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Odpieniacz białek do akwarium morskiego o pojemności do 400 l 
 
midiflotor został zaprojektowany do małych zbiorników morskich. 
 
Midiflotor użytkowany prawidłowo skutecznie usuwa z akwarium zanieczyszczenia organiczne i inne szkodliwe 
produkty przemiany materii zwierząt, co znacząco poprawia jakość wody.  
 

1. Zasada działania 
 
Midiflotor to niewielkich rozmiarów wewnętrzny odpieniacz do zbiorników o pojemności do 200 l. Model 
charakteryzuje się dwoma rury reakcyjnymi, dzięki którym wytwarza się przeciwprąd. Pęcherzyki powietrza  w 
wewnętrznej rurce, unoszą ze sobą dużą ilość wody. Mieszanka woda/powietrze wypychana jest ku dołowi do 
zewnętrznego przewodu aż do kielicha. Takie rozwiązanie zapewnia długi czas retencji pęcherzyków w wodzie. 
 
Midiflotor zaopatrzony jest w płytkę mocującą, która umożliwia zamontowanie go na ścianie zbiornika. System 
mocowania pozwala regulować wysokość zamocowania odpieniacza, co pozwoli na precyzyjne ustawienie 
odpieniania.  
 
Dodatkowo, w system mocującym znajduje się miejsce na elektrodę redox jeśli miałby zastosowany. Odpieniacz 
jest wyposażony w kostkę napowietrzającą. Do zasilania odpieniacza należy użyć pompkę powietrza o wydatku 
około 200 l/h.  
 

2. Teoria 
 
Odpieniacze białkowe oczyszczają wodę metodą fizyczną. Wykorzystywane jest tu zjawisko powszechnie znane 
w codziennych doświadczeniach: absorpcja   
powierzchniowo czynnych substancji przez powietrzno wodna warstwę. Jeśli damy krople oleju na powierzchnie 
wody uformuje ona cieki film o grubości jednej 
molekuły. Substancje białkowe zachowują się w ten 
sam sposób. Midiflotor tworzy olbrzymią powierzchnie 
wody, do której mogą przyłączyć się substancje 
odpadowe. Pęcherzyki unoszą się do góry i tworzą 
pianę z substancjami odpadowymi, które w ten sposób 
usuwane są z  akwarium.  
 
Aby zwiększyć wydajność pracy odpieniacz potrzebuje 
kolumny reakcyjnej, w której woda i powietrze mogą 
reagować. Powietrze jest wtłaczane w wodę za pomocą 
pompki i kostki napowietrzającej.  
 

3. Części Midiflotora 
 
 

1. pokrywa kubka 
2. kubek na pianę  
3. śruby 
4. tuba reakcyjna 
5. kostka napowietrzająca 
6. wężyk powietrza 
7. przewód wewnętrzny 
8. klamry mocujące 
9. śruby 
10/11.płytka mocująca 



4. Wymiary 
 
Wysokość z kubkiem: ok. 52 cm 
Średnica komory reakcyjnej: 75mm 
 
 

5. Ozon 
 
Efektywność odpieniacza można zwiększyć używając ozonu. Ozon utlenia wiele związków organicznych, które 
mogą zostać odpienione lub zmetabolizowane przez bakterie w filtrze biologicznym. Wielkość ozonizatora 
uzależniona jest od wielkości akwarium.  
Ozonizator można stosować w połączeniu z kontrolerem potencjału redox, który automatycznie kontroluje ilość 
podawanego ozonu. 
 

6. Czyszczenie 
 
Kubek odpieniacza nie jest przymocowany do komory reakcyjnej i łatwo się go demontuje do czyszczenia. 
Kubek myje się pod bieżącą wodą średnio raz w tygodniu.  
 
Od czasu do czasu, w zależności od ilości odpadu, należy także czyścić tubę reakcyjną.  
 

7. Czynności serwisowe 
 
Midiflotor jest łatwy w użyciu. Kostki napowietrzające powinno wymieniać się średnio raz w miesiącu. 
Odpieniacz powinien być tak ustawiony, aby spienienie sięgało dolnej granicy kubka.  
 

8. Gwarancja.  
 
Produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją na materiały oraz wykonanie.  
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