame in folije
je plastičen bazen izredno dobra odločitev: po vko-
pavanju v zemljo je potrebno vanj samo še namestiti 
črpalko in rastline. 
Lastniki jezer, ki imajo rajši unikatne oblike imajo 
bolj radi jezerske folije, saj pri teh ni meja ko govo-
rimo o obliki in velikosti. Ena stvar je skupna pri 
gradnji jezera: s pomočjo rastlin, osvetlitve, vodnih 
iger lahko vsak lastnik jezera v svoj vrt pričara nekaj 
posebnega.

Koliko folije potrebujemo za gradnjo jezera?
Naslednja formula vam bo v pomoč pri računanju:
•  Dolžina + 2 x globina v najgloblji točki jame + 2 x 50 cm = dolžina folije
•  Širina + 2 x globina v najgloblji točki jame + 2 x 50 cm = širina folije

Absolutno natančno vrednost lahko izračunate če z metrom izmerite jezero, 
po izkopavanju jame.

Predlog! 
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Jezerske folije

AlfaFol  
Jezerska folija Velikost (š x d) Debelost Teža bale Barva Material

Številka 
izdelka

Opis

AlfaFol 0,5 mm 2 x 50 0,5 65,00

črna PVC

53620 •  Enostavno rokovanje, saj je 
izdelek fleksibilen

• Enoslojna, črne barve
• Odporna na UV žarke
• Trajni šivi varjenja
• Odporna na gnilobo
• Ne škodi ribam
•  Odporno na hladnost  

usklajeno s standardom  
DIN 53361

•  PVC brez regeneratuma in 
kadmiuma

• 15 let garancije

4 x 25 0,5 65,00 51281

  6 x 25 0,5 95,00 51282

8 x 25 0,5 130,00 52150

AlfaFol 1,0 mm 2 x 50 1,0 130,00

črna PVC

53622

4 x 25 1,0 130,00 51294

6 x 25 1,0 200,00 37169

8 x 25 1,0 265,00 37170

10 x 20 1,0 260,00 55190

12 x 15 1,0 235,00 55191

AlfaFol 1,0 mm 4 x 25 1,0 130,00

oliva PVC

37205

6 x 25 1,0 200,00 37206

8 x 25 1,0 265,00 37207

OaseFol folija
Velikost  
(š x d)

Debelost Teža bale   Barva Material Material
Številka 
izdelka

Opis

OASEFol 
EPDM 1,0 mm

3,05 x 30,48 1,0 120,85

črna
kaučuk

gumijasta

50668 • Odpornost na UV žarke
• Biološko neškodljiv izdelek
• Ne škodi ribam
•  Odporno na hladnost  

usklajeno s standardom  
DIN 53361

•  Odporno na trganje,  
usklajeno s standardom  
DIN 53455

• Odpornost na ozon
• 20 let garancije

 

3,66 x 30,48 1,0 145,02 50669

3,96 x 24,99 1,0 128,64 36270

3,96 x 60,96 1,0 241,40 50670

4,27 x 30,48 1,0 169,19 50671

4,88 x 30,48 1,0 193,36 50672

5,49 x 30,48 1,0 217,53 50673

6,1 x 24,99 1,0 198,17 36271

6,1 x 60,96 1,0 483,41 50675

7,32 x 30,48 1,0 290,04 50676

8,02 x 20,12 1,0 209,77 36272

8,02 x 60,96 1,0 635,56 50677

10,06 x 30,48 1,0 366,62 50678

10,06 x 60,96 1,0 796,23 50679

12,2 x 30,48 1,0 483,41 36906

12,2 x 60,96 1,0 966,82 36908

15,25 x 30,48 1,0 604,26 36910

15,25 x 60,96 1,0 1208,53 36912

Geotekstilia
Velikost  
(š x d)

Kakovost Teža bale Barva Material
Številka 
izdelka

Opis

Geotekstilia
200 g/m2

2 x 50 200 30,00 bela PET 36836 • Sintetično PET vlakno
• Ščiti rastlinsko folijo od kamnin in 

korenin rastlin (razen bambusa) Geotekstilia
400 g/m2

2 x 50 400 50,00 siva PET 53199

Geotekstilia
500 g/m2

2 x 40 500 50,00 bela PET 37248

Kamnita folija
Velikost  
(š x d)

Debelost Teža bale Barva Material
Številka 
izdelka

Opis

Folie decoratică cu 
pietricele

0,4 x 25 0,5 35

peskana PP

36290 •  Trajna, trpežna dekorna folija z 
fino kamnito oblogo

•  Prevleka fliz na spodnji strani, 
na katero se lahko zalepi PVC 
folija

• 2 leti garancije

0,6 x 20 0,5 45 36291

1,0 x 12 0,5 50 36292

1,2 x 12 0,5 60 36330

Folija kopalnega 
jezera

Velikost  
(š x d)

Debelost Teža bale Barva Material
Številka 
izdelka

Opis

SwimFol Classic 
1,5 mm 2 x 15 1,5 60 oliva PVC 37246 • Izredna trpežnost 

• 15 let garancije
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Popolnoma pripravljeni bazeni po-
menijo odlično alternativno rešitev v 
primeru jezer manjše velikosti (manjša 
od 1m2). Cone za rastline so v bazene 
že vgrajene ter tako poenostavljajo 
vsaditev rastlin ter namestitev čr-
palke.

Bazin
PE 150

Bazin
PE 250

Bazin
PE 500

Bazin
PE 750

Bazin
PE 1000

Velikosti (d x š x v) 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

Netto teža v kg 3,00 3,60 8,80 17,10 19,00

Garancija v letih 2

Prostornina v l 150 250 500 750 1000

Številka izdelka 36790 36767 36768 36769 36770

Pripravljen bazen navodila jezerSki bazeni

•   Odpornost na vremenske spremembe,  
iz trpežnega materiala

•   Po meri primerno za izdelke FM-Master 
OASE BioPress/FiltoClear/FiltoMatic 
oziroma InScenio

•   Naravna peščena podoba, ki se optimal-
no prilagaja jezeru in okolju

FiltoMatic Cap CWS
FiltoCap sand InScenio Rock sand

L XL
Velikosti (d x š x v) v mm 450 x 450 x 350 450 x 650 x 350 600 x 460 x 230 300 x 300 x 400

Neto teža v kg 4,60 5,26 2,84 2,32

Garancija v letih 2

Povezani izdelki FiltoMatic 3000/6000 FiltoMatic 12000 FiltoClear 3000 – 30000 (toate mărimile) InScenio + AquaOxy CWS 4800 (Anpassung notwendig)

Barva kamnito siva peščena peščena

Številka izdelka 50268 50269 50420 50417

Kamni za pokrivanje  
Zaščita od škropljenja vode, naravna zunanjost podobna kamninam

Spiralna cev(črna) Spiralna cev (zelena) SwimFlex

3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ DA 50 DA 63
Premer cevi v mm 19 25 32 38 51 50 63

Dolžina v m 25,00 20,00 25,00

Barva črna zelena črna 

Material PVC PVC PVC

Maks. pritisk v bar 1,00 6,00 7,00

Številka izdelka 37175 37176 37177 37178 36500 37288 37287

CEVI

Košare za rastline Velikost (d x š) Kapaciteta, v l Številka izdelka

Košare za rastline okrogle 13 ø 13 1 52630

Košare za rastline okrogle 22 ø 22 5 52632

Košare za rastline za lokvanje, okrogle 40 ø 40 22 54318

Košare za rastline kvadratne 11 11 x 11 1 53754

Košare za rastline kvadratne 19 19 x 19 3 52631

Košare za rastline kvadratne 23 23 x 23 7 52633

Košare za rastline kvadratne 28 28 x 28 14 53755

Košare za rastline kvadratne 35 35 x 35 32 54313

Košare za rastline ovalne 45 45 x 18 8 53756

Tradux Stenski in prevod folije

Velikost (0 x v) v mm 115 x 335

Enote za povezovanje, vhodne 3/4“, 1“, 1 1/4“, 1 1/2“, 2“

Prevod kabla v mm2 3,00 – 9,00

Material PVC

Opis
• Izdelek je primeren za jezerske folije, jezerske bazene iz polietilena, jezerske bazene iz steklenih niti
• Enostavna sestavitev in dobro rokovanje zaradi povezovalni vijakov 
• Varna in čista izolacija

Številka izdelka 57154



OASE garancija za čisto vodo

 

Vaše jezero bo lepo samo ko je voda tega popol-

noma čista. Ob tem pa tudi ribe, rastline in drugi 

prebivalci vrtnega jezera uživajo v čisti vodi. 

Definicija garancije za čisto vodo:  
OASE zagotavlja čisto vodo za vse OASE filtrirne sisteme, ki so bili izbrani na podlagi izbirne tabele*, za sisteme,  
ki so bili izoblikovani usklajeno z navodili za uporabo ter so bile naloge vzdrževanja natančno opravljene. Prosimo, 
da potrebo po garanciji za čisto vodo navedete na formularju, ki ste ga dobili ob izdelku ali na spletni strani OASE!  
 

Kaj čista voda pomeni?   
Ribe, rastline in kamne lahko spoznate do globine 1. metra. 

Definicija jezera:  
Garancija za čisto vodo se nanaša izključno na tradicionalna jezera. Jezero je umetno izdelana voda, izdelana iz fo-
lije 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. Garancija za čisto vodo se ne nanaša na 
druge vode, še posebej na vodne rezervoarje brez dovolj velike količine rastlin. 

Pravilno upravljanje z filtririnim sistemom: 
OASE filtri delujejo mehanično in tudi biološko, zato je za delovanje sistema potrebno 24 urno nenehno delovanje 
črpalke. Odvisno od obremenitve jezera lahko traja tudi do šest tednov dokler se jezero prečisti. V primeru prve upo-
rabe in spomladi po ponovnem pogonu črpalke je pogoj garancije dodajanje bakterij OASE Biokick CWS za pogon 
delovanja filtra. 

Registracija: 
Registracijo lahko opravite v roku treh mesecev po datumu nakupa na spletni strani  www.oase-livingwater.com 
ali na izpolnjenem formularju, ki ste ga prejeli ob nakupu filtrirnega sistema, v tem primeru na naslov OASE pošljite 
dokazilo nakupa. 

Veljavnost: 
Pogoj garancije za čisto vodo je, da je bil filtrirni sistem izbran usklajeno z izbirno tabelo*, strokovna izdelava sis-
tema glede na navodila za uporabo, vzdrževanje oziroma primerna registracija v sistem. 
OASE garancija za čisto vodo je veljavna usklajeno z uporabo filtrirnega sistema OASE z navodili za uporabo tega 
ter v časovnem okvirju garancije a največ 3 leta od datuma nakupa. Garancija se prekine v primeru neupoštevanja 
predpisov obratovanja in/ali v primeru izbire nepravilnega sistema, in/ali ob nestrokovni uporabi sistema. Garancija 
se prekine ob uporabi filtrirnih izdelkov ali izdelkov za nego vode drugega proizvajalca, še posebej v primeru upo-
rabe izdelkov, ki vsebujejo baker.

* na voljo v katalogu OASE, na spletni strani OASE, oziroma v strokovnih prodajalnah OASE
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OASE Kereskedelmi Kft.  ·  1061  ·  Budimpešta  ·  Hegyalja ulica 7-13.  

Telefon: +36 1 393 5040  ·  Fax:  +36 1 393 5041  ·  E-mail: info.hu@oase-livingwater.com  ·  www.oase-livingwater.com  6
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Vaš strokovni prodajalec OASE:


