
 Instrukcja obsługi  

 

Komory przelewowe 
2500 i 5000 

Komora przelewowy zbierająca powierzchniową warstwę wody. Dzięki niej akwarium może 
pracować w tzw. otwartym systemem filtracyjnym. Komorę montuje się na ścianie akwarium 
bez potrzeby wiercenia otworów.  

Komora to produkt wysokiej jakości zaprojektowany do celów akwarystycznych, testowany 
przez ekspertów. Maksymalna  ilość wody odbierana przez komory przelewowe to 2,500 l/h 
(C 2500) lub 5,000 l/h (C 5000). 

1. Podstawy  

AQUA MEDIC Komory przelewowe zostały zaprojektowane do zbierania powierzchni 
wody w akwarium. Przed montażem należy zastanowić się gdzie powinny być one 
umieszczone. Zwykle umiejscawia się je możliwie jak najdalej od wpływu wody. Należy 
także sprawdzić pojemność zbiornika filtracyjnego znajdującego się pod akwarium, ponieważ 
w przypadku zbiornika o dużej pojemności umieszczenie zbyt nisko dolnej krawędzi 
przelewu może spowodować przelanie zbiornika filtracyjnego. 

 2. Opis produktu 

AQUA MEDIC komory przelewowe C 2500 i C 5000 składają się z: 

- 1. komora przelewowa 
- 2. zabezpieczenia 
- 3. filtr wstępny 
- 4. złączka grodząca dwustronna 
- 5. pokrętła regulacyjne  

C 5000 ma 2 dwustronne złączki i dwa filtry wstępne; C 2500 ma jedną złączkę i jeden filtr.  

3. Instalacja 

1. Wkręć przelot w otwór w dnie skrzynki przelewowej (Fig. 1). Gąbkę filtra wstępnego 
umieść na otworze wylotowym. Filtr ten zatrzymuje większe zanieczyszczenia i tłumi szum 
wody. 

2. Przykręć 3 śruby regulacyjne do komory.  

3. Wkręć złączki do węża wylotowego lub rury.  



4. Umieść komorę w odpowiednim miejscu na ścianie akwarium i pozwól wodzie napłynąć 
do przedniego zbiornika (Fig. 2). Za pomocą śrub regulacyjnych ustaw komorę równolegle do 
zbiornika. 

5. Za pomocą śrub regulacyjnych ustaw komorę tak, aby jej krawędź przelewowa znajdowała 
się 5-8  mm poniżej lustra wody. Załóż siatkę chroniącą ryby przed wpadaniem do komory. 

6. Napełnij przedni zbiornik komory wodą akwariową (Fig. 3). Przed uruchomieniem usuń 
powietrze z komory przelewowej, np. przyłączając wężyk do króćca  umieszczonego na górze 
komory, przyłączając wężyk do pompy powerhead lub wyssać je ustami aż do 
zapoczątkowania przepływu (Fig. 4). 

Odpowietrzanie 

Odpowietrzenia można dokonać na kilka sposobów: 

- 1 Podłączając wężyk powietrzny do dyszy pompy typu powerhead (nie do pompy 
obiegowej) w akwarium. Jest to najbezpieczniejszy sposób.  

- 2 Zasysając powietrze wężykiem i umieszczając jego koniec w zbiorniku filtra, który 
powinien znajdować się przynajmniej 60 cm poniżej lustra wody w akwarium. Metoda 
ta jest bezpieczna tylko przy pracy pompy obiegowej.                                                                             

- 3 Zasysając powietrze  wężykiem i po jego całkowitym usunięciu zamykając zaworek. 
Przy stosowaniu tej metodę należ dwa razy w tygodniu sprawdzać komorę 
przelewową i usuwać nagromadzone powietrze poprzez otwarcie zaworka trzymając 
wężyk pod powierzchnią wody. 

Gdy powietrze z przelewu jest usunięte, przepływ wody zaczyna się samoczynnie.  

 


