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 Vzduchovací kompresory řady V, jsou tiché a univerzální 
membránové kompresory pro exteriéry i interiérové 
použití. 

 
– elegantní vzhled, množství specifikací a použitelnost 
– extrémně nízká hlučnost, snadné použití a šetrnost k životnímu prostředí 
– vhodné pro malá a mini jezírka 
– speciálně vhodné pro vzduchování do biologických částí filtrací, kde není potřeba velký tlak 
– speciálně využitelné v interiérech, díky tichosti 
– zvýšená odolnost oproti vlhkosti a vlivům počasí 
– levné náhradní součástky a membrány 
 
Důležitá rada: 
Při instalaci instalujte zpětné klapky na vzduchovací hadičky, nebo zabraňte zpětnému 
nasávání vody do hadičky. 
Kontrolujte vysráženou vodu v hadičkách a to speciálně v zimním a jarním období, může dojít 
k zamrznutí hadičky. 
Doporučené napojení na hadičky 6-12 mm. Model V-10 na 6-9 mm.  
Doporučené vzduchovací kameny, veškeré jezírkové a to vždy 1 ks na jeden kompresor.  
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U modelu V-60 až 2 ks/kompresor. 
Kompresory není vhodné instalovat na membrány, vzduchovací guly, vzduchovací trubice a 
do silných zátěží a odporů. 

Zásady bezpečného provozu: 

 kompresor NEINSTALUJTE pod úroveň vodní hladiny 
 kompresor INSTALUJTE do suchého prostředí 
 kompresor používejte vždy k účelu k němuž je určen a navržen 
 zapojené zařízení nesmí být v dosahu dětí a zvířat 
 kontrolujte vizuálně funkčnost vzduchování 
 veškeré opravy, včetně kabelu provádějte jen ve značkovém servisu 
 kabel nikdy nezkracujte, je-li kabel poškozen kompresor neinstalujte 
 kompresory jsou určeny pro 24 hod. nepřetržitý provoz 
 kompresory jsou určeny pro interiérový i exteriérový provoz 
 kompresory v exteriérech chraňte před vlivy počasí, mokrem a přímým sluncem 
 nikdy neinstalujte bez zabezpečení před vodou a bez venkovní elektro ochrany 

 

název 
příkon  
Watt 

výkon 
l./min.

max.  
tlak 
MPa

hmotnost 
kg 

rozměry  
mm 

hlučnost 
dB 

  Hailea tichý 
kompresor V-10 

 10  10  >0,020 1.3 129x122x101 <35 

  Hailea tichý 
kompresor V-20 

 15  20   >0,020 2.5  230x185x180 <40 

  Hailea tichý 
kompresor V-30 

 25  30   >0,025 3.5 245x202x205 <40 

  Hailea tichý 
kompresor V-60 

 35  60   >0,030 5.6  270x242x210 <45 

  

Rady z praxe, naše ohodnocení: 
 
PLUS: 
- extrémně tiché 
- malé rozměry 
- vysoce odolné 
- levné zařízení v poměru cena a výkon 
 
MINUS: 
- nízké tlaky výkonu 
- malé rozpětí výkonnosti 
- nevhodné pro dlouhé a hloubkové rozvody 
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Naše ohodnocení: 

Doporučujeme pro malá jezírka a běžné použití v interiérech a exteriérech. Model V-10 max. 
do hloubek 50-60 cm, ostatní modely do 100-120 cm. Speciálně tam, kde požadujete extrémně 
tichý chod. 

 

 

Distribuce a prodej ČR 

Vodní Království, s.r.o. 

www.VodniKralovstvi.cz 

Servis pro ČR a SR:  

Vodní Království, s.r.o. 

Pražská 126 

251 62 Mukařov  


