
FILTRY HPPG

Nowy, Wysokoprofilowy Filtr PolyGeyser® (HPPG)
idealnie nadaje się do zastosowania w dużych
systemach akwakultury. Zdolny do przepuszczania
znacznych ilości wody pod ciśnieniem, filtr ten
płucze wypełnienie wiele razy dziennie, aby
zachować na nim zdrową warstwę bakterii.
Spotęgowane możliwości nitryfikacyjne tego filtra
powodują, że jest on świetnym wyborem w
zastosowaniach wymagających sprawnej
biofiltracji.

Technologia filtra PolyGeyser® pozwala
pneumatycznie, w ustalonych interwałach, płukać
wypełnienie, eliminując dozór i ludzką pracę. Filtr
ten zapewnia filtrację zarówno mechaniczną, jak i
biologiczną, z minimalnym zapotrzebowaniem na
wodę do płukania, a to za sprawą usuwania
skondensowanej zawiesiny.

Nowy model łączy odporność na wysokie ciśnienie
i przepływ osiągalny w Śmigłowym Filtrze
Paciorkowym, z wygodą i efektywnością działania
filtra PolyGeyser®. Teraz można się cieszyć
łatwością obsługi i oszczędnością wody filtra
PolyGeyser®, w aplikacjach wysokociśnieniowych.

Efektywne usuwanie zawiesiny • Znakomita biofiltracja • Automatyczne płukanie • Oszczędność wody • Powietrzny napęd

™



Opatentowana technologia 
filtrów PolyGeyser® zapobiega 
stratom wody w procesie 
płukania. Filtry HPPG 
kumulują zawiesinę z 
kilkunastu płukań i dopiero 
wtedy jest ona ręcznie 
spuszczana z minimalną ilością 
wody.
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FILTRY HPPG 
• Duża średnica dopływu i odpływu

• Brak części ruchomych dla zwiększonej
niezawodności

• Współpraca pompą powietrza i wody

• Zminimalizowana obsługa

• Wewnętrzna kumulacja zawiesiny

• Filtracja mechaniczna i biologiczna

• Nie wymaga wymiany wypełnienia

• Auto-pneumatyczne płukanie

Kluczowe fakty

Łatwość obsługi

Filtracja

™

Model Przepływ
(l/min)

 Objętość
recyrkulatu

                                               (m³)

Objętość 
wypeł.

(l)

Maks. karmienie
(kg/dzień)

Przybliżona obsada 
ryb*
(kg)

   Narybek      Tucz       Narybek       Tucz       Narybek       Tucz
HPPG 10 
HPPG 25 
HPPG 50 

HPPG 100   

  

380-570         285                9                                     3,6    6,8   12               680
950-1400  710                                                    8,6              16,8                  285            1680

 1900-2850 1415 17,2            34                     570            3400         
2830    34 68

11,5
 21,5            28
 43  57

 85 114     1150           6800
Tabela oparta na poziomach 1.5 i 0.5 mg azotu ogólnego, dla odpowiednio, ryby handlowej i narybku.
* W oparciu o 1% i 3% dziennego karmienia, dla odpowiednio, ryby handlowej i narybku.
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