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Z wielk¹ przyjemnoœci¹ przedstawiamy Pañstwu KATALOG produktów amerykañskiej firmy
KASCO MARINE, która od ponad czterdziestu lat projektuje i produkuje fontanny napowietrzaj¹ce, cyrkulatory, napowietrzacze i oœwietlenie fontannowe.
KASCO dok³ada wszelkich starañ, aby móc sprostaæ wysokim wymaganiom swych Klientów,
i aby mogli oni otrzymaæ produkt najwy¿szej jakoœci, charakteryzuj¹cy siê du¿¹ wydajnoœci¹,
sprawnoœci¹ i niezawodnoœci¹.
KORZYŒCI ZE STOSOWANIA URZ¥DZEÑ NAPOWIETRZAJ¥CYCH:
- poprzez zwiêkszenie poziomu tlenu w wodzie oraz wymuszenie szybszego obiegu wody
w zbiornikach pomagaj¹ stymulowaæ naturaln¹ biodegradacjê zanieczyszczeñ organicznych (np: opad³ych liœci, obumar³ych roœlin wodnych itp.),
- stwarzaj¹ mo¿liwoœæ hodowania wiêkszej iloœci ryb w zbiorniku,
- poprawiaj¹ jakoœæ wody oraz warunki bytowe organizmów wodnych,
- zapewniaj¹c ci¹g³y ruch wody pozwalaj¹ na kontrolowanie populacji komarów,
- zapobiegaj¹ nadmiernemu rozwojowi glonów,
- eliminuj¹ nieprzyjemny zapach stawów.
Produkty KASCO MARINE charakteryzuj¹ siê :
l du¿¹ wytrzyma³oœci¹: wykorzystanie do ich budowy stali nierdzewnej zapobiega szybkiemu
korodowaniu, jak równie¿ wyd³u¿a ¿ywotnoœæ silnika nawet, gdy urz¹dzenie pracuje w nieprzyjaznym œrodowisku s³onowodnym;
l energooszczêdnoœci¹: w porównaniu z produktami firm konkurencyjnych: mniejsza prêdkoœæ
obrotowa 1450 (obrotów na minutê) sprawia, ¿e silnik zu¿ywa podczas pracy mniej energii
i zapewnia d³u¿sz¹ ¿ywotnoœæ ³o¿ysk i elementów uszczelniaj¹cych;
l wysok¹ niezawodnoœci¹: fontanny Kasco Marine s¹ zaprojektowane do pracy ci¹g³ej przy minimalnym poziomie obs³ugi. Doskonale sprawdzaj¹ siê nawet w p³ytkich zbiornikach.
Zamontowanie odrzutnika, os³ony wirnika oraz standardowego filtra sprawia, ¿e fontanny
produkcji Kasco Marine s¹ najprawdopodobniej najrzadziej blokuj¹cymi siê urz¹dzeniami.
l ³atwoœci¹ obs³ugi i monta¿u: przejrzyste instrukcje pozwalaj¹ na szybk¹ i bezproblemow¹
instalacjê czyni¹c z obs³ugi zakupionego sprzêtu czyst¹ przyjemnoœæ;
l dopasowaniem do standardów obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej – posiadaj¹ œwiadectwo
zgodnoœci CE, co daje gwarancjê bezpieczeñstwa podczas u¿ytkowania.
Szeroki wybór proponowanych modeli to gwarancja znalezienia odpowiedniego produktu
dostosowanego do potrzeb ka¿dego Klienta.

2400 EVFX

Fontanny P³ywaj¹ce

CECHY I ZALETY MODELU 2400 EVFX
Efektowny wzór w kszta³cie litery “V” o wysokoœci 1,2 m i œrednicy 4,3 m.
Wydajnoœæ / Niski pobór mocy: najwy¿sza wydajnoœæ (276 l na minutê)
przy niskim zu¿yciu energii w porównaniu do konkurencyjnych
jednostek. (2,2 A na 230V) zapewnia niskie koszty u¿ytkowania.
Odporna na zanieczyszczenia: zastosowanie unikatowego sposobu
wyp³ywu wody z dyszy sprawia, ¿e jest to model najbardziej odporny na
wp³yw zanieczyszczeñ zawartych w wodzie. Z powodzeniem funkcjonuje w p³ytkich zbiornikach o g³êbokoœci zaledwie 38 cm.

2400 EVFX to wykonana z materia³ów wysokiej jakoœci p³ywaj¹ca
fontanna napowietrzaj¹ca.
Jednostka posiada certyfikat CE umo¿liwiaj¹cy sprzeda¿ produktu na
terenie Unii Europejskiej.
Klasyczny obraz wodny o efektownym wzorze w kszta³cie litery “V”,
wysokoœci 1,2 m i œrednicy 4,3 m wyrzuca 276 l wody na minutê
(16,6 m 3/h) tworz¹c doskona³¹ kombinacjê wydajnego napowietrzania
oraz wyj¹tkowych walorów estetycznych.
Poprzez napowietrzanie fontanna:
- znacznie poprawia jakoœæ wody w ka¿dym zbiorniku,
- podnosi zawartoœæ tlenu w wodzie powoduj¹c polepszenie
warunków bytowania ryb i ich ogólnej kondycji,
- powoduje ci¹g³y ruch wody przyspieszaj¹c rozk³ad materia³ów
organicznych (np. liœci),
- hamuje rozwój alg i pomaga zmniejszyæ populacjê komarów.
Aby uatrakcyjniæ wra¿enia wizualne w godzinach wieczornych model
2400 EVFX mo¿na wyposa¿yæ w zestaw oœwietleniowy LE-275 zasilany
niskim napiêciem 12V.
Zestaw oœwietleniowy LE-275 wyposa¿ony jest w dwie wykonane z br¹zu
oprawy zawieraj¹ce ¿arówki halogenowe o mocy 75W .
Transformator zestawu oœwietleniowego jest zintegrowany z systemem,
wiêc nie jest wymagane dodatkowe okablowanie. Wystarczy pod³¹czyæ
go do pr¹du i cieszyæ siê z fantastycznego widoku, gdy fontanna pracuje
po zapadniêciu zmroku.
Oœwietlenie o¿ywia obraz wodny, a spadaj¹ce krople wody w blasku
halogenów sprawiaj¹ wra¿enie deszczu migocz¹cych klejnotów.

2

seria EVFX

Mocny silnik: produkt dostêpny jest z silnikiem 230V/ 50 Hz.
Przyjazny œrodowisku model wyposa¿ono w wewnêtrzne mechaniczne
uszczelnienie i uszczelkê zewnêtrzn¹ dla ochrony przed przeciekami oraz
górne i dolne ³o¿yska kulkowe o przed³u¿onej trwa³oœci smarowane
olejem dla doskona³ego ch³odzenia.
Odporna na korozjê: dziêki wykorzystaniu specjalnej anody cynkowej
oraz zastosowaniu wykonanych ze stali nierdzewnej zewnêtrznych
elementów pompy i osprzêtu, fontanna mo¿e pracowaæ w s³onowodnym lub agresywnym œrodowisku.
£atwa w utrzymaniu: czyszczenie obudowy silnika przeprowadza siê
raz do dwóch razy w roku. Cynkow¹ anodê wymienia siê, gdy jest
widocznie zu¿yta (zu¿ycie zale¿y od stopnia agresywnoœci wody
- zbiorniki s³odkowodne œrednio co dwa lata).
W pe³ni przetestowana: posiada wymagany na terenie Unii Europejskiej certyfikat CE.
Zasilanie: producent proponuje zakup fontanny w dwóch wersjach:
- 2400 EVFX 010 z gumowanym kablem zasilaj¹cym o d³ugoœci
10 metrów;
- 2400 EVFX 000 z kablem o d³ugoœci 1 m i hermetycznym, podwodnym
z³¹czem kablowym umo¿liwiaj¹cym przed³u¿enie kabla zasilaj¹cego.
Kotwiczenie: do fontanny do³¹czono dwie 15 metrowe, plecione,
nylonowe cumy.
Gwarancja 24 miesi¹ce.
Wyprodukowana w USA.
Klasyczny obraz wodny
w kszta³cie litery „V”

Dane Techniczne

2400 EVFX 000

2400 EVFX 010

Moc

0,37 kW

0,37 kW

Napiêcie

230 V/50Hz

230V/50Hz

Natê¿enie

2,2 A

2,2 A

Minimalna g³êbokoœæ wody

38 cm

38 cm

Przep³yw wody

276 l/min (16,6 m3/h)

276 l/min (16,6 m3/h)

Przep³yw wody w stosunku do mocy silnika

745 l/min na kW (44,7 m3/h na kW)

745 l/min na kW (44,7 m3/h na kW)

Masa fontanny (p³ywak +pompa)

20,0 kg

22,2kg

Masa p³ywaka

7,7 kg

7,7 kg

Masa pompy

12,3 kg

14,5 kg

Wymiary p³ywaka(d³ugoœæ x szerokoœæ x wysokoœæ)

71,1 cm x 66,0 cm x 35,5 cm

71,1 cm x 66,0 cm x 35,5 cm

Wymiary pompy(œrednica x wysokoœæ)

25,4 cm x 53,3 cm

25,4 cm x 53,3 cm

Rodzaj przy³¹cza

hermetyczne podwodne z³¹cze kablowe

kabel 10 mb

Wymiary obrazu wodnego
wysokoœæ
œrednica

1,2 m

4,3 m

Fontanny P³ywaj¹ce

CECHY I ZALETY MODELU 2400 EVFX
Efektowny wzór w kszta³cie litery “V” o wysokoœci 1,7 m i œrednicy 6,1 m.
Wydajnoœæ / Niski pobór mocy: najwy¿sza wydajnoœæ (394 l na
minutê) przy niskim zu¿yciu energii w porównaniu do konkurencyjnych
jednostek. (3,6 A na 230V) zapewnia niskie koszty u¿ytkowania.
Odporna na zanieczyszczenia: zastosowanie unikatowego sposobu
wyp³ywu wody z dyszy sprawia, ¿e jest to model najbardziej odporny na
wp³yw zanieczyszczeñ zawartych w wodzie. Z powodzeniem funkcjonuje w p³ytkich zbiornikach o g³êbokoœci zaledwie 45 cm.

3400 EVFX to wykonana z materia³ów wysokiej jakoœci p³ywaj¹ca
fontanna napowietrzaj¹ca.
Jednostka posiada certyfikat CE umo¿liwiaj¹cy sprzeda¿ produktu na
terenie Unii Europejskiej.
Klasyczny obraz wodny o efektownym wzorze w kszta³cie litery “V”,
wysokoœci 1,7 m i œrednicy 6,1 m wyrzuca 394 l wody na minutê
(23,6 m 3/h) tworz¹c doskona³¹ kombinacjê wydajnego napowietrzania
oraz wyj¹tkowych walorów estetycznych.
Poprzez napowietrzanie fontanna:
- znacznie poprawia jakoœæ wody w ka¿dym zbiorniku,
- podnosi zawartoœæ tlenu w wodzie powoduj¹c polepszenie
warunków bytowania ryb i ich ogólnej kondycji,
- powoduje ci¹g³y ruch wody przyspieszaj¹c rozk³ad materia³ów
organicznych (np. liœci),
- hamuje rozwój alg i pomaga zmniejszyæ populacjê komarów.
Aby uatrakcyjniæ wra¿enia wizualne w godzinach wieczornych model
3400 EVFX mo¿na wyposa¿yæ w zestaw oœwietleniowy LE-275 zasilany
niskim napiêciem 12V. Zestaw oœwietleniowy LE-275 wyposa¿ony jest
w dwie wykonane z br¹zu oprawy zawieraj¹ce ¿arówki halogenowe
o mocy 75W. Aby wzmocniæ efekt œwietlny fontannê mo¿na wyposa¿yæ
w zestaw oœwietleniowy LE-375 sk³adaj¹cy siê z trzech opraw z ¿arówkami o mocy 75W. Transformator zestawu oœwietleniowego jest zintegrowany z systemem, wiêc nie jest wymagane dodatkowe okablowanie.
Wystarczy pod³¹czyæ go do pr¹du i cieszyæ siê z fantastycznego widoku,
gdy fontanna pracuje po zapadniêciu zmroku. Oœwietlenie o¿ywia obraz
wodny, a spadaj¹ce krople wody w blasku halogenów sprawiaj¹
wra¿enie deszczu migocz¹cych klejnotów.

3400 EVFX

seria EVFX

Mocny silnik: produkt dostêpny jest z silnikiem 230V/ 50 Hz.
Przyjazny œrodowisku model wyposa¿ono w wewnêtrzne mechaniczne
uszczelnienie i uszczelkê zewnêtrzn¹ dla ochrony przed przeciekami oraz
górne i dolne ³o¿yska kulkowe o przed³u¿onej trwa³oœci smarowane
olejem dla doskona³ego ch³odzenia.
Odporna na korozjê: dziêki wykorzystaniu specjalnej anody cynkowej
oraz zastosowaniu wykonanych ze stali nierdzewnej zewnêtrznych
elementów pompy i osprzêtu, fontanna mo¿e pracowaæ w s³onowodnym lub agresywnym œrodowisku.
£atwa w utrzymaniu: czyszczenie obudowy silnika przeprowadza siê
raz do dwóch razy w roku. Cynkow¹ anodê wymienia siê, gdy jest
widocznie zu¿yta (zu¿ycie zale¿y od stopnia agresywnoœci wody
- zbiorniki s³odkowodne œrednio co dwa lata).
W pe³ni przetestowana: posiada wymagany na terenie Unii Europejskiej certyfikat CE.
Zasilanie: producent proponuje zakup fontanny w dwóch wersjach:
- 3400 EVFX 010 z gumowanym kablem zasilaj¹cym o d³ugoœci
10 metrów;
- 3400 EVFX 000 z kablem o d³ugoœci 1 m i hermetycznym, podwodnym
z³¹czem kablowym umo¿liwiaj¹cym przed³u¿enie kabla zasilaj¹cego.
Kotwiczenie: do fontanny do³¹czono dwie 15 metrowe, plecione,
nylonowe cumy.
Gwarancja 24 miesi¹ce.
Wyprodukowana w USA.
Klasyczny obraz wodny
w kszta³cie litery „V”

Dane Techniczne

3400 EVFX 000

3400 EVFX 010

Moc

0,55 kW

0,55 kW

Napiêcie

230 V/50Hz

230V/50Hz

Natê¿enie

3,6 A

3,6 A

Minimalna g³êbokoœæ wody

45 cm

45 cm

Przep³yw wody

394 l/min (23,6 m3/h)

394 l/min (23,6 m3/h)

Przep³yw wody w stosunku do mocy silnika

887 l/min na kW (53,2 m3/h na kW)

887 l/min na kW (53,2 m3/h na kW)

Masa fontanny (p³ywak +pompa)

24,0 kg

26,3 kg

Masa p³ywaka

7,7 kg

7,7 kg

Masa pompy

16,3 kg

18,6 kg

Wymiary p³ywaka(d³ugoœæ x szerokoœæ x wysokoœæ)

71,1 cm x 66,0 cm x 35,5 cm

71,1 cm x 66,0 cm x 35,5 cm

Wymiary pompy (œrednica x wysokoœæ)

25,4 cm x 53,3 cm

25,4 cm x 53,3 cm

Rodzaj przy³¹cza

hermetyczne podwodne z³¹cze kablowe

kabel 10 mb

Wymiary obrazu wodnego
wysokoœæ
œrednica

1,7 m

6,1m
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4400 EVFX

Fontanny P³ywaj¹ce

CECHY I ZALETY MODELU 2400 EVFX
Efektowny wzór w kszta³cie litery “V” o wysokoœci 1,7 m i œrednicy 6,7 m.
Wydajnoœæ/Niski pobór mocy: najwy¿sza wydajnoœæ (1079l na minutê)
przy niskim zu¿yciu energii w porównaniu do konkurencyjnych
jednostek. (5,9 A na 230V) zapewnia niskie koszty u¿ytkowania.
Odporna na zanieczyszczenia: zastosowanie unikatowego sposobu
wyp³ywu wody z dyszy sprawia, ¿e jest to model najbardziej odporny na
wp³yw zanieczyszczeñ zawartych w wodzie. Z powodzeniem funkcjonuje w p³ytkich zbiornikach o g³êbokoœci zaledwie 49 cm.

4400 EVFX to wykonana z materia³ów wysokiej jakoœci p³ywaj¹ca
fontanna napowietrzaj¹ca.
Jednostka posiada certyfikat CE umo¿liwiaj¹cy sprzeda¿ produktu na
terenie Unii Europejskiej.
Klasyczny obraz wodny o efektownym wzorze w kszta³cie litery “V”,
wysokoœci 1,7 m i œrednicy 6,7 m wyrzuca 1079 l wody na minutê
(64,7 m 3/h) tworz¹c doskona³¹ kombinacjê wydajnego napowietrzania
oraz wyj¹tkowych walorów estetycznych.
Poprzez napowietrzanie fontanna:
- znacznie poprawia jakoœæ wody w ka¿dym zbiorniku,
- podnosi zawartoœæ tlenu w wodzie powoduj¹c polepszenie
warunków bytowania ryb i ich ogólnej kondycji,
- powoduje ci¹g³y ruch wody przyspieszaj¹c rozk³ad materia³ów
organicznych (np. liœci),
- hamuje rozwój alg i pomaga zmniejszyæ populacjê komarów.
Aby uatrakcyjniæ wra¿enia wizualne w godzinach wieczornych model
4400 EVFX mo¿na wyposa¿yæ w zestaw oœwietleniowy LE-375 zasilany
niskim napiêciem 12V.
Zestaw oœwietleniowy LE-375 wyposa¿ony jest w trzy wykonane z br¹zu
oprawy zawieraj¹ce ¿arówki halogenowe o mocy 75W. Transformator
zestawu oœwietleniowego jest zintegrowany z systemem, wiêc nie jest
wymagane dodatkowe okablowanie. Wystarczy pod³¹czyæ go do pr¹du
i cieszyæ siê z fantastycznego widoku, gdy fontanna pracuje po zapadniêciu zmroku.
Oœwietlenie o¿ywia obraz wodny, a spadaj¹ce krople wody w blasku
halogenów sprawiaj¹ wra¿enie deszczu migocz¹cych klejnotów.
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seria EVFX

Mocny silnik: produkt dostêpny jest z silnikiem 230V/ 50 Hz.
Przyjazny œrodowisku model wyposa¿ono w wewnêtrzne mechaniczne
uszczelnienie i uszczelkê zewnêtrzn¹ dla ochrony przed przeciekami oraz
górne i dolne ³o¿yska kulkowe o przed³u¿onej trwa³oœci smarowane
olejem dla doskona³ego ch³odzenia.
Odporna na korozjê: dziêki wykorzystaniu specjalnej anody cynkowej
oraz zastosowaniu wykonanych ze stali nierdzewnej zewnêtrznych
elementów pompy i osprzêtu, fontanna mo¿e pracowaæ w s³onowodnym lub agresywnym œrodowisku.
£atwa w utrzymaniu: czyszczenie obudowy silnika przeprowadza siê
raz do dwóch razy w roku. Cynkow¹ anodê wymienia siê, gdy jest
widocznie zu¿yta (zu¿ycie zale¿y od stopnia agresywnoœci wody
- zbiorniki s³odkowodne œrednio co dwa lata).
W pe³ni przetestowana: posiada wymagany na terenie Unii Europejskiej certyfikat CE.
Zasilanie: producent proponuje zakup fontanny w dwóch wersjach:
- 4400 EVFX 010 z gumowanym kablem zasilaj¹cym o d³ugoœci
10 metrów;
- 4400 EVFX 000 z kablem o d³ugoœci 1 m i hermetycznym, podwodnym
z³¹czem kablowym umo¿liwiaj¹cym przed³u¿enie kabla zasilaj¹cego.
Kotwiczenie: do fontanny do³¹czono dwie 15 metrowe, plecione,
nylonowe cumy.
Gwarancja 24 miesi¹ce.
Wyprodukowana w USA.
Klasyczny obraz wodny
w kszta³cie litery „V”

Dane Techniczne

4400 EVFX 000

4400 EVFX 010

Moc

0,75kW

0,75 kW

Napiêcie

230 V/50Hz

230V/50Hz

Natê¿enie

5,9 A

5,9 A

Minimalna g³êbokoœæ wody

49 cm

49 cm

Przep³yw wody

1079 l/min (64,7 m3/h)

1079 l/min (64,7 m3/h)

Przep³yw wody w stosunku do mocy silnika

1438 l/min na kW (86,3 m3/h na kW)

1438 l/min na kW ( 86,3 m3/h na kW)

Masa fontanny (p³ywak +pompa)

24,9 kg

28,1 kg

Masa p³ywaka

7,7 kg

7,7 kg

Masa pompy

17,2 kg

20,4 kg

Wymiary p³ywaka(d³ugoœæ x szerokoœæ x wysokoœæ)

91,4 cm x 66,0 cm x 45,7 cm

91,4 cm x 66,0 cm x 45,7 cm

Wymiary pompy(œrednica x wysokoœæ)

25,4 cm x 63,5 cm

25,4 cm x 63,5 cm

Rodzaj przy³¹cza

hermetyczne podwodne z³¹cze kablowe

kabel 10 mb

Wymiary obrazu wodnego
wysokoœæ
œrednica

1,7 m

6,7 m

Fontanny P³ywaj¹ce
CECHY I ZALETY MODELU 3.1 EVFX

Efektowny wzór w kszta³cie litery “V” o wysokoœci 2 m i œrednicy 7,3 m.
Wydajnoœæ / Niski pobór mocy: najwy¿sza wydajnoœæ (2559 l na
minutê) przy niskim zu¿yciu energii w porównaniu do konkurencyjnych
jednostek. (12,5 A na 230V) zapewnia niskie koszty u¿ytkowania.

3.1 EVFX

seria EVFX

Odporna na zanieczyszczenia: zastosowanie unikatowego sposobu
wyp³ywu wody z dyszy sprawia, ¿e jest to model najbardziej odporny na
wp³yw zanieczyszczeñ zawartych w wodzie. Z powodzeniem funkcjonuje w p³ytkich zbiornikach o g³êbokoœci zaledwie 61 cm.

3.1 EVFX to wykonana z materia³ów wysokiej jakoœci p³ywaj¹ca
fontanna napowietrzaj¹ca, idealna do zastosowania na du¿ych stawach.
Jednostka zosta³a poddana wnikliwym testom i charakteryzuje siê du¿¹
¿ywotnoœci¹.
Jednostka posiada certyfikat CE umo¿liwiaj¹cy sprzeda¿ produktu na
terenie Unii Europejskiej.
Klasyczny, bardziej okaza³y obraz wodny w kszta³cie litery “V”,
wyrzucaj¹cy 2559 l na minutê (153,5 m 3/h) ma wysokoœæ 2 m i œrednicê
7,3 m tworzy du¿y, spektakularny wzór o wyj¹tkowych walorach
estetycznych.
Poprzez napowietrzanie fontanna:
- znacznie poprawia jakoœæ wody w ka¿dym zbiorniku,
- podnosi zawartoœæ tlenu w wodzie powoduj¹c polepszenie
warunków bytowania ryb i ich ogólnej kondycji,
- powoduje ci¹g³y ruch wody przyspieszaj¹c rozk³ad materia³ów
organicznych (np. liœci),
- hamuje rozwój alg i pomaga zmniejszyæ populacjê komarów.
Zastosowanie ca³kowicie nowej, trój³opatkowej œruby w modelu
3.1 EVFX pozwala uzyskaæ wyj¹tkowo wydajny wyp³yw wody
w stosunku do pobieranej energii.
Aby uatrakcyjniæ wra¿enia wizualne w godzinach wieczornych model
3.1 EVFX mo¿na wyposa¿yæ w zestaw oœwietleniowy LE-375 zasilany
niskim napiêciem 12V. Zestaw oœwietleniowy LE-375 wyposa¿ony jest w
trzy wykonane z br¹zu oprawy zawieraj¹ce ¿arówki halogenowe o mocy
75W. Transformator zestawu oœwietleniowego jest zintegrowany z systemem, wiêc nie jest wymagane dodatkowe okablowanie. Wystarczy
pod³¹czyæ go do pr¹du i cieszyæ siê z fantastycznego widoku, gdy
fontanna pracuje po zapadniêciu zmroku. Oœwietlenie o¿ywia obraz
wodny, a spadaj¹ce krople wody w blasku halogenów sprawiaj¹
wra¿enie deszczu migocz¹cych klejnotów.

Mocny silnik: produkt dostêpny jest z silnikiem 230V/ 50 Hz.
Przyjazny œrodowisku model wyposa¿ono w wewnêtrzne mechaniczne
uszczelnienie i uszczelkê zewnêtrzn¹ dla ochrony przed przeciekami oraz
górne i dolne ³o¿yska kulkowe o przed³u¿onej trwa³oœci smarowane
olejem dla doskona³ego ch³odzenia.
Odporna na korozjê: dziêki wykorzystaniu specjalnej anody cynkowej
oraz zastosowaniu wykonanych ze stali nierdzewnej zewnêtrznych
elementów pompy i osprzêtu, fontanna mo¿e pracowaæ w s³onowodnym lub agresywnym œrodowisku.
£atwa w utrzymaniu: czyszczenie obudowy silnika przeprowadza siê
raz do dwóch razy w roku. Cynkow¹ anodê wymienia siê, gdy jest
widocznie zu¿yta (zu¿ycie zale¿y od stopnia agresywnoœci wody
- zbiorniki s³odkowodne œrednio co dwa lata).
W pe³ni przetestowana: posiada wymagany na terenie Unii Europejskiej certyfikat CE.
Zasilanie: producent proponuje zakup fontanny w wersji 3.1 EVFX 000
z kablem o d³ugoœci 1 m i hermetycznym, podwodnym z³¹czem
kablowym umo¿liwiaj¹cym przed³u¿enie kabla zasilaj¹cego.
Kotwiczenie: do fontanny do³¹czono trzy 15 metrowe, plecione,
nylonowe cumy.
Gwarancja 24 miesi¹ce.
Wyprodukowana w USA.

Dane Techniczne

3.1 EVFX 000

Moc

2,2 kW

Napiêcie

230 V/50Hz

Natê¿enie

12,5 A

Minimalna g³êbokoœæ wody

61 cm

Przep³yw wody

2559 l/min (153,5 m3/h)

Przep³yw wody w stosunku do mocy silnika

1163 l/min na kW ( 69,8 m3/h na kW)

Masa fontanny (p³ywak +pompa)

57,2 kg

Masa p³ywaka

25,2 kg

Masa pompy

32 kg

Wymiary p³ywaka(d³ugoœæ x szerokoœæ x wysokoœæ)

91,4 cm x 66,0 cm x 45,7 cm

Wymiary pompy(œrednica x wysokoœæ)

35,6 cm x 81,3 cm

Rodzaj przy³¹cza

hermetyczne podwodne z³¹cze kablowe

Klasyczny obraz wodny
w kszta³cie litery „V”
Wymiary obrazu wodnego
wysokoœæ
œrednica

2,0 m

7,3m
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3.3 EHVFX

Fontanny P³ywaj¹ce

CECHY I ZALETY MODELU 3.3 EHVFX
Efektowny wzór w kszta³cie litery “V” o wysokoœci 2 m i œrednicy 7,3 m.
Wydajnoœæ / Niski pobór mocy: najwy¿sza wydajnoœæ (2559 l na
minutê) przy niskim zu¿yciu energii w porównaniu do konkurencyjnych
jednostek. (4,8 A na 400V) zapewnia niskie koszty u¿ytkowania.
Odporna na zanieczyszczenia: zastosowanie unikatowego sposobu
wyp³ywu wody z dyszy sprawia, ¿e jest to model najbardziej odporny na
wp³yw zanieczyszczeñ zawartych w wodzie. Z powodzeniem funkcjonuje w p³ytkich zbiornikach o g³êbokoœci zaledwie 61 cm.

3.3 EHVFX to wykonana z materia³ów wysokiej jakoœci p³ywaj¹ca
fontanna napowietrzaj¹ca, idealna do zastosowania na du¿ych stawach.
Jednostka zosta³a poddana wnikliwym testom i charakteryzuje siê du¿¹
¿ywotnoœci¹.
Jednostka posiada certyfikat CE umo¿liwiaj¹cy sprzeda¿ produktu na
terenie Unii Europejskiej.
Klasyczny, bardziej okaza³y obraz wodny w kszta³cie litery “V”,
wyrzucaj¹cy 2559 l na minutê (153,5 m 3/h) ma wysokoœæ 2 m i œrednicê
7,3 m tworzy du¿y, spektakularny wzór o wyj¹tkowych walorach
estetycznych.
Poprzez napowietrzanie fontanna:
- znacznie poprawia jakoœæ wody w ka¿dym zbiorniku,
- podnosi zawartoœæ tlenu w wodzie powoduj¹c polepszenie
warunków bytowania ryb i ich ogólnej kondycji,
- powoduje ci¹g³y ruch wody przyspieszaj¹c rozk³ad materia³ów
organicznych (np. liœci),
- hamuje rozwój alg i pomaga zmniejszyæ populacjê komarów.
Zastosowanie ca³kowicie nowej, trój³opatkowej œruby w modelu
3.3 EHVFX pozwala uzyskaæ wyj¹tkowo wydajny wyp³yw wody
w stosunku do pobieranej energii.
Aby uatrakcyjniæ wra¿enia wizualne w godzinach wieczornych model
3.3 EHVFX mo¿na wyposa¿yæ w zestaw oœwietleniowy LE-375 zasilany
niskim napiêciem 12V. Zestaw oœwietleniowy LE-375 wyposa¿ony jest
w trzy wykonane z br¹zu oprawy zawieraj¹ce ¿arówki halogenowe
o mocy 75W. Transformator zestawu oœwietleniowego jest
zintegrowany z systemem, wiêc nie jest wymagane dodatkowe
okablowanie. Wystarczy pod³¹czyæ go do pr¹du i cieszyæ siê z fantastycznego widoku, gdy fontanna pracuje po zapadniêciu zmroku.
Oœwietlenie o¿ywia obraz wodny, a spadaj¹ce krople wody w blasku
halogenów sprawiaj¹ wra¿enie deszczu migocz¹cych klejnotów.
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seria EVFX

Mocny silnik: produkt dostêpny jest z silnikiem 400V/ 50 Hz.
Przyjazny œrodowisku model wyposa¿ono w wewnêtrzne mechaniczne
uszczelnienie i uszczelkê zewnêtrzn¹ dla ochrony przed przeciekami oraz
górne i dolne ³o¿yska kulkowe o przed³u¿onej trwa³oœci smarowane
olejem dla doskona³ego ch³odzenia.
Odporna na korozjê: dziêki wykorzystaniu specjalnej anody cynkowej
oraz zastosowaniu wykonanych ze stali nierdzewnej zewnêtrznych
elementów pompy i osprzêtu, fontanna mo¿e pracowaæ w s³onowodnym lub agresywnym œrodowisku.
£atwa w utrzymaniu: czyszczenie obudowy silnika przeprowadza siê
raz do dwóch razy w roku. Cynkow¹ anodê wymienia siê, gdy jest
widocznie zu¿yta (zu¿ycie zale¿y od stopnia agresywnoœci wody
- zbiorniki s³odkowodne œrednio co dwa lata).
W pe³ni przetestowana: posiada wymagany na terenie Unii Europejskiej certyfikat CE.
Zasilanie: producent proponuje zakup fontanny w wersji 3.3EHVFX 000
z kablem o d³ugoœci 1 m i hermetycznym, podwodnym z³¹czem
kablowym umo¿liwiaj¹cym przed³u¿enie kabla zasilaj¹cego.
Kotwiczenie: do fontanny do³¹czono trzy 15 metrowe, plecione,
nylonowe cumy.
Gwarancja 24 miesi¹ce.
Wyprodukowana w USA.

Dane Techniczne

3.3 EHVFX 000

Moc

2,2 kW

Napiêcie

400 V/50Hz

Natê¿enie

4,8 A

Minimalna g³êbokoœæ wody

61 cm

Przep³yw wody

2559 l/min (153,5 m3/h)

Przep³yw wody w stosunku do mocy silnika

1163 l/min na kW (69,8 m3/h na kW)

Masa fontanny (p³ywak +pompa)

57,9 kg

Masa p³ywaka

25,2 kg

Masa pompy

32,7 kg

Wymiary p³ywaka(d³ugoœæ x szerokoœæ x wysokoœæ)

91,4 cm x 66,0 cm x 45,7 cm

Wymiary pompy(œrednica x wysokoœæ)

35,6 cm x 81,3 cm

Rodzaj przy³¹cza

hermetyczne podwodne z³¹cze kablowe

Klasyczny obraz wodny
w kszta³cie litery „V”
Wymiary obrazu wodnego
wysokoœæ
œrednica

2,0 m

7,3m

2400 EJF

Fontanny P³ywaj¹ce

seria EJF
CECHY I ZALETY MODELU 2400 EJF
Efektowny wzór 5 obrazów wodnych w cenie kompletu: 5 dysz
o ró¿nych kszta³tach wyp³ywaj¹cej wody pozwala na dowolne aran¿owanie wygl¹du zbiornika wodnego w zale¿noœci od potrzeb i w³asnego
gustu.
Wydajnoœæ / Niski pobór mocy: najwy¿sza wydajnoœæ przy niskim
zu¿yciu energii w porównaniu do konkurencyjnych jednostek. (2,2 A na
230V) zapewnia niskie koszty u¿ytkowania.
Odporna na zanieczyszczenia: zastosowanie unikatowego sposobu
wyp³ywu wody z dyszy sprawia, ¿e jest to model najbardziej odporny na
wp³yw zanieczyszczeñ zawartych w wodzie. Z powodzeniem funkcjonuje w p³ytkich zbiornikach o g³êbokoœci zaledwie 38 cm.

2400 EJF - to kolejna p³ywaj¹ca fontanna napowietrzaj¹ca w ofercie
KASCO MARINE.
Model wykonany z materia³ów wysokiej jakoœci, testowany i stworzony
na rynki eksportowe, charakteryzuj¹cy siê wyj¹tkow¹ trwa³oœci¹.
Jednostka posiada certyfikat CE umo¿liwiaj¹cy sprzeda¿ produktu na
terenie Unii Europejskiej.
Oferowana jest z piêcioma wymiennymi dyszami tworz¹cymi
ró¿ne obrazy wodne, przez co stanowi niezwykle atrakcyjny element dekoracyjny.
Wybór spoœród piêciu dysz o ró¿nych obrazach wodnych sprawia, ¿e
mo¿ecie Pañstwo dowolnie je wymieniaæ w zale¿noœci od upodobañ,
warunków atmosferycznych, kszta³tu zbiornika wodnego czy te¿ oczekiwanego poziomu napowietrzania.
Poprzez napowietrzanie fontanna:
- znacznie poprawia jakoœæ wody w ka¿dym zbiorniku,
- podnosi zawartoœæ tlenu w wodzie powoduj¹c polepszenie
warunków bytowania ryb i ich ogólnej kondycji,
- powoduje ci¹g³y ruch wody przyspieszaj¹c rozk³ad materia³ów
organicznych (np. liœci),
- hamuje rozwój alg i pomaga zmniejszyæ populacjê komarów.
Aby uatrakcyjniæ wra¿enia wizualne w godzinach wieczornych model
2400 EJF mo¿na wyposa¿yæ w zestaw oœwietleniowy LE-275 zasilany
niskim napiêciem 12V.
Zestaw oœwietleniowy LE-275 wyposa¿ony jest w dwie wykonane z br¹zu
oprawy zawieraj¹ce ¿arówki halogenowe o mocy 75W . Aby wzmocniæ
efekt œwietlny fontannê mo¿na wyposa¿yæ w zestaw oœwietleniowy
LE-375 sk³adaj¹cy siê z trzech opraw z ¿arówkami o mocy 75W.
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Mocny silnik: produkt dostêpny jest z silnikiem 230V/ 50 Hz.
Przyjazny œrodowisku model wyposa¿ono w wewnêtrzne mechaniczne
uszczelnienie i uszczelkê zewnêtrzn¹ dla ochrony przed przeciekami oraz
górne i dolne ³o¿yska kulkowe o przed³u¿onej trwa³oœci smarowane
olejem dla doskona³ego ch³odzenia.
Odporna na korozjê: dziêki wykorzystaniu specjalnej anody cynkowej
oraz zastosowaniu wykonanych ze stali nierdzewnej zewnêtrznych
elementów pompy i osprzêtu, fontanna mo¿e pracowaæ w s³onowodnym lub agresywnym œrodowisku.
£atwa w utrzymaniu: czyszczenie obudowy silnika przeprowadza siê
raz do dwóch razy w roku. Cynkow¹ anodê wymienia siê, gdy jest
widocznie zu¿yta (zu¿ycie zale¿y od stopnia agresywnoœci wody
- zbiorniki s³odkowodne œrednio co dwa lata).
W pe³ni przetestowana: posiada wymagany na terenie Unii Europejskiej certyfikat CE.
Zasilanie: producent proponuje zakup fontanny w dwóch wersjach:
- 2400 EJF 010 z gumowanym kablem zasilaj¹cym o d³ugoœci 10 metrów;
- 2400 EJF 000 z kablem o d³ugoœci 1 m i hermetycznym, podwodnym
z³¹czem kablowym umo¿liwiaj¹cym przed³u¿enie kabla zasilaj¹cego.
Kotwiczenie: do fontanny do³¹czono dwie 15 metrowe, plecione,
nylonowe cumy.
Gwarancja 24 miesi¹ce.
Wyprodukowana w USA.

Dane Techniczne

2400 EJF 000

2400 EJF 010

Moc

0,37 kW

0,37 kW

Napiêcie

230 V/50Hz

230V/50Hz

Natê¿enie

2,2 A

2,2 A

Minimalna g³êbokoœæ wody

38 cm

38 cm

Masa fontanny (p³ywak +pompa)

21,8 kg

24,0 kg

Masa p³ywaka

7,7 kg

7,7 kg

Masa pompy

14,1 kg

16,3 kg

Wymiary p³ywaka(d³ugoœæ x szerokoœæ x wysokoœæ)

71,1 cm x 66,0 cm x 35,5 cm

71,1 cm x 66,0 cm x 35,5 cm

Wymiary pompy(œrednica x wysokoœæ)

25,4 cm x 53,3cm

25,4 cm x 53,3 cm

Rodzaj przy³¹cza

hermetyczne podwodne z³¹cze kablowe

kabel 10 mb

Rodzaj obrazu wodnego

Wymiary obrazów wodnych
Wysokoœæ

Poprzez zastosowanie wymiennych dysz o ró¿nych wzorach
rozpylania wody mo¿na osi¹gn¹æ po¿¹dane efektowne obrazy
wodne dostosowane do naszych potrzeb i upodobañ.

Œrednica

Lipa

1,3 m

3,7 m

Cyprys

1,3 m

2,8 m

Wierzba

0,9 m

3,5 m

Ja³owiec

0,7 m

3,9 m

Sekwoja

1,6 m

1,0 m

2400 EJF

seria EJF

Obraz wodny - LIPA

Obraz wodny - SEKWOJA

Obraz wodny - CYPRYS

Obraz wodny - JA£OWIEC

Obraz wodny - WIERZBA
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3400 EJF

Fontanny P³ywaj¹ce

seria EJF
CECHY I ZALETY MODELU 3400 EJF
Efektowny wzór 5 obrazów wodnych w cenie kompletu: 5 dysz
o ró¿nych kszta³tach wyp³ywaj¹cej wody pozwala na dowolne aran¿owanie wygl¹du zbiornika wodnego w zale¿noœci od potrzeb i w³asnego
gustu.
Wydajnoœæ / Niski pobór mocy: najwy¿sza wydajnoœæ przy niskim
zu¿yciu energii w porównaniu do konkurencyjnych jednostek. (3,8 A na
230V) zapewnia niskie koszty u¿ytkowania.
Odporna na zanieczyszczenia: zastosowanie unikatowego sposobu
wyp³ywu wody z dyszy sprawia, ¿e jest to model najbardziej odporny na
wp³yw zanieczyszczeñ zawartych w wodzie. Z powodzeniem funkcjonuje w p³ytkich zbiornikach o g³êbokoœci zaledwie 45 cm.

3400 EJF - to kolejna p³ywaj¹ca fontanna napowietrzaj¹ca w ofercie
KASCO MARINE.
Model wykonany z materia³ów wysokiej jakoœci, testowany i stworzony
na rynki eksportowe, charakteryzuj¹cy siê wyj¹tkow¹ trwa³oœci¹.
Jednostka posiada certyfikat CE umo¿liwiaj¹cy sprzeda¿ produktu na
terenie Unii Europejskiej.
Oferowana jest z piêcioma wymiennymi dyszami tworz¹cymi
ró¿ne obrazy wodne, przez co stanowi niezwykle atrakcyjny element dekoracyjny.
Wybór spoœród piêciu dysz o ró¿nych obrazach wodnych sprawia, ¿e
mo¿ecie Pañstwo dowolnie je wymieniaæ w zale¿noœci od upodobañ,
warunków atmosferycznych, kszta³tu zbiornika wodnego czy te¿ oczekiwanego poziomu napowietrzania.
Poprzez napowietrzanie fontanna:
- znacznie poprawia jakoœæ wody w ka¿dym zbiorniku,
- podnosi zawartoœæ tlenu w wodzie powoduj¹c polepszenie
warunków bytowania ryb i ich ogólnej kondycji,
- powoduje ci¹g³y ruch wody przyspieszaj¹c rozk³ad materia³ów
organicznych (np. liœci),
- hamuje rozwój alg i pomaga zmniejszyæ populacjê komarów.
Aby uatrakcyjniæ wra¿enia wizualne w godzinach wieczornych model
3400 EJF mo¿na wyposa¿yæ w zestaw oœwietleniowy LE-275 zasilany
niskim napiêciem 12V.
Zestaw oœwietleniowy LE-275 wyposa¿ony jest w dwie wykonane z br¹zu
oprawy zawieraj¹ce ¿arówki halogenowe o mocy 75W. Aby wzmocniæ
efekt œwietlny fontannê mo¿na wyposa¿yæ w zestaw oœwietleniowy
LE-375 sk³adaj¹cy siê z trzech opraw z ¿arówkami o mocy 75W.
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Mocny silnik: produkt dostêpny jest z silnikiem 230V/ 50 Hz.
Przyjazny œrodowisku model wyposa¿ono w wewnêtrzne mechaniczne
uszczelnienie i uszczelkê zewnêtrzn¹ dla ochrony przed przeciekami oraz
górne i dolne ³o¿yska kulkowe o przed³u¿onej trwa³oœci smarowane
olejem dla doskona³ego ch³odzenia.
Odporna na korozjê: dziêki wykorzystaniu specjalnej anody cynkowej
oraz zastosowaniu wykonanych ze stali nierdzewnej zewnêtrznych
elementów pompy i osprzêtu, fontanna mo¿e pracowaæ w s³onowodnym lub agresywnym œrodowisku.
£atwa w utrzymaniu: czyszczenie obudowy silnika przeprowadza siê
raz do dwóch razy w roku. Cynkow¹ anodê wymienia siê, gdy jest
widocznie zu¿yta (zu¿ycie zale¿y od stopnia agresywnoœci wody
- zbiorniki s³odkowodne œrednio co dwa lata).
W pe³ni przetestowana: posiada wymagany na terenie Unii Europejskiej certyfikat CE.
Zasilanie: producent proponuje zakup fontanny w dwóch wersjach:
- 3400 EJF 010 z gumowanym kablem zasilaj¹cym o d³ugoœci 10 metrów;
- 3400 EJF 000 z kablem o d³ugoœci 1 m i hermetycznym, podwodnym
z³¹czem kablowym umo¿liwiaj¹cym przed³u¿enie kabla zasilaj¹cego.
Kotwiczenie: do fontanny do³¹czono dwie 15 metrowe, plecione,
nylonowe cumy.
Gwarancja 24 miesi¹ce.
Wyprodukowana w USA.

Dane Techniczne

3400 EJF 000

3400 EJF 010

Moc

0,55 kW

0,55 kW

Napiêcie

230 V/50Hz

230V/50Hz

Natê¿enie

3,8 A

3,8 A

Minimalna g³êbokoœæ wody

45 cm

45 cm

Masa fontanny (p³ywak +pompa)

26 kg

28,3 kg

Masa p³ywaka

7,7 kg

7,7 kg

Masa pompy

18,3 kg

20,6 kg

Wymiary p³ywaka(d³ugoœæ x szerokoœæ x wysokoœæ)

71,1 cm x 66,0 cm x 35,5 cm

71,1 cm x 66,0 cm x 35,5 cm

Wymiary pompy(œrednica x wysokoœæ)

25,4 cm x 53,3cm

25,4 cm x 53,3 cm

Rodzaj przy³¹cza

hermetyczne podwodne z³¹cze kablowe

kabel 10 mb

Rodzaj obrazu wodnego

Wymiary obrazów wodnych
Wysokoœæ

Poprzez zastosowanie wymiennych dysz o ró¿nych wzorach
rozpylania wody mo¿na osi¹gn¹æ po¿¹dane efektowne obrazy
wodne dostosowane do naszych potrzeb i upodobañ.

Œrednica

Lipa

2,0 m

6,0 m

Cyprys

1,8 m

5,3 m

Wierzba

1,4 m

5,3 m

Ja³owiec

1,0 m

6,9 m

Sekwoja

2,2 m

1,5 m

3400 EJF

seria EJF

Obraz wodny - LIPA

Obraz wodny - SEKWOJA

Obraz wodny - CYPRYS

Obraz wodny - JA£OWIEC

Obraz wodny - WIERZBA
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4400 EJF

Fontanny P³ywaj¹ce

seria EJF
CECHY I ZALETY MODELU 4400 EJF
Efektowny wzór 6 obrazów wodnych w cenie kompletu: pozwala na
dowolne aran¿owanie wygl¹du zbiornika wodnego w zale¿noœci od
potrzeb i w³asnego gustu.
Wydajnoœæ / Niski pobór mocy: najwy¿sza wydajnoœæ przy niskim
zu¿yciu energii w porównaniu do konkurencyjnych jednostek (6,5 A na
230V) zapewnia niskie koszty u¿ytkowania.
Odporna na zanieczyszczenia: zastosowanie unikatowego sposobu
wyp³ywu wody z dyszy sprawia, ¿e jest to model najbardziej odporny na
wp³yw zanieczyszczeñ zawartych w wodzie. Z powodzeniem funkcjonuje w p³ytkich zbiornikach o g³êbokoœci zaledwie 49 cm.

4400 EJF - to kolejna p³ywaj¹ca fontanna napowietrzaj¹ca w ofercie
KASCO MARINE.
Model wykonany z materia³ów wysokiej jakoœci, testowany i stworzony
na rynki eksportowe, charakteryzuj¹cy siê wyj¹tkow¹ trwa³oœci¹.
Jednostka posiada certyfikat CE umo¿liwiaj¹cy sprzeda¿ produktu na
terenie Unii Europejskiej.
Oferowana jest z szeœcioma wymiennymi dyszami tworz¹cymi
ró¿ne obrazy wodne
Wybór spoœród szeœciu obrazow wodnych sprawia, ¿e mo¿ecie Pañstwo
dowolnie je wymieniaæ w zale¿noœci od upodobañ, warunków
atmosferycznych, kszta³tu zbiornika wodnego czy te¿ oczekiwanego
poziomu napowietrzania.
Poprzez napowietrzanie fontanna:
- znacznie poprawia jakoœæ wody w ka¿dym zbiorniku,
- podnosi zawartoœæ tlenu w wodzie powoduj¹c polepszenie
warunków bytowania ryb i ich ogólnej kondycji,
- powoduje ci¹g³y ruch wody przyspieszaj¹c rozk³ad materia³ów
organicznych (np. liœci),
- hamuje rozwój alg i pomaga zmniejszyæ populacjê komarów.
Aby uatrakcyjniæ wra¿enia wizualne w godzinach wieczornych model
4400 EJF mo¿na wyposa¿yæ w zestaw oœwietleniowy LE-375 zasilany
niskim napiêciem 12V. Zestaw oœwietleniowy LE-375 wyposa¿ony jest
w trzy wykonane z br¹zu oprawy zawieraj¹ce ¿arówki halogenowe
o mocy 75W. Transformator zestawu oœwietleniowego jest zintegrowany z systemem, wiêc nie jest wymagane dodatkowe okablowanie.
Wystarczy pod³¹czyæ go do pr¹du i cieszyæ siê z fantastycznego widoku,
gdy fontanna pracuje po zapadniêciu zmroku. Oœwietlenie o¿ywia obraz
wodny, a spadaj¹ce krople wody w blasku halogenów sprawiaj¹
wra¿enie deszczu migocz¹cych klejnotów.
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Mocny silnik: produkt dostêpny jest z silnikiem 230V/ 50 Hz.
Przyjazny œrodowisku model wyposa¿ono w wewnêtrzne mechaniczne
uszczelnienie i uszczelkê zewnêtrzn¹ dla ochrony przed przeciekami oraz
górne i dolne ³o¿yska kulkowe o przed³u¿onej trwa³oœci smarowane
olejem dla doskona³ego ch³odzenia.
Odporna na korozjê: dziêki wykorzystaniu specjalnej anody cynkowej
oraz zastosowaniu wykonanych ze stali nierdzewnej zewnêtrznych
elementów pompy i osprzêtu, fontanna mo¿e pracowaæ w s³onowodnym lub agresywnym œrodowisku.
£atwa w utrzymaniu: czyszczenie obudowy silnika przeprowadza siê
raz do dwóch razy w roku. Cynkow¹ anodê wymienia siê, gdy jest
widocznie zu¿yta (zu¿ycie zale¿y od stopnia agresywnoœci wody
- zbiorniki s³odkowodne œrednio co dwa lata).
W pe³ni przetestowana: posiada wymagany na terenie Unii Europejskiej certyfikat CE.
Zasilanie: producent proponuje zakup fontanny w dwóch wersjach:
- 4400 EJF 010 z gumowanym kablem zasilaj¹cym o d³ugoœci 10 metrów;
- 4400 EJF 000 z kablem o d³ugoœci 1 m i hermetycznym, podwodnym
z³¹czem kablowym umo¿liwiaj¹cym przed³u¿enie kabla zasilaj¹cego.
Kotwiczenie: do fontanny do³¹czono dwie 15 metrowe, plecione,
nylonowe cumy.
Gwarancja 24 miesi¹ce.
Wyprodukowana w USA.

Dane Techniczne

4400 EJF 000

4400 EJF 010

Moc

0,75 kW

0,75 kW

Napiêcie

230 V/50Hz

230V/50Hz

Natê¿enie

6,5 A

6,5 A

Minimalna g³êbokoœæ wody

49 cm

49 cm

Masa fontanny (p³ywak +pompa)

26,8 kg

29,9 kg

Masa p³ywaka

7,7 kg

7,7 kg

Masa pompy

19,1 kg

22,2 kg

Wymiary p³ywaka(d³ugoœæ x szerokoœæ x wysokoœæ)

91,1 cm x 66,0 cm x 45,7 cm

91,1 cm x 66,0 cm x 45,7 cm

Wymiary pompy(œrednica x wysokoœæ)

25,4 cm x 63,5cm

25,4 cm x 63,5 cm

Rodzaj przy³¹cza

hermetyczne podwodne z³¹cze kablowe

kabel 10 mb

Rodzaj obrazu wodnego
Poprzez zastosowanie wymiennych dysz o ró¿nych wzorach
rozpylania wody mo¿na osi¹gn¹æ po¿¹dane efektowne obrazy
wodne dostosowane do naszych potrzeb i upodobañ.
Oferowana przez KASCO MARINE gama dodatkowych dysz
PREMIUM (str. 24) zapewnia bardziej spektakularne doznania
wizualne w porównaniu z dyszami do³¹czanymi standardowo.
Dysze PREMIUM s¹ dostêpne jako dodatkowe wyposa¿enie p³ywaj¹cych fontann napowietrzaj¹cych serii 4400 EJF, 8400 EJF,
2.3 EHJF, 3.1 EJF, i 3.3 EHJF.

Obraz wodny - BRZOZA

Wymiary obrazów wodnych
Wysokoœæ

Œrednica

Lipa

3,4 m

7,3 m

Sekwoja Kolumnowa

4,9 m

1,5 m

Wierzba

2,4 m

7,0 m

Ja³owiec

1,8 m

8,8 m

Œwierk

4,1 m

3,0 m

Brzoza

2,6 m

1,8 m

4400 EJF

seria EJF

Obraz wodny - ŒWIERK

Obraz wodny - LIPA

Obraz wodny - SEKWOJA KOLUMNOWA

Obraz wodny - JA£OWIEC

Obraz wodny - WIERZBA
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8400 EJF

Fontanny P³ywaj¹ce

seria EJF
gdy fontanna pracuje po zapadniêciu zmroku. Oœwietlenie o¿ywia obraz
wodny, a spadaj¹ce krople wody w blasku halogenów sprawiaj¹
wra¿enie deszczu migocz¹cych klejnotów.
CECHY I ZALETY MODELU 8400 EJF
Efektowny wzór 6 obrazów wodnych w cenie kompletu pozwala na
dowolne aran¿owanie wygl¹du zbiornika wodnego w zale¿noœci od
potrzeb i w³asnego gustu.
Wydajnoœæ / Niski pobór mocy: najwy¿sza wydajnoœæ przy niskim
zu¿yciu energii w porównaniu do konkurencyjnych jednostek (9,5 A na
230V) zapewnia niskie koszty u¿ytkowania.

8400 EJF - to p³ywaj¹c¹ fontanna napowietrzaj¹ca, idealnie nadaj¹ca
siê do zastosowania na wiêkszych zbiornikach lub gdy po¿¹dany jest
szeroki wybór okaza³ych obrazów wodnych.
Jest to najchêtniej wybierana fontanna z oferty KASCO MARINE.
Jednostka posiada certyfikat CE umo¿liwiaj¹cy sprzeda¿ produktu na
terenie Unii Europejskiej.
Standardowo oferowana jest z piêcioma wymiennymi dyszami tworz¹cymi ró¿ne obrazy wodne. Mo¿e byæ te¿ u¿ywana bez zamontowania
dyszy, co pozwala uzyskaæ kolejny obraz wodny. Pompa podnosi
strumieñ wyp³ywaj¹cej wody do wysokoœci ponad 5,5 m i 13,4 m
œrednicy.
Wybór spoœród szeœciu obrazów wodnych sprawia, ¿e mo¿ecie Pañstwo
dowolnie je stosowaæ w zale¿noœci od upodobañ, warunków
atmosferycznych, kszta³tu zbiornika wodnego. Jest to model precyzyjnie
zbudowany dla zmaksymalizowania poziomu napowietrzenia wody oraz
polepszenie jakoœci wody w Pañstwa stawie czy jeziorze.
Poprzez napowietrzanie fontanna:
- znacznie poprawia jakoœæ wody w ka¿dym zbiorniku,
- podnosi zawartoœæ tlenu w wodzie powoduj¹c polepszenie
warunków bytowania ryb i ich ogólnej kondycji,
- powoduje ci¹g³y ruch wody przyspieszaj¹c rozk³ad materia³ów
organicznych (np. liœci),
- hamuje rozwój alg i pomaga zmniejszyæ populacjê komarów.
Aby uatrakcyjniæ wra¿enia wizualne w godzinach wieczornych model
8400 EJF mo¿na wyposa¿yæ w zestaw oœwietleniowy LE-375 zasilany
niskim napiêciem 12V. Zestaw oœwietleniowy LE-375 wyposa¿ony jest
w trzy wykonane z br¹zu oprawy zawieraj¹ce ¿arówki halogenowe
o mocy 75W. Transformator zestawu oœwietleniowego jest zintegrowany z systemem, wiêc nie jest wymagane dodatkowe okablowanie.
Wystarczy pod³¹czyæ go do pr¹du i cieszyæ siê z fantastycznego widoku,
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Odporna na zanieczyszczenia: zastosowanie unikatowego sposobu
wyp³ywu wody z dyszy sprawia, ¿e jest to model najbardziej odporny na
wp³yw zanieczyszczeñ zawartych w wodzie. Z powodzeniem funkcjonuje w p³ytkich zbiornikach o g³êbokoœci zaledwie 51 cm.
Mocny silnik: produkt dostêpny jest z silnikiem 230V/ 50 Hz.
Przyjazny œrodowisku model wyposa¿ono w wewnêtrzne mechaniczne
uszczelnienie i uszczelkê zewnêtrzn¹ dla ochrony przed przeciekami oraz
górne i dolne ³o¿yska kulkowe o przed³u¿onej trwa³oœci smarowane
olejem dla doskona³ego ch³odzenia.
Odporna na korozjê: dziêki wykorzystaniu specjalnej anody cynkowej
oraz zastosowaniu wykonanych ze stali nierdzewnej zewnêtrznych
elementów pompy i osprzêtu, fontanna mo¿e pracowaæ w s³onowodnym lub agresywnym œrodowisku.
£atwa w utrzymaniu: czyszczenie obudowy silnika przeprowadza siê
raz do dwóch razy w roku. Cynkow¹ anodê wymienia siê, gdy jest
widocznie zu¿yta (zu¿ycie zale¿y od stopnia agresywnoœci wody
- zbiorniki s³odkowodne œrednio co dwa lata).
W pe³ni przetestowana: posiada wymagany na terenie Unii Europejskiej certyfikat CE.
Zasilanie: producent proponuje zakup fontanny w wersji:
- 8400 EJF 000 z kablem o d³ugoœci 1 m i hermetycznym podwodnym
z³¹czem kablowym umo¿liwiaj¹cym przed³u¿enie kabla zasilaj¹cego
Kotwiczenie: do fontanny do³¹czono trzy 15 metrowe, plecione,
nylonowe cumy.
Gwarancja 24 miesi¹ce.
Wyprodukowana w USA.

Dane Techniczne

8400 EJF 000

Moc

1,50 kW

Napiêcie

230 V/50Hz

Natê¿enie

9,5 A

Minimalna g³êbokoœæ wody

51 cm

Masa fontanny (p³ywak +pompa)

49,4 kg

Masa p³ywaka

25,2 kg

Masa pompy

24,2 kg

Wymiary p³ywaka(d³ugoœæ x szerokoœæ x wysokoœæ)

91,1 cm x 66,0 cm x 45,7 cm

Wymiary pompy(œrednica x wysokoœæ)

25,4 cm x 63,5 cm

Rodzaj przy³¹cza

hermetyczne podwodne z³¹cze kablowe

Poprzez zastosowanie wymiennych dysz o ró¿nych wzorach
rozpylania wody mo¿na osi¹gn¹æ po¿¹dane efektowne obrazy
wodne dostosowane do naszych potrzeb i upodobañ.
Oferowana przez KASCO MARINE gama dodatkowych dysz
PREMIUM (str. 24) zapewnia bardziej spektakularne doznania
wizualne w porównaniu z dyszami do³¹czanymi standardowo.
Dysze PREMIUM s¹ dostêpne jako dodatkowe wyposa¿enie p³ywaj¹cych fontann napowietrzaj¹cych serii 4400 EJF, 8400 EJF,
2.3 EHJF, 3.1 EJF i 3.3 EHJF.

Obraz wodny - BRZOZA

Rodzaj obrazu wodnego

Wymiary obrazów wodnych
Wysokoœæ

Œrednica

Lipa

4,7 m

10,4 m

Œwierk

4,8 m

3,0 m

Wierzba

3,4 m

10,4 m

Ja³owiec

1,8 m

13,4 m

Sekwoja Kolumnowa

5,5 m

1,5 m

Brzoza

3,5 m

1,8 m

8400 EJF

seria EJF

Obraz wodny - ŒWIERK

Obraz wodny - LIPA

Obraz wodny - SEKWOJA KOLUMNOWA

Obraz wodny - JA£OWIEC

Obraz wodny - WIERZBA
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2.3 EHJF

Fontanny P³ywaj¹ce

seria EJF
gdy fontanna pracuje po zapadniêciu zmroku. Oœwietlenie o¿ywia obraz
wodny, a spadaj¹ce krople wody w blasku halogenów sprawiaj¹
wra¿enie deszczu migocz¹cych klejnotów.
CECHY I ZALETY MODELU 2.3 EHJF
Efektowny wzór 6 obrazów wodnych w cenie kompletu pozwala na
dowolne aran¿owanie wygl¹du zbiornika wodnego w zale¿noœci od
potrzeb i w³asnego gustu.
Wydajnoœæ / Niski pobór mocy: najwy¿sza wydajnoœæ przy niskim
zu¿yciu energii w porównaniu do konkurencyjnych jednostek. (3,3 A na
400V) zapewnia niskie koszty u¿ytkowania.

2.3 EHJF - to p³ywaj¹c¹ fontanna napowietrzaj¹ca, idealnie nadaj¹ca
siê do zastosowania na wiêkszych zbiornikach lub gdy po¿¹dany jest
szeroki wybór okaza³ych obrazów wodnych.
Jednostka posiada certyfikat CE umo¿liwiaj¹cy sprzeda¿ produktu na
terenie Unii Europejskiej.
Standardowo oferowana jest z piêcioma wymiennymi dyszami tworz¹cymi ró¿ne obrazy wodne. Mo¿e byæ te¿ u¿ywana bez zamontowania
dyszy, co pozwala uzyskaæ kolejny obraz wodny. Pompa podnosi
strumieñ wyp³ywaj¹cej wody do wysokoœci ponad 5,5 m i 13,4 m
œrednicy.
Wybór spoœród szeœciu obrazów wodnych sprawia, ¿e mo¿ecie Pañstwo
dowolnie je stosowaæ w zale¿noœci od upodobañ, warunków
atmosferycznych, kszta³tu zbiornika wodnego. Jest to model precyzyjnie
zbudowany dla zmaksymalizowania poziomu napowietrzenia wody oraz
polepszenie jakoœci wody w Pañstwa stawie czy jeziorze.
Poprzez napowietrzanie fontanna:
- znacznie poprawia jakoœæ wody w ka¿dym zbiorniku,
- podnosi zawartoœæ tlenu w wodzie powoduj¹c polepszenie
warunków bytowania ryb i ich ogólnej kondycji,
- powoduje ci¹g³y ruch wody przyspieszaj¹c rozk³ad materia³ów
organicznych (np. liœci),
- hamuje rozwój alg i pomaga zmniejszyæ populacjê komarów.
Aby uatrakcyjniæ wra¿enia wizualne w godzinach wieczornych model
2.3 EHJF mo¿na wyposa¿yæ w zestaw oœwietleniowy LE-375 zasilany
niskim napiêciem 12V. Zestaw oœwietleniowy LE-375 wyposa¿ony jest
w trzy wykonane z br¹zu oprawy zawieraj¹ce ¿arówki halogenowe
o mocy 75W. Transformator zestawu oœwietleniowego jest zintegrowany z systemem, wiêc nie jest wymagane dodatkowe okablowanie.
Wystarczy pod³¹czyæ go do pr¹du i cieszyæ siê z fantastycznego widoku,
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Odporna na zanieczyszczenia: zastosowanie unikatowego sposobu
wyp³ywu wody z dyszy sprawia, ¿e jest to model najbardziej odporny na
wp³yw zanieczyszczeñ zawartych w wodzie. Z powodzeniem funkcjonuje w p³ytkich zbiornikach o g³êbokoœci zaledwie 51 cm.
Mocny silnik: produkt dostêpny jest z silnikiem 400V/ 50 Hz.
Przyjazny œrodowisku model wyposa¿ono w wewnêtrzne mechaniczne
uszczelnienie i uszczelkê zewnêtrzn¹ dla ochrony przed przeciekami oraz
górne i dolne ³o¿yska kulkowe o przed³u¿onej trwa³oœci smarowane
olejem dla doskona³ego ch³odzenia.
Odporna na korozjê: dziêki wykorzystaniu specjalnej anody cynkowej
oraz zastosowaniu wykonanych ze stali nierdzewnej zewnêtrznych
elementów pompy i osprzêtu, fontanna mo¿e pracowaæ w s³onowodnym lub agresywnym œrodowisku.
£atwa w utrzymaniu: czyszczenie obudowy silnika przeprowadza siê
raz do dwóch razy w roku. Cynkow¹ anodê wymienia siê, gdy jest
widocznie zu¿yta (zu¿ycie zale¿y od stopnia agresywnoœci wody
- zbiorniki s³odkowodne œrednio co dwa lata).
W pe³ni przetestowana: posiada wymagany na terenie Unii Europejskiej certyfikat CE.
Zasilanie: producent proponuje zakup fontanny w wersji:
- 2.3 EHJF z kablem o d³ugoœci 1 m i hermetycznym podwodnym
z³¹czem kablowym umo¿liwiaj¹cym przed³u¿enie kabla zasilaj¹cego.
Kotwiczenie: do fontanny do³¹czono trzy 15 metrowe, plecione,
nylonowe cumy.
Gwarancja 24 miesi¹ce.
Wyprodukowana w USA.

Dane Techniczne

2.3 EHJF

Moc

1,50 kW

Napiêcie

400 V/50Hz

Natê¿enie

3,3 A

Minimalna g³êbokoœæ wody

51 cm

Masa fontanny (p³ywak +pompa)

50,1 kg

Masa p³ywaka

25,2 kg

Masa pompy

24,9 kg

Wymiary p³ywaka(d³ugoœæ x szerokoœæ x wysokoœæ)

91,1 cm x 66,0 cm x 45,7 cm

Wymiary pompy (œrednica x wysokoœæ)

25,4 cm x 63,5 cm

Rodzaj przy³¹cza

hermetyczne podwodne z³¹cze kablowe

Poprzez zastosowanie wymiennych dysz o ró¿nych wzorach
rozpylania wody mo¿na osi¹gn¹æ po¿¹dane efektowne obrazy
wodne dostosowane do naszych potrzeb i upodobañ.
Oferowana przez KASCO MARINE gama dodatkowych dysz
PREMIUM (str. 24) zapewnia bardziej spektakularne doznania
wizualne w porównaniu z dyszami do³¹czanymi standardowo.
Dysze PREMIUM s¹ dostêpne jako dodatkowe wyposa¿enie p³ywaj¹cych fontann napowietrzaj¹cych serii 4400 EJF, 8400 EJF,
2.3 EHJF, 3.1 EJF i 3.3 EHJF.

Obraz wodny - BRZOZA

Rodzaj obrazu wodnego

Wymiary obrazów wodnych
Wysokoœæ

Œrednica

Lipa

4,7 m

10,4 m

Œwierk

4,8 m

3,0 m

Wierzba

3,4 m

10,4 m

Ja³owiec

1,8 m

13,4 m

Sekwoja Kolumnowa

5,5 m

1,5 m

Brzoza

3,5 m

1,8 m

2.3 EHJF

seria EJF

Obraz wodny - ŒWIERK

Obraz wodny - LIPA

Obraz wodny - SEKWOJA KOLUMNOWA

Obraz wodny - JA£OWIEC

Obraz wodny - WIERZBA
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3.1 EJF

Fontanny P³ywaj¹ce

seria EJF
wodny, a spadaj¹ce krople wody w blasku halogenów sprawiaj¹
wra¿enie deszczu migocz¹cych klejnotów.
CECHY I ZALETY MODELU 3.1 EJF
Efektowny wzór 7 obrazów wodnych w cenie kompletu pozwala na
dowolne aran¿owanie wygl¹du zbiornika wodnego w zale¿noœci od
potrzeb i w³asnego gustu.
Wydajnoœæ / Niski pobór mocy: najwy¿sza wydajnoœæ przy niskim
zu¿yciu energii w porównaniu do konkurencyjnych jednostek (13,2 A na
230V) zapewnia niskie koszty u¿ytkowania.
Odporna na zanieczyszczenia: zastosowanie unikatowego sposobu
wyp³ywu wody z dyszy sprawia, ¿e jest to model najbardziej odporny na
wp³yw zanieczyszczeñ zawartych w wodzie. Z powodzeniem funkcjonuje w p³ytkich zbiornikach o g³êbokoœci zaledwie 61 cm.

3.1 EJF - to p³ywaj¹c¹ fontanna napowietrzaj¹ca, idealnie nadaj¹ca siê
do zastosowania na wiêkszych zbiornikach lub gdy po¿¹dany jest
przyci¹gaj¹cy uwagê szeroki wybór okaza³ych obrazów wodnych.
Jednostka posiada certyfikat CE umo¿liwiaj¹cy sprzeda¿ produktu na
terenie Unii Europejskiej.
Standardowo oferowana jest z szeœcioma wymiennymi dyszami tworz¹cymi ró¿ne obrazy wodne. Mo¿e byæ te¿ u¿ywana bez zamontowania
dyszy, co pozwala uzyskaæ kolejny obraz wodny. Pompa podnosi
strumieñ wyp³ywaj¹cej wody do wysokoœci ponad 6,1 m i 12,2 m œrednicy.
Wybór spoœród siedmiu obrazów wodnych sprawia, ¿e mo¿ecie Pañstwo
dowolnie je stosowaæ w zale¿noœci od upodobañ, warunków atmosferycznych, kszta³tu zbiornika wodnego. Jest to model precyzyjnie zbudowany dla zmaksymalizowania poziomu napowietrzenia wody oraz zapewnienia maksimum polepszenia jakoœci wody w Pañstwa stawie czy
jeziorze
Poprzez napowietrzanie fontanna:
- znacznie poprawia jakoœæ wody w ka¿dym zbiorniku,
- podnosi zawartoœæ tlenu w wodzie powoduj¹c polepszenie
warunków bytowania ryb i ich ogólnej kondycji,
- powoduje ci¹g³y ruch wody przyspieszaj¹c rozk³ad materia³ów
organicznych (np. liœci),
- hamuje rozwój alg i pomaga zmniejszyæ populacjê komarów.
Aby uatrakcyjniæ wra¿enia wizualne w godzinach wieczornych model
3.1 EJF mo¿na wyposa¿yæ w zestaw oœwietleniowy LE-375 zasilany niskim
napiêciem 12V. Zestaw oœwietleniowy LE-375 wyposa¿ony jest
w trzy wykonane z br¹zu oprawy zawieraj¹ce ¿arówki halogenowe
o mocy 75W. Transformator zestawu oœwietleniowego jest zintegrowany z systemem, wiêc nie jest wymagane dodatkowe okablowanie.
Wystarczy pod³¹czyæ go do pr¹du i cieszyæ siê z fantastycznego widoku,
gdy fontanna pracuje po zapadniêciu zmroku. Oœwietlenie o¿ywia obraz
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Mocny silnik: produkt dostêpny jest z silnikiem 230V/ 50 Hz.
Przyjazny œrodowisku model wyposa¿ono w wewnêtrzne mechaniczne
uszczelnienie i uszczelkê zewnêtrzn¹ dla ochrony przed przeciekami oraz
górne i dolne ³o¿yska kulkowe o przed³u¿onej trwa³oœci smarowane
olejem dla doskona³ego ch³odzenia.
Odporna na korozjê: dziêki wykorzystaniu specjalnej anody cynkowej
oraz zastosowaniu wykonanych ze stali nierdzewnej zewnêtrznych
elementów pompy i osprzêtu, fontanna mo¿e pracowaæ w s³onowodnym lub agresywnym œrodowisku.
£atwa w utrzymaniu: czyszczenie obudowy silnika przeprowadza siê
raz do dwóch razy w roku. Cynkow¹ anodê wymienia siê, gdy jest
widocznie zu¿yta (zu¿ycie zale¿y od stopnia agresywnoœci wody
- zbiorniki s³odkowodne œrednio co dwa lata).
W pe³ni przetestowana: posiada wymagany na terenie Unii Europejskiej certyfikat CE.
Zasilanie: producent proponuje zakup fontanny w wersji:
- 3.1 EJF 000 z kablem o d³ugoœci 1 m i hermetycznym podwodnym
z³¹czem kablowym umo¿liwiaj¹cym przed³u¿enie kabla zasilaj¹cego.
Kotwiczenie: do fontanny do³¹czono trzy 15 metrowe, plecione,
nylonowe cumy.
Gwarancja 24 miesi¹ce.
Wyprodukowana w USA.

Dane Techniczne

3.1 EJF 000

Moc

2,2 kW

Napiêcie

230 V/50Hz

Natê¿enie

13,2 A

Minimalna g³êbokoœæ wody

61 cm

Masa fontanny (p³ywak +pompa)

57,2 kg

Masa p³ywaka

25,2 kg

Masa pompy

32,0 kg

Wymiary p³ywaka(d³ugoœæ x szerokoœæ x wysokoœæ)

91,1 cm x 66,0 cm x 45,7 cm

Wymiary pompy(œrednica x wysokoœæ)

35,6 cm x 81,3 cm

Rodzaj przy³¹cza

hermetyczne podwodne z³¹cze kablowe

Poprzez zastosowanie wymiennych dysz o ró¿nych wzorach
rozpylania wody mo¿na osi¹gn¹æ po¿¹dane efektowne obrazy
wodne dostosowane do naszych potrzeb i upodobañ.
Oferowana przez KASCO MARINE gama dodatkowych dysz
PREMIUM (str. 24) zapewnia bardziej spektakularne doznania
wizualne w porównaniu z dyszami do³¹czanymi standardowo.
Dysze PREMIUM s¹ dostêpne jako dodatkowe wyposa¿enie p³ywaj¹cych fontann napowietrzaj¹cych serii 4400 EJF, 8400 EJF,
2.3 EHJF, 3.1 EJF i 3.3 EHJF.

Obraz wodny - BRZOZA

Rodzaj obrazu wodnego

Wymiary obrazów wodnych
Wysokoœæ

Œrednica

Lipa

4,1 m

9,8 m

Œwierk

5,8 m

2,1 m

Wierzba

3,6 m

8,2 m

Ja³owiec

2,7 m

12,2 m

Sekwoja Kolumnowa

6,1 m

0,9 m

Brzoza

3,0 m

4,0 m

Sekwoja

4,6 m

3,0 m

Obraz wodny - ŒWIERK

3.1 EJF

seria EJF

Obraz wodny - SEKWOJA

Obraz wodny - LIPA

Obraz wodny - SEKWOJA KOLUMNOWA

Obraz wodny - JA£OWIEC

Obraz wodny - WIERZBA
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3.3 EHJF

Fontanny P³ywaj¹ce

seria EJF
wodny, a spadaj¹ce krople wody w blasku halogenów sprawiaj¹
wra¿enie deszczu migocz¹cych klejnotów.
CECHY I ZALETY MODELU 3.3 EHJF
Efektowny wzór 7 obrazów wodnych w cenie kompletu pozwala na
dowolne aran¿owanie wygl¹du zbiornika wodnego w zale¿noœci od
potrzeb i w³asnego gustu.
Wydajnoœæ / Niski pobór mocy: najwy¿sza wydajnoœæ przy niskim
zu¿yciu energii w porównaniu do konkurencyjnych jednostek (5,0 A na
400V) zapewnia niskie koszty u¿ytkowania.
Odporna na zanieczyszczenia: zastosowanie unikatowego sposobu
wyp³ywu wody z dyszy sprawia, ¿e jest to model najbardziej odporny na
wp³yw zanieczyszczeñ zawartych w wodzie. Z powodzeniem funkcjonuje w p³ytkich zbiornikach o g³êbokoœci zaledwie 61 cm.

3.3 EHJF - to p³ywaj¹c¹ fontanna napowietrzaj¹ca, idealnie nadaj¹ca
siê do zastosowania na wiêkszych zbiornikach lub gdy po¿¹dany jest
przyci¹gaj¹cy uwagê szeroki wybór okaza³ych obrazów wodnych.
Jednostka posiada certyfikat CE umo¿liwiaj¹cy sprzeda¿ produktu na
terenie Unii Europejskiej.
Standardowo oferowana jest z szeœcioma wymiennymi dyszami tworz¹cymi ró¿ne obrazy wodne. Mo¿e byæ te¿ u¿ywana bez zamontowania
dyszy, co pozwala uzyskaæ kolejny obraz wodny. Pompa podnosi
strumieñ wyp³ywaj¹cej wody do wysokoœci ponad 6,1 m i 12,2 m œrednicy.
Wybór spoœród siedmiu obrazów wodnych sprawia, ¿e mo¿ecie Pañstwo
dowolnie je stosowaæ w zale¿noœci od upodobañ, warunków atmosferycznych, kszta³tu zbiornika wodnego. Jest to model precyzyjnie zbudowany dla zmaksymalizowania poziomu napowietrzenia wody oraz zapewnienia maksimum polepszenia jakoœci wody w Pañstwa stawie czy
jeziorze.
Poprzez napowietrzanie fontanna:
- znacznie poprawia jakoœæ wody w ka¿dym zbiorniku,
- podnosi zawartoœæ tlenu w wodzie powoduj¹c polepszenie
warunków bytowania ryb i ich ogólnej kondycji,
- powoduje ci¹g³y ruch wody przyspieszaj¹c rozk³ad materia³ów
organicznych (np. liœci),
- hamuje rozwój alg i pomaga zmniejszyæ populacjê komarów.
Aby uatrakcyjniæ wra¿enia wizualne w godzinach wieczornych model
3.3 EHJF mo¿na wyposa¿yæ w zestaw oœwietleniowy LE-375 zasilany
niskim napiêciem 12V. Zestaw oœwietleniowy LE-375 wyposa¿ony jest
w trzy wykonane z br¹zu oprawy zawieraj¹ce ¿arówki halogenowe
o mocy 75W. Transformator zestawu oœwietleniowego jest zintegrowany z systemem, wiêc nie jest wymagane dodatkowe okablowanie.
Wystarczy pod³¹czyæ go do pr¹du i cieszyæ siê z fantastycznego widoku,
gdy fontanna pracuje po zapadniêciu zmroku. Oœwietlenie o¿ywia obraz
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Mocny silnik: produkt dostêpny jest z silnikiem 400V/ 50 Hz.
Przyjazny œrodowisku model wyposa¿ono w wewnêtrzne mechaniczne
uszczelnienie i uszczelkê zewnêtrzn¹ dla ochrony przed przeciekami oraz
górne i dolne ³o¿yska kulkowe o przed³u¿onej trwa³oœci smarowane
olejem dla doskona³ego ch³odzenia.
Odporna na korozjê: dziêki wykorzystaniu specjalnej anody cynkowej
oraz zastosowaniu wykonanych ze stali nierdzewnej zewnêtrznych
elementów pompy i osprzêtu, fontanna mo¿e pracowaæ w s³onowodnym lub agresywnym œrodowisku.
£atwa w utrzymaniu: czyszczenie obudowy silnika przeprowadza siê
raz do dwóch razy w roku. Cynkow¹ anodê wymienia siê, gdy jest
widocznie zu¿yta (zu¿ycie zale¿y od stopnia agresywnoœci wody
- zbiorniki s³odkowodne œrednio co dwa lata).
W pe³ni przetestowana: posiada wymagany na terenie Unii Europejskiej certyfikat CE.
Zasilanie: producent proponuje zakup fontanny w wersji:
- 3.3 EHJF 000 z kablem o d³ugoœci 1 m i hermetycznym podwodnym
z³¹czem kablowym umo¿liwiaj¹cym przed³u¿enie kabla zasilaj¹cego.
Kotwiczenie: do fontanny do³¹czono trzy 15 metrowe, plecione,
nylonowe cumy.
Gwarancja 24 miesi¹ce.
Wyprodukowana w USA.

Dane Techniczne

3.3 EHJF 000

Moc

2,2 kW

Napiêcie

400 V/50Hz

Natê¿enie

5,0 A

Minimalna g³êbokoœæ wody

61 cm

Masa fontanny (p³ywak +pompa)

57,9 kg

Masa p³ywaka

25,2 kg

Masa pompy

32,7 kg

Wymiary p³ywaka(d³ugoœæ x szerokoœæ x wysokoœæ)

91,1 cm x 66,0 cm x 45,7 cm

Wymiary pompy(œrednica x wysokoœæ)

35,6 cm x 81,3 cm

Rodzaj przy³¹cza

hermetyczne podwodne z³¹cze kablowe

Poprzez zastosowanie wymiennych dysz o ró¿nych wzorach
rozpylania wody mo¿na osi¹gn¹æ po¿¹dane efektowne obrazy
wodne dostosowane do naszych potrzeb i upodobañ.
Oferowana przez KASCO MARINE gama dodatkowych dysz
PREMIUM (str. 24) zapewnia bardziej spektakularne doznania
wizualne w porównaniu z dyszami do³¹czanymi standardowo.
Dysze PREMIUM s¹ dostêpne jako dodatkowe wyposa¿enie p³ywaj¹cych fontann napowietrzaj¹cych serii 4400 EJF, 8400 EJF,
2.3 EHJF, 3.1 EJF i 3.3 EHJF.

Obraz wodny - BRZOZA

Rodzaj obrazu wodnego

Wymiary obrazów wodnych
Wysokoœæ

Œrednica

Lipa

4,1 m

9,8 m

Œwierk

5,8 m

2,1 m

Wierzba

3,6 m

8,2 m

Ja³owiec

2,7 m

12,2 m

Sekwoja Kolumnowa

6,1 m

0,9 m

Brzoza

3,0 m

4,0 m

Sekwoja

4,6 m

3,0 m

Obraz wodny - ŒWIERK

3.3 EHJF

seria EJF

Obraz wodny - SEKWOJA

Obraz wodny - LIPA

Obraz wodny - SEKWOJA KOLUMNOWA

Obraz wodny - JA£OWIEC

Obraz wodny - WIERZBA
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5.3 EHJF

Fontanny P³ywaj¹ce

seria EJF
wodny, a spadaj¹ce krople wody w blasku halogenów sprawiaj¹
wra¿enie deszczu migocz¹cych klejnotów.
CECHY I ZALETY MODELU 5.3 EHJF
Efektowny wzór 3 obrazów wodnych w cenie kompletu pozwala na
dowolne aran¿owanie wygl¹du zbiornika wodnego w zale¿noœci od
potrzeb i w³asnego gustu.
Wydajnoœæ / Niski pobór mocy: najwy¿sza wydajnoœæ przy niskim
zu¿yciu energii w porównaniu do konkurencyjnych jednostek (7,7 A na
400V) zapewnia niskie koszty u¿ytkowania.
Odporna na zanieczyszczenia: zastosowanie unikatowego sposobu
wyp³ywu wody z dyszy sprawia, ¿e jest to model najbardziej odporny na
wp³yw zanieczyszczeñ zawartych w wodzie. Z powodzeniem funkcjonuje w p³ytkich zbiornikach o g³êbokoœci zaledwie 71 cm.

5.3 EHJF - to p³ywaj¹c¹ fontanna napowietrzaj¹ca, idealnie nadaj¹ca
siê do zastosowania na wiêkszych zbiornikach lub gdy po¿¹dany jest
przyci¹gaj¹cy uwagê szeroki wybór okaza³ych obrazów wodnych.
Jednostka posiada certyfikat CE umo¿liwiaj¹cy sprzeda¿ produktu na
terenie Unii Europejskiej.
Standardowo oferowana jest z dwoma wymiennymi dyszami tworz¹cymi ró¿ne obrazy wodne. Mo¿e byæ te¿ u¿ywana bez zamontowania
dyszy, co pozwala uzyskaæ kolejny obraz wodny.
Wybór spoœród trzech obrazów wodnych sprawia, ¿e mo¿ecie Pañstwo
dowolnie je stosowaæ w zale¿noœci od upodobañ, warunków atmosferycznych, kszta³tu zbiornika wodnego. Jest to model precyzyjnie zbudowany dla zmaksymalizowania poziomu napowietrzenia wody oraz zapewnienia maksimum polepszenia jakoœci wody w Pañstwa stawie czy
jeziorze.
Poprzez napowietrzanie fontanna:
- znacznie poprawia jakoœæ wody w ka¿dym zbiorniku,
- podnosi zawartoœæ tlenu w wodzie powoduj¹c polepszenie
warunków bytowania ryb i ich ogólnej kondycji,
- powoduje ci¹g³y ruch wody przyspieszaj¹c rozk³ad materia³ów
organicznych (np. liœci),
- hamuje rozwój alg i pomaga zmniejszyæ populacjê komarów.
Aby uatrakcyjniæ wra¿enia wizualne w godzinach wieczornych model
5.3 EHJF mo¿na wyposa¿yæ w zestaw oœwietleniowy LE-375 zasilany
niskim napiêciem 12V. Zestaw oœwietleniowy LE-375 wyposa¿ony jest
w trzy wykonane z br¹zu oprawy zawieraj¹ce ¿arówki halogenowe
o mocy 75W. Transformator zestawu oœwietleniowego jest zintegrowany z systemem, wiêc nie jest wymagane dodatkowe okablowanie.
Wystarczy pod³¹czyæ go do pr¹du i cieszyæ siê z fantastycznego widoku,
gdy fontanna pracuje po zapadniêciu zmroku. Oœwietlenie o¿ywia obraz
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Mocny silnik: produkt dostêpny jest z silnikiem 400V/ 50 Hz.
Przyjazny œrodowisku model wyposa¿ono w wewnêtrzne mechaniczne
uszczelnienie i uszczelkê zewnêtrzn¹ dla ochrony przed przeciekami oraz
górne i dolne ³o¿yska kulkowe o przed³u¿onej trwa³oœci smarowane
olejem dla doskona³ego ch³odzenia.
Odporna na korozjê: dziêki wykorzystaniu specjalnej anody cynkowej
oraz zastosowaniu wykonanych ze stali nierdzewnej zewnêtrznych
elementów pompy i osprzêtu, fontanna mo¿e pracowaæ w s³onowodnym lub agresywnym œrodowisku.
£atwa w utrzymaniu: czyszczenie obudowy silnika przeprowadza siê
raz do dwóch razy w roku. Cynkow¹ anodê wymienia siê, gdy jest
widocznie zu¿yta (zu¿ycie zale¿y od stopnia agresywnoœci wody
- zbiorniki s³odkowodne œrednio co dwa lata).
W pe³ni przetestowana: posiada wymagany na terenie Unii Europejskiej certyfikat CE.
Zasilanie: producent proponuje zakup fontanny w wersji:
- 5.3 EHJF z kablem o d³ugoœci 1 m i hermetycznym podwodnym
z³¹czem kablowym umo¿liwiaj¹cym przed³u¿enie kabla zasilaj¹cego.
Kotwiczenie: do fontanny do³¹czono trzy 15 metrowe, plecione,
nylonowe cumy.
Gwarancja 24 miesi¹ce.
Wyprodukowana w USA.

Dane Techniczne

5.3 EHJF 000

Moc

3,7 kW

Napiêcie

400 V/50Hz

Natê¿enie

7,7 A

Minimalna g³êbokoœæ wody

71 cm

Masa fontanny (p³ywak +pompa)

67,6 kg

Masa p³ywaka

32,7 kg

Masa pompy

34,9 kg

Wymiary p³ywaka(d³ugoœæ x szerokoœæ x wysokoœæ)

91,1 cm x 91,1 cm x 45,7 cm

Wymiary pompy(œrednica x wysokoœæ)

b-d

Rodzaj przy³¹cza

hermetyczne podwodne z³¹cze kablowe

Poprzez zastosowanie wymiennych dysz o ró¿nych wzorach
rozpylania wody mo¿na osi¹gn¹æ po¿¹dane efektowne obrazy
wodne dostosowane do naszych potrzeb i upodobañ.

Rodzaj obrazu wodnego

Wymiary obrazów wodnych
Wysokoœæ

Œrednica

Lipa

4,9 m

8,5 m

Brzoza

3,0 m

3,0 m

Sekwoja

5,8 m

3,0 m

5.3 EHJF

seria EJF

Obraz wodny - LIPA

Obraz wodny - SEKWOJA

Obraz wodny - BRZOZA
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DYSZE PREMIUM

Dysze Dodatkowe „Premium” seria 4400 EJF
Oferowana przez KASCO MARINE gama dodatkowych dysz „PREMIUM” zapewnia
bardziej spektakularne doznania wizualne w porównaniu z dyszami do³¹czanymi
standardowo.
Bardziej okaza³e rozmiary obrazu wodnego stanowi¹ niezwykle atrakcyjny element
dekoracyjny ka¿dego zbiornika wodnego i podwy¿szaj¹ walory estetyczne krajobrazu.
Dysze „PREMIUM” s¹ dostêpne jako dodatkowe wyposa¿enie p³ywaj¹cych fontann
napowietrzaj¹cych serii 4400 EJF, 8400 EJF, 2.3 EHJF, 3.1 EJF , 3.3 EHJF.
£atwy i bezproblemowy monta¿ dysz sprawia, ¿e fontann KASCO MARINE u¿ywa siê
z przyjemnoœci¹ i satysfakcj¹.
Poprzez zastosowanie dysz o ró¿nych wzorach rozpylania wody mo¿na osi¹gn¹æ po¿¹dane efektowne obrazy wodne dostosowane do naszych potrzeb i upodobañ.

Dysza
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8400 EJF
2.3 EHJF
3.1 EJF
3.3 EHJF

Wymiary obrazów wodnych
4400 EJF

8400 EJF / 2.3 EHJF

3.1 EJF / 3.3 EHJF

Wysokoœæ Œrednica

Wysokoœæ Œrednica

Wysokoœæ Œrednica

Palma

2,7 m

4,9 m

3,4 m

5,5 m

4,0 m

6,7 m

Mahoñ

2,4 m

8,5 m

3,2 m

10,4 m

3,7 m

12,2 m

Magnolia

3,0 m

9,8 m

3,7 m

11,6 m

4,0 m

12,8 m

Madrona

2,7 m

8,2 m

3,4 m

10,7 m

3,8 m

11,6 m

Obraz wodny - MADRONA

Obraz wodny - MAHOÑ

Obraz wodny - PALMA

Obraz wodny - MAGNOLIA

seria EVFX, EJF

Firma Kasco wychodz¹c naprzeciw wysokim wymaganiom swych Klientów wprowadzi³a do sprzeda¿y zestawy halogenowych lamp
oœwietleniowych do p³ywaj¹cy fontann napowietrzaj¹cych.
Zestawy oœwietleniowe wyposa¿one s¹ w wykonane z br¹zu oprawy zawieraj¹ce ¿arówki halogenowe o mocy 75W, po³¹czone z zanurzaln¹ skrzynk¹ przy³¹czeniow¹ z transformatorem oraz kablem o d³ugoœci 1 m i hermetycznym, podwodnym z³¹czem kablowym
umo¿liwiaj¹cym przed³u¿enie kabla zasilaj¹cego. Transformator zestawu oœwietleniowego jest zintegrowany z systemem, wiêc nie jest
wymagane dodatkowe okablowanie. Wszystkie zestawy oœwietleniowe s¹ zasilane napiêciem bezpiecznym 12V.
Wystarczy pod³¹czyæ je do pr¹du i cieszyæ siê z fantastycznego widoku, gdy fontanna pracuje po zapadniêciu zmroku.
Oprawy dostosowane s¹ do ¿arówek halogenowych o mocy 75W, aby mo¿liwie najefektowniej podkreœliæ piêkno fontann pracuj¹cych
w wieczornej romantycznej atmosferze.
U¿ycie wytrzyma³ych opraw z br¹zu pozwala na czêœciowe ich zanurzenie dla lepszego ch³odzenia i redukcji osadu odk³adaj¹cego siê na
reflektorach (soczewkach), poniewa¿ znajduj¹ siê one ponad powierzchni¹ wody. Najwy¿sza jakoœæ opraw z br¹zu sprzê¿onych
z termicznym zabezpieczeniem przeci¹¿eniowym czyni¹ zestawy oœwietleniowe Kasco najlepszymi z dostêpnych na rynku.

OŒWIETLENIE

Oœwietlenie

Producent oferuje w ka¿dym zestawie oœwietleniowym ¿arówki bia³e, a jako dodatkow¹ opcjê proponuje mo¿liwoœæ dokupienia ¿arówek
kolorowych (czerwonej, zielonej, niebieskiej lub ¿ó³tej).
Zastosowanie oœwietlenia fontann w magiczny sposób uatrakcyjnia walory estetyczne wyp³ywaj¹cej z dysz wody, o¿ywia obraz wodny,
a spadaj¹ce krople wody w blasku halogenów sprawiaj¹ wra¿enie deszczu migocz¹cych klejnotów.
Firma Kasco proponuje zestawy oœwietleniowe w dwóch wersjach:
- LE-275- zawieraj¹cy dwie oprawy wraz z bia³ymi ¿arówkami o mocy 75W
- LE-375- zawieraj¹cy trzy oprawy wraz z bia³ymi ¿arówkami o mocy 75W
Ka¿dy zestaw mo¿na wzbogaciæ dokupuj¹c ¿arówki w innych dostêpnych kolorach:
czerwonym, zielonym, niebieskim lub ¿ó³tym.
Tañszym rozwi¹zaniem jest zakup zestawu LE-275, gdy¿ wykorzystuje on dwie spoœród mo¿liwych trzech opraw stosowanych w innych
zestawach. Jest to zestaw przeznaczony do u¿ycia z fontannami typu 2400 EVFX, 2400 EJF, 3400 EVFX i 3400 EJF i zawiera ca³y osprzêt
monta¿owy towarzysz¹cy tym modelom p³ywaj¹cych fontann.
Dla uzyskania najbardziej efektownej iluminacji fontann, firma KASCO MARINE zaleca zakup zestawu LE-375 sk³adaj¹cego siê z trzech
punktów œwietlnych. Te zestawy przeznaczone s¹ do pracy z fontannami typu 3400 EVFX, 3400 EJF, 4400 EVFX, 4400 EJF, 8400 EJF,
2.3 EHJF, 3.1 EVFX, 3.3 EHVFX, 3.1 EJF, 3.3 EHJF, 5.3 EHJF.
Zawieraj¹ ca³y potrzebny osprzêt monta¿owy.
* w pe³ni przetestowane: posiada wymagany na terenie Unii Europejskiej certyfikat CE
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NAPOWIETRZACZE

Napowietrzacze

W ci¹gu ostatnich 20 lat urz¹dzenia KASCO MARINE zawieraj¹ce
mieszalnik napowietrzaj¹cy sta³y siê standardowym wyposa¿eniem
stawów hodowlanych amerykañskiego przemys³u rybnego.
Firma KASCO MARINE jest liderem w produkcji i sprzeda¿y pionowych
pomp napowietrzaj¹cych, które wprowadzaj¹c do wody stoj¹cej du¿¹
iloœæ tlenu zapewniaj¹ w najprostszy sposób zwiêkszenie i utrzymanie
poziomu tlenu w stawach. Napowietrzacze KASCO MARINE rozbijaj¹
wodê na maleñkie kropelki zapewniaj¹c równoczesn¹ wymianê
powietrza na wiêkszej powierzchni.
Firma Kasco zaprojektowa³a energooszczêdne napowietrzacze do
wprawiania w ruch du¿ych objêtoœci wody przy jednoczesnym
stosunkowo niewielkim zu¿yciu energii.
Wykonane przez amerykañskie instytuty niezale¿ne testy produktów
potwierdzaj¹ ich skutecznoœæ - stwierdzaj¹ bowiem, ¿e napowietrzacze
dostarczaj¹ ponad 1,7 kg tlenu na 1 kW w ci¹gu godziny pracy. S¹ zatem
najbardziej wydajnymi z dostêpnych jednostek.

seria EAF
CECHY I ZALETY NAPOWIETRZACZY SERII EAF
Wydajnoœæ / Niski pobór mocy: najwy¿sza wydajnoœæ przy niskim
zu¿yciu energii w porównaniu do konkurencyjnych jednostek zapewnia
niskie koszty u¿ytkowania.
Mocny silnik: produkty dostêpne s¹ z silnikami 230V/ 50 Hz oraz
400 V/50 Hz. Przyjazne œrodowisku modele wyposa¿ono w wewnêtrzne
mechaniczne uszczelnienie i uszczelkê zewnêtrzn¹ dla ochrony przed
przeciekami oraz górne i dolne ³o¿yska kulkowe o przed³u¿onej trwa³oœci
smarowane olejem dla doskona³ego ch³odzenia.
Odporne na korozjê: dziêki wykorzystaniu specjalnej anody cynkowej
oraz zastosowaniu wykonanych ze stali nierdzewnej zewnêtrznych
elementów pompy i osprzêtu, mog¹ pracowaæ w s³onowodnym lub
agresywnym œrodowisku.
£atwe w utrzymaniu: czyszczenie obudowy silnika przeprowadza siê
raz do dwóch razy w roku. Cynkow¹ anodê wymienia siê, gdy jest
widocznie zu¿yta (zu¿ycie zale¿y od stopnia agresywnoœci wody
- zbiorniki s³odkowodne œrednio co dwa lata).
W pe³ni przetestowane: posiadaj¹ wymagany na terenie Unii Europejskiej certyfikat CE.
Zasilanie: producent proponuje zakup napowietrzaczy w dwóch
wersjach:
- z gumowanym kablem zasilaj¹cym o d³ugoœci 10 metrów;
- z kablem o d³ugoœci 1 m i hermetycznym, podwodnym z³¹czem
kablowym umo¿liwiaj¹cym przed³u¿enie kabla zasilaj¹cego.
Kotwiczenie: do napowietrzaczy do³¹czono dwie lub trzy 15 metrowe,
plecione, nylonowe cumy.
Gwarancja 24 miesi¹ce.
Wyprodukowana w USA.

Dziêki zwiêkszonej iloœci rozpuszczonego w wodzie tlenu staw bêdzie stanowi³ przyjazne œrodowisko dla zasiedlaj¹cych go gatunków ryb i roœlin.
Zredukowana zostanie iloœæ osadów oraz sk³adników pokarmowych, które w przypadku ich du¿ej iloœci mog¹ byæ powodem nadmiernego rozwoju
niepo¿¹danych glonów.
Powstaj¹ca podczas pracy napowietrzacza pieni¹ca siê woda to przyjemna dla oka alternatywa w stosunku do fontann, gdy bardziej zale¿y nam na
samym napowietrzaniu, ni¿ na uzyskaniu efektu dekoracyjnego.
Napowietrzacze s¹ niezwykle proste w obs³udze , monta¿u i u¿ytkowaniu i znajduj¹ zastosowanie w stawach hodowlanych, w miejskich oczyszczalniach
œcieków, w zak³adach przemys³owych, na miejskich terenach rekreacyjnych jako dodatkowy element krajobrazu oraz na przydomowych zbiornikach
wodnych.
Modele 2400 EAF, 3400 EAF, 4400 EAF s¹ dostêpne w dwóch wersjach: z 10 metrowym kablem zasilaj¹cym lub z hermetycznym podwodnym z³¹czem
kablowym i 1 metrowym odcinkiem kabla.
Modele 8400 EAF, 2.3 EHAF, 3.1 EAF, 3.3 EHAF dostêpne s¹ wy³¹cznie w wersji z hermetycznym podwodnym z³¹czem kablowym i 1 metrowym
odcinkiem kabla, do którego Klient do³¹cza kabel zasilaj¹cy o odpowiedniej d³ugoœci.
Wszystkie napowietrzacze KASCO MARINE to samodzielne, lekkie urz¹dzenia p³ywaj¹ce wyposa¿one w dwie lub trzy, plecione, nylonowe, 15 metrowe
liny do cumowania.
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Dane Techniczne

2400 EAF 000

2400 EAF 000 BS

2400 EAF 010

2400 EAF 010 BS

0,37 kW

0,37 kW

0,37 kW

0,37 kW

Napiêcie

230 V/50Hz

230 V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

Natê¿enie

2,2 A

2,2 A

2,2 A

2,2 A

Minimalna g³êbokoœæ wody

38 cm

38 cm

38 cm

38 cm

Sugerowana powierzchnia stawu

2000 m2

2000 m2

2000 m2

2000 m2

Masa napowietrzacza (p³ywak +pompa)

22,2 kg

26,4 kg

24,5 kg

28,5 kg

Masa p³ywaka

10,4 kg

14,4 kg

10,4 kg

14,4 kg

Masa pompy

11,8 kg

11,8 kg

14,1 kg

14,1 kg

Moc

Wymiary p³ywaka (d³ugoœæ x szerokoœæ x wysokoœæ)

76,2 cm x 76,2 cm x 17,8 cm

76,2 cm x 76,2 cm x 17,8 cm

25,4 cm x 53,3 cm

25,4 cm x 53,3 cm

hermetyczne podwodne z³¹cze kablowe

kabel 10 mb

0,7 kg / h

0,7 kg / h

Wymiary pompy (œrednica x wysokoœæ)
Rodzaj przy³¹cza
Iloœæ dostarczanego tlenu

3400 EAF 000

3400 EAF 000 BS

3400 EAF 010

3400 EAF 010 BS

0,55 kW

0,55 kW

0,55 kW

0,55 kW

Napiêcie

230 V/50Hz

230 V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

Natê¿enie

3,4 A

3,4 A

3,4 A

3,4 A

Minimalna g³êbokoœæ wody

45 cm

45 cm

45 cm

45 cm

Sugerowana powierzchnia stawu

3000 m2

3000 m2

3000 m2

3000 m2

Masa napowietrzacza (p³ywak +pompa)

26,8 kg

30,8 kg

28,6 kg

32,6 kg

Masa p³ywaka

10,4 kg

14,4 kg

10,4 kg

14,4 kg

Masa pompy

16,4 kg

16,4 kg

18,2 kg

18,2 kg

Dane Techniczne
Moc

Wymiary p³ywaka (d³ugoœæ x szerokoœæ x wysokoœæ)

76,2 cm x 76,2 cm x 17,8 cm

76,2 cm x 76,2 cm x 17,8 cm

25,4 cm x 53,3 cm

25,4 cm x 53,3 cm

hermetyczne podwodne z³¹cze kablowe

kabel 10 mb

1,0 kg / h

1,0 kg / h

Wymiary pompy (œrednica x wysokoœæ)
Rodzaj przy³¹cza
Iloœæ dostarczanego tlenu

Dane Techniczne

4400 EAF 000

4400 EAF 000 BS

4400 EAF 010

4400 EAF 010 BS

0,75 kW

0,75 kW

0,75 kW

0,75 kW

Napiêcie

230 V/50Hz

230 V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

Natê¿enie

5,9 A

5,9 A

5,9 A

5,9 A

Minimalna g³êbokoœæ wody

49 cm

49 cm

49 cm

49 cm

Sugerowana powierzchnia stawu

4000 m2

4000 m2

4000 m2

4000 m2

Masa napowietrzacza (p³ywak +pompa)

42,6 kg

42,6 kg

45,8 kg

45,8 kg

Masa p³ywaka

25,2 kg

25,2 kg

25,2 kg

25,2 kg

Masa pompy

17,4 kg

17,4kg

20,6 kg

20,6 kg

Moc

Wymiary p³ywaka (d³ugoœæ x szerokoœæ x wysokoœæ)
Wymiary pompy (œrednica x wysokoœæ)
Rodzaj przy³¹cza
Iloœæ dostarczanego tlenu

91,4 cm x 66,0 cm x 45,7 cm

91,4 cm x 66,0 cm x 45,7 cm

25,4 cm x 63,5 cm

25,4 cm x 63,5 cm

hermetyczne podwodne z³¹cze kablowe

kabel 10 mb

1,3 kg / h

1,3 kg / h

NAPOWIETRZACZE

seria EAF
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NAPOWIETRZACZE

Napowietrzacze
Dane Techniczne

seria EAF
8400 EAF 000

8400 EAF 000 BS

2.3 EHAF 000

2.3 EHAF 000 BS

1,5 kW

1,5 kW

1,5 kW

1,5 kW

Napiêcie

230 V/50Hz

230V/50Hz

400V/50Hz

400V/50Hz

Natê¿enie

8,0 A

8,0 A

2,6 A

2,6 A

Minimalna g³êbokoœæ wody

51 cm

51 cm

51 cm

51 cm

Sugerowana powierzchnia stawu

8000 m2

8000 m2

8000 m2

8000 m2

Masa napowietrzacza (p³ywak +pompa)

46,2 kg

49,4 kg

46,9 kg

50,1 kg

Masa p³ywaka

22,0 kg

25,2 kg

22,0 kg

25,2 kg

Masa pompy

24,2 kg

24,2 kg

24,9 kg

24,9 kg

Moc

91,4 cm x 66,0 cm x 45,7 cm

91,4 cm x 66,0 cm x 45,7 cm

25,4 cm x 63,5 cm

25,4 cm x 63,3 cm

hermetyczne podwodne z³¹cze kablowe

hermetyczne podwodne z³¹cze kablowe

1,9 kg / h

1,9 kg / h

Wymiary p³ywaka (d³ugoœæ x szerokoœæ x wysokoœæ)
Wymiary pompy (œrednica x wysokoœæ)
Rodzaj przy³¹cza
Iloœæ dostarczanego tlenu

3.1 EAF 000

3.1 EAF 000 BS

3.3 EAF 000

3.3 EAF 000 BS

2,2 kW

2,2 kW

2,2 kW

2,2 kW

Napiêcie

230 V/50Hz

230V/50Hz

400 V/50Hz

400V/50Hz

Natê¿enie

11,9 A

11,9 A

4,1 A

4,1 A

Minimalna g³êbokoœæ wody

61 cm

61 cm

61 cm

61 cm

12000 m2

12000 m2

12000 m2

12000 m2

Masa napowietrzacza (p³ywak +pompa)

54,0 kg

60,8 kg

54,7 kg

61,5 kg

Masa p³ywaka

22,0 kg

28,8 kg

22,0 kg

28,8 kg

Masa pompy

32,0 kg

32,0 kg

32,7 kg

32,7 kg

Dane Techniczne
Moc

Sugerowana powierzchnia stawu

91,4 cm x 66,0 cm x 45,7 cm

91,4 cm x 66,0 cm x 45,7 cm

35,6 cm x 81,3 cm

35,6 cm x 81,3 cm

hermetyczne podwodne z³¹cze kablowe

hermetyczne podwodne z³¹cze kablowe

2,3 kg / h

2,3 kg / h

Wymiary p³ywaka (d³ugoœæ x szerokoœæ x wysokoœæ)
Wymiary pompy (œrednica x wysokoœæ)
Rodzaj przy³¹cza
Iloœæ dostarczanego tlenu

Staw przed napowietrzaniem
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Staw w trakcie napowietrzania
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CYRKULATORY - ODLADZACZE

CYRKULATORY - ODLADZACZE

Cyrkulatory - odladzacze

Niezmiernie skuteczn¹ metod¹ poprawienia jakoœci wody jest
zastosowanie urz¹dzeñ takich jak cyrkulatory i odladzacze, które
powoduj¹ sta³y jej ruch w zbiorniku.
Cyrkulatory i odladzacze stosowane w miesi¹cach letnich powoduj¹c
przemieszczanie wody ze spodu ku powierzchni, wyj¹tkowo korzystnie
wp³ywaj¹ na poprawê jakoœci i zwiêkszenie stopnia natlenienia wody.
Wymuszaj¹c ci¹g³y ruch mas wody zapobiegaj¹ nadmiernemu rozwojowi
glonów oraz ograniczaj¹ rozmna¿anie siê komarów. Powoduj¹ równie¿
redukcjê termicznego i chemicznego rozwarstwiania siê wody w
g³êbokich zbiornikach.
W okresie zimowym cyrkulatory i odladzacze mog¹ byæ u¿ywane, aby
przeciwdzia³aæ zamarzaniu wody w stawach chroni¹c sta³e elementy
stawu (np. pomosty) przed niszcz¹cym dzia³aniem lodu i utrzymaæ ci¹g³y
dop³yw tlenu zapobiegaj¹c zimowemu giniêciu ryb.
Cyrkulatory i odladzacze stosuje siê tak¿e w celu wyrównania temperatur
warstw wody w stawie/jeziorze w ci¹gu roku (zapobiegania stratyfikacji
termicznej jeziora/stawu).
W lecie górne warstwy wody nagrzewaj¹ siê szybciej ni¿ dolne, dlatego
ciep³a górna warstwa nie miesza siê z ch³odn¹ wod¹ o wiêkszym ciê¿arze
w³aœciwym. Nastêpuje tzw stagnacja letnia, a miêdzy warstwami
powstaje strefa przejœciowa. Z nastaniem ch³odów temperatura górnej
warstwy spada i zrównuje siê z temperatur¹ ni¿szej warstwy. Wówczas
woda zaczyna cyrkulowaæ w ca³ym zbiorniku (cyrkulacja jesienna)
i g³êbsze warstwy ulegaj¹ natlenieniu. Gdy temperatura wody
powierzchniowej spadnie poni¿ej 4 stopni C, cyrkulacja ustaje i wraz

W zale¿noœci od potrzeb cyrkulatory lub odladzacze mog¹ byæ
montowane w ró¿ny sposób. ( pokazane poni¿ej)

MOCOWANIE:
Odladzacz mo¿e byæ montowany w pozycji pionowej lub umieszczany
pod k¹tem za pomoc¹ nylonowych lub stalowych lin.

ZESTAW DRYFUJ¥CY:
Cyrkulator KASCO MARINE mo¿e byæ zawieszony na dryfuj¹cym
p³ywaku, aby stworzyæ wyd³u¿ony wzór poruszanej wody. Silnik mo¿e
pozostaæ na g³êbokoœci mniejszej ni¿ 0,6 m poni¿ej powierzchni wody
i jest idealny do p³ytkich zbiorników.
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seria ECF, ED

z dalszym spadkiem temperatury zbiornik zamarza. Ustala siê
stratyfikacja zimowa.
Cyrkulatory i odladzacze do wody firmy KASCO MARINE mog¹
redukowaæ rozwarstwienie zbiornika do oko³o 5,5 m g³êbokoœci. Podczas
pracy cyrkulator lub odladzacz przemieszcza zimniejsz¹, pozbawion¹
tlenu wodê z dna ku powierzchni, gdzie woda ogrzewa siê i miesza
z napowietrzon¹ wod¹ powierzchniow¹. Powoduje to wyeliminowanie
rozwarstwienia termicznego wód oraz wyrównanie ich temperatury
w stawie, podwy¿szenie poziomu tlenu i poprawê napowietrzenia stawu.
Cyrkulatory i odladzacze mog¹ byæ wykorzystywane do zapobiegania
zimowemu giniêciu ryb i ochrony sta³ego wyposa¿enia stawu przed
niszcz¹cym dzia³aniem lodu. Podczas ostrej zimy z grubym lodem i obfit¹
pokryw¹ œniegu staw mo¿e byæ nara¿ony na wymieranie ryb spowodowane niskim poziomem tlenu. Gruby lód i obfita pokrywa œnie¿na
przeszkadza œwiat³u s³onecznemu w przenikaniu do wody wywo³uj¹c
zamieranie ¿ycia wodnego. W miarê wymierania organizmów wodnych
postêpuje proces ich rozk³adu, co zu¿ywa wiêkszoœæ z dostêpnego
w stawie tlenu.
W czasie trwania zimy poziom tlenu zmniejsza siê i w rezultacie ryby
mog¹ zacz¹æ wymieraæ.
Cyrkulatory lub odladzacze do wody Kasco bêd¹ przemieszczaæ
cieplejsz¹ wodê z dna ku górze, aby utrzymaæ niezamarzniêt¹ jej
powierzchniê. Wystarczy utrzymaæ 1% powierzchni stawu w stanie
niezamarzniêtym, aby zapobiec niepo¿¹danym skutkom zimy. Zimna
woda zostanie napowietrzona przez pozostawanie w kontakcie z powietrzem i zapobiegnie giniêciu organizmów wodnych.
Cyrkulatory lub odladzacze umieszczane w pobli¿u basenów portowych,
molo, ³odzi potrafi¹ zapobiec kosztownym szkodom powodowanym
przez napieraj¹cy lód poprzez utrzymanie niezamarzniêtej powierzchni
wody wokó³ nich.

W pe³ni przetestowany: posiada wymagany na terenie Unii Europejskiej certyfikat CE.
Zasilanie: producent proponuje zakup cyrkulatorów i odladzaczy
w dwóch wersjach:
- z gumowanym kablem zasilaj¹cym o d³ugoœci 10 metrów;
- z kablem o d³ugoœci 1 m i hermetycznym, podwodnym z³¹czem
kablowym umo¿liwiaj¹cym przed³u¿enie kabla zasilaj¹cego.
Modele 2400 ECF, 3400 ECF, 4400 ECF , 2400 ED, 3400 ED, 4400 ED s¹
dostêpne w dwóch wersjach:
- z 10 metrowym kablem zasilaj¹cym
- z hermetycznym podwodnym z³¹czem kablowym i 1 metrowym
odcinkiem kabla.
Modele 8400 ECF, 2.3 EHCF dostêpne s¹ wy³¹cznie w wersji z hermetycznym podwodnym z³¹czem kablowym i 1 metrowym odcinkiem kabla,
do którego Klient do³¹cza kabel zasilaj¹cy o odpowiedniej d³ugoœci.
Kotwiczenie: do cyrkulatorów i odladzaczy do³¹czono dwie 15 metrowe, plecione, nylonowe cumy.
Gwarancja 24 miesi¹ce.
Wyprodukowana w USA.

Cyrkulatory
2400 ECF 000

2400 ECF 010

0,37 kW

0,37 kW

Napiêcie

230 V/50Hz

230 V/50Hz

Natê¿enie

2,2 A

2,2 A

Masa cyrkulatora

20,4 kg

22,7 kg

Masa p³ywaka

8,6 kg

8,6 kg

Masa pompy

11,8 kg

14,1 kg

71,1 cm x 48,3 cm x 12,7 cm

71,1 cm x 48,3 cm x 12,7 cm

25,4 cm x 53,3 cm

25,4 cm x 53,3 cm

Rodzaj przy³¹cza

hermetyczne podwodne z³¹cze kablowe

kabel 10 mb

Dane Techniczne

3400 ECF 000

3400 ECF 010

0,55 kW

0,55 kW

Napiêcie

230V/50Hz

230V/50Hz

Natê¿enie

3,4 A

3,4 A

Masa cyrkulatora

25,0 kg

26,8 kg

Masa p³ywaka

8,6 kg

8,6 kg

Masa pompy

16,4 kg

18,2 kg

71,1 cm x 48,3 cm x 12,7 cm

71,1 cm x 48,3 cm x 12,7 cm

25,4 cm x 53,3 cm

25,4 cm x 53,3

Rodzaj przy³¹cza

hermetyczne podwodne z³¹cze kablowe

kabel 10 mb

Dane Techniczne

4400 ECF 000

4400 ECF 010

0,75 kW

0,75 kW

Napiêcie

230 V/50Hz

230 V/50Hz

Natê¿enie

5,9 A

5,9 A

Masa cyrkulatora

25,7 kg

28,9 kg

Masa p³ywaka

8,6 kg

8,6 kg

Masa pompy

17,1 kg

20,3 kg

71,1 cm x 48,3 cm x 12,7 cm

71,1 cm x x48,3 com x 12,7 cm

25,4 cm x 63,5 cm

25,4 cm x 63,5 cm

Rodzaj przy³¹cza

hermetyczne podwodne z³¹cze kablowe

kabel 10 mb

Dane Techniczne

8400 ECF 000

2.3 EHCF 000

1,5 kW

1,5 kW

Napiêcie

230 V/50Hz

400 V/50Hz

Natê¿enie

8,0 A

4,1 A

Masa cyrkulatora

32,8 kg

33,6 kg

Masa p³ywaka

8,6 kg

8,6 kg

Masa pompy

24,2 kg

24,9 kg

71,1 cm x 48,3 cm x 12,7 cm

71,1 cm x 48,3 cm x 12,7 cm

25,4 cm x 63,5 cm

25,4 cm x 63,5 cm

hermetyczne podwodne z³¹cze kablowe

hermetyczne podwodne z³¹cze kablowe

Moc

Wymiary p³ywaka(d³ugoœæ x szerokoœæ x wysokoœæ)
Wymiary pompy(œrednica x wysokoœæ)

Moc

Wymiary p³ywaka (d³ugoœæ x szerokoœæ x wysokoœæ)
Wymiary pompy (œrednica x wysokoœæ)

Moc

Wymiary p³ywaka (d³ugoœæ x szerokoœæ x wysokoœæ)
Wymiary pompy (œrednica x wysokoœæ)

Moc

Wymiary p³ywaka (d³ugoœæ x szerokoœæ x wysokoœæ)
Wymiary pompy (œrednica x wysokoœæ)
Rodzaj przy³¹cza

CYRKULATORY

Dane Techniczne

seria ECF
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ODLADZACZE

Odladzacze

seria ED

Dane Techniczne

2400 ED 000

2400 ED 010

0,37 kW

0,37 kW

Napiêcie

230 V/50Hz

230 V/50Hz

Natê¿enie

2,2 A

2,2 A

11,8 kg

14, 1 kg

25,4 cm x 53,3 cm

25,4 cm x 53,3 cm

Rodzaj przy³¹cza

hermetyczne podwodne z³¹cze kablowe

kabel 10 mb

Dane Techniczne

3400 ED 000

3400 ED 010

0,55 kW

0,55 kW

Napiêcie

230V/50Hz

230V/50Hz

Natê¿enie

3,4 A

3,4 A

16,4 kg

18,2 kg

25,4 cm x 53,3 cm

25,4 cm x 53,3

Rodzaj przy³¹cza

hermetyczne podwodne z³¹cze kablowe

kabel 10 mb

Dane Techniczne

4400 ED 000

4400 ED 010

0,75 kW

0,75 kW

Napiêcie

230 V/50Hz

230 V/50Hz

Natê¿enie

5,9 A

5,9 A

17,1 kg

20,3 kg

25,4 cm x 63,5 cm

25,4 cm x 63,5 cm

hermetyczne podwodne z³¹cze kablowe

kabel 10 mb

Moc

Masa
Wymiary pompy (œrednica x wysokoœæ)

Moc

Masa
Wymiary pompy(œrednica x wysokoœæ)

Moc

Masa
Wymiary pompy(œrednica x wysokoœæ)
Rodzaj przy³¹cza

Tabela doboru kabla zasilaj¹cego
Silnik jednofazowy
Silnik 230 V / 50 Hz

30 metrów

60 metrów

90 metrów

2400 E

1.5 mm

2

2.5 mm

2

2.5 mm

2

3400 E

1.5 mm

2

2.5 mm

2

2.5 mm

2

4400 E

1.5 mm

2

2.5 mm

2

4 mm

2

8400 E

2.5 mm

2

4 mm

2

6 mm

2

3.1 E

2.5 mm

2

6 mm

2

6 mm

2

Silnik trójfazowy

32

Silnik 400 V / 50 Hz

30 metrów

60 metrów

90 metrów

2.3 E

2.5 mm

2

2.5 mm

2

2.5 mm

2

3.3 E

2.5 mm

2

2.5 mm

2

2.5 mm

2

5.3 E

2.5 mm

2

2.5 mm

2

4 mm

2

1.5-2.5m

<1.5m

Œrednia g³êbokoœæ stawu

Œrednia g³êbokoœæ stawu
2

2400EJF

2.5-3m

1.5-2.5m

<1.5m

Œrednia g³êbokoœæ stawu

Œrednia g³êbokoœæ stawu

Œrednia g³êbokoœæ stawu
2

2400EAF

2.5-3m

1.5-2.5m

<1.5m

Œrednia g³êbokoœæ stawu

Œrednia g³êbokoœæ stawu

Œrednia g³êbokoœæ stawu

2

2,000 m

2

3400EJF

4400EJF

4400EJF

4400EJF

2,000 m

2400ECF

2.5-3m

1.5-2.5m

<1.5m

Œrednia g³êbokoœæ stawu

Œrednia g³êbokoœæ stawu

Œrednia g³êbokoœæ stawu
2

2,000 m

2

2400ECF

2400ECF

2400ECF

3400ECF

* Powy¿sze dane dotycz¹ regularnych kszta³tów stawów: okr¹g, elipsa, kwadrat.

1,000 m

2

<1,000 m

2400ECF

2400ECF

2400ECF

2400ECF

2400ECF

2400ECF

2400ECF

>3m

2

2400EAF

2400EAF

3400EAF

3400EAF

Cylkulatory Seria ECF

1,000 m

2

<1,000 m

2

2400EAF

2400EAF

2400EAF

2400EAF

Œrednia g³êbokoœæ stawu

Ca³kowita powierzchnia stawu

1,000 m

2400EJF

3400EJF

3400EJF

3400EJF

2400EAF

2400EAF

2400EAF

>3m

Œrednia g³êbokoœæ stawu

Ca³kowita powierzchnia stawu

2

3,000 m

2

3400EVFX

4400EVFX

4400EVFX

4400EVFX

2

2

3,000 m

2

3400ECF

3400ECF

3400ECF

3400ECF

3,000 m

3400EAF

3400EAF

3400EAF

3400EAF

3,000 m

4400EJF

4400EJF

8400EJF*

8400EJF*

Napowietrzacze Seria EAF

<1,000 m

2400EJF

2400EJF

2400EJF

>3m

Ca³kowita powierzchnia stawu

2,000 m

3400EVFX

3400EVFX

3400EVFX

4400EVFX

2

2

5,000 m

4,000 m

2

4400ECF

4400ECF

4400ECF

4400ECF

5,000 m

2

4400ECF

4400ECF

4400ECF

4400ECF

2

4400EAF

4400EAF

4400EAF

6,000 m

2

3.1EVFX*

3.1EVFX*

3.1EVFX*

3.1EVFX*

2

2

6,000 m

2

4400ECF

4400ECF

4400ECF

4400ECF

*3.1EAF = 3.3EHAF

6,000 m

8400EAF*

8400EAF*

8400EAF*

8400EAF*

*3.1EJF = 3.3EHJF

6,000 m

3.1EJF*

3.1EJF*

3.1EJF*

3.1EJF*

* 3.1EVFX = 3.3 EVFX

8400EAF*

2

8400EJF*

8400EJF*

3.1EJF*

* 8400EAF = 2.3 EHAF

4,000 m

4400EAF

4400EAF

4400EAF

4400EAF

2

2

3.1EJF*

5,000 m

3.1EVFX*

3.1EVFX*

3.1EVFX*

3.1EVFX*

4,000 m
5,000 m
* 8400EJF = 2.3 EHJF

8400EJF*

8400EJF*

8400EJF*

8400EJF*

4,000 m

4400EVFX

4400EVFX

3.1EVFX*

3.1EVFX*

Seria EVFX

Fontanny dekoracyjne Seria EJF

1,000 m

2

<1,000 m

2400EVFX

2400EVFX

2400EVFX

3400EVFX

2400EVFX

Œrednia g³êbokoœæ stawu

Ca³kowita powierzchnia stawu

2400EVFX

2.5-3m

Œrednia g³êbokoœæ stawu

2400EVFX

2400EVFX

>3m

Œrednia g³êbokoœæ stawu

Fontanny napowietrzaj¹ce

2

2

12,000 m

3.1EAF*

3.1EAF*

3.1EAF*

3.1EAF*

2

2

>6,000 m

2

0,75 kW na ka¿de 4,000m

0,75 kW na ka¿de 4,000m

0,75 kW na ka¿de 4,000m

2

2

2

2

2

2

2

0,75 kW na ka¿de 4,000m

8,000 m

8400EAF*

8400EAF*

8400EAF*

8400EAF*

>6,000 m

1,5 kW na ka¿de 4,000m

1,5 kW na ka¿de 4,000m

1,5 kW na ka¿de 4,000m

2

2

2

2

2

2

>12,000 m

2

0,75 kW na ka¿de 4,000m

0,75 kW na ka¿de 4,000m

0,75 kW na ka¿de 4,000m

0,75 kW na ka¿de 4,000m

>8,000 m

1,1 kW na ka¿de 4,000m

1,1 kW na ka¿de 4,000m

1,1 kW na ka¿de 4,000m

1,1 kW na ka¿de 4,000m

1,5 kW na ka¿de 4,000m

8,000 m

3.1EVFX*

3.1EVFX

3.1EVFX*

3.1EVFX*

2

2

2

2

Dobór fontann, napowietrzaczy i cyrkulatorów w zale¿noœci od wielkoœci stawu

Wy³¹czny dystrybutor w Polsce
firmy KASCO MARINE INC.

KORRO PLUS
ul. Sochaczewska 3
85-769 Bydgoszcz
tel/fax: +48 52 347 55 05
e-mail: biuro@fontanny24.pl
e-mail: fontanny@korro.com.pl
www.fontanny24.pl

