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Filtr fosforanowy (phosphate filter) 
 
Filtr fosforanowy  jest gotowym urządzeniem służącym do usuwania 
fosforanów z wody akwariów morskich oraz słodkowodnych.  
 
Fosforany pojawiają się w wodzie akwariowej w wyniku rozkładu materii organicznej, na przykład 
niezjedzonego pożywienia, obumarłych roślin, glonów, mikroorganizmów, etc.  
 
Pomimo faktu, że fosforany są ważnym elementem budulcowym komórki, ich nadmiar jest 
szkodliwy i prowadzi do namnażania się dużych ilości glonów. Problem ten jest znany nie tylko dla 
akwarystów, ale także dla wszystkich, którzy spotkali się  z efektem przeżyźnienia rzek lub jezior. 
W takim przypadku wymagana jest redukcja fosforanów.  
 
Filtr fosforanowy  jest wyposażony w dwa złącza do podłączenia elastycznych 
węży. Może być on wykorzystany zarówno jako filtr wewnętrzny jak i zewnętrzny. Filtr jest 
instalowany w pozycji pionowej w zbiorniku za pomocą dołączonego mocowania. Za pomocą 
przewodu można połączyć go z pompą obiegową o maksymalnej wydajności 1000 litrów na 
godzinę. Kierunek przepływu wody nie jest ważny.  
 
Filtr fosforanowy  jest wypełniony 1 000 ml substancji antiphos, która dzięki 
dużej powierzchni (1 g substancji ma powierzchnię 200 metrów kwadratowych) ma wysokie 
możliwości wiązania szkodliwej substancji. Antiphos wiążąc fosforany w swoich porach zapobiega 
ich ponownemu uwolnieniu do wody nawet w przypadku rozpoczęcia procesów bakteryjnych.  
 
Antiphos selektywnie usuwa fosforany ze zbiornika. Nie istnieje ryzyko przedawkowania, 
ponieważ wykorzystana substancja absorbująca wiąże tylko fosforany.  
 
Instalacja filtra 
 
Dołączone do filtra mocowanie sprawia, że jego instalacja zarówno w zbiorniku jak i koło niego 
jest bardzo prosta.  
 
Górna płytka uchwytu oraz wszystkie śruby muszą  być usunięte. Teraz, filtr może być 
zamocowany albo na wzmocnieniu, albo na ściance zbiornika. Filtr dokręca się za pomocą dwóch 
śrub.  
 
Filtr może być podłączony do oddzielnej pompki cyrkulacyjnej lub jako by-pass na wężu 12/16 
strony tłoczącej innej pompki. Przepływ wody przez filtr nie powinien być większy niż 1000 litrów 
na godzinę. Im wolniejszy przepływ, tym większa i bardziej dokładna absorpcja fosforanów z 
wody. Przed włączeniem filtra do obiegu, należy opłukać pod bieżącą wodą substancję absorbującą.  
 
Wkład filtracyjny nadaje się do akwariów morskich i słodkowodnych.  

Aby określić zużywanie się wkładu, zalecamy wykonywanie regularnych testów wody na obecność 
fosforanów. Wkład powinien być wymieniony, kiedy stężenie fosforanów w wodzie jest większe 
od 0,3 mg/l.  
 
Aby wymienić wkład należy odkręcić jedną stronę filtra i potrząsając całym filtrem opróżnić całą 
zawartość. Następnie, należy opłukać wnętrze filtra w celu pozbycia się resztek substancji 
absorbującej. Po napełnieniu nowym wkładem, pamiętając jednocześnie o włożeniu na miejsce 
uszczelki, należy zakręcić końcówkę filtra.  
 
Gwarancja  
 
Filtr fosforanowy  jest objęty 12-miesięczną, licząc od daty zakupu, gwarancją. 
Gwarancja jest ważna tylko z oryginalnym dowodem zakupu. Gwarancją nie są objęte szkody 
wynikłe z niewłaściwego użytkowania filtra. Obowiązkiem gwaranta jest wymiana lub naprawa 
uszkodzonego elementu. Substancja absorbująca antiphos nie jest objęta gwarancją , gdyż jest 
traktowana jako materiał eksploatacyjny. Firma  nie będzie ponosiła żadnej 
odpowiedzialności za straty pośrednie i bezpośrednie wynikłe z użytkowania filtra. Zastrzegamy 
prawo zmian.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
Typowa krzywa rozkładu dla substancji absorbującej antiphos  w przypadku wody ze stężeniem 
fosforanów 10mg/l dla normalnej cyrkulacji w komorze filtra i dla wolnego przepływu za pomocą 
by-passa.  
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