Zbiorniki ZR to kompletne zestawy do wyposażenia
stanowisk sprzedaży żywej ryby.
W skład zestawu wchodzi zbiornik oraz system
napowietrzania (dyfuzor + dmuchawa).


Zbiorniki wykonane są w wersji mobilnej na
kółkach poliamidowych, umożliwiających
przemieszczanie basenu bez potrzeby użycia
wózka widłowego lub w wersji stacjonarnej na
nóżkach.



Umiejscowienie dyfuzorów w zbiornikach chroni
je przed przypadkowym uszkodzeniem i
zapewnia idealna cyrkulacje napowietrzanej
wody.



Zbiorniki wyposażone są w zawory spustowe
wody.



Zastosowane japońskie dmuchawy model
HP/YP, charakteryzują się bardzo cichą pracą,
małym zużyciem energii oraz czystością
podawanego powietrza.
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Materiał – szkło i stal kwasoodporna.

Zbiornik (skrzyniopaleta) wykonany z polietylenu (HDPE) w
kolorze jasno szarym.

Spust wody

zawór kulowy R 1 ¼”

Spust wody

zawór kulowy R 1"

Wymiary zewn.

1200 x 800 x 1100 mm

Wymiary zewn.

1200 x 800 x 950 mm

Pojemność

0,65 m³

Pojemność

0,535 m³

Wyposażenie:

dyfuzor rurowy silikonowy do ułożenia na dnie zbiornika

dmuchawa membranowa model YP-20A (18 W)

oświetlenie zbiornika

Wyposażenie:

dyfuzor rurowy do ułożenia na dnie zbiornika w specjalnej
rynience

dmuchawa membranowa model YP-20A (18 W)
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Zbiorniki wykonane są z laminatu poliestrowo-szklanego w kolorze
niebieskim. Możliwość umieszczenia logo.

Zbiorniki wykonane są z laminatu poliestrowo-szklanego w
kolorze niebieskim. Możliwość umieszczenia logo.

Spust wody

zawór kulowy R 1 ½ "

Spust wody

zawór kulowy R 1 ½ "

Wymiary zewn.

1200 x 1200 x 900 mm

Wymiary zewn.

1500 x 1500 x 900 mm

Pojemność

0,8 m³

Pojemność

1,3 m³

Wyposażenie:

dyfuzor rurowy do ułożenia na dnie zbiornika w specjalnej
rynience

dmuchawa membranowa model YP-20A (18 W)

Wyposażenie:

dyfuzor rurowy do ułożenia przy jednym z boków zbiornika w
specjalnej rynience

dmuchawa HIBLOW model YP-20A (18 W)
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Zbiorniki ZR wykonane z tkaniny powlekanej PVC o łączeniach
zgrzewanych na gorąco ze stelażem metalowym i pokrowcem.

Spust wody

zawór spustowy ø 50

Wymiary zewn.

1930 x 1930 x 820 (625) mm

Pojemność

2,5 m³

Wyposażenie:

dwa dyfuzory rurowe do ułożenia na dnie zbiornika

dmuchawa HIBLOW model AP-40 (29 W)

rozdzielacz powietrza
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