El vostre
estany de jardí
Material, productes
i consells per crear
i mantenir el vostre
jardí aquàtic
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Ciència i tecnologia de
l’equilibri del medi aquàtic
L’aigua és omnipresent, des dels primers jardins
de la Roma antiga fins als parcs actuals. Per
fer-ne un autèntic paradís aquàtic, aquesta
aigua s’ha de gestionar de manera professional.
Aquatic Science ha creat solucions tècniques
que permeten filtrar l’aigua de manera eficaç
i solucions puntuals que permeten regular
l‘equilibri del medi aquàtic. Aquatic Science, que
posseix unes eines úniques per al tractament
natural de l’aigua, es converteix en el soci
perfecte dels actors tradicionals de la gestió dels
jardins aquàtics, tant si volem construir com si
volem transformar el paradís aquàtic que sempre
hem somniat.

Les fulles mortes, el pòl•len, el menjar per als
peixos i altres tipus de residus constitueixen una
contaminació orgànica que afecta de manera
negativa l’ecosistema aquàtic (transparència de
l’aigua, proliferació de les algues, sedimentació...),
així com la salut dels éssers vius presents. Aquests
residus s’han de reciclar mitjançant una filtració
mecànica i biològica adequada i eficaç per combatre
la formació a l’aigua de substàncies perjudicials
(amoníac, nitrits, fosfats....). Per tal d’aconseguir
mantenir un medi estable, Aquatic Science ha

desenvolupat una àmplia gamma de productes i
solucions innovadores que responen a la majoria de
les necessitats. Tant si es tracta d’un estany nou com
un d’existent, Aquatic Science ofereix una gamma
TEC per a la filtració biològica de l’aigua i una
gamma NEO per a la millora del medi aquàtic.

La Natura ens inspira,

i en controlem els efectes !
Advertència: ens reservem el dret de fer petites modificacions en la informació d’aquest catàleg sense
previ avís. Les fotos que il·lustren els productes són extracontractuals i no es corresponen completament a
la realitat. A partir de la publicació d’aquest document, totes les versions anteriors perden la seva validesa.
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Salut de l’aigua
Productes d’excepció
per millorar el
medi aquàtic
Tant si es tracta:
• de condicionar l’aigua de l’aixeta afavorint-ne la filtració
• de corregir el pH i la duresa aportant vitamines i oligoelements, lluitant contra l’excés
d’algues o afavorint la mineralització de la matèria orgànica
• d’utilitzar una preparació de bacteris de gran
concentració per afavorir la filtració, reduir els residus
orgànics i el llot, lluitar contra les aigües verdes i les
algues filamentoses...
El saber fer i l’experiència dels nostres científics
garanteixen una eficàcia d’excepció i avantatges
inigualables.
NEO també és part del nostre Futur. Aquatic Science
no para en la seva dedicació per al desenvolupament
sostenible unint, per exemple, formulacions amb
productes que no són perjudicials per al nostre planeta.
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Comencem amb bon peu
optinit
Optinit conté minerals i bacteris nitrificants que afavoreixen
l’inici del procés de la filtració biològica.
S’ha de fer servir en el moment de la primera posada en marxa,
després de l’hivern, d’un tractament o quan hi ha hagut un
tall d’electricitat o qualsevol altre factor que hagi pertorbat la
filtració.

oxygen
Afegir petites quantitats d’Oxygen Vital o Oxygen Longue
Action sempre serà beneficiós per a l’estany i la filtració
biològica, especialment durant els períodes de tempestes o en
moments delicats, com durant el tractament de l’aigua verda,
per exemple.

Ref.
NEONIT012F
NEONIT025B
NEOOXY020F
NEOOXY040B

Article
Optinit 12000 FR
Optinit 25000
Oxy-gen vital 20000 FR
Oxy-gen vital 40000
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Seguim com cal
biobooster

biobooster +

Tractament preventiu

Tractament curatiu

Biobooster és un preparat remineralitzant
que enforteix els bacteris bons. El seu efecte
incomparable en la filtració, els llots, els filaments i
altres residus es nota de seguida. Uns dies després
del tractament, la reducció d’aquests residus i d’allò
que comporten és radical. Biobooster, combinat de
manera regular amb Bactogen, aportarà un equilibri
inigualable i una transparència màxima a l’aigua.

Biobooster + és una formulació concentrada
pensada per millorar l’activitat dels microorganismes
beneficiosos de l’estany.

Biobooster no conté cap mena de tòxic, actua per al
vostre estany i protegeix el medi ambient.

No conté agents fitosanitaris ni productes tòxics per a
la filtració, el medi ambient ni els peixos, que resten
més forts i sans.
Un cop s’afegeixen a l’estany, les perles concentrades
comencen a desfer-se i, en poques hores, es pot
apreciar el seu efecte incomparable sobre les algues
filamentoses. A continuació, Biobooster + estimula
el desenvolupament dels bacteris, fet que resulta en
l’eliminació total d’algues i residus.
L’endemà, cal portar a terme una cura de cinc dies
amb Bactogen.

Ref.
NEOBAC006F
NEOBAC012B
NEOBAC025B
NEOBAC040B
NEOBAC200B
NEOBAC600B
PRDBAC003F
NEOBBO015F
NEOBBO030B
NEOBBP006B
NEOBBP012B
NEOBBP020B
NEOBBP150B
NEOBBP500B
PRDBBP003F
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Article
Bactogen 6000 FR
Bactogen 12000
Bactogen 25000
Bactogen 40000
Bactogen 200 m3
Bactogen 600 m3
Bactogen 3000 FR (1 pièce)
Biobooster 15000 FR
Biobooster 30000
Biobooster + 6000
Biobooster + 12000
Biobooster + 20000
Biobooster + 150 m3
Biobooster + 500 m3
Biobooster + 3000 FR (1 pièce)
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bactogen
Bactogen és una barreja de bacteris bons, d’enzims,
de minerals i d’oligoelements que afavoreix el
manteniment durant quasi tot l’any.
A partir d’una temperatura constant de l’aigua de
10 ºC, els tractament setmanals permeten reduir
els llots, millorar la qualitat biològica de l’aigua
així com el cicle de depuració dels contaminants
orgànics i prevenir l’aigua verda i les algues
filamentoses.
Mitjançant l’ús combinat amb Biobooster i
Biobooster+, el manteniment es redueix amb la
garantia d’una filtració més ben equilibrada.

Feina curosa
ph / gh / kh+
S’han de vigilar de prop alguns paràmetres, com l’aigua de
pluja i altres factors que actuen reduint la quantitat de minerals
essencials per mantenir la qualitat i l’estabilitat de l’ecosistema.
Cal mesurar la seva concentració i corregir-la quan sigui
necessari. S’han de fer proves regulars (Mineral Lab Test) amb
l’ajuda d’un proveïdor o personalment, amb el suport del
programa gratuït Aqualyser (www.aqualyser.be).

optiminera

L’equilibri del vostre
estany només es pot
garantir mitjançant un
seguiment regular de
l’equilibri mineral, la
clau de l’ecosistema
aquàtic!

Els minerals naturals d’Optiminera optimitzen el pH i la
duresa de manera duradora. Optiminera ajuda a aclarir
l’aigua, disminueix els fosfats, accelera la reducció dels
llots i ajuda a l’estabilització de l’estany (prevenció de
malalties).
Ref.
NEOGHP001B
NEOGHP005B
NEOGHP015B
NEOKHP001B
NEOKHP005B
NEOKHP015B
NEOPHP001B
NEOPHP005B
NEOPHM001B
NEOPHM005B
NEOMIN100B
NEOMIN200B

Article
NEO GH + 1 Kg
NEO GH + 5 Kg
NEO GH + 15 Kg
NEO KH + 1 Kg
NEO KH + 5 Kg
NEO KH + 15 Kg
NEO pH + 1 kg
NEO pH + 5 kg
NEO pH - 1 Kg
NEO pH - 5 Kg
Optiminera 100000
Optiminera 200000
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neutralizer
Neutralizer neutralitza el clor de l’aigua de l’aixeta
i elimina els metalls pesants que són tòxics per als
peixos, les plantes i els bacteris bons.
Únic: Neutralizer millora la filtració biològica alhora
que aporta un substrat adient per als bacteris bons.

optirain
Optirain lluita contra els efectes perjudicials de
l’aigua de pluja (pluges àcides), fent que sigui
menys agressiva i eliminant moltes de les seves
substàncies tòxiques.

optiwinter
Protegeix l’ecosistema dels rigors de l’hivern, permet
un nou inici primaveral suau i prevé les inestabilitats
que perjudiquen els peixos i la filtració.

Optirain també aporta la flora bacteriana
imprescindible.

Ref.
NEONEU010B
NEONEUAQUF
NEORAN005B
NEORAN010B
NEOWIN005B
NEOWIN010B
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Article
Neutralizer 10000
Neutralizer aquarium FR
Optirain 5000
Optirain 10000
Optiwinter 5000
Optiwinter 10000

Mesurar és controlar!
Les eines d’anàlisi i d’interpretació que ha creat Aquatic
Science permeten una gestió adequada de l’equilibri de la
vostra piscina amb una facilitat sorprenent!

Mineral i Biofilt Lab Test
Gràcies a mètodes innovadors, aquests equips d’anàlisi
d’aigua ofereixen una alta precisió en les mesures i són
molt fàcils d’utilitzar.
Mineral Lab Test és un test en gotes que permet
determinar els paràmetres de la mineralització (pH, KH,
GH, CO2). Biofilt Lab Test és un test en pols en forma
de càpsules d’una simplicitat excepcional. Permet
comprovar l’efectivitat de la filtració biològica (amoníac,
fosfats, nitrits, nitrats, etc.)
Réf.
LABBLT001C
LABMLT001C

Article
Biofilt Lab test (NO2, NO3, NH3 / NH4+)
Mineral Lab test (pH, KH, GH, CO2)

Aqualyser
Aqualyser és un programa gratuït d’interpretació de
paràmetres de l’aigua que permet una gestió adequada
de l’aigua dels estanys i de les zones de bany. Ajuda a
trobar un diagnòstic, prescriu el tractament necessari,
suggereix possibles causes i dóna consells precisos i
adaptats.
Aqualyser ofereix molts avantatges :
• Informació científica detallada de les dades
analitzades;
• Gestió d’un nombre infinit de piscines i d’anàlisis;
• Historial complet de les dades;
• Edició de gràfiques, taules, etc.

Feu servir
aliments
adaptats
Per garantir una aigua de qualitat fora de dubtes, cal
alimentar els peixos amb productes de primera qualitat i
que generin pocs residus.
Ichi Food és una gamma adaptada i d’assimilació
alta que respon a les necessitats específiques de cada
estació. Gràcies a aquest programa alimentari, els
peixos generen menys residus.
S’actua així al fons del problema per al bé comú.

Menys
residus =
menys
manteniment
= estalvi !

www.aquatic-science.com
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La filtració biològica
Material de gamma alta
per a la depuració de l’aigua
El principi de la filtració és senzill: una
bomba fa circular l’aigua de l’estany cap a
un filtre mecanobiològic i un esterilitzador UV
mitjançant una tècnica provada i dominada a
la perfecció. Tot i que el principi és simple, la
seva realització és més complicada. Equilibrar
un ecosistema aquàtic requereix la tecnologia
més avançada i material adaptat. En funció del
cas, es distingeixen tres modes principals de
muntatge: amb bomba, gravitatori o a pressió.
Es pot instal·lar fàcilment un sistema de
filtració amb bomba en aquells estanys ja
existents o que són petits.

10
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Tot i que escollir una bomba immergida en una
filtració amb bomba és l’opció més econòmica,
es recomana triar una bomba seca d’aspiració
en superfície i del fons.
Si es construeix un estany gran, l’elecció de la
tècnica de filtració dependrà de l’arquitectura
de l’entorn i del pressupost.
En funció del cas, s’optarà per un muntatge
gravitatori o a pressió. Aquatic Science ha
desenvolupat una filtració biològica adaptada
a tots els sistemes.

La filtració per bomba
Es tracta del sistema més senzill d’instal·lar i també el més estès. Una bomba
immergida a l’estany (1) envia l’aigua a un esterilitzador UV (2) i després a
un filtre «shark» per on passa per una doble filtració mecànica i biològica (3).
L’aigua, perfectament depurada, retorna de manera natural a l’estany mitjançant
una cascada, per exemple.

2

3

Aquest sistema es pot adaptar mitjançant una bomba seca que permet
l’aspiració en superfície (skimmer) i del fons (bonera de fons), amb l’avantatge
que és més potent i, per tant, més econòmic.

1

La filtració gravitatòria
Aquesta tècnica és més complicada d’instal·lar, és menys habitual i es reserva
per als aficionats avançats. L’aigua arriba a un filtre per gravetat (Shark
gravitatori) mitjançant un skimmer (2) i una bonera de fons (1). Una bomba (4)
l’aspira a la sortida del filtre (3) per retornar-la a l’estany després de passar per
un esterilitzador UV o Uvozone® (5). L’avantatge principal d’aquesta tècnica
és l’absència de canonades o de bombes visibles a l’estany i el fet que el filtre
es pot instal·lar en un local tècnic enterrat. Té un altre avantatge: El retorn de
l’aigua a pressió es pot dividir i dirigir alhora.

2

5

3
4

1

La filtració a pressió
És el millor per les piscines naturals o els estanys de primer nivell. S’aspira
l’aigua fora de l’estany mitjançant un skimmer (2) o una bonera de fons (1)
i aquesta passa per un prefiltre (3) abans de ser recuperada per la bomba
(4). Després, s’envia a un filtre «shark bead» (6) un cop feta una eventual
segona prefiltració fina en un polivòrtex (5). Quan surt del filtre, passa per un
esterilitzador UV o Uvozone® (7).

2
5

6

3
1

7

4
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La hidràulica
El domini dels moviments de l’aigua
L’optimització dels moviments de l’aigua (la hidràulica) és la base de la qualitat futura de l’estany. El
ritme de substitució de l’aigua bruta, el pas per la filtració, la manera com es capta o es rebutja l’aigua
així com el sistema en el seu conjunt determinaran l’èxit o el fracàs de la realització. Això no obstant,
aquesta etapa sovint es passa per alt i genera tota mena de problemes d’algues, de pòsits al fons o de
residus a la superfície.

La recollida de les aigües en superfície
Generalment, es fan servir skimmers clàssics. Als
estanys, es fan servir de vegades skimmers en
superfície ja que tenen l’avantatge de ser més
econòmics i poder suportar cabals superiors als dels
skimmers estàndard.
La captació de l’aigua del fons
Generalment, es tendeix a captar l’aigua de la
zona o zones més profundes de l’estany. També pot
resultar útil captar l’aigua del fons del llacunatge,
d’una caixa de coberta...
Es pot fer de dues maneres: immergint una bomba
a l’estany, a la part més profunda, que donarà
com a resultat una instal·lació antiestètica que,
per tant cal reservar per a les zones amagades, o
instal·lant una bonera de fons a les zones visibles
o a les piscines que, com en el cas de l’skimmer
12
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estàndard, s’encastarà al gruix de la paret durant la
construcció.
El rebuig
Un cop depurada l’aigua captada, ha de tornar a
l’estany. La canonada que es fa servir (n’hi pot haver
moltes) es pot unir a una «boca de rebuig» que
travessa la paret de l’estany o es pot disposar de tal
manera que permeti un rebuig lliure. En aquest cas,
s’ha d’amagar en una cascada, per exemple.
El retorn de l’aigua es fa generalment a la superfície
si és gravitatori o alguns centímetres per sota, si
és a pressió. Excepte en alguns casos concrets,
poques vegades es retorna l’aigua al fons. Les zones
de rebuig s’han d’escollir amb cura per crear un
corrent d’aigua que porti els residus cap a les zones
d’aspiració. El rebuig, per tant, s’oposa generalment
a l’aspiració.

Finalment, el rebuig es pot fer servir per crear
tota mena de detalls estètics, com cascades,
trencaaigües o rius, o dispositius tècnics, com
l’oxigenació, el pas cap a un llacunatge o un
sistema de postfiltració.
Convé parar compte ja que, com en el cas de
l’aspiració, el rebuig no es fa sense haver-lo calculat
prèviament. Cada secció de la canonada i cada
boca de rebuig han de poder suportar un cabal
òptim i, sobretot, màxim. Caldrà doncs calcular-ne
la quantitat adequada en funció del cabal i del tipus
de sistema instal·lat.
La bomba
Quan s’ha determinat el ritme de renovació, el tipus
de circuits i la filtració, cal escollir la bomba que
millor s’adapti a allò que es vulgui fer.
Més enllà del seu consum, del preu i d’algunes
característiques secundàries, una bomba
es caracteritza pel seu cabal a una pressió
determinada.
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pro-jet
Bomba silenciosa
d’alt rendiment
•B
 ombes monobloc autoaspirants, compactes ;
•C
 oberta transparent empernable (easy open) ;
• Molt alt rendiment hidràulic ;
• Ultrasilenciós ;
• E ix equilibrat d’acer inoxidable 316 l, cos en
compòsit armat ;
• Coixinets de rodolament amb doble segellament ;
• Motor de resina IP 55 - Classe F ;
• Compatible amb l’aigua de mar ;
• Protecció tèrmica incorporada ;
• Ecoregulables ;
• Disponibles en monofase o trifase ;
•G
 arantia de dos anys excepte peces de desgast i mà
d’obra.
Totes les bombes Pro Jet es validen al nostre banc de
proves. Tots els registres indicats són dades reals (cabal
net).
El model de la bomba dóna una indicació del cabal real
(exemple: la Pro-Jet SE 26/8 dóna 26 m³/h a 8 mca).

14
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PRO-JET SE SERIE

• Autoaspirant a 1,5 m.
• Cistella gran amb prefiltre incorporat amovible.
• Connexions de sèrie: Ø 50 mm F per segellar.

• Autoaspirant a 2m.
• Cistella gran amb prefiltre incorporat amovible.
• Prestacions i rendiment hidràulic d’excepció.
• Connexions de sèrie: Ø 63 mm F per segellar.

Aplicació :
Filtració amb un cabal de 10 a 12 m³/h net.

Aplicació : Filtració amb un cabal de 10 a 40 m³/h net.

24

24

21

21

18

18

HAUTEUR MANOMÉTRIQUE (en m)

Per tant, la gamma de bombes
Pro-Jet s’ha creat específicament
per respondre a les exigències
imposades pel muntatge
d’un circuit hidràulic eficient i
econòmic.

PRO-JET PE SERIE

HAUTEUR MANOMÉTRIQUE (en m)

Per saber si hem triat la bomba
adequada, cal considerar que
el cabal desitjat és el que es
mesurarà al final del cicle de
filtració i no pas la quantitat
d’aigua que surt de la bomba,
sense accessoris.
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PRO-JET TE SERIE
Aplicació :
• Piscines obertes al públic
• Sistemes de natació a contracorrent
• Cascades i rius
• Qualsevol aplicació de cabal important i de
pujada feble: de 40 a 100 m³/h net.

24

21

18

HAUTEUR MANOMÉTRIQUE (en m)

• Autoaspirant a 2 m lineals i conducte de Ø 90 mm,
únicament si munta el prefiltre TE.
• Bomba centrífuga monobloc amb turbina radial d’alt
rendiment
• Rendiment hidràulic molt alt amb cabals importants
(de 40 a 100 m³/h)
• Ejecció excèntrica
• Cos de material inalterable (NORYL)
• Entrada i sortida de rosca 2’’ ¾ Connexions roscades
2’’ ¾ - per segellar 90 mm M incloses
• Prefiltre gran d’entrada 110 mm opcional.
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regulador / flow control
Un estalvi global d’electricitat
de fins al 80 % !
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regulador pro-jet
L’ús d’un regulador de cabal permet disminuir molt el consum. S’ha
d’alimentar en 230 V monofàsic i ha d’alimentar una bomba Pro-Jet SE en
trifase. El corrent altern en trifase no és necessari, només es farà servir el
230 V monofàsic.
Hi ha tres reguladors per a cada potència de la bomba.
Comproveu que la capacitat de sortida del regulador és suficient en relació
a la bomba.
KW
CV
Corrent de sortida (A)
Per bomba Pro-Jet Tri a

0,75
1
4,3
SE 22/8 (1 CV)

1,5
2
7
SE 28/8 (2 CV)

2,5
3
10,5
SE 39/8 (3 CV)

Exemple real amb una bomba de 3 CV (Pro-Jet 39/8 Tri) instal·lada en un
circuit normal :
Velocitat
Cabal net (m3/h)
Consum (W)
Pressió de sortida (Bar)

100%
39
1782
1,1

50%
17
322
0,3

20%
5
130
0

flow control
• Controlareu la vostra bomba a través d’un comandament a
distància.
• Milloreu el consum gràcies als cabals preprogramats.
• Podreu gaudir d’una solució contra les gelades, d’estalvi durant les
vacances, d’una neteja eficaç, etc.
Flow Control és un equip elèctric premuntat i preprogramat que permet
alimentar una bomba Pro-Jet i controlar-ne el cabal amb un comandament
a distància.
Es preinstal·la amb quatre programes (mode eco, repòs, hivern i arrencada/
intensiu), cadascun amb un (o diversos) cabals adaptats i amb el consum
elèctric consegüent (de 150 a 2000 W per un cabal entre 4 i 40 m³/h net).

Variar la velocitat de la
bomba Pro-Jet permet
disminuir considerablement el
consum elèctric.
Cal tenir en compte, però,
que la pèrdua de pressió
limitarà la reducció de
velocitat de la bomba i,
per tant, només disposareu
del 50 % del cabal abans
d’ajustar el regulador al
50 %.
Ref.
PMSPJP10ME
PMSPJS18ME
PMSPJS18TE
PMSPJS20ME
PMSPJS20TE
PMSPJS22ME
PMSPJS22TE
PMSPJS26ME
PMSPJS26TE
PMSPJS28ME
PMSPJS28TE
PMSPJS34ME
PMSPJS34TE
PMSPJS39ME
PMSPJS39TE
PMSPJT40TE
PMSPJT70ME
PMSPJT80TE
PMSPJT87TE
PMSPJT93TE

Article
Pompe Pro Jet PE 10/6 Mono
Pompe Pro Jet SE 18/8 Mono
Pompe Pro Jet SE 18/8 Tri
Pompe Pro Jet SE 20/8 Mono
Pompe Pro Jet SE 20/8 Tri
Pompe Pro Jet SE 22/8 Mono
Pompe Pro Jet SE 22/8 Tri
Pompe Pro Jet SE 26/8 Mono
Pompe Pro Jet SE 26/8 Tri
Pompe Pro Jet SE 28/8 Mono
Pompe Pro Jet SE 28/8 Tri
Pompe Pro Jet SE 34/8 Mono
Pompe Pro Jet SE 34/8 Tri
Pompe Pro Jet SE 39/8 Mono
Pompe Pro Jet SE 39/8 Tri
Pompe Pro Jet TE 40/8 Tri
Pompe Pro Jet TE 70/8 Mono
Pompe Pro Jet TE 80/8 Tri
Pompe Pro Jet TE 87/8 Tri
Pompe Pro Jet TE 93/8 Tri

Consum

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Velocitat del motor
Descripció
max 13.5 m3/h - 0.33 CV - 0.25 kW (230 V) - In/Out : 50 mm F
max 25 m3/h - 0.50 CV - 0.37 kW (230 V) - In/Out : 50/63 mm F
max 25 m3/h - 0.50 CV - 0.37 kW (230/400 V) - In/Out : 50/63 mm F
max 26 m3/h - 0.75 CV - 0.55 kW (230 V) - In/Out : 50/63 mm F
max 26 m3/h - 0.75 CV - 0.55 kW (230/400 V) - In/Out : 50/63 mm F
max 27 m3/h - 1 CV - 0.74 kW (230 V) - In/Out : 50/63 mm F
max 27 m3/h - 1 CV - 0.74 kW (230/400 V) - In/Out : 50/63 mm F
max 29 m3/h - 1.5 CV - 1.10 kW (230 V) - In/Out : 63 mm F
max 29 m3/h - 1.5 CV - 1.10 kW (230/400 V) - In/Out : 63 mm F
max 31 m3/h - 2 CV - 1.46 kW (230 V) - In/Out : 63 mm F
max 31 m3/h - 2 CV - 1.46 kW (230/400 V) - In/Out : 63 mm F
max 37 m3/h - 2.5 CV - 1.83 kW (230 V) - In/Out : 63 mm F
max 37 m3/h - 2.5 CV - 1.83 kW (230/400 V) - In/Out : 63 mm F
max 42 m3/h - 3 CV - 2.19 kW (230 V) - In/Out : 63 mm F
max 42 m3/h - 3 CV - 2.19 kW (230/400 V) - In/Out : 63 mm F
max 78 m3/h - 2.1 CV - 1.55 kW (230/400 V) - In/Out : 90 mm M- Sur cmd
max 84 m3/h - 2.92 CV - 2.15 kW (230 V) - I/O : 90 mm M - Sur cmd
max 93 m3/h - 3.46 CV - 2.55 kW (230/400 V) - I/O : 90 mm M - Sur cmd
max 97 m3/h - 4 CV - 2.95 kW (230/400 V) - I/O : 90 mm M - Sur cmd
max 107 m3/h - 5.5 CV - 4.05 kW (230/400 V) - I/O : 90 mm M - Sur cmd

VARFLW001B Flow Control 1 CV
VARFLW002B Flow Control 2 CV
VARFLW003B Flow Control 3 CV
VARCEV001E
VARCEV003E
VARVAR001B
VARVAR002B
VARVAR003B

Coffret électrique pour variateur 1 et 2 CV
Coffret électrique pour variateur 3 CV
Variateur de débit Pro Jet jusque 1 CV Tri
Variateur de débit Pro Jet jusque 2 CV Tri
Variateur de débit Pro Jet jusque 3 CV Tri

www.aquatic-science.com
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perfect
Bombes immergibles
de molt baix consum
• Bombes molt silencioses i econòmiques. El seu disseny
s’ha optimitzat per aconseguir prestacions molt altes i un
enviament de cabals, detalls clau per assolir un consum
mínim.
• Turbina que permet el rebuig dels residus de fins a 8 mm
• Previstes per resistir l’ús continu
• Eix i palier del motor ceràmics
• Protecció tèrmica contra les sobrecàrregues elèctriques
(reactivació automàtica)
• Filtre de succió fet amb materials de primera qualitat, robust i
sense manteniment necessari
• Superfície d’aspiració molt gran
• Connexions elèctriques enfonsades a la resina per garantir
una protecció òptima

18
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Especificacions tècniques
Perfect Pomp

5000

7000

10000

13000

16000

20000

24000

Watt

49

78

105

158

200

260

440

Cabal max (m³/h)

5,1

7,2

10,1

12,95

15,9

19,2

24

Alçada màx.

1,85

2,5

3,5

3,6

4,5

6,5

8

HAUTEUR DE REFOULEMENT
8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

PERFECT 5000

PERFECT 7000

PERFECT 10000

PERFECT 13000

PERFECT 16000

PERFECT 20000

0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

CAPACITÉ DE REFOULEMENT (l/min)

Ref.
PMIPER005E
PMIPER007E
PMIPER010E
PMIPER013E
PMIPER016E
PMIPER020E
PMIPER024E

Article
Pompe Perfect 5000
Pompe Perfect 7000
Pompe Perfect 10000
Pompe Perfect 13000
Pompe Perfect 16000
Pompe Perfect 20000
Pompe Perfect 24000

Descripció
Max 5100 l/h, 49 W (230V), H Max 1.85 m.
Max 7200 l/h, 78 W (230V), H Max 2.5 m.
Max 10100 l/h,105 W (230V), H Max 3.5 m.
Max 12950 l/h, 158 W (230V), H Max 3.6 m.
Max 15900 l/h, 200 W (230V), H Max 4.5 m.
Max 19200 l/h, 260 W (230V), H Max 6.5 m.
Max 24000 l/h, 440 W (230V), H Max 8 m.

www.aquatic-science.com
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polyvortex
Prefiltre centrífug
El polivòrtex és un veritable «depurador» d’aigua.
Permet disminuir el manteniment del filtre principal,
ja que s’haurà de netejar amb menys freqüència i
només caldran alguns litres d’aigua.
L’aparell funciona sota el principi de la filtració
centrífuga. L’aigua s’envia a pressió amb múltiples
«hidrociclons» que generen un important efecte
centrífug. Els sediments es concentren al centre del
remolí i s’acumulen en un col·lector transparent que
es neteja per una simple purga. L’aigua neta puja per
seguir el trajecte original cap al filtre principal.
El polivòrtex es col·loca directament darrere de la
bomba per aprofitar-ne la pressió i crear minivòrtexs.
El polivòrtex consumeix molt poca aigua i no
necessita corrent elèctric.

20
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Especificacions tècniques
Polyvortex Mini

Polyvortex

Polyvortex pro

Connector in/out

50 mm

63 mm

63 mm

Purga

Vanne de purge filetée 3/4’’

1’’ à coller
1’’ – vanne quart de tour taraudée.
(F 32 mm ou M 40 mm adaptable) Prévoir raccord fileté 1’’ - à coller
50/63 mm

Cabal max./min.

16,5 / 3 m³/h

30 / 3 m³/h

Ref.
PREPOLFIXB
PREPOLMEDE
PREPOLMINB
PREPOLPROB

30 / 5 m³/h

Article
Fixation murale pour Polyvortex pro
Polyvortex
Polyvortex mini
Polyvortex pro

www.aquatic-science.com
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shark
El filtre multicambra
compacte

Més petits i més potents !
Els filtres Shark són més petits que els filtres multicambra clàssics i
més eficaços: el substrat s’ha estudiat especialment per permetre un
desenvolupament bacterià clarament superior al dels altres filtres.
El prefiltre integrat, un substitut més eficient que el filtre de tambor, permet
una freqüència de manteniment més baixa que la dels filtres multicambra
clàssics.
Els filtres Shark despunten perquè són una solució potent i econòmica.
La gamma de filtres Shark abasta sis models compactes d’ús professional
que s’adapten a tots els volums, de 0 a 150 m³, per instal·lacions amb
bomba o gravitatòries.

22
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Com funciona la filtració ?
• Un prefiltre mecànic, el Shark Sieve (1), imbatible
amb la brutícia, reté tots els residus visibles gràcies
a una reixeta autonetejadora (2) de 300 µ. Aquesta
depuració preliminar aporta un segon tractament
essencial a l’aigua: L’escolament comporta un
fenomen de superoxigenació essencial per als
bacteris de la filtració, que veuen com el seu
rendiment es multiplica.

Avantatges :
• Després es fa una segona depuració mitjançant
raspalls (3), a continuació passa per Biozeopond (4)
i l’aigua creua els compartiments dels filtres Shark,
plens de Biocérapond (5), una ajuda bacteriana de
rendiment inigualable.
• Els compartiments són grans i amples per afavorir
la decantació. El cabal optimitzat afavoreix els
intercanvis bioquímics naturals dels «bacteris bons».
• El fons és únic i s’ha dissenyat per recollir els
residus decantats (6), que s’evacuaran mitjançant
una comporta.
• A cada model, s’integra un dispositiu de ventilació
(7), a més dels dos compartiments, per afavorir les
reaccions bioquímiques, que demanden de molt
d’oxigen, fins al final del recorregut.

SHARK 15

SHARK 25
SHARK 100

• Prefiltre

mecànic 300 µ
• L es ranures Easy Clean permeten netejar i
instal·lar els raspalls fàcilment.
•A
 utoportants: No cal enterrar-los ni cal cap
mena d’estructura externa.
• T apadores lleugeres i sòlides, foradades per
afavorir els intercanvis de gasos.
•R
 esistència al pas del temps garantida i
demostrada (fibra de vidre + topcoat +
gelcoat)
• T rajecte de l’aigua optimitzat: desguàs baix,
upflow, ventilació a contracorrent
• Disseny compacte

SHARK 35

SHARK 60
SHARK 150

www.aquatic-science.com
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SHARK 15
Aquest filtre, igual d’eficaç amb un estany ple de
peixos de 5 m³ com amb una bassa d’aigua natural
d’uns 15 m³ (sense peixos), ofereix un rendiment
excepcional i unes dimensions reduïdes.
Es presenta amb la forma de dos mòduls superposats.
El superior s’encarrega de la prefiltració mecànica
ultrafina. La part inferior emmagatzema 30 l de
Biocerapond.
Es recomana afegir un esterilitzador UV i una bomba
d’aire Hi Blow HP 20 per obtenir una instal·lació
òptima.

SHARK 25 & 35
Dos models semblants, tot i que de mida i capacitat
diferents, permeten respondre a les necessitats de
depuració, anant d’estanys plens de peixos de 10 m³ a
piscines o estanys naturals petites de 35 m³ (i més si es
complementen amb un llacunatge).
Amb la prefiltració mecànica de 0,3 mm del Shark Sieve
300, el pas per vuit raspalls, la zona de Biozeopond i
la decantació optimitzada l’aigua ja ha perdut la major
part d’impureses abans de passar pel Biocerapond. La
capacitat de colonització bacteriana sorprenent (de
1.450 a 3.000 m²/ m³!) del Biocerapond es fa palesa
en els seus resultats que no deixen de sorprendre.
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Es recomana afegir un esterilitzador UV i una bomba
d’aire Hi Blow HP 20. També es pot fer servir una HP
60 per ventilar en dos punts o més.

SHARK 60
L’aigua segueix el mateix trajecte que en els Shark
25 i 35 abans de passar, de baix a dalt, per dos
compartiments grans plens de Biocerapond.
Hi ha una ventilació de sèrie prevista (bomba opcional).
Mitjançant una connexió senzilla de 16/18 mm, es
crea una ventilació potent a contracorrent a la paret
doble que hi ha entre els dos darrers compartiments.
Ofereix rendiments tan sorprenents com els Shark 25
i 35, tot i que el seu compartiment addicional permet
filtrar estanys de fins a 60 m³ (30 m³ si contenen molts
peixos).
Es recomana fer servir una Hi Blow HP 20 per oxigenarlo, així com l’estany (HP 80 per a una oxigenació més
potent de l’estany).
Aquest model munta una ventilació a contracorrent
a l’upflow entre els compartiments 2 i 3 (connexió
acanalada de 16-18 mm).

SHARK 100 & 150
L’aigua segueix el mateix trajecte que en els Shark 25
i 35 abans de creuar, de baix a alt, dos compartiments
immensos plens de Biocerapond (els compartiments
grans dels filtres Shark s’han optimitzat per obtenir
una velocitat d’1 a 3 m/s per obtenir una decantació i
intercanvis bioquímics òptims al Biocerapond).
Hi ha una ventilació de sèrie prevista (bomba opcional).
Mitjançant una connexió senzilla de 16/18 mm, es
crea una ventilació potent a contracorrent a la paret
doble que hi ha entre els dos darrers compartiments.
Ofereixen rendiments tan sorprenents com els Shark
25 i 35, tot i que el seu compartiment addicional
permet filtrar zones de bany de fins a 150 m³ (estanys
amb peixos de 50 a 80 m³, segons el model).
Es recomana fer servir la Hi Blow HP 20 per oxigenarla. Es farà servir una altra bomba per ventilar l’estany
(HP 80 a 120 en funció de la cubicació de l’estany).
Livré complet avec deux Shark Sieve 300, aération
(hors pompe) couvercles, substrats, raccords et vannes.
Aquests models munten una ventilació a contracorrent
a l’upflow entre els compartiments 2 i 3 (connexió
acanalada de 16-18 mm).

SHARK gravitaire
Els tres models més grans de filtres multicambra Shark
també estan disponibles en versió gravitatòria.
A més dels nombrosos avantatges de bombament que
ofereix Shark, posseeix les característiques següents:
• El dispositiu de ventilació està integrat (fora de
la bomba) en cada model per tal d’optimitzar
les reaccions biològiques (que requereixent molt
d’oxigen) fins al final del procés.
• Sense tapa (opcional) ni Sieve.
• Dos sistemes d’alimentació i dues sortides de
110 mm
• Possibilitat de muntatge en bombament:
La prefiltració és menys precisa que la del model en
bombament, però la instal·lació és més discreta.

Especificacions tècniques
SHARK

15/5

25/10

35/15

60/30

100/50

150/80

Cabal optima piscina (m³/h)

3a5

5a8

9 a 13

13 a 16

24 a 27

28 a 32

Cabal optima koi (m³/h)

2a5

5a8

7 a 11

12 a 15

17 a 21

25 a 29

Cabal max. filtre (m³/h)

7

14

14

16

27

33

Sieve 300

1

1

1

1

2

2

Volum Biocerapond (l)

30

55

90

140

340

560

Compartiments

1

2

2

3

3

3

Sortida (mm)

50

90

90

110

110

110

Dimensions L x l x H (mm)
Alçada amb Sieve 300

sieve 300

16,5

614*340*375 650*560*570 900*560*600 1410*560*680 2165*725*755 2675*880*930 614*349*375
745

945

975

1055

1130

1305

SHARK gravitaire

60/30

100/50

150/80

Cabal optima piscina (m³/h)

13 a 16

24 a 27

28 a 32

Cabal optima koi (m³/h)

12 a 15

17 a 21

25 a 29

Cabal max. filtre (m³/h)

16

27

33

Volum Biocerapond (l)

140

340

560

Nombre de chambres

3

3

3

110

110

110

1410*560*685

2165*725*755

2675*880*910

Sortida (mm)
Dimensions L x l x H (mm)
Ref.
FMCSHP015B
FMCSHP025B
FMCSHP035B
FMCSHP060B
FMCSHP100B
FMCSHP150B
FMCSHG060B
FMCSHG100B
FMCSHG150B

Article
Shark 15/5 complet (Biocerapond)
Shark 25/10 complet (Brosses + Biocerapond)
Shark 35/15 complet (Brosses + Biocerapond)
Shark 60/30 complet (Brosses + Biocerapond)
Shark 100/50 complet (Brosses + Biocerapond)
Shark 150/80 complet (Brosses + Biocera)
Shark 60/30 gravitaire
Shark 100/50 gravitaire
Shark 150/80 gravitaire

www.aquatic-science.com
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shark bead
Filtre biològic
El Shark Bead és un filtre de pressió amb un substrat
format per bales de plàstic i de forma determinada que
permet el sobredesenvolupament bacterià.
Els bacteris «bons» es desenvoluparan al voltant
d’aquestes bales, formant així el biofilm.
Aquest desenvolupament bacterià impedeix que els
residus, fins i tot els més petits, travessin aquestes
masses filtrants i transforma els residus tòxics en
elements innocus.
L’aigua no havia estat mai tan depurada.
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La filtració mecànica

La depuració biològica

L’efecte de vòrtex (1) permet eliminar les partícules
en suspensió més grans (>50 µ). Les partícules més
petites (> 20 µ) queden retingudes per les bales (2)
gràcies a la xarxa creada pel biofilm bacterià (3).
Aquest procés s’anomena «bioabsorció». Aquesta
xarxa, desenvolupada a escala microscòpica,
retindrà la majoria de residus, fins i tot aquells
que no es poden veure a simple vista. Shark Bead
retindrà el 100 % de les partícules grans i el 48 %
de les partícules de 5 à 10 µ, en condicions de
maduresa biològica i amb un bon
manteniment.

Els bacteris que es desenvolupen a la superfície de
les bales (2) formen un biofilm (3) que transformarà
els residus nitrogrenats tòxics (amoníac i nitrit) en
elements innocus (nitrats).
Si s’aporta a aquestes colònies bacterianes l’entorn
necessari que permet un desenvolupament òptim, el
biofilm es desenvolupa en un «magma» compacte.
D’aquesta manera, la depuració biològica és òptima
i pot tenir lloc la desnitrificació necessària per lluitar
contra les algues. S’obté així un cicle complet, difícil
d’aconseguir amb la resta de sistemes de filtració.

Avantatges :
• A diferència dels filtres de bales (bead filters),
que necessiten l’alimentació constant d’una
bomba d’alta pressió, el Shark Bead accepta,
durant la filtració, un regulador de cabal o Flow
Control, reduint d’aquesta manera el consum
d’energia. Això té a veure amb la forma única
de les bales i a la seva manera peculiar de
remoure l’aigua.
• El Shark Bead accepta un cabal fort. L’aigua es
distribueix d’una manera òptima gràcies a un
doble mesclador d’aspes obliqües.
• Les bales, gràcies a la seva forma específica i
la seva rugositat, permeten desenvolupar un
biofilm més eficaç que en altres filtres de bales.

Especificacions tècniques
Shark Bead 45/25 Shark Bead 80/45 Shark Bead 110/60 Shark Bead 170/110
Volum interior (m³)

115

150

280

Volum beads

70

100

170

460
250

Vol. piscina/koï max. (m³)

45/25

80/45

110/60

170/110

Cabal opt./max. (m³/h)

10/15

15/20

22/30

30/40

Connexió vàlvula de 6 vies Taraudé 1’’ 1/2

Taraudé 1’’ 1/2

Taraudé 2’’

Taraudé 2’’ 1/2

Connexió purge

Roscada 3/4””

Roscada 3/4””

Roscada 3/4””

Ref.
FSPSHB045E
FSPSHB080E
FSPSHB110E
FSPSHB170E
FSPSKBSUBE
VANVBT003E

Roscada 3/4””

Article
Shark Bead 45/25
Shark Bead 80/45
Shark Bead 110/60
Shark Bead 170/110
Substrat de filtration pour Shark Bead (25 Kg/50L)
Vanne à bille taraudée 3/4’’

www.aquatic-science.com
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No oblideu els bacteris !

Els bacteris bons requereix un suport de fixació
adaptat per poder desenvolupar-se

Biocerapond

Biozeopond

• Utilització i manteniment senzills
• Filtració eficaç des del punt de vista mecànic i
biològic
• Ceràmica inerta: sense residus i no calen químics
• No es deteriora, es pot reutilitzar fins a l’infinit. Es
pot barrejar o combinar amb d’altres substrats.
• Sense passos preferents de l’aigua; passa per totes
les masses filtrants de manera uniforme, no només
per la superfície o les zones buides del substrat.
• Diverses densitats, mides i formes per crear
variacions en la velocitat del corrent. S’obté així
una millor mescla, una millor oxigenació i més
poder depurador!
• La forma molt porosa en xarxa confereix una
superfície de fixació bacteriana important.
• La filtració mecànica és d’allò més potent, amb
una eficàcia clarament superior a la de les masses
filtrants clàssiques, sobretot quant a la uniformitat
del pas per la ceràmica i per la superfície de
fixació.
Réf.
SDFBCP002B
SDFBCP004B
SDFBCP100B
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Article
BioCeraPond (Koi Mix Special) 20L
BioCeraPond (Koi Mix Special) 40L
BioCeraPond (Koi Mix Special) 1000 L
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• No s’embussa. S’han acabat els maldecaps deguts
a l’encallament dels compartiments de filtració.
Es neteja completament amb el contracorrent, la
purga del compartiment o amb l’ajuda d’aigua a
pressió.
• Si es fa servir en el llacunatge, BioCeraPond
estimula el creixement de les plantes i afavoreix
l’arrelament..

Reconegut per la seva capacitat per atrapar l’amoníac, aquest mineral també suposa un suport bacterià
fantàstic, capaç de tenir un rol principal en la lluita
contra els nitrits, els nitrats i els fosfats.
Es pot fer servir de tres maneres: en massa filtrant
biològica permanent, en massa filtrant temporal per
solucionar els problemes dels nitrits o de l’amoníac
(després d’un tractament, per exemple) o en substrat,
ideal per a la plantació.
En filtració, cal un mínim d’1 kg/m3 d’aigua a filtrar.
Biozeopond es regenera de manera infinita. Només
cal mullar en una solució saturada de sal de cuina i
esbandir a fons.
Réf.
SDFBZP001B
SDFBZP005B
SDFBZP010B

Article
BioZeoPond 1 Kg
BioZeoPond 5 Kg
BioZeoPond 10 Kg

Els raspalls

Exemples d’utilització dels raspalls
Rebuig horitzontal
Eliminació dels residus i
manteniment.

Rebuig vertical
Més rendiment.

Els raspalls Aquatic Science, que s’utilitzen en filtració
mecànica, afavoreixen l’eliminació de partícules en
suspensió, etapa vital en tot sistema de filtració.
En filtració biològica, els filaments es dissenyen per
maximitzar la superfície de colonització dels bacteris útils.
Amb d’una precisió de filtració de 50 µ, els raspalls
Aquatic Science es fabriquen amb el propilè de millor
qualitat, enrotllat en dues varetes d’acer inoxidable
formant dos raspalls cilíndrics acabats en forma d’una
pràctica anella per penjar-los. Per seguretat, l’altre extrem
està cobert amb un protector de plàstic.
Els raspalls Aquatic Science tenen una vida útil
pràcticament il·limitada, són fàcils d’utilitzar, eficaços i
mantenen la seva forma al llarg del temps.

Mides dels raspalls

020 cm

015 cm
010 cm

7,5 cm

10

cm
1

10

2

30

3

50
60

2

30
3

16,5 cm
40

50
4

60
5

70
6

1

20

40

12,5 cm
20

4

5

Exemple: Calen 20 raspalls de 15 cm de diàmetre
per omplir un compartiment de 65 cm x 52,5 cm.

Ref.
SDFB10030E
SDFB10040E
SDFB10050E
SDFB10100E
SDFB15030E
SDFB15040E
SDFB15050E
SDFB15060E
SDFB15075E
SDFB15080E
SDFB20040E
SDFB20050E

Article
Brosse AS 30 cm x 10 cm
Brosse AS 40 cm x 10 cm
Brosse AS 50 cm x 10 cm
Brosse AS 100 cm x 10 cm
Brosse AS 30 cm x 15 cm
Brosse AS 40 cm x 15 cm
Brosse AS 50 cm x 15 cm
Brosse AS 60 cm x 15 cm
Brosse AS 75 cm x 15 cm
Brosse AS 80 cm x 15 cm
Brosse AS 40 cm x 20 cm
Brosse AS 50 cm x 20 cm
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uvozone®
Purificador de triple acció
La natura com a model
L’ull humà no pot veure una part de la llum
solar. És el cas dels rajos ultraviolats, que
destrueixen els microorganismes perjudicials en
pocs segons, fet que garanteix una desinfecció
eficaç de l’aigua. Aquests rajos UV tenen una
altra avantatge: Poden actuar sobre l’oxigen i
produir ozó. L’ozó és tot un purificador que, a
la natura, destrueix tota mena de substàncies
tòxiques i deixa una aigua perfectament
depurada.
L’Uvozone funciona de la mateixa manera.
Utilitza els rajos UV per desinfectar i per
purificar de manera natural l’aigua gràcies a la
combinació de rajos solars amb l’ozó.
Un sistema innovador permet muntar
i desmuntar la bombeta i la coberta
de quars sense eines i sense risc de
trencar-les. I la rosca translúcida permet
controlar sempre el funcionament de la
bombeta.
30
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El cicle de l’ozó
a la natura

El cicle de l’ozó a
l’Uvozone

Per la influència dels rajos UV del sol (1), l’oxigen
(2) de l’aire es divideix en dos àtoms (3) per després
formar una molècula d’ozó (4). L’ozó reacciona per
eliminar els agents contaminants (5) alliberant una
molècula d’oxigen.

Mitjançant una bombeta UV específica (1), a més de
la destrucció de germens i patògens, s’irradia l’aire
amb llum ultraviolada que transforma l’oxigen en
ozó (2).
La barreja d’aire i ozó s’injecta al circuit d’aigua
abans de l’Uvozone® (3). L’ozó (4) porta a l’oxidació
dels organismes patògens presents a l’aigua i de les
matèries tòxiques en solució. A continuació, l’aigua
passa per la cambra de reacció (5) on s’esterilitza
mitjançant rajos UV.

2

5

1

3

4

Avantatges :
• Doble efecte mitjançant l’ús d’una làmpada UV
• Oxigenació que compensa el consum d’oxigen
de Shark Bead.
• Mortalitat del 99,9 % dels organismes
perjudicials
• Oxidació de moltes substàncies persistents
• Millora del rendiment de la filtració biològica
gràcies a la sinergia real entre els dos aparells
• Produeix una aigua totalment sana i natural
• Preparació econòmica i ecològica de l’aigua
• Estalvi en productes de tractament
• Afavoreix el benestar
• Manteniment mínim sense risc per la qualitat
de l’aigua.
• Eliminació de l’ozó a la sortida

Especificacions tècniques

Les bombetes creades amb la tecnologia
Amalgam integrades en els esterilitzadors
Uvozone® produeixen una potència prop de
tres vegades superior al HO (High Output) i
fins a deu vegades superior a les bombetes
tradicionals. Aquestes bombetes ofereixen
diverses opcions multicromàtiques que fan
que l’esterilització sigui més potent gràcies
a un gran espectre d’efectivitat.
PATENTED/BREVETÉ

AMALGAM

Uvozone 450

Uvozone 750

Bombeta

AS Amalgame

AS Amalgame

Connexió

63 mm a encolar

63 mm a encolar

Cabal màxim estany

28 m³

37 m³

Cabal màxim piscina

18 m³

37 m³

Ballast

Electronique AS

Electronique AS

Puissance (230/50Hz)

120 W

180 W

Vida de la bombeta

13000 h

13000 h

Ref.
UVZUVM750B
UVZUVZ450B
UVZUVZ750B

Article
Uvozone 750 M
Uvozone 450
Uvozone 750

TECHNOLOGY
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AS-UV
Esterilitzadors UV-C Amalgam
• Cos en PEHD acabat granulós
• Es pot instal·lar a l’exterior
• Manteniment senzill gràcies a un sistema únic:
muntatge i desmuntatge de la bombeta i de la
funda de quars sense eines ni risc de trencament
• S’encén després d’un preescalfament, fet que
n’allarga la vida.
• Balast electrònic amb díodes de control de
funcionament
• Estanquitat de doble junta
• Cable endoll emmotllat de 2 m
• Garantia de 5 anys per al cubell i de 2 anys per
als components electrònics (tret de la bombeta i la
funda de quars)

32
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Especificacions tècniques
as-uv

5

10

20

30

40

50

65

Dimensions reactor (L x D)

41,2 x 11 cm

41,2 x 14 cm

65,5 x 11 cm

65,5 x 14 cm

80,2 x 14 cm

89,8 x 14 cm

89,8 x 14 cm

In / Out reactor

1’’1/2 fileté

2’’ fileté

2’’ fileté

2’’ fileté

2’’ fileté

3’’ fileté

3’’ fileté

50 mm F

63 mm F

63 mm F

63 mm F

63 mm F

90 mm F

90 mm F

Connector in / out
Pressió maximum (bar)

3

3

3

3

3

3

3

Cabal maximum (m³/h)

10

15

20

25

30

35

40

112 W

127 W

172 W

Bombeta

AS Amalgame

Ballast

Electronique AS

230/50 Hz

Ref.
UVCASP005B
UVCASP010B
UVCASP020B
UVCASP030B
UVCASP040B
UVCASP050B
UVCASP065B

42 W

Article
AS UV 5
AS UV 10
AS UV 20
AS UV 30
AS UV 40
AS UV 50
AS UV 65

42 W

63 W

90 W

Les bombetes creades amb la tecnologia Amalgam
integrades en els esterilitzadors AS-UV produeixen
una potència prop de tres vegades superior al HO
(High Output) i fins a deu vegades superior a les
bombetes tradicionals. Aquestes bombetes ofereixen
diverses opcions multicromàtiques que fan que
l’esterilització sigui més potent gràcies
a un gran espectre d’efectivitat.

PATENTED/BREVETÉ

AMALGAM

TECHNOLOGY
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Taula de configuració
del vostre sistema de filtració Aquatic Science
Volum de l’estany

0 - 5 m³

5 - 10 m³

Gravitatòria

10 - 15 m³

0 - 5 m³

5 - 10 m³

Per bomba

Shark 15

Shark 25

Per bomba

Shark 15

Per bomba

Pressió

34
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40 - 50 m³

50 - 60 m³

Shark gravitaire 100/50

S

Shark gravitaire 100/50

Shark gravitaire 60/30

Volum de l’estany

Pressió

30 - 40 m³

Shark gravitaire 60/30

Gravitatòria

Pressió

20 - 30 m³

Shark gravitaire 60/30

Gravitatòria

Volum de l’estany

15 - 20 m³

10 - 15 m³
Shark 35

20 - 25 m³

30 - 35 m³

10 - 15 m³

35 - 40 m³
Shark 100

Shark 35
Shark 25

5 - 10 m³

25 - 30 m³

Shark 60

Shark 25
Shark 15

0 - 5 m³

15 - 20 m³

S

15 - 20 m³

Shark Bead 45

Shark 60
Shark 35

20 - 25 m³

25 - 30 m³

Shark 60

30 - 35 m³

35 - 40 m³

Shark Bead 80

Shark Bead 45
Shark Bead 45

Shark Bead 80

60 - 70 m³

70 - 80 m³

80 - 90 m³

90 - 100 m³

100 - 110 m³

110 - 120 m³

Shark gravitaire 150/80
Shark gravitaire 150/80

0

Shark gravitaire 100/50

40 - 50 m³

Shark gravitaire 150/80

50 - 60 m³

60 - 70 m³

70 - 80 m³

80 - 90 m³

90 - 100 m³

100 - 110 m³

110 - 120 m³

Shark 150
Shark 100

Shark 150
Shark 100

40 - 50 m³

50 - 60 m³

60 - 70 m³

Shark Bead 110

Shark 150

70 - 80 m³

80 - 90 m³

Shark Bead 110
Shark Bead 80

90 - 100 m³

100 - 110 m³

110 - 120 m³

120 - 130 m³

Shark Bead 170
Shark Bead 170
Shark Bead 110

Shark Bead 170

www.aquatic-science.com
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Aliment veterinari de
rendiment inigualable
Raons per escollir un aliment de primer qualitat per als peixos ?

COULEURS
KLEUREN

Per obtenir colors brillants: Els aliments
Ichi Food contenen una barreja exclusiva de pigments naturals que ofereixen
una coloració brillant dels peixos.

Per tenir la millor salut: Els nostres
granulats, elaborats per veterinaris i
VETERINARY
biòlegs, s’enriqueixen amb tota mena
FORMULATED
de vitamines i immunostimulants que
milloren la resistència a les malalties.

ASSIMILATION
VERTERING

Gràcies a la digestibilitat perfecta,
aconseguida amb ingredients «predigerits», es maximitza l’assimilació i els
rendiments. La reducció de residus és

visible.
Una ració perfectament equilibrada per
a tot l’any: El programa Ichi Food s’ha
dissenyat per respondre a les necessitats específiques de cada estació i
garanteix rendiments mai vistos.
Estalvis amb un preu del menjar sorprenentment baix: L’alt valor nutritiu
(els peixos necessiten menys quantitat
ÉCONOMIQUE
ECONOMISCH
d’aliment.), la reducció visible dels residus, el preu excepcional per la qualitat proposada...
36
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són factors que garanteixen una relació qualitatpreu òptima.

PREVENTION
ALGUES-ALGEN
PREVENTIE

Pel medi ambient: Els aliments professionals Ichi Food s’han formulat per
reduir al màxim la contaminació orgànica i les seves conseqüències.

Tampoc cal oblidar la seguretat d’un producte de
primera qualitat, controlat durant tot el procés de
producció (traçabilitat), l’exclusivitat de les nostres
fórmules sense equivalent al mercat i pel gust: Els
vostres peixos no ho podran resistir! !
Aquestes són les raons que expliquen el perquè
del reconeixement i la utilització del programa
Ichi Food per part dels professionals. Els seus
campions són més macos i més sans.
Els colors són brillants.

NATURAL
PIGMENTS

ENERGY

Si voleu garantir el benestar dels vostres peixos, escolliu l’aportació nutricional que
respon exactament a les seves necessitats :
Cada estació i cada mida té la seva alimentació.
Tots els aliments Aquatic Science contaminen molt poc gràcies al seu elevat nivell d’assimilació i es
poden dispensar diverses vegades al dia a partir del moment que la temperatura de l’aigua és de com
a mínim 9-10 ºC. És preferible fer menjades petites. En cas d’excés, elimineu els residus i disminuïu la
ració.

ichi food winter

ÉNERGIE
ENERGY

NATURE
FRIENDLY

ichi food all seasons
>10°C

4-5mm

< min. 25 cm >

6-7mm

ÉCONOMIQUE
ECONOMISCH

NATURE
FRIENDLY

COULEURS
KLEUREN

ichi food excellent

IDEALE T° IDÉALE

< min. 15 cm >

Durant l’estiu: colors, salut i vigor

IDEALE T° IDÉALE

>18°C

medium

maxi

ichi food summer

IDEALE T° IDÉALE

< min. 7 cm >

Abans i després de l’hivern: energia i assimilació
Kcal

IDEALE T° IDÉALE

mini
2-3mm

NATURE
FRIENDLY

ÉCONOMIQUE
ECONOMISCH

Quan fa més calor: creixement, salut i colors

ÉCONOMIQUE
ECONOMISCH

COULEURS
KLEUREN

Tot l’any: salut, colors i vigor

COULEURS
KLEUREN
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ichi food winter

ichi food summer

• Aliment professional per a peixos decoratius.
• Formulació veterinària adaptada per a la preparació o la recuperació de
l’hivern.
• Fabricat amb matèries primeres de primera qualitat i d’assimilació alta.

• Aliment professional per a peixos decoratius.
• Formulació veterinària especialment adaptada a l’estiu.
• Fabricat amb matèries primeres de primera qualitat per garantir una assimilació i un rendiment òptims.

Molt nutritiu i d’assimilació fàcil, ICHI FOOD WINTER va bé per a totes les estacions. A més, està especialment indicat per als climes més extrems i de cara a la
preparació de l’hivern. Es tracta d’un aliment ideal per dispensar quan la temperatura de l’aigua va dels 10 als 15 ºC.

L’aliment d’estiu que utilitzen els criadors de kois, que n’aprecien el rendiment en
el creixement, els colors i el vigor dels peixos. Es pot fer servir tot l’any (> 10 ºC).
Resulta ideal per establir una ració de manteniment durant aquells períodes en
què la temperatura de l’aigua va dels 15 als 20 ºC.

Garanteix l’aportació energètica òptima i necessària dels kois i d’altres ciprínids
durant aquest període de l’any.

Ref.
ICFWIN200B
ICFWIN201B
ICFWIN202B
ICFWIN204B
ICFWIN215B
ICFWIN401B
ICFWIN402B
ICFWIN404B
ICFWIN415B
ICFWIN601B
ICFWIN602B
ICFWIN604B
ICFWIN615B
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Article
ICHI FOOD Winter mini 2-3 mm 0.5 Kg
ICHI FOOD Winter mini 2-3 mm 1 Kg
ICHI FOOD Winter mini 2-3 mm 2 Kg
ICHI FOOD Winter mini 2-3 mm 4 Kg
ICHI FOOD Winter mini 2-3 mm 15 Kg
ICHI FOOD Winter medium 4-5 mm 1 Kg
ICHI FOOD Winter medium 4-5 mm 2 Kg
ICHI FOOD Winter medium 4-5 mm 4 Kg
ICHI FOOD Winter medium 4-5 mm 15 Kg
ICHI FOOD Winter maxi 6-7 mm 1 Kg
ICHI FOOD Winter maxi 6-7 mm 2 Kg
ICHI FOOD Winter maxi 6-7 mm 4 Kg
ICHI FOOD Winter maxi 6-7 mm 15 Kg

www.aquatic-science.com

Ref.
ICFSUM200B
ICFSUM201B
ICFSUM202B
ICFSUM204B
ICFSUM215B
ICFSUM401B
ICFSUM402B
ICFSUM404B
ICFSUM415B
ICFSUM601B
ICFSUM602B
ICFSUM604B
ICFSUM615B

Article
ICHI FOOD Summer mini 2-3 mm 0.5 Kg
ICHI FOOD Summer mini 2-3 mm 1 Kg
ICHI FOOD Summer mini 2-3 mm 2 Kg
ICHI FOOD Summer mini 2-3 mm 4 Kg
ICHI FOOD Summer mini 2-3 mm 15 Kg
ICHI FOOD Summer medium 4-5 mm 1 Kg
ICHI FOOD Summer medium 4-5 mm 2 Kg
ICHI FOOD Summer medium 4-5 mm 4 Kg
ICHI FOOD Summer medium 4-5 mm 15 Kg
ICHI FOOD Summer maxi 6-7 mm 1 Kg
ICHI FOOD Summer maxi 6-7 mm 2 Kg
ICHI FOOD Summer maxi 6-7 mm 4 Kg
ICHI FOOD Summer maxi 6-7 mm 15 Kg

ichi food excellent
• L’aliment ideal per a les carpes koi, el més complet del mercat.
• Fórmula veterinària especialment adaptada per cobrir les necessitats d’un
bon creixement i per oferir una resistència òptima a les malalties.
• Fabricat amb matèries primeres de primera qualitat per garantir una assimilació i un rendiment òptims.
• Sense farines a base de carns o aviram, sense OMG.
Ric en proteïnes, vitamines, immunostimulants i pigments naturals, ichi food
excellent fa que els peixos esdevinguin molt competitius des del punt de vista del
vigor, el color, la salut i el creixement. Es recomana per als períodes més calorosos
(> 18 ºC) o durant els períodes de reproducció, després d’un tractament o d’una
malaltia, durant la preparació d’un concurs per fer destacar els colors...

ichi food all seasons
• Aliment professional per a peixos decoratius.
• Fórmula veterinària per a l’alimentació durant tot l’any, a partir dels 10 °C.
• Fabricat amb matèries primeres de primera qualitat per garantir una assimilació i un rendiment òptims.
• Enriquit amb vitamines, minerals i pigments naturals.
• Sense colorants.
ICHI FOOD All Season és un aliment professional òptim. Contamina poc i està
pensat per aportar als peixos vigorosos el règim complet que necessiten. Es pot
fer servir tot l’any (> 10 ºC) i és ideal per establir una ració de manteniment amb
un creixement òptim i colors brillants.

Molt poc contaminant tot i ser molt nutritiu!

Si es complementa o es substitueix pel programa estacional d’Aquatic Science
(Ichi Food winter, Summer i Excellent), veureu els avantatges, ideal per respondre
a les necessitats que varien en funció de la temperatura.

Ref.
ICFEXC200B
ICFEXC201B
ICFEXC202B
ICFEXC204B
ICFEXC215B
ICFEXC401B
ICFEXC402B
ICFEXC404B
ICFEXC415B
ICFEXC601B
ICFEXC602B
ICFEXC604B
ICFEXC615B

Ref.
ICFALL200B
ICFALL201B
ICFALL202B
ICFALL204B
ICFALL215B
ICFALL401B
ICFALL402B
ICFALL404B
ICFALL415B
ICFALL601B
ICFALL602B
ICFALL604B
ICFALL615B

Article
ICHI FOOD Excellent mini 2-3 mm 0.5 Kg
ICHI FOOD Excellent mini 2-3 mm 1 Kg
ICHI FOOD Excellent mini 2-3 mm 2 Kg
ICHI FOOD Excellent mini 2-3 mm 4 Kg
ICHI FOOD Excellent mini 2-3 mm 15 Kg
ICHI FOOD Excellent medium 4-5 mm 1 Kg
ICHI FOOD Excellent medium 4-5 mm 2 Kg
ICHI FOOD Excellent medium 4-5 mm 4 Kg
ICHI FOOD Excellent medium 4-5 mm 15 Kg
ICHI FOOD Excellent maxi 6-7 mm 1 Kg
ICHI FOOD Excellent maxi 6-7 mm 2 Kg
ICHI FOOD Excellent maxi 6-7 mm 4 Kg
ICHI FOOD Excellent maxi 6-7 mm 15 Kg

Article
ICHI FOOD All seasons mini 2-3 mm 0.5 Kg
ICHI FOOD All seasons mini 2-3 mm 1 Kg
ICHI FOOD All seasons mini 2-3 mm 2 Kg
ICHI FOOD All seasons mini 2-3 mm 4 Kg
ICHI FOOD All seasons mini 2-3 mm 15 Kg
ICHI FOOD All seasons medium 4-5 mm 1 Kg
ICHI FOOD All seasons medium 4-5 mm 2 Kg
ICHI FOOD All seasons medium 4-5 mm 4 Kg
ICHI FOOD All seasons medium 4-5 mm 15 Kg
ICHI FOOD All seasons maxi 6-7 mm 1 Kg
ICHI FOOD All seasons maxi 6-7 mm 2 Kg
ICHI FOOD All seasons maxi 6-7 mm 4 Kg
ICHI FOOD All seasons maxi 6-7 mm 15 Kg
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ichi food jumbo

ichi food sinking

Els kois adults, com fan les carpes, extreuen una part de la seva alimentació
del llot, que remenen amb la seva boca especialment adaptada. Aquest llot ric,
present als dipòsits de llot, els proporciona les aportacions vegetals necessàries,
a més d’animals petits (cucs, larves, crustacis...), imprescindibles per garantir una
salut de ferro.

ichi food sinking és un aliment pensat per als esturions i altres peixos de fons,
molt ric en energia, que es diposita al fons i es manté molt estable a l’aigua. El
seu equilibri entre proteïnes i lípids s’ha estudiat especialment per als peixos
carnívors o de fons d’aigua freda (esturions, carpes, tenques, carpes koi, myxocyprinus...).

Ichi Food Jumbo és un aliment especialment desenvolupat sobre la base d’aquest
principi natural. Consisteix en un granulat gros que es diposita al fons que imita
la composició dels nutrients presents al llot natural. Conté una gran quantitat de
vegetals, a més de proteïna animal, vitamines i àcids grassos per garantir una
salut òptima tot l’any. És molt estable a l’aigua, fet que permet als peixos descobrir-lo quan cerquen al llot fora del període d’alimentació.

Ref.
ICFSIN301B
ICFSIN303B
ICFSIN315B
ICFSIN601B
ICFSIN603B
ICFSIN615B

Article
ICHI FOOD Sinking 3 mm 1 Kg
ICHI FOOD Sinking 3 mm 3.5 Kg
ICHI FOOD Sinking 3 mm 15 Kg
ICHI FOOD Sinking 6 mm 1 Kg
ICHI FOOD Sinking 6 mm 3.5 Kg
ICHI FOOD Sinking 6 mm 15 Kg

ichi food silk
Ref.
ICFJUM904B

Article
ICHI FOOD Jumbo 9.5 mm 4 Kg

Una delícia per a les carpes koi i un suplement natural
necessari per al benestar diari. Ichi Food Silk aporta els
enzims i els nutrients necessaris per a una alimentació
òptima. A més a més, aquestes larves liofilitzades de cucs
de seda són riques en proteïnes i lípids, essencials per a
un bon creixement i una bona resistència. Els enzims i
nutrients naturals fan renéixer com mai el blanc perlat de
les escates. Aquestes «llaminadures» tan apreciades permetran domesticar els peixos en pocs dies.
Ref.
ICFSLK001B
ICFSLK005B
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Article
ICHI FOOD Silk 350 g (env 1L)
ICHI FOOD Silk 1.5 Kg (env 5L)

ichi feeder
L’alimentació dels peixos mitjançant un expenedor automàtic té molts avantatges: els peixos s’alimenten de
manera òptima, més regularment i amb quantitats més
petites alhora, fet que fa que es creïn menys residus.
Aquesta tècnica piscícola és molt coneguda: com més
sovint s’alimentin amb petites quantitats, millor es trobaran els peixos.
El programador permet una alimentació a cada hora del
dia (i de la nit), és a dir, de zero a 24 vegades al dia. La
durada de la distribució (que en determina la quantitat) és
pot ajustar de zero a 120 segons per cada hora de distribució programada.
Ichi Feeder permet ajustaments de distribució precisos de
les quantitats desitjades, fet que afavoreix l’assimilació i
limita els residus, font de contaminació.
Característiques:
• Dipòsit de 7 l d’aliment
• Dosificació màx.: 120 s per hora
• Cable elèctric de 10 m
• Recomanat per als granulats de 2 a 9 mm
• Es lliura complet amb suport mural
• Fabricat a Europa, UE
• Dimensions amb el suport mural: 50 x 27,5 x H 37,5 cm
• Tensió: 230 V- 50 Hz

Ref.
Article
MDPDAI001E Ichi Feeder

La gamma de productes Ichi Food,
així com els articles i els productes
destinats a la cura i a la manipulació de peixos es desenvolupen,
s’analitzen i es validen al nostre
departament de recerca i desenvolupament.
www.aquatic-science.com
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Les plantes aquàtiques
Les plantes tenen un paper essencial en el
cicle de depuració de l’aigua.
Intervenen complementant el filtre per
absorbir els residus fruit de la degradació
de les matèries orgàniques, nitrats i fosfats,
essencialment.
Les plantes immergides
Arrelades o no, poden estar completament sota el
nivell de l’aigua, poden tenir les fulles a la superfície
de l’aigua o, fins i tot, superar la superfície. La
majoria de les plantes totalment immergides es
consideren oxigenants. Cal parar molt de compte ja
que la majoria són molt invasores. Se n’ha de fer un
control regular del seu desenvolupament.
Les plantes de marge de poca
profunditat
Generalment, es tracta de plantes molt
consumidores de nitrats i de fosfats. Ajuden a lluitar
de manera molt eficaç contra les algues gràcies a
la competència alimentària per aquests nutrients
tan bon punt s’acaba l’hivern. Situades al marge
proper fins a una immersió parcial que no supera
sovint dels 40 cm, resulten el toc final per la riba de
l’estany i tenen un paper actiu en el manteniment
de la vida animal al proporcionar una zona de
reproducció i de protecció.
42
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Les plantes de superfície
Tenen tota mena d’avantatges. Aporten ombra
beneficiosa i són molt llamineres amb els nitrats i
els fosfats.
Aquests avantatges tan bons contra les algues
quasi fa que oblidem la seva condició invasora. N’hi
ha que són incontrolables, com les lemnàcies. Per
tant, aconsellem escollir espècies tropicals que es
reemplaçaran cada primavera i que desapareixeran
de manera natural a la tardor.

Com es planta ?

• Eviteu les terres aquàtiques als estanys amb
peixos. Només s’haurien d’utilitzar als estanys en
què les plantes són l’element central.
• Prioritzeu un substrat neutre, com la grava. La
putzolana és un pedra volcànica que afavoreix
el desenvolupament de les algues i que conté
sovint un excés de sofre. Les zeolites (Biozeopond)
resulten un material excel·lent que afavoreix
l’enriquiment natural al voltant de les arrels.
• A les plantacions amb torretes específiques per
l’ús aquàtic, o a la plantació lliure, als marges i
llacunatges, escolliu un substrat de com a mínim
5 a 15 mm que permetrà la circulació de l’aigua
a la zona d’arrelament. També, en el cas de la
plantació lliure, cal limitar el gruix del substrat.
Més enllà dels 50 cm, tot i que el moviment
d’aigua sigui important, l’asfixia del medi serà
inexorable i es desenvoluparà metà,
per exemple.
• Prioritzeu les torretes grans i
proporcionades. Les cistelles flexibles
de tela tenen l’avantatge que
ajuden al desenvolupament
de les arrels, fet que permet
controlar el creixement del
vegetal.

1. Aguanteu la cistella oberta i ompliu-la amb Biozeopond
o un altre substrat adaptat.
2. Feu una petita cavitat i disposeu la planta al substrat.
3. Afegiu una mica d’aigua i assegureu-vos que la planta
queda ben fixada.
4. Acabeu d’omplir la cistella amb el substrat.
5. Disposeu la cistella a l’estany o en un parterre al lloc
adequat.
6. Per estimular el creixement de les arrels, introduïu dos
comprimits de Phytalim a la base de cada planta.

1

2

Manteniment dels
vegetals aquàtics ?

A partir de la plantació, penseu en les carències
que es puguin produir. Afavoriu la floració amb
l’ús d’un adob aquàtic adaptat, com Phytalim en
pastilles.
A la tardor, talleu les fulles seques uns 5 cm per
sobre de la superfície de l’aigua.
Quan comenci la primavera, podeu les tiges
velles, dividiu i conserveu només les parts joves
de les plantes, que són les que absorbiran més
residus.

Què s’ha d’evitar

En primer lloc, cal seguir els consells dels
especialistes de jardins aquàtics per evitar les
associacions negatives.

3

4

La manca de plantes deixa aliment a les algues
(nitrats i fosfats).
Si hi ha massa plantes, augmenta el consum de
minerals indispensables per l’equilibri general.

5

6

En tots els casos, és important vigilar els
paràmetres físics i químics de l’aigua. A les
botigues especialitzades, es poden trobar
diverses proves. Interpretar-les és molt senzill
gràcies a Aqualyser, el programa d’interpretació
de l’anàlisi de l’aigua gratuït i disponible a www.
aqualyser.be

www.aquatic-science.com
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phytalim

plant basket

cistelles flexibles per a plantes

Phytalim és un adob compost orgànic amb pocs
fosfats i especialment desenvolupat per a les plantes
aquàtiques. Es el·laborat a base d’extractes vegetals que estimulen el creixement de les arrels i que
activen el desenvolupament de les plantes.

• Ús senzill i instal·lació ràpida

Gràcies a la seva formulació amb pocs fosfats, Phytalim evita la degradació del medi aquàtic i ajuda a
la lluita natural contra les algues. Els vegetals alimentats amb Phytalim, quan es desenvolupen, consumiran els fosfats del medi natural i seran menys
accessibles per a les algues d’aquesta manera.

• Malla molt fina i resistent: El substrat no s’escapa.

• La seva vora no talla ni es trenca.
• S’adapten a les superfícies irregulars.
• Resistents a les arrels
• Eviten l’opacificació de l’aigua.
• Respectuoses amb el medi ambient

44

Article
Phytalim FR 70g
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Reconegut per la seva capacitat per atrapar l’amoníac, aquest mineral també suposa un suport bacterià
fantàstic, capaç de tenir un rol principal en la lluita
contra els nitrits, els nitrats i els fosfats.
Es pot fer servir de tres maneres: en massa filtrant
biològica permanent, en massa filtrant temporal per
solucionar els problemes dels nitrits o de l’amoníac
(després d’un tractament, per exemple) o en substrat, ideal per a la plantació.
En filtració, cal un mínim d’1 kg/m3 d’aigua a filtrar.
Biozeopond es regenera de manera infinita. Només
cal mullar en una solució saturada de sal de cuina i
esbandir a fons.

Es presenta en pastilles d’inserció senzilla al peu de
les plantes. La vegetació creixerà i florirà com mai
s’ha vist.

Ref.
PRDPHY001F

biozeopond

Ref.
PPPPBKC18E
PPPPBKC25E
PPPPBKC30E
PPPPBKR15E
PPPPBKR25E

Article
Plant basket 18 x 18 x 18 cm (2 pièces)
Plant basket 25 x 25 x 20 cm (2 pièces)
Plant basket 30 x 30 x 25 cm (2 pièces)
Plant basket 15 x 15 cm (2 pièces)
Plant basket 25 x 20 cm (2 pièces)

Ref.
SDFBZP001B
SDFBZP005B
SDFBZP010B

Article
BioZeoPond 1 Kg
BioZeoPond 5 Kg
BioZeoPond 10 Kg

www.aquatic-science.com
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ecolat® / ecopic® / ecoplanc®
Vores duradores i ecològiques per
a l’estany i el jardí
Es tracta de productes sostenibles i sòlids,
fabricats amb materials plàstics reciclats.
Les seves dues característiques principals són:
estalvi i ecologia.
• Estalvi: Requereixen poc manteniment,
aguanten l’aigua i la humitat i la seva vida útil
és llarga.
• Ecologia: Es fabriquen a partir de residus
plàstics. Quan s’acaba la seva vida útil, es
poden tornar a reciclar !
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dimensions

ecolat® & ecopic®

Ecolat® enrotllat (longitut x alçada x gruix)
25 m x 14 cm x 0,7 cm
25 m x 19 cm x 0,7 cm

Els parterres i els marges dels estanys aporten una
vora agradable a la gespa, en general són sostenibles, d’instal·lació senzilla i amb una bona relació
qualitat-preu.

Ecolat® dreta (longitut x alçada x gruix)
2 m x 14 cm x 1 cm
2 m x 19 cm x 1 cm
3 m x 14 cm x 1 cm

L’Ecolat® és ecològic. Fabricat amb materials plàstics
100 % reciclats, la seva vida útil és llarga, es pot
plegar i resulta ideal per a les formes corbades. L’alternativa perfecta per les vores de fusta massissa.

Ecopic® H-profilé (longitut x ample x alçada)
4 cm x 4 cm x 38,5 cm
4 cm x 4 cm x 58,5 cm
4 cm x 4 cm x 76 cm

Els llistons Ecolat® es fixen mitjançant piquetes
Ecopic® de perfil H.

Ecoplanc® (longitut x ample x gruix)
1,2 m x 22 cm x 4 cm

ecoplanc®
Aquestes planxes són robustes i la seva estructura
és buida. Són lleugeres i de fàcil transport i manipulació.
L’Ecoplanc® s’adapta a totes les vores dels parterres
i dels senders, la construcció d’horts i jardins de
plantes aromàtiques, als dipòsits de compost o de
sorra...
www.aquatic-science.com
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Guia de manteniment
del vostre estany de jardí
Un estany agradable
sense detalls
desagradables ?
Un manteniment senzill però regular combinat
amb una filtració adequada aportarà la
qualitat de l’aigua que s’espera.
No cal tenir coneixements de química o
biologia. La nostra gamma NEO, l’eina
indispensable per al vostre èxit, i els nostres
equips de prova, juntament amb el nostre
programa gratuït d’interpretació Aqualyser
seran la garantia per a l’equilibri de la vostra
joia aquàtica.

www.aqualyser.be
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L’EQUILIBRI DEL MEDI AQUÀTIC

L’equilibri mineral

Amb Aquatic Science, és bufar i fer ampolles!
Només cal mesurar regularment els paràmetres de
l’aigua i el programa gratuït Aqualyser s’encarrega
d’analitzar-los i de determinar les accions que cal
dur a terme.

L’equilibri del vostre estany només es pot garantir
mitjançant un seguiment regular de l’equilibri
mineral, la clau de l’ecosistema aquàtic!

Aquest programa us permetrà establir un historial
valuós de les vostres dades, un testimoni acurat del
desenvolupament del vostre estany. S’encarrega
d’estudiar tot allò que els vostres ulls, encara que hi
estiguin avesats, no veuen.

El més important és mantenir l’equilibri dels diversos
valors minerals! Si el KH representa el 75 % del GH,
ja tenim bona part de la feina feta.

Un equilibri preservat és sinònim de plaer sense
limitacions i d’estalvi !

Aigua massa dolça, aigua massa dura... Quina és
la bona?

El programa Aqualyser també serveix per aportar
més dades quan convingui, a més d’avisar quan
hi ha un desequilibri i d’aportar consells que us
salvaran de qualsevol situació si fos el cas.

Inici i represa de la
filtració biològica
Heu somiat, dissenyat i fabricat el vostre estany
de jardí. Així doncs, més val no comprometre’n
el seu naixement!
Aquatic Science proposa accions senzilles que
garanteixen la continuïtat de l’ecosistema del
vostre estany. I convé no oblidar que és allò
que no veiem qui mana a la natura.

1. Depurar l’agua d’ompliment
Neutralizer és un condicionador d’aigua únic al
mercat per les seves diverses accions complementàries. Contindrà els perjudicis del clor i dels metalls
pesants, veritables toxines per als bacteris bons.
La seva formació es veurà afavorida pels enzims de
Neutralizer.

3. Sembra
No podeu esperar més per veure nedar els vostres
peixos? Optinit és un conjunt de bacteris bons i de
minerals que permet un inici ràpid gràcies a una
posada en marxa eficaç dels cicles de filtració.
Optinit també es fa servir per reprendre la filtració
biològica després d’un tractament, una contaminació, l’aparició d’algues o una aturada del filtratge.
Juntament amb Optinit, Oxygen Vital accelera la
posada en marxa de l’equilibri biològic gràcies a la
seva acció fulgurant sobre els bacteris.

4. Estabilització del medi
Bactogen serveix per tractar, per prevenir, per
equilibrar, per complementar?

Comenceu amb bon peu gràcies a l’anàlisi de l’aigua d’ompliment.

Sí i no, serveix per tot això alhora! El seu èxit és
degut a aquesta particularitat única al mercat, fet
que el converteix en un estabilitzador ideal i indispensable.

El primer resultat de les proves de minerals i la
interpretació d’Aqualyser mostren en quin punt es
troba la vostra aigua.

Un medi estable és un medi capaç d’evitar els riscos
de desequilibri i patògens, que garanteix la salut
dels peixos alhora que fa que estalviem!

2. L’equilibri mineral

Utilitzeu Bactogen a partir del moment en què
l’aigua arribi a una temperatura constant superior
a 10 °C. A l’inici, el tractament es farà durant cinc
dies seguits, respectant la dosi recomanada en
relació amb el volum que s’ha de tractar.

5. Llot i algues filamentoses
Encara no heu fet servir Biobooster +?
Doncs us heu perdut la seva acció espectacular que
l’ha convertit en l’estrella del mercat!
El dia abans de fer servir Bactogen, aquest conjunt
d’agents beneficiosos variats i complementaris
accelerarà l’equilibri eliminant les algues filamentoses i reduint de manera dràstica el llot, sense oblidar
la seva acció remineralitzant. Cinc dies seguits amb
Bactogen remataran la feina.
Encara teniu dubtes? Feu una foto del vostre estany
abans i després de l’ús de Bactogen i Biobooster + i
penseu a enviar-nos la foto del resultat!

Si Aqualyser ho aconsella, apliqueu NEO GH+ o
NEO KH+ a tota la superfície de l’aigua o al nivell de
rebuig del circuit de filtració amb la bomba activa de
manera contínua.
www.aquatic-science.com
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Represa primaveral
1. Equilibri mineral
En tenim la prova, la bona salut del vostre estany es
deu als minerals. Equilibreu-ne els nivells i ja tindreu
bona part de la feina feta.
Mineral Lab Test , GH+ i KH+ són els companys de
les indicacions senzilles d’Aqualyser.

2. Depurar l’agua d’ompliment
Les pluges d’hivern i la contaminació que les acompanya, potser el canvi parcial d’aigua a la represa,
un equilibri biològic malmès després del fred... Hi ha
moltes raons que ens porten a recomanar les accions indispensables de Neutraliser.
A més de condicionar l’aigua, aportarà aquell toc
salvador pels bacteris bons, tan necessaris per a la
vida aquàtica.

3. Represa i manteniment de la filtració
biològica
L’hivern ha estat dur per a l’estat general de l’estany, especialment per al filtre. Cal retornar la vida
abans que els efectes perjudicials d’alguns microorganismes i d’alguns gasos no tinguin conseqüències. A partir dels 10 °C, cal actuar amb Optinit, un
conjunt de minerals, d’oligoelements i, sobretot, de
50
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bacteris bons que us sorprendrà per la seva acció
fulgurant, i més si es fa servir amb Oxygen Vital. Cal
tenir present que la manca d’oxigen és encara més
evident en aquest moment particular.

>10°C
5. Llot i algues filamentoses

La manca d’oxigen és sinònim de manca de desenvolupament bacterià. La manca de bacteris bons és
sinònim de manca d’equilibri biològic indispensable.

Algues filamentoses, llot, partícules que enterboleixen l’aigua... No és allò que havíem imaginat per al
nostre petit paradís aquàtic!

Penseu-hi: Optinit + Oxygen Vital. Tranquil·litat i
estalvi garantits.

Biobooster + farà que oblideu les preocupacions
derivades de l’hivern en poques hores! La cura de
cinc dies de Bactogen s’encarregarà de la resta el
dia següent!

4. Manteniment de la flora bacteriana
Com és que Bactogen és el líder del mercat? Doncs
resulta que l’eficàcia d’aquest concentrat ha quedat
provada amb resultats més que evidents! Bactogen
suposa una despesa petita i aporta l’equilibri que
afavoreix l’aigua clara i una disminució del llot i de
les matèries en suspensió.
Es recomana fer-lo servir després d’un tractament
amb Biobooster +, l’autèntic decapant biològic
natural. Així, la primera utilització de Bactogen per
a la nova temporada es farà mitjançant una cura de
cinc dies.

Retrobareu l’equilibri amb l’únic esforç d’afegir una
mica de pols alguns dies... Sembla mentida, oi?
Doncs és del tot real, gràcies a la seva aportació de
minerals, oligoelements, bacteris útils, oxigen...
Observeu el comportament dels vostres peixos
aquests dies. Ja veureu com estareu satisfets i us
adonareu que l’heu encertat amb Aquatic Science.
La prova de la satisfacció pel retorn de l’equilibri de
l’aigua serà l’activitat i els colors més vius que mai
dels habitants del vostre univers aquàtic!

Quan fa calor
1. Equilibri mineral
Durant aquest període, propici als excessos, els
nostres equips de prova, juntament amb Aqualyser,
us permetran identificar les necessitats eventuals del
vostre estany.
La vostra regularitat garantirà la constància dels
nivells fisicoquímics. La seva alquímia serà sinònim
de temps guanyat i d’estalvi.
La preservació d’aquest equilibri mineral afavoreix
els bacteris dels cicles depuradors i consolida el
sistema immunitari dels peixos alhora que talla el
desenvolupament dels gèrmens indesitjats.

No només les intervencions visibles són les útils o
les úniques indispensables. Neutraliser n’és la prova
més que evident. Els resultats de les seves accions
múltiples són ben visibles.

3. Manteniment de la filtració biològica
La calor de l’estiu perjudica l’equilibri del filtre.
L’augment de la temperatura de l’aigua fa disminuir
el nivell d’oxigen, un element crucial. I la situació és
pitjor en cas de tempesta!
Optinit i Oxygen Vital són el millor salvavides!

4. Manteniment de la flora bacteriana

Encara teniu dubtes? Observeu les vostres plantes
aquàtiques: no tenen carències, les arrels són fortes
i ben blanques i el creixement és del tot sa. A elles
també els cal un medi sa i equilibrat.

El camp bacterià del vostre estany no és mai constant, i encara menys a l’estiu.

2. Depurar l’agua d’ompliment

Una manca de bacteris fa més fràgil l’equilibri i pot
ocasionar despeses que es podrien evitar amb l’ús
de Bactogen.

Neutraliser és per a totes les estacions! No ho
oblideu: l’estiu també és una època d’excessos...
Si l’estat del vostre estany demana un canvi parcial
d’aigua (no considereu mai l’evaporació com un
complement d’aquest) o si hi ha hagut una aportació d’aigua de pluja important, Neutraliser és el
corrector número 1.

En canvi, els contaminants no paren d’augmentar!

>18°C
5. El llot i les algues filamentoses
Massa aliment, sobrepoblació, temperatures altes...
Les algues filamentoses i el llot es regalen! Això
s’acaba quan Biobooster + entra en acció!
En menys temps del que es triga en dir-ho, l’acció
incomparable d’aquest curatiu ja haurà descontaminat i preparat el terreny de Bactogen.
Ja s’han acabat les grans neteges a fons i els buidatges. S’obre el pot, es reparteix de manera uniforme,
es tanca i Biobooster + fa la resta! Un cop feta la
seva feina de fons fulgurant, ja només queda gaudir
amb allò que realment ens agrada: descansar i
admirar la bellesa retrobada del vostre racó aquàtic.
I no oblidem la seva parella Bactogen per garantir
una acció completa.

Emprat de manera regular i conjuntament amb el
descontaminador-regulador mineral Biobooster,
Bactogen garanteix l’equilibri del vostre estany de
manera ràpida i eficaç.

www.aquatic-science.com
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Quan fa fred
Primavera? Ara és quan toca!
L’estany s’adormirà de manera progressiva fins que
torni el bon temps. Prepareu-li un bon despertar i no
deixeu que la contaminació s’apropiï de l’entorn per
garantir una represa tal i com el vau deixar.
La primavera no està feta per als manteniments
pesats i cars. Toca viure-la a fons amb els diners
estalviats!
Abans que les temperatures no baixin massa, Biobooster + seguit d’una cura amb Bactogen farà
que la represa sigui un èxit un cop superat l’hivern.
Llot, matèria orgànica de tota mena i algues... Tot
desapareixerà per deixar un entorn sa per als vostres
peixos adormits pel fred dels mesos en què són més
vulnerables.
Les marques dels problemes de salut només apareixeran a la primavera, és a dir, massa tard per
actuar sobre aquells patògens que hauran actuat
durant tota una estació.
Gràcies a aquesta cura rejovenidora econòmica i
senzilla, eliminareu els possibles problemes futurs i
evitareu així el risc per als vostres peixos.
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<12°C
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La Natura ens inspira,
i en controlem els efectes!
Aquatic Science, que gaudeix d’una gran experiència en l’àmbit del
tractament biològic i físic de l’aigua de bany, dissenya, fabrica i comercialitza
una àmplia varietat de productes innovadors destinats a la instal·lació i el
manteniment d’estanys ornamentals, filtració biològica de piscina i fonts.

Aquatic Science SA
BP 22 – 4040 Herstal – Bèlgica
E-mail : info@aquatic-science.be

www.aquatic-science.com

AS_0226_2015

Una gran xarxa d’experts al servei dels agents clau del sector, a més de la
nostra presència sobre el terreny, fan que els nostres productes obtinguin uns
resultats i un rendiment extraordinaris i que puguem donar resposta a les
necessitats reals dels usuaris.

