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Jebao SLW-10M - płaski
cyrkulator z WiFi 4000l/h
Cena

379,98 zł

Opis produktu
Seria cyrkulatorów SLW wykorzystuję tą samą najnowszą technologie jaka jest zainstalowana w serii SOW, lecz jest
wydajniejsza o 20% przy tym samym zużyciu prądu. SLW jest wyjątkowy pod względem budowy głowicy, która jest niezwykle
płaska Znacznie zaoszczędza miejsce w akwarium sprawiając, że staje się mniej widoczna i zarazem subtelna. cyrkulator jest
w całości sterowany poprzez aplikację WiFi.

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.
O silniku pompy SLW-M
Czym jest pompa cyrkulacyjna SINE Wave Pump SLW 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 SLW 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 SLW 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 SLW posiada cała elektronikę umieszczoną w kontrolerze, gwarantując bezawaryjność oraz bezgłośność pracy.
Rozwiązanie to spotykane jest tylko w serii OW, SOW, SDW 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 SLW od SOW?
Rożnica dotyczy magnesu i sposobu montażu pompy w akwarium. SLW montowana jest bezpośrednio na tafli szkła,
oszczędzając tym samym przestrzeń w akwarium. Sama głowica pompy posiada płaską budowę, wliczając w to wirnik i jego
łopatki, cewkę oraz obudowę. Dodatkowo, pompa generuje o 20% więcej wydajności w l/h przy tym samym zużyciu prądu, co
jej wcześniejsze odpowiedniki SOW i OW.
O aplikacji WiFi:
Sterowanie WiFi poprzez aplikację na telefonie:
Aplikacja jest dostępna na Android i IOS Apple. Aplikację pobierzesz z sklepu Google Play i App Store lub bezpośrednio z
instrukcji kodu QR zawartego w instrukcji. Po sparowaniu się z urządzeniem szybko i intuicyjnie wprowadzisz swoje
ustawienia.
Jakie ma możliwości?
Jednym słowem nieograniczone. Wybierz jak długo ma trwać dany tryb np: falowanie płynne. Wybierz zmienną moc od 30% do
np: 77% oraz interwał w milisekundach. Potem zaprogramuj inny tryb falowania albo ciągły lub losowy tryb pracy. Ustal moc
jego moc oraz czas karmienia na kiedy chcesz. Wszystkie te ustawienia i jeszcze więcej pompa może wykonać w ciągu jednej
doby.
Ciężko to zrozumieć? poniżej przykład zaprogramowania tylko na jedną dobę:
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"od 6:00 rano do 9:12 mam zaprogramowany stały tryb na 45% mocy. Od 09:12 do 12:00 losowy tryb. Od 12:00 do 15:24
falowanie płynne od 30% do 55% mocy w krótkim interwale 0,22 sek. W tym miejscu mam ustalone karmienie na czas 6
minut. Potem skokowe falowanie o długim interwale 0.95sek. od 30% do 95% mocy aż do godziny 17:36. I znowu tryb losowy
aż do godziny 23:00. O 23:00 załącza się stały tryb o mocy 30%.

Dane techniczne:
- moc: 10W
- wydajność maksymalna: 4000l/h
- wydajność minimalna: 400l/h
- rozmiary: średnica 6 cm x wysokość 4 cm
- grubość szyby: do 10mm

U nas pompę zakupujesz w oryginalnym opakowaniu / kartoniku producenta. Wraz wszystkimi elementami. Czyli, z
zasilaczem, kompletem kabli, odbiornikiem sygnału oraz instrukcją.
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