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Pompy AQUAEL AQUAJET PFN 500-2000 
– wydajne i nowoczesne!
Informujemy, że w ofercie AQUAEL pojawiły się nowe produkty. Są to nowoczesne, 
energooszczędne pompy fontannowe PFN 500, PFN 1000, PFN 1500 i PFN 2000.

UNIWERSALNE I WIELOFUNKCYJNE
Pompy fontannowe PFN 500, PFN 1000, PFN 1500 i PFN 2000 są przeznaczone do 
pompowania i filtrowania wody w fontannach, kaskadach, oczkach wodnych, 
stawach ogrodowych i basenach przydomowych. Mogą być one z powodzeniem 
używane także w innych warunkach, np. w ogrodnictwie, w gospodarstwach domowych 
i rolnych, w hodowli ryb i innych zwierząt, na budowach itd. Są odporne na morską 
wodę i mogą znaleźć zastosowanie również w akwariach słonowodnych. Zosta-
ły one tak zaprojektowane, aby były skuteczne w działaniu, długowieczne i łatwe 
w obsłudze. Niewielkie wymiary, stosunkowo duża wydajność i możliwość re-
gulacji wydatku, a przede wszystkim prostota budowy czynią pompy z serii PFN 500-
2000 uniwersalnymi i szczególnie przydatnymi w użytkowaniu.

ZAAWANSOWANE TECHNICZNIE
Linia nowych pomp obejmuje cztery modele o wydajności maksymalnej odpowied-
nio 500, 1000, 1500 i 2000 l/h. Posiadają szereg nowatorskich rozwiązań technicz-
nych. Przede wszystkim, odznaczają się bardzo dużą wydajnością w stosunku do 
swojej mocy. Jest to rezultatem zastosowania nowoczesnych, energooszczędnych 
silników oraz wysokiej jakości uszczelek pod komorą wirnika sprawiających, że stra-
ty wydajności zredukowano do minimum. Co więcej, to ostatnie rozwiązanie umożliwia 
również pracę pompy poza wodą (jest ona całkowicie szczelna) oraz wpływa na dużą 
wysokość podnoszenia, umożliwiając stosowanie nowych pomp również jako pomp 
obiegowych. Mając na uwadze wygodę użytkowników, wszystkie modele zostały wypo-
sażone w płynny system regulacji wydajności za pomocą ergonomicznego pokrętła 
znajdującego się na dyszy wylotowej pompy. Dzięki niemu można łatwo dostosować siłę 
strumienia wody do potrzeb. Dzięki zastosowaniu ceramicznej osi wirnika odznaczają 
się one wyjątkowo cichą pracą zapewniającą pełny komfort użytkowania. Duży pre-
filtr gąbkowy chroni wirnik pompy przed zanieczyszczeniami dzięki czemu nie wymaga 
ona częstego czyszczenia.

• wyjątkowo wydajne i niezawodne
• ekonomiczne i energooszczędne
• płynna regulacja wydajności
• biologiczno mechaniczny filtr gąbkowy
• proste w obsłudze
• idealne do małych stawów i fontann domowych

AQUAJET PFN 500 1000 1500 2000
Moc [W] 4,4 11,0 22,0 27,0

WydajnoÊç [L/H] 500 1000 1500 2000
Wys. podnoszenia [m] 0,7 1,1 1,6 1,9

Kod produktu 109433 109435 109436 109437
EAN 5905546133418 5905546133425 5905546133432 5905546133449
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