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Skimer 200 Skimer 200
montowany na rurę

Pływający Skimer 200 Tele Skimer 200

min.    50 l/min
max. 300 l/min

min.    50 l/min
max. 300 l/min

min.    50 l/min
max. 300 l/min

min.    50 l/min
max. 300 l/min

60 m² 60 m² 80 m² max 60 m²

min. 430 mm  min. 250 mm  min. 600 mm  min. 375 mm│max. 900 mm  

200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

G 1¼˝- GZ Ø 125 mm G 1¼˝- GZ + G 1½˝- GW G 1½˝- GZ

Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne /stal nierdzewna Tworzywo sztuczne

· Skimer
· Kosz fi ltrujący
· Podstawa
· Podłączenie pod rurę 32mm

· Skimer
· Kosz fi ltrujący

· Skimer
· 3 pływaki
· Kosz fi ltrujący
· Mufa redukcyjna

· Skimer
· Podstawa Ø 360 mm
· Teleskop (wys. od 375 do 900 mm)
· Złącze rurowe 40/50
· Mufa redukcyjna
· 2 x redukcja

168 / 002396 168 / 002397 168 / 002398 168 / 002399

3.000 l/h do 39.000 l/h
Teleskopowa podstawa

3.000 l/h do 39.000 l/h
Rurowe podłączenie

3.000 l/h do 39.000 l/h
Pływak

3.000 l/h do 39.000 l/h
Teleskopowa podstawa

Zalety skimera:

·  Skimery umożliwiają zbieranie 
z powierzchni wody zanieczysz-
czeń zanim opadną na dno i za-
czną się rozkładać. 

·  Górna część skimera unosi się na 
powierzchni wody w optymalnej 

pozycji dzięki poduszkom 
powietrznym.

·  Pompa zasysa cienką warstwę 
wody z powierzchni stawu powo-
dując ruch wody ku skimerowi.

·  Duże części takie jak liście 
i trawa są wyłapywane do kosza 

fi ltracyjnego, który można opróż-
nić od czasu do czasu; mniejsze 
cząstki wyłapie zestaw fi ltracyjny.

·  Dodatkowy efekt biologicznego 
oczyszczania jest osiągany 
przez zasysanie ciepłej wody 
z powierzchni stawu: temperatura 
wody na dnie stawu pozostaje 

stała, co redukuje rozwój glonów.

·  Skimer może być użyty jako fi ltr 
ssący dla pompy zasilającej 
potok lub kaskadę. Skimer czyści 
się bez rozbierania pompy.

Ski 200


