→→ SOLVOX® Stream

® SOLVOX er et registrert varemerke i The Linde Group.

SOLVOX® Stream.
Strømsetter med vannmengdeindikator.

Forklaring illustrasjon
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SOLVOX® Stream
Bunnskive
Vannmengdeindikator
Tilløpsrør
Løpemuffe

SOLVOX® Stream monteres med bunnskive i karbunnen og med løpemuffe på toppen. Bunnskive monteres
med franske treskruer og fuges med sikaflex eller lignende.

Bedre karmiljø

SOLVOX® Stream skaper bedre karmiljø og økt trivsel for fisken. Dette gjør at fisken lettere fordeler seg i hele
vannkolonnen. Den gir god karhydraulikk og jevn oksygen-fordeling i vannvolumet. SOLVOX® Stream gir en
jevn skyvekraft i karets vannsøyle, som medfører en effektiv selvrensing av avfallsstoffer som eksempelvis
fór og ekskrementer. SOLVOX® Stream har en innebygd vannmengdeindikator slik at man til enhver tid vet
hvor mye vann som går inn til karet. Det er også resirkuleringskanaler innebygget i strømsetteren, som gjør
at uoppløst oksygen gjenvinnes. Strømsetteren kan roteres rundt sin egen akse, slik at strømningsretning og
-hastighet kan justeres.
SOLVOX® Stream tilpasses karstørrelse, vannmengde, fisketype og tetthet.
SOLVOX® Stream tilpasses også ulike oksygeneringsløsninger for å gi optimal innløsning og oksygenforbruk.
Ved ønske om høyere sirkulasjonshastighet og samme utskiftningstid, kan ett eller flere spaltehull blendes.
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Forklaring eksempelgraf
Produktfordeler
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Avlesning i Y-akse henviser til indikatortrykk (cmVS) i SOLVOX®Stream. Av denne verdien kan du lese av
aktuell vannmengde i (l/min) X-akse.
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Optimal karhydraulikk og god oksygenutnyttelse
Jevn fordeling av fisk i hele karet
Resirkulerer uoppløst oksygen
Vannmengdeindikator
Vribar strømsetter gir korrekt strømningsretning og -hastighet
Lett å montere og vedlikeholde
Spesialdesignes til hvert enkelt kar
Kan brukes i både fersk- og sjøvannsanlegg
Fjerner effektivt avfallsstoffer og gir god selvrensing

For optimal tilpasning for ditt anlegg, kontakt oss!
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SOLVOX® Stream må monteres loddrett i karet for optimal funksjon
Monteringspunkt inn i karet er 1/8 av kardiameter
Rørføring over karkant må monteres så nært vannspeil som mulig
Ved montering må løpemuffe smøres med VVS silikon smøremiddel
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