HAILEA – VZDUCHOVACÍ TURBÍNY
Vzduchovací turbíny Hailea jsou velice výkonná zařízení, která zajišťují zdroj stlačeného vzduchu pro
specifické potřeby velkých akvárií, odchoven ryb, nebo pro případ rozvětveného vzduchování pro více
akvárií, pěstíren akvarijních ryb, líhně, nebo pro provzdušňování velkých jezírek a rybníků.
Bezolejové vzduchovací kompresory s tříkomorovým designem a sníženou hlučností.
– elegantní vzhled, množství specifikací a mimořádný výkon
– nízká hlučnost, snadné použití a šetrnost k životnímu prostředí
– vhodné pro velké, střední i malé pěstírny, stejně jako pro pet shopy
– speciálně využitelné v rybářství a u velkých jezer
Důležitá rada:
Přiložená PVC hadice slouží jako informativní vzorek. Nezapojujte turbínu do tohoto vzorku. Vývod z
turbíny zapojujte do hadice o stejném průměru a přiveďte do rozdvojky, nebo až co nejblíže ke
vzduchovacím kamenům, disků, nebo jiným vývodům. U turbín slouží rozvod vzduchu jako vodojem. V
případě jiného zapojení může dojít k poklesu výkonu turbíny.
Zásady bezpečného provozu:









turbínu používejte vždy k účelu k němuž je určena
zapojené zařízení nesmí být v dosahu dětí a zvířat
veškeré opravy, včetně kabelu provádějte jen ve značkovém servisu
kabel nikdy nezkracujte, je-li kabel poškozen turbínu neinstalujte
je-li turbína mokrá, nikdy ji nezapojujte
turbíny jsou určeny hlavně pro interiérový provoz
turbíny v exteriérech chraňte před vlivy počasí, mokrem a přímým sluncem
nikdy neinstalujte bez zabezpečení před vodou a bez venkovní elektro ochrany

název

přikon výkon
max.
hmotnost
Watt l./min. tlak MPa
kg

rozměry
mm

vzduchovací turbína VB-125G

70

250

>0,006

7

236x179x186

vzduchovací turbína VB-185G

90

300

>0,007

7.4

233x199x207

vzduchovací turbína VB-290G

120

350

>0,009

8.0

230x199x215

vzduchovací turbína VB-390G

180

500

>0,010

10.2

255x223x230

vzduchovací turbína VB-600G

250

640

>0,011

11

256x246x256

vzduchovací turbína VB-800G

400

1000

>0,015

17

295x295x305
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vzduchovací turbína VB-1200G

600

1317

>0,019

21

315x310x325

vzduchovací turbína VB-2200GP

2200

2000

>0,020

46.5

330x315x450

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
V případě pádu zařízení do vody, nebo jezírka, zařízení nevytahujte hned, ale až po vypnutí od zdroje
elektrického proudu. V případě poškození přívodního elektrického kabelu, kabel sami neopravujte, ale
obraťte se na odborníka nebo na elektrikáře. Nikdy nepřenášejte kompresor za elektrický kabel, může dojít
k vážnému poškození. Dělejte pravidelnou kontrolu zařízení a pravidelnou údržbu. Přívodní elektrický kabel
nikdy nezkracujte, může dojít k poškození a automaticky ztratíte záruku.
ZÁRUKA:
Záruka je 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení z
používání (membrány, kolínka). Záruka zaniká v případě poškození vodou, neodbornými zásahy do zařízení,
špatnou údržbou a instalací. Záruku uplatňujte vždy u svého prodejce s platným dokladem o zakoupení a
datumem jeho prodeje.
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