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Jebao SDW-5 - cyrkulator z
kontrolerem 5000l/h
Cena

280,00 zł

Opis produktu
Seria cyrkulatorów SDW wykorzystuję tą samą najnowszą technologie jaka jest zainstalowana w serii SOW, lecz jest
wydajniejsza o 25% przy tym samym zużyciu prądu. Serie różnią się sposobem montażu w akwarium. SDW mocowana jest
bezpośrednio na szybie, znacznie zaoszczędzając miejsce w akwarium oraz sprawiając, że cyrkulator staje się mniej widoczny,
a zarazem subtelny.

Bez właściwej cyrkulacji wody w zbiorniku ciężko jest stworzyć ładne, realistycznie wyglądające akwarium. Brak
dostatecznego ruchu wody negatywnie odbija się na dystrybucji pierwiastków, substancji odżywczych oraz minerałów, które
bezpośrednio wpływają na kondycję ryb, korali czy też roślin. Odpowiednia cyrkulacja zapewnia dobre natlenienie wody w
zbiorniku oraz zapobiega powstawaniu sinic.
Czy jest pompa cyrkulacyjna SINE Wave Pump SDW Series?
Jest to najnowszy i najdoskonalszy model cyrkulatora marki Jecod/Jebao. Pompa została stworzona na bazie długoletnich
doświadczeń oraz została znacznie udoskonalona w porównaniu do poprzedniczki serii OW / RW. Konstrukcja SDW zakłada
ciągłą pracę w falowaniu, gdzie budowa silnika oraz materiały zapewniają cichą i bezawaryjna pracę. urządzenia. Pompa
montowana jest bezpośrednio na powierzchni szyby, za pomocą mocnego magnesu.
Czym różni się seria SDW od RW i innych standardowych cyrkulatorów?
W pompach z serii RW część elektroniki sterującej pracą silnika znajduje się w głowicy pompy co może przyczyną awarii oraz
głośnej pracy.
Seria SDW posiada cała elektronikę umieszczoną w kontrolerze, gwarantując bezawaryjność oraz bezgłośność pracy.
Rozwiązanie to spotykane jest tylko w serii OW, SOW oraz Hsbao EW. Na przestrzeni lat rozwiązanie to zostało sprawdzone
przez tysiące użytkowników, nie tylko w Polsce i dziś cieszy się uznaniem akwarystów.
Czym różni się seria SDW od SOW?
Rożnica dotyczy magnesu i sposobu montażu pompy w akwarium. SDW montowana jest bezpośrednio na tafli szkła,
oszczędzając tym samym przestrzeń w akwarium. Dodatkowo, pompa generuje o 25% więcej wydajności w l/h przy tym
samym zużyciu prądu.

Zalety i cechy serii SDW:
- Silnik:
Jecod/Jebao na nowo zaprojektował ten element cyrkulatora. Nowy projekt silnika zakłada gwarancje długowieczności,
bezawaryjności oraz cichej pracy pompy w ekstremalnych warunkach oraz przy najbardziej obciążającemu pompę trybowi
pracy - falowanie. Zmiany w konstrukcji oraz zmiany w składzie chemicznym materiałów użytych do produkcji silnika, wirnika
oraz osi stanowią najlepsze rozwiązanie oraz sprzyjają ciągłej pracy cyrkulatora w trybie falowania każdego rodzaju i
wydajności.
- Magnes i sposób montażu:
Seria SDW posiada posiada unikalny sposób montażu. Subtelna instalacja pompy zakłada zmniejszenie zawartości urządzeń w
akwarium. Magnes obustronnie posiada specjalną powłokę tłumiącą drgania oraz zapewnia mocne i trwałe zamontowanie
pompy.
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- Wydajność:
Nowy rodzaj silnika posiada lepszą wydajność przy tym samym poborze prądu.
- Kontroler:
Rozbudowany kontroler umożliwia pełne sterowanie pracą pompy.
Jakie ma tryby pracy?
W1: tryb falowania, cyrkulator pracuje w sposób przerywany co skutkuje pojawianiem się pięknych fal na powierzchni wody
oraz bujaniem wnętrza akwarium.
W2: tryb falowania, pompa płynnie zmienia swoją wydajność od 30% do 100% na wzór przebiegu sinusoidy. Wytwarzają się
naturalnie wyglądające fale.
ELSE: tryb losowy, sterownik pompy przesyła jej różne, losowe polecenia zmiany sposobu pracy.
H: tryb strumieniowy, w tym trybie pompa wytwarza stały strumień, prąd wodny.
C: tryb naprzemienny, pompy działają na zmianę.
Jakie ma funkcje?
- czujnik zmierzchu: zmniejsza wydajność pompy na okres nocy, odzwierciedlając naturalne fale pływowe.
- tryb karmienia: całkowicie wyłącza pracę pompy na czas karmienia ryb czy korali. Pompa załącza się automatycznie po 10
minutach uruchamiając zaprogramowany wcześniej tryb pracy.
- synchronizacja pomp: pompa komunikuje się bezprzewodowo z pozostałymi pompami z serii SDW, SOW i OW z zbiorniku.

Dane techniczne:
- moc: 12W
- wydajność maksymalna: 5000l/h
- wydajność minimalna: 500l/h
- rozmiary: średnica 5 cm x wysokość 5 cm
- grubość szkła: do 15mm

Wszystkie produkty marki Jebao / Jecod z naszej dystrybucji objęte są 24 miesięczną gwarancją.
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