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INTRODUCTIE
Wij stellen u met trots voor aan onze Red Label filtersystemen en producten. Het 
fundament van deze filteroplossingen bestaat uit het befaamde Red Label drumfilter. 
Dit trommelfilter van Nederlands fabricaat is vervaardigd uit polypropyleen (PP) en 
voorziet in de best denkbare mechanische filtratie. Hoogwaardige innovatieve 
oplossingen binnen dit trommelfilter in combinatie met een uitermate hoog 
bedieningsgemak maken Red Label filters ongeëvenaard.

Red Label combifilters voorzien tevens in de noodzakelijke biologische filtratie van 
uw vijverwater. De combinatie van een bewegend bedfilter en een filterkamer met 
Red-X matten is dusdanig op elkaar afgestemd dat een stabiele bacteriecultuur is 
gewaarborgd en de afbraak van schadelijke stoffen optimaal verloopt. Combifilters 
combineren een drumfilter, een bewegend bedfilter én een mattenkamer in één 
compact filtersysteem voor een optimale waterkwaliteit.

Red Label voorziet in een aantal producten die in combinatie met onze filters 
het best denkbare systeem voor uw vijver kunnen realiseren. Van hoogwaardige 
vijverpompen tot UV-C apparatuur en bodemdrains. Wij adviseren in deze catalogus 
ook nog een aantal extra topproducten die uw vijversysteem kunnen vervolmaken.

Red Label producten bieden voor elke situatie een complete, optimale en passende 
oplossing. Heeft u vragen dan beantwoorden wij die vanzelfsprekend graag.
U kunt te allen tijde mailen naar info@aquaking.nl of bel met 073-521 27 30.

Met vriendelijke groet,
Aquaking Red Label
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AQUAKING RED LABEL
INNOVATIE.

De afdeling productontwikkeling van Red Label is constant bezig met het toepassen 
van innovaties en het bedenken van verbeteringen en nieuwe filteroplossingen. 
We richten ons hierbij voor het overgrote deel op vragen die ontstaan vanuit de 
praktijksituatie bij eindgebruikers. Wij overleggen continu met dealers, hoveniers en 
rechtstreeks met hobbyisten zodat wij volledig op de hoogte blijven van wensen uit de 
praktijk. Met deze feedback springen wij direct in op mogelijke productverbeteringen.

Op het gebied van potentiële grondstoffen voor Red Label producten zijn wij 
constant op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Hierbij wordt in belangrijke 
mate rekening gehouden met milieuaspecten. Wij maken uitsluitend gebruik van 
toeleveranciers die voldoen aan onze strenge kwaliteit- en milieunormen. Een taak 
van onze afdeling productontwikkeling is het bepalen van de toepasbaarheid van 
materialen en zij bewaken de hoge Red Label kwaliteitseisen.

De nauwe samenwerking tussen onze vakmensen en onze relaties zorgt ervoor dat 
uw Red Label product altijd is voorzien van de laatste techniek en nieuwste ideeën op 
filtergebied. Onze ruime ervaring in productontwikkeling heeft inmiddels geresulteerd 
in een breed scala filteroplossingen. Van de best denkbare trommelfilters en trickles 
tot de meest geavanceerde totaaloplossingen, volledig naar uw wensen.

Heeft u ideeën of suggesties, neem dan contact op met onze Red Label specialisten. 
Wij staan te allen tijde open voor uw feedback.

MAATWERK.

Aquaking Red Label vervaardigt al haar filteroplossingen in eigen beheer. De Red 
Label productiehal is ingericht op uitsluitend de vervaardiging van onze producten.
Diverse productie-units en de modernste apparatuur maken een zeer efficiënte en 
effectieve manier van produceren mogelijk. Dit alles is natuurlijk niet mogelijk zonder 
uitstekend gekwalificeerd en opgeleid personeel. Het leveren van een constante 
topkwaliteit heeft bij Red Label altijd de hoogste prioriteit.

Door onze werkwijze en toegepaste middelen zijn wij slechts in beperkte mate 
afhankelijk van derden. Onze productiemethoden resulteren in een grote flexibiliteit 
wat voor extreem korte levertijden zorgt.

Iedere specifieke situatie vraagt om een passende oplossing. Mocht ons zeer brede 
assortiment niet aansluiten op uw omstandigheden dan kunnen wij u in vrijwel alle 
gevallen toch een oplossing bieden. In overleg met onze adviseurs kunt u de meest 
extreme filterwensen verwezenlijken. Van het aanbrengen van een extra in- of uitvoer 
op uw trommelfilter tot het compleet naar wens samenstellen van een filtersysteem.

Bij Red Label bent u aan het juiste adres!

BASIC & PRO FILTERS
COMPLETE KWALITEIT.

Vervaardigd uit polypropyleen ● ● ● ● ● ● ●

Ingebouwde INOX UVC unit 40 Watt ● ● ● ● ● ●

Ingebouwde INOX UVC unit 80 Watt ● ●

Ingebouwde spoelpomp 3 bar ● ● ● ●

Ingebouwde spoelpomp RVS 5 bar ● ● ●

BASIC RVS filterscreen 120 μm ● ● ● ●

PRO RVS filterscreen 70 μm ● ● ●

BASIC besturingskast ● ● ● ●

BASIC LUXE besturingskast ● ● ● ●

PRO besturingskast met niveauregeling ● ● ●

Laag water beveiliging ● ● ● ● ● ● ●

Mechanische schakeling waterniveau ● ● ● ●

Waterniveau regeling dmv druksensor ● ● ●

VDL schuifafsluiters ● ● ● ● ● ● ●

Pipeconx rubberen koppelingen ● ● ● ● ● ● ●

Filtermedia bewegend bed filter HEL-X ● ● ● ● ●

Filtermedia RED X filtermatten cassette ● ● ● ● ●

Inclusief 2 jaar volledige garantie* ● ● ● ● ● ● ●

Inclusief servicedesk ● ● ● ● ● ● ●

*garantie uitgezonderd RVS filterscreen, UV-C lamp en kwartsglas. 
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Ieder Red Label filtersysteem is met 
zorg samengesteld uit de meest 
hoogwaardige grondstoffen en deel-
producten. Om voor elke situatie 
een passend filtersysteem te bieden 
bestaat ons assortiment uit een BASIC 
en een PRO serie. Red Label filters 
staan in belangrijke mate bekend 
om de grote hoeveelheid standaard 
meegeleverde accessoires. Voldoet 
de standaarduitvoering niet geheel 
aan uw wensen dan is deze eenvoudig 
uit te breiden met diverse opties. 

● Standaard inbegrepen. 
● Optioneel tegen meerprijs. IN
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KENMERKEN RED LABEL

DRUMFILTERS:

• Hoogwaardig polypropyleen

• RVS filterpanelen 70 mu

• Ingebouwde RVS spoelpomp

• Inclusief besturingskast

• Druksensor gestuurd

• Instelbaar spoelniveau

• Laag water beveiliging

• Inclusief deksel

• Dekselbeveiliging

• Nederlandse handleiding

• Inclusief servicedienst

• 2 jaar volledige garantie

• Vervaardigd in Nederland

www.aquakingredlabel.nl
info@aquaking.nl

COMBI HAPPY

Afmetingen L x B x H 1030 x 866 x 990 mm

Paneelafmeting 400 x 400 mm   

Maaswijdte screen 120 μm

Maximale doorstroming 25.000 liter

Maximale inhoud vijver 30.000 liter

Maximale inhoud koivijver 20.000 liter

Inlaat 3x 110 mm

Uitlaat 2x 110 mm

Spoelpomp intern Q800103

UVC inbouwunit 40 Watt INOX

Luchtvoorziening 2x 50 x 300 mm

Filtermedia optioneel RED X cassette

50 liter bwb HEL-X

COMBI JOY

Afmetingen L x B x H 1160 x 892 x 750 mm

Paneelafmeting 400 x 400 mm   

Maaswijdte screen 120 μm

Maximale doorstroming 20.000 liter

Maximale inhoud vijver 40.000 liter

Maximale inhoud koivijver 20.000 liter

Inlaat 3x 110 mm

Uitlaat 1x 110 mm

Spoelpomp intern Q800103

UVC inbouwunit 40 Watt INOX

Luchtvoorziening 2x 40 x 210 mm

Filtermedia optioneel RED X cassette

30 liter bwb HEL-X

COMBI JOY & HAPPY
Wij stellen u graag voor aan ons nieuwste filtersysteem, het JOY combifilter. 
Een zeer compleet totaalfilter met een capaciteit van maar liefst 20.000 liter 
per uur. De combinatie van drumfilter, UVC inbouwunit, bewegend bedfilter en 
mattenkamer zorgen er voor dat u optimaal kunt genieten van de vijverhobby met 
een onderhoudsarm filtersysteem. De lage inbouwhoogte zorgt dat de combi JOY 
toepasbaar is op vrijwel elke kleine tot middelgrote vijver.

Red Label JOY en HAPPY filters bieden een hoogwaardig en zeer compleet 
filtersysteem tegen de best mogelijke prijs. Deze Red Label filters zijn standaard 
voorzien van een aantal unieke extra’s. Zo zijn deze modellen uitgerust met een 
ingebouwde spoelpomp. Dit resulteert in minder geluidsoverlast, een kleinere 
inbouwruimte van het totale filter en efficiënter functioneren van het drumfilter. 

Deze filters zijn standaard voorzien van een inbouw UVC unit met een 40 Watt  INOX 
lamp. Deze unit draagt zorg voor kraakhelder vijverwater door het vernietigen van 
algen, bacteriën en schimmels. Hiermee kan UV apparatuur in uw leidingsysteem 
komen te vervallen wat een optimale doorstroming bevordert.

Evenals al onze drumfilters zijn JOY en HAPPY combifilters uitgerust met ons 
nieuwe gepatenteerde afdichtingssysteem van het drumfilter. Een beschermkap 
voorkomt inwerking van het UV licht op de afdichting van de trommel waarmee 
een lange levensduur wordt gewaarborgd. Het unieke dubbele borstelsysteem 
in de drumfilter zorgt voor het schoonhouden van de vuilafvoergoot zodat het 
filtersysteem nog onderhoudsarmer is geworden.

KENMERKEN:

• Hoogwaardig polypropyleen

• RVS filterpanelen 120 μm

• Ingebouwde spoelpomp

• Ingebouwde INOX UVC unit

• Inclusief besturingskast

• Vlotter gestuurd

• Instelbaar spoelniveau

• Laag water beveiliging

• Gepatenteerde afdichting

• Goot borstelsysteem

• Inclusief deksel

• Inclusief servicedesk

• Nederlandse handleiding

• 2 jaar volledige garantie*

• Vervaardigd in Nederland

COMBIFILTER
F2010012

www.aquakingredlabel.nl
info@aquaking.nl

COMBIFILTER
F2010005

JOY en HAPPY filters hebben een zeer compacte opbouw 
en zijn standaard voorzien van alle gemakken. De 3 
filterruimtes zijn respectievelijk voorzien van een drumfilter, 
een bewegend bedfilter en een kamer die naar wens is 
in te vullen met bijvoorbeeld filtermatten. Een interne 
spoelpomp, een ingebouwde uvc-unit, luchtbuizen en de 
2 jaar garantie maken deze toppers compleet.

JOY en HAPPY filters zijn leverbaar in zowel gravitaire als 
pompgevoede uitvoering.



BASIC DRUM 20/25

Afmetingen L x B x H 675 x 815 x 530 mm

Paneelafmeting 400 x 400 mm   

Maaswijdte filterpaneel 120 μm

Maximale doorstroming 25.000 liter

Maximale inhoud vijver 40.000 liter

Maximale inhoud koivijver 25.000 liter

Inlaat 3x 110 mm

Uitlaat 2x 110 mm

Spoelpomp intern Q800103

UVC inbouwunit 40 Watt INOX

BASIC DRUM 80/100

Afmetingen L x B x H 1473 x 850 x 785 mm

Paneelafmeting 2x 400 x 650 mm   

Maaswijdte filterpaneel 120 μm

Maximale doorstroming 90.000 liter

Maximale inhoud vijver 180.000 liter

Maximale inhoud koivijver 90.000 liter

Inlaat 7x 110 mm

Uitlaat 4x 110 mm

Spoelpomp intern RVS 5 bar

UVC inbouwunit 40 Watt INOX

Standaard geleverd met BASIC LUXE besturingskast.

BASIC DRUM 50/55

Afmetingen L x B x H 1062 x 850 x 785 mm

Paneelafmeting 400 x 650 mm   

Maaswijdte filterpaneel 120 μm

Maximale doorstroming 55.000 liter

Maximale inhoud vijver 110.000 liter

Maximale inhoud koivijver 55.000 liter

Inlaat 7x 110 mm

Uitlaat 4x 110 mm

Spoelpomp intern Q800103

UVC inbouwunit 40 Watt INOX

98 www.AquaKingredlabel.nl
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BASIC DRUM 30/35

Afmetingen L x B x H 1062 x 700 x 685 mm

Paneelafmeting 400 x 500 mm   

Maaswijdte filterpaneel 120 μm

Maximale doorstroming 35.000 liter

Maximale inhoud vijver 70.000 liter

Maximale inhoud koivijver 35.000 liter

Inlaat 3x 110 mm

Uitlaat 3x 110 mm

Spoelpomp intern Q800103

UVC inbouwunit 40 Watt INOX

DRUMFILTER
F2010002

DRUMFILTER
F2010009

BASIC DRUMFILTERS
Deze drumfilters, ook wel trommelfilters genoemd, zijn mechanische voorfilters die 
op een eenvoudige manier zeer fijne vervuiling (tot 120 micron) uit een waterstroom 
kunnen filteren. Het water stroomt gravity of pompgevoed het filter in en stroomt 
via de binnenzijde van de trommel door het gaasdoek waarop het vuil achterblijft. 
Bij een bepaalde mate van vervuiling zal het gaasdoek dichtslibben waardoor dit 
minder water doorlaat. Aan de buitenzijde van het gaasdoek zal daardoor het 
waterpeil in het filter zakken. 

Wanneer het water beneden een ingesteld peil komt, wordt dit “gezien” door een 
vlotter en treedt er een spoelcyclus in werking. Een aandrijfmotor zorgt ervoor 
dat de trommel gaat draaien, waarbij het zeefdoek door een spraypomp via 
spuitkoppen schoongespoten wordt. De nozzle’s spuiten het water met het vuil 
van buitenaf van het zeefdoek in een afvoergoot. Dit vervuilde water wordt via de 
goot afgevoerd naar het riool. De doorstroming van het zeefdoek is op deze manier 
hersteld, waardoor het waterniveau in het filter stijgt. Hierna herhaalt de gehele 
cyclus zich. 

Dit systeem draagt er zorg voor dat het water wat het filter verlaat geen vuildeeltjes 
bevat die groter zijn dan de openingen in het zeefdoek ofwel 120 micrometer. Het 
verwijderen van nog fijnere vuildeeltjes is niet wenselijk, omdat dit de biologische 
filterwerking van de volgende elementen van uw filterlijn nadelig beïnvloedt.

DRUMFILTER
F2010010

DRUMFILTER
F2100011

KENMERKEN:

• Hoogwaardig polypropyleen

• RVS filterpanelen 120 μm

• Ingebouwde spoelpomp

• Ingebouwde INOX UVC unit

• Inclusief besturingskast

• Vlotter gestuurd

• Instelbaar spoelniveau

• Laag water beveiliging

• Gepatenteerde afdichting

• Goot borstelsysteem

• Inclusief deksel

• Inclusief servicedesk

• Nederlandse handleiding

• 2 jaar volledige garantie*

• Vervaardigd in Nederland

voorheen DRUM BASIC 2



BASIC COMBI 20/25

Afmetingen L x B x H 1400 x 1060 x 750 mm

Paneelafmeting 400 x 400 mm   

Maaswijdte filterpaneel 120 μm

Maximale doorstroming 25.000 liter

Maximale inhoud vijver 50.000 liter

Maximale inhoud koivijver 25.000 liter

Inlaat 3x 110 mm

Uitlaat 2x 110 mm

Spoelpomp intern Q800103

UVC inbouwunit 40 Watt INOX

Luchtvoorziening 2x 50 x 300 mm

Filtermedia optioneel 50 liter bwb HEL-X
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BASIC COMBIFILTERS
Het Red Label combifilter combineert een drumfilter, bewegend bedfilter en 
eventueel een mattenkamer in één compacte behuizing. Het drumfilter is een 
mechanisch voorfilter dat op een eenvoudige manier fijne vervuiling (tot 120 micron) 
uit een waterstroom filtert. 

Om zo compact mogelijk ook te voorzien in de noodzakelijke biologische filtratie 
zijn de BASIC combifilters ontworpen. De BASIC drumfilter is in dit model uitgebreid 
met een bewegend bedfilter. Na verwijdering van het grove vuil door het drumfilter 
komt het water terecht in dit bewegend bedfilter, het biologisch filter. Hier worden 
schadelijke stoffen als ammonia en nitriet door bacteriën omgezet naar het 
‘onschadelijke’ nitraat.

Is in uw situatie meer biologische filtratie nodig, dan biedt de BASIC combifilter 
met tricklefilter een uitkomst. Een uitbreiding met hoogwaardige filtermatten is ook 
mogelijk door middel van de BASIC COMBI 25/30 XL. 

BASIC combifilters zijn leverbaar in zowel gravitaire als pompgevoede uitvoering.

KENMERKEN:

• Hoogwaardig polypropyleen

• RVS filterpanelen 120 μm

• Ingebouwde spoelpomp

• Ingebouwde INOX UVC unit

• Inclusief besturingskast

• Vlotter gestuurd

• Instelbaar spoelniveau

• Laag water beveiliging

• Gepatenteerde afdichting

• Goot borstelsysteem

• Inclusief deksel

• Inclusief servicedesk

• Nederlandse handleiding

• 2 jaar volledige garantie*

• Vervaardigd in Nederland
BASIC COMBI 25/30 XL

Afmetingen L x B x H 1550 x 1120 x 995 mm

Paneelafmeting 400 x 400 mm   

Maaswijdte filterpaneel 120 μm

Maximale doorstroming 30.000 liter

Maximale inhoud vijver 60.000 liter

Maximale inhoud koivijver 30.000 liter

Inlaat 3x 110 mm

Uitlaat 2x 110 mm

Spoelpomp intern Q800103

UVC inbouwunit 40 Watt INOX

Luchtvoorziening 2x 50 x 300 mm

Filtermedia optioneel 50 liter bwb HEL-X

RED X cassette

11

COMBIFILTER
F2090068

COMBIFILTER
F2010004

voorheen COMBI BASIC 2

voorheen COMBI BASIC 2 XL
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BASIC COMBI 80/100 XXL

Afmetingen L x B x H 2760 x 1589 x 1015 mm

Paneelafmeting 800 x 650 mm   

Maaswijdte screen 120 μm

Maximale doorstroming 100.000 liter

Maximale inhoud vijver 200.000 liter

Maximale inhoud koivijver 100.000 liter

Inlaat / uitlaat 9x 110 mm / 4x 110 mm

Spoelpomp Intern RVS 5 bar

UVC inbouwunit 40 Watt INOX

Filtermedia optioneel 100 liter bwb HEL-X

RED X cassette

Standaard geleverd met BASIC LUXE besturingskast.

BASIC COMBI 50/60 PLUS

Afmetingen L x B x H 2110 x 1168 x 1015 mm

Paneelafmeting 400 x 650 mm   

Maaswijdte screen 120 μm

Maximale doorstroming 60.000 liter

Maximale inhoud vijver 120.000 liter

Maximale inhoud koivijver 60.000 liter

Inlaat / uitlaat 6x 110 mm / 3x 110 mm

Spoelpomp intern Q800103

UVC inbouwunit 40 Watt INOX

Filtermedia optioneel 100 liter bwb HEL-X

RED X cassette

BASIC COMBI 50/60

Afmetingen L x B x H 1825 x 1168 x 1015 mm

Paneelafmeting 400 x 650 mm   

Maaswijdte screen 120 μm

Maximale doorstroming 60.000 liter

Maximale inhoud vijver 100.000 liter

Maximale inhoud koivijver 50.000 liter

Inlaat / uitlaat 6x 110 mm / 3x 110 mm

Spoelpomp intern Q800103

UVC inbouwunit 40 Watt INOX

Filtermedia optioneel 100 liter bwb HEL-X

BASIC COMBIFILTERS
Wij bieden alle kwaliteiten en meer van de BASIC filters ook voor grotere tot zeer 
grote vijvers. Deze grote BASIC combifilters zijn voorzien van de laatste innovaties 
en nieuwste techniek. Vanzelfsprekend zijn deze filters voorzien van een extra grote 
drumfilter met een zeefpaneel met een maaswijdte van 120 μm. 

Deze zeer ruim bemeten BASIC combifilters zijn uitgerust met ons gepatenteerde 
unieke afdichtingssysteem van het drumfilter. Het filter is standaard voorzien van 
een 40 Watt INOX UVC inbouwunit, maar is tevens simpel te upgraden naar een 80 
Watt INOX inbouwunit. Een beschermkap voorkomt inwerking van het UV licht op 
de afdichting van de trommel, waarmee een lange levensduur wordt gewaarborgd. 
Het unieke dubbele borstelsysteem in de drumfilter zorgt voor het schoonhouden 
van de vuilafvoergoot, zodat het filtersysteem nog onderhoudsarmer is geworden. 

Het BASIC combi plus en combi XXL filter hebben een grotere ruimte voor bioloog 
en is naast een bewegend bedfilter voorzien van een ruime mattenkamer.

COMBIFILTER
F2010006

COMBIFILTER
F2010007

www.aquakingredlabel.nl
info@aquaking.nl

COMBIFILTER
F2010008

KENMERKEN:

• Hoogwaardig polypropyleen

• RVS filterpanelen 120 μm

• Ingebouwde spoelpomp

• Ingebouwde INOX UVC unit

• Inclusief besturingskast

• Vlotter gestuurd

• Instelbaar spoelniveau

• Laag water beveiliging

• Gepatenteerde afdichting

• Goot borstelsysteem

• Inclusief deksel

• Inclusief servicedesk

• Nederlandse handleiding

• 2 jaar volledige garantie*

• Vervaardigd in Nederland

voorheen COMBI BASIC 500

        COMBI BASIC 500 plus

        COMBI BASIC 500 XXL
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INLINE COMBI 30/35

Afmetingen L x B x H 2172 x 700 x 1005 mm

Paneelafmeting 400 x 500 mm   

Maaswijdte filterpaneel 120 μm

Maximale doorstroming 35.000 liter

Maximale inhoud vijver 70.000 liter

Maximale inhoud koivijver 35.000 liter

Inlaat 3x 110 mm

Uitlaat 2x 110 mm

Spoelpomp intern Q800103

UVC inbouwunit 40 Watt INOX

Filtermedia optioneel 100 liter bwb HEL-X

RED X cassette

INLINE COMBI 20/25 LOW

Afmetingen L x B x H 1687 x 590 x 750 mm

Paneelafmeting 400 x 400 mm   

Maaswijdte filterpaneel 120 μm

Maximale doorstroming 25.000 liter

Maximale inhoud vijver 50.000 liter

Maximale inhoud koivijver 25.000 liter

Inlaat 3x 110 mm

Uitlaat 2x 110 mm

Spoelpomp intern Q800103

UVC inbouwunit 40 Watt INOX

Filtermedia optioneel 50 liter bwb HEL-X

RED-X cassette

COMBIFILTER
F2010013

INLINE COMBIFILTERS
In 2022 introduceren wij een compleet nieuwe serie filters, de INLINE COMBI filters. 
De naam zegt het al, de verschillende filterkamers staan ‘in lijn’ geschakeld. Dit 
brengt diverse voordelen met zich mee. De flow door het filter is in combinatie met 
de gefreesde tussenpanelen verder geoptimaliseerd. Door de lengtebouw van de 
INLINE COMBI filters zijn deze modellen ideaal om de meeste bestaande kamerfilters 
te vervangen. De INLINE COMBI filterserie bestaat uit 2 modellen van ruim een meter 
hoog en uit 2 lage modellen. De INLINE COMBI LOW filters zijn slechts 75 cm hoog 
en daarmee geschikt voor veel bestaande minder diepe filterruimten.
Tevens is met de breedte van de INLINE COMBI filters rekening gehouden, zodat het 
filter eenvoudig door de meeste deuren past, wel zo makkelijk!

Dankzij ons geleverde maatwerk zijn de INLINE COMBI filters naar wens aan te 
passen met diverse opties.

KENMERKEN:

• Hoogwaardig polypropyleen

• RVS filterpanelen 120 μm

• Ingebouwde spoelpomp

• Ingebouwde INOX UVC unit

• Inclusief besturingskast

• Vlotter gestuurd

• Instelbaar spoelniveau

• Laag water beveiliging

• Gepatenteerde afdichting

• Goot borstelsysteem

• Inclusief deksel

• Inclusief servicedesk

• Nederlandse handleiding

• 2 jaar volledige garantie*

• Vervaardigd in Nederland

INLINE COMBI 50/55

Afmetingen L x B x H 2172 x 850 x 1005 mm

Paneelafmeting 400 x 650 mm   

Maaswijdte filterpaneel 120 μm

Maximale doorstroming 55.000 liter

Maximale inhoud vijver 110.000 liter

Maximale inhoud koivijver 55.000 liter

Inlaat 7x 110 mm

Uitlaat 4x 110 mm

Spoelpomp intern Q800103

UVC inbouwunit 40 Watt INOX

Filtermedia optioneel 100 liter bwb HEL-X

RED X cassette

INLINE COMBI 30/35 LOW

Afmetingen L x B x H 1762 x 640 x 750 mm

Paneelafmeting 400 x 500 mm   

Maaswijdte filterpaneel 120 μm

Maximale doorstroming 30.000 liter

Maximale inhoud vijver 60.000 liter

Maximale inhoud koivijver 30.000 liter

Inlaat 3x 110 mm

Uitlaat 2x 110 mm

Spoelpomp intern Q800103

UVC inbouwunit 40 Watt INOX

Filtermedia optioneel 50 liter bwb HEL-X

RED X cassette

COMBIFILTER
F2010014

COMBIFILTER
F2010016

COMBIFILTER
F2010015



BASIC TRICKLE COMBI 20/25

Afmetingen L x B x H 995 x 850 x 785 mm

Totale hoogte incl. filter 1480 mm

Maximale doorstroming 20.000 liter

Inlaat 1x 63 mm

Uitlaat Bodemrooster

17www.AquaKingredlabel.nl
info@AquaKing.nl

BASIC TRICKLEFILTER
Red Label tricklefilters kunt u voorzien van vrijwel ieder gewenst filtermateriaal. 
Deze tricklefilters (druppelfilters) hebben de beste biologische filterwerking van alle 
bekende filters voor koivijvers. Daarnaast vindt er een zeer grote zuurstofverhogende 
werking plaats. Schadelijke stoffen worden in deze tricklefilters supersnel omgezet.

Om het toepassen van een tricklefilter in combinatie met onze Red label Combifilters 
te vergemakkelijken hebben wij nu ook BASIC tricklefilters in ons assortiment 
opgenomen. Deze tricklefilters zijn exact op maat gemaakt en optimaal toepasbaar 
op onze BASIC combi modellen HAPPY en BASIC COMBI 20/25.

Bij aanschaf van een BASIC TRICKLE voor uw bestaande combi HAPPY of BASIC 
COMBI 20/25 ruilen wij GRATIS de huidige deksels om tegen een nieuw passend 
deksel.

KENMERKEN:

• Hoogwaardig polypropyleen

• Inclusief deksel

• Inclusief servicedesk

• 2 jaar volledige garantie*

• Vervaardigd in Nederland

TRICKLEFILTER
F2060011

Nu inclusief Cristal Bio filtermedia.
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PRO DRUM 30/35 XL

Afmetingen L x B x H 1230 x 700 x 685 mm

Paneelafmeting 400 x 500 mm   

Maaswijdte screen 70 μm

Maximale doorstroming 40.000 liter

Maximale inhoud vijver 80.000 liter

Maximale inhoud koivijver 35.000 liter

Inlaat 3x 110 mm

Uitlaat 3x 110 mm

Spoelpomp Intern RVS 5 bar

UVC inbouwunit 1x 80 Watt INOX

PRO DRUM 100/200 XL

Afmetingen L x B x H 1615 x 1570 x 785 mm

Paneelafmeting 2x 650 x 800 mm   

Maaswijdte screen 70 μm

Maximale doorstroming 180.000 liter

Maximale inhoud vijver 360.000 liter

Maximale inhoud koivijver 160.000 liter

Inlaat 11x 110 mm

Uitlaat 6x 110 mm

Spoelpomp Intern RVS 7 bar

UVC inbouwunit 4x 80 Watt INOX

KENMERKEN:

• Hoogwaardig polypropyleen

• RVS filterpanelen 70 μm

• Ingebouwde RVS spoelpomp

• Ingebouwde INOX UVC unit

• Inclusief PRO besturingskast

• Druksensor gestuurd

• Instelbaar spoelniveau

• Laag water beveiliging

• Inclusief deksel

• Dekselbeveiliging

• Nederlandse handleiding

• Inclusief servicedesk

• 2 jaar volledige garantie*

• Vervaardigd in Nederland
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PRO DRUM 80/100 XL

Afmetingen L x B x H 1615 x 850 x 785 mm

Paneelafmeting 800 x 650 mm   

Maaswijdte screen 70 μm

Maximale doorstroming 95.000 liter

Maximale inhoud vijver 190.000 liter

Maximale inhoud koivijver 85.000 liter

Inlaat 7x 110 mm

Uitlaat 4x 110 mm

Spoelpomp Intern RVS 5 bar

UVC inbouwunit 2x 80 Watt INOX

PRO DRUM 50/55 XL

Afmetingen L x B x H 1230 x 850 x 785 mm

Paneelafmeting 400 x 650 mm   

Maaswijdte screen 70 μm

Maximale doorstroming 60.000 liter

Maximale inhoud vijver 120.000 liter

Maximale inhoud koivijver 55.000 liter

Inlaat 7x 110 mm

Uitlaat 4x 110 mm

Spoelpomp Intern RVS 5 bar

UVC inbouwunit 1x 80 Watt INOX

DRUMFILTER
F2030008

PRO DRUMFILTERS XL
Een drumfilter, ook wel trommelfilter genoemd, is een mechanisch voorfilter dat op 
een eenvoudige manier zeer fijne vervuiling (tot 70 micron) uit een waterstroom 
kan filteren. Het water stroomt gravity of pompgevoed het filter in en stroomt via de 
binnenzijde van de trommel door het gaasdoek waarop het vuil achterblijft. Bij een 
bepaalde mate van vervuiling zal het gaasdoek dichtslibben waardoor dit minder 
water doorlaat. Aan de buitenzijde van het gaasdoek zal daardoor het waterpeil in 
het filter zakken. 

Wanneer het water beneden een ingesteld peil komt wordt dit “gezien” door 
een druksensor en treedt er een spoelcyclus in werking. Een aandrijfmotor zorgt 
ervoor dat de trommel gaat draaien waarbij het zeefdoek via spuitkoppen door een 
spraypomp van 5 bar schoongespoten wordt. De nozzle’s spuiten het water met 
het vuil van buitenaf van het zeefdoek in een afvoergoot. Dit vervuilde water wordt 
via de goot afgevoerd naar het riool. De doorstroming van het zeefdoek is op deze 
manier hersteld waardoor het waterniveau in het filter stijgt. Hierna herhaalt de 
gehele cyclus zich. 

Dit systeem draagt er zorg voor dat het water dat het filter verlaat geen vuildeeltjes 
bevat die groter zijn dan de openingen in het zeefdoek ofwel 70 micrometer. Het 
verwijderen van nog fijnere vuildeeltjes is niet wenselijk omdat dit de biologische 
filterwerking van de volgende elementen van uw filterlijn nadelig beïnvloedt.

De PRO DRUM XL heeft een extra grote ontvangstkamer. Hierdoor ontstaat een 
stabielere watertoevoer en is een hogere flow mogelijk. De inbouw van UVC units 
met grotere lengte is in de XL versie mogelijk. Tevens zijn de afvoergoot en de 
drum makkelijker toegankelijk wat onderhoud in belangrijke mate vergemakkelijkt.

DRUMFILTER
F2030005

DRUMFILTER
F2030007

DRUMFILTER
F2030009
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PRO COMBI 50/55 XL

Afmetingen L x B x H 2861 x 850 x 1005 mm

Paneelafmeting 400 x 650 mm   

Maaswijdte screen 70 μm

Maximale doorstroming 55.000 liter

Maximale inhoud vijver 110.000 liter

Maximale inhoud koivijver 55.000 liter

Inlaat 7x 110 mm

Uitlaat 4x 110 mm

Spoelpomp Intern RVS 5 bar

UVC inbouwunit 1x 80 Watt INOX

Luchtvoorziening 2x 50 x 300 mm

Biocarrier bwb 100 liter HEL-X

Filtermatten RED X cassette
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PRO COMBI 100/200 XL

Afmetingen L x B x H 3280 x 1570 x 1010 

Paneelafmeting 2x 800 x 650 mm   

Maaswijdte screen 70 μm

Maximale doorstroming 180.000 liter

Maximale inhoud vijver 360.000 liter

Maximale inhoud koivijver 180.000 liter

Inlaat 11x 110 mm

Uitlaat 6x 110 mm

Spoelpomp Intern RVS 7 bar

UVC inbouwunit 4x 80 Watt INOX

Luchtvoorziening 8x 50 x 300 mm

Biocarrier bwb 400 liter HEL-X

Filtermatten RED X cassette

PRO COMBI 80/100 XL

Afmetingen L x B x H 3235 x 850 x 1005 mm

Paneelafmeting 800 x 650 mm   

Maaswijdte screen 70 μm

Maximale doorstroming 90.000 liter

Maximale inhoud vijver 180.000 liter

Maximale inhoud koivijver 90.000 liter

Inlaat 7x 110 mm

Uitlaat 4x 110 mm

Spoelpomp Intern RVS 5 bar

UVC inbouwunit 2x 80 Watt INOX

Luchtvoorziening 4x 50 x 300 mm

Biocarrier bwb 200 liter HEL-X

Filtermatten RED X cassette

COMBIFILTER
F2040004

COMBIFILTER
F2040005
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PRO COMBIFILTERS XL
Het Red Label PRO COMBI XL filter combineert een drumfilter, een bewegend 
bedfilter en een mattenkamer in één compacte behuizing. Het drumfilter is een 
mechanisch voorfilter dat op een eenvoudige manier zeer fijne vervuiling (tot 
70 micron) uit een waterstroom filtert. Het filter bestaat uit zeer hoogwaardige 
materialen, zoals RVS en polypropyleen (PP) en heeft tot doel om op een eenvoudige 
en betrouwbare manier een perfecte waterkwaliteit te waarborgen. 

Na verwijdering van het grove vuil door het drumfilter komt het water terecht in 
het bewegend bedfilter en mattenkamer, dit zijn de biologische filters. Hier worden 
schadelijke stoffen als ammonia en nitriet door bacteriën omgezet naar het 
‘onschadelijke’ nitraat.

De PRO COMBI XL heeft een extra grote ontvangstkamer. Hierdoor ontstaat een 
stabielere watertoevoer en is een hogere flow mogelijk. De inbouw van UVC units 
met grotere lengte is in de XL versie mogelijk. Tevens zijn de afvoergoot en de 
drum makkelijker toegankelijk wat onderhoud in belangrijke mate vergemakkelijkt.

KENMERKEN:

• Hoogwaardig polypropyleen

• RVS filterpanelen 70 μm

• Ingebouwde RVS spoelpomp

• Ingebouwde INOX UVC unit

• Inclusief PRO besturingskast

• Druksensor gestuurd

• Instelbaar spoelniveau

• Laag water beveiliging

• HEL-X biocarrier 955 m²/m³

• RED X filtermatten cassette

• Inclusief luchtbuizen

• Inclusief deksel

• Dekselbeveiliging

• Nederlandse handleiding

• Inclusief servicedesk

• 2 jaar volledige garantie*

• Vervaardigd in Nederland

www.aquakingredlabel.nl
info@aquaking.nl

COMBIFILTER
F2040008
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PRO COMBIFILTER PUT
Alle Red Label mogelijkheden combineren in een ergonomische totaaloplossing, 
alles kan! Zo hebben wij complete Plug & Play filterputten in ons assortiment.
Getoonde modellen zijn volledig ingericht met de meest hoogwaardige Red Label 
filterinstallaties. Uitgevoerd met de nieuwste ontwikkelingen en een gedetailleerde 
afwerking is dit het meest ultieme filtersysteem op de markt.

Heeft u specifieke wensen met betrekking tot de inrichting van deze Plug & Play 
filterputten, dan zijn die vanzelfsprekend ook realiseerbaar.

Het Red Label team staat voor u klaar!

KENMERKEN:

• Hoogwaardig polypropyleen

• RVS filterpanelen 70 μm

• Ingebouwde RVS spoelpomp

• Ingebouwde INOX UVC unit

• Inclusief PRO besturingskast

• Druksensor gestuurd

• Instelbaar spoelniveau

• Laag water beveiliging

• HEL-X biocarrier 955 m²/m³

• RED X filtermatten cassette

• Inclusief luchtbuizen

• Inclusief deksel

• Dekselbeveiliging

• Nederlandse handleiding

• Inclusief servicedesk

• 2 jaar volledige garantie*

• Vervaardigd in Nederland

www.aquakingredlabel.nl
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PRO COMBI PUT 50/55

Afmetingen L x B x H 2900 x 1900 x 1010 mm

Paneelafmeting 400 x 650 mm   

Maaswijdte screen 70 μm

Maximale doorstroming 55.000 liter

Maximale inhoud vijver 110.000 liter

Maximale inhoud koivijver 55.000 liter

Inlaat 4x 110 mm

Uitlaat 3x 2” 63 mm

Spoelpomp Intern RVS 5 bar

Luchtvoorziening 4x 50 x 300 mm

Biocarrier bwb 100 liter HEL-X

Filtermatten RED X cassette

Inrichting aanvoer en retour optioneel

PRO COMBI PUT 30/35

Afmetingen L x B x H 2350 x 1760 x 1030 mm

Paneelafmeting 400 x 500 mm   

Maaswijdte screen 70 μm

Maximale doorstroming 35.000 liter

Maximale inhoud vijver 70.000 liter

Maximale inhoud koivijver 35.000 liter

Inlaat 3x 110 mm

Uitlaat 2x 2” 63 mm

Spoelpomp Intern RVS 5 bar

Luchtvoorziening 4x 50 x 300 mm

Biocarrier bwb 100 liter HEL-X

Filtermatten RED X cassette

Inrichting aanvoer en retour optioneel

COMBIFILTER
F2110001

COMBIFILTER
F2110002
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PRO COMBI 80/100 XL BLADOPVANG

Afmetingen L x B x H 3860 x 850 x 1005 mm

Paneelafmeting 800 x 650 mm   

Maaswijdte screen 70 μm

Maximale doorstroming 90.000 liter

Maximale inhoud vijver 180.000 liter

Maximale inhoud koivijver 90.000 liter

Inlaat 7x 110 mm

Uitlaat 4x 110 mm

Spoelpomp Intern RVS 5 bar

UVC inbouwunit 2x 80 Watt INOX

Luchtvoorziening 4x 50 x 300 mm

Biocarrier bwb 200 liter HEL-X

Filtermatten RED X cassette

PRO BLADOPVANG 80/100

Afmetingen L x B x H 1100 x 850 x 1005 mm

Maximale doorstroming 90.000 liter

Maximale inhoud vijver 180.000 liter

Maximale inhoud koivijver 90.000 liter

Inlaat 7x 110 mm

Uitlaat 7x 110 mm

BLADOPVANG
F2080002

COMBIFILTER
F2080004
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PRO BLADOPVANG
Drumfilters verwijderen vrijwel alle watervervuiling via een afvoergoot uit uw 
vijversysteem. Grote vervuiling als takjes, blad of draadalg kan achterblijven in de 
drum of zelfs de afvoergoot verstoppen. Veelal is dit te voorkomen door handmatig 
dergelijk afval te verwijderen. Bij vijvers die zich in een bosrijke omgeving bevinden 
kan de hoeveelheid afval dusdanig groot zijn dat dit de normale werking van het 
filtersysteem belemmert. Ook vijvers die gelijk liggen met het maaiveld kunnen 
overmatige hinder ondervinden van inwaaiend afval. Voor dergelijke situaties is het 
Red Label Bladopvang filter ontwikkeld. 

Het bladfilter is voorzien van een opvangbak waarin al het grove vuil achterblijft 
dat wordt aangevoerd door uw bodemdrains en skimmers. Kleiner vuil wordt 
doorgelaten en via de afvoergoot van het drumfilter afgevoerd. Wanneer nodig kan 
de solide opvangbak makkelijk verwijderd worden om te legen. De werking van 
het totale filtersysteem kan niet meer verstoord worden door genoemd grof afval. 

Het bladfilter wordt geleverd als losse unit of als geïntegreerd onderdeel van 
een combi drumsysteem. Informeer naar de mogelijkheden om uw systeem uit te 
breiden met een Red Label Bladopvang filter.

KENMERKEN:

• Hoogwaardig polypropyleen

• RVS filterpanelen 70 μm

• Ingebouwde RVS spoelpomp

• Inclusief PRO besturingskast

• Druksensor gestuurd

• Instelbaar spoelniveau

• Laag water beveiliging

• HEL-X biocarrier 955 m²/m³

• RED X filtermatten cassette

• Inclusief luchtbuizen

• Inclusief deksel

• Dekselbeveiliging

• Nederlandse handleiding

• Inclusief servicedesk

• 2 jaar volledige garantie*

• Vervaardigd in Nederland

www.aquakingredlabel.nl
info@aquaking.nl
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PRO WATERVAL

Afmetingen L x B x H 1000 x 720 x 1260mm

Maximale doorstroming 30.000 liter

Inlaat 1x 2” 63 mm

Uitlaat waterval

Inhoud 315 liter

PRO BIG

Afmetingen L x B x H 1060 x 420 x 1200mm

Maximale doorstroming 20.000 liter

Inlaat 1x 2” 63 mm

Uitlaat F2060003 3x 110 mm

Uitlaat F2060004 waterval

Inhoud 330 liter

PRO SMALL

Afmetingen L x B x H 665 x 320 x 942 mm

Maximale doorstroming 15.000 liter

Inlaat 1x 11/2” 50 mm

Uitlaat F2060001 2x 63 mm

Uitlaat F2060002 waterval

Inhoud 145 liter

TRICKLEFILTER
F2060003

F2060004

TRICKLEFILTER
F2060001

F2060002

TRICKLEFILTER
F2060009
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PRO BIG COMBI

Afmetingen L x B x H 1473 x 374 x 1200mm

Maximale doorstroming 30.000 liter

Inlaat 1x 2” 63 mm

Uitlaat 1x 110 mm

Sproeibuizen 2x 63 mm

Geschikt voor: Combifilter 30/35

Combifilter 50/55

PRO TRICKLEFILTERS
Red Label tricklefilters bestaan uit losse units die u kunt voorzien van ieder gewenst 
filtermateriaal. Deze tricklefilters (druppelfilters) hebben de beste biologische 
filterwerking van alle bekende filters voor koivijvers. Daarnaast vindt er een zeer 
grote zuurstofverhogende werking plaats. Schadelijke stoffen worden in deze 
tricklefilters supersnel omgezet.

Om het toepassen van een tricklefilter in combinatie met onze Red label 
Combifilters te vergemakkelijken hebben wij de Combitrickle BIG in ons assortiment 
opgenomen. Deze tricklefilter is exact op maat gemaakt en optimaal toepasbaar op 
onze combifilter modellen 30/35 en 50/55. Dankzij het maatwerk dat wij leveren 
kunt u in overleg kiezen voor elke gewenste uitlaat op uw tricklefilter.

TRICKLEFILTER
F2060006

KENMERKEN:

• Hoogwaardig polypropyleen

• Inclusief deksel

• Inclusief servicedesk

• 2 jaar volledige garantie

• Vervaardigd in Nederland

www.aquakingredlabel.nl
info@aquaking.nl

Bij aanschaf van een PRO BIG COMBI voor uw bestaande 
combifilter 30/35 of 50/55 ruilen wij GRATIS de huidige 
deksels om tegen een nieuwe passende set.

Cristal Bio filtermedia optioneel.

Cristal Bio filtermedia optioneel.

Cristal Bio filtermedia optioneel.

Cristal Bio filtermedia optioneel.



PRO COMBIFILTERS XL

Model 30/35 F2070003

Afmetingen L x B x H 3500 x 800 x 1005 mm

Maximale doorstroming 35.000 liter

Model 50/55 F2070006

Afmetingen L x B x H 3500 x 1000 x 1005 mm 

Maximale doorstroming 55.000 liter

Model 75/100 F2070009

Afmetingen L x B x H 3895 x 1000 x 1005 mm

Maximale doorstroming 90.000 liter

PRO COMBIFILTERS L

Model 30/35 F2070002

Afmetingen L x B x H 2900 x 800 x 1005 mm

Maximale doorstroming 35.000 liter

Model 50/55 F2070005

Afmetingen L x B x H 2900 x 1000 x 1005 mm 

Maximale doorstroming 55.000 liter

Model 75/100 F2070008

Afmetingen L x B x H 3285 x 1000 x 1005 mm

Maximale doorstroming 90.000 liter

PRO DRUMFILTERS M

Model 30/35 F2070001

Afmetingen L x B x H 2025 x 820 x 830 mm

Maximale doorstroming 35.000 liter

Model 50/55 F2070004

Afmetingen L x B x H 2025 x 950 x 830 mm 

Maximale doorstroming 55.000 liter

Model 75/100 F2070007

Afmetingen L x B x H 2035 x 1100 x 830 mm 

Maximale doorstroming 90.000 liter
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MAATWERK
Iedere specifieke situatie vraagt om een passende oplossing. Mocht ons zeer brede 
assortiment niet aansluiten op uw omstandigheden dan kunnen wij u in vrijwel 
alle gevallen toch een oplossing bieden. In overleg met onze adviseurs kunt u de 
meest extreme filterwensen verwezenlijken. Van het aanbrengen van een extra in- 
of uitvoer op uw trommelfilter tot het compleet naar wens samenstellen van een 
filtersysteem.

De Red Label Plug & Play installatie is dusdanig ontworpen dat het complete 
systeem op een eenvoudige manier aan de vijver gekoppeld kan worden. De 
volledige waterhuishouding is daarna direct optimaal verzorgd. 

Een filtersysteem van een vijver wordt bij voorkeur geplaatst in een toegankelijke 
filterruimte. In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van een filterput waar 
een filterlijn in gravity opstelling wordt geïnstalleerd. Naast de nodige filterunits 
als drumfilter of combifilter nemen zaken als aansluitingen, leidingen en pompen 
doorgaans erg veel ruimte in. De Red Label Plug & Play L systemen voorzien in een 
complete filterlijn in één compacte behuizing.

Alle benodigde apparatuur is verwerkt in deze filterinstallatie. Uw vijverwater 
stroomt via de compacte ontvangstkamer met schuifafsluiters naar het drumfilter in 
de tweede kamer voor de mechanische filtratie. De derde ruimte is voorzien van een 
bewegend bedfilter dat zorg draagt voor de biologische afbraak van afvalstoffen. 
Vanuit de vierde ruimte wordt het gezuiverde water terug gepompt naar uw vijver. 
Deze vierde filterruimte is tevens voorzien van de volledige aansturing van het Plug 
& Play systeem. Mocht er zich onverhoopt water in de vierde ruimte verzamelen 
dan wordt dit weggepompt door de ingebouwde automatische dompelpomp.

KENMERKEN:

• Hoogwaardig polypropyleen

• RVS filterpanelen 70 μm

• Ingebouwde RVS spoelpomp

• Ingebouwde INOX UVC unit

• Inclusief PRO besturingskast

• Druksensor gestuurd

• Instelbaar spoelniveau

• Laag water beveiliging

• HEL-X biocarrier 955 m²/m³

• RED X filtermatten cassette

• Inclusief luchtbuizen

• Inclusief deksel

• Dekselbeveiliging

• Nederlandse handleiding

• Inclusief servicedesk

• 2 jaar volledige garantie*

• Vervaardigd in Nederland

www.aquakingredlabel.nl
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COMBIFILTER

COMBIFILTER

COMBIFILTER

Wij adviseren de volledige installatie van Plug & PLay 
systemen in onze fabriek af te laten monteren met de door 
ons aanbevolen en volledig op het systeem afgestemde 
producten. Monteert u liever zelf andere materialen dan 
worden de eerste en laatste filterkamer leeg afgeleverd.

Bij Red Label bent u aan het juiste adres!
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PRO 400

Diameter 400 mm

Artikel Uitlaat

O1120052 met rooster 2x 110 mm

O1120053 met rooster 1x 125 mm

O1120054 met rooster 1x 160 mm

O1120055 met deksel 2x 110 mm

O1120056 met deksel 1x 160 mm

O1120057 met deksel 2x 125 mm

Leverbare uitvoeringen Onbelucht of belucht

PRO 300

Diameter 300 mm

Uitlaat 110 mm

Leverbare uitvoeringen Onbelucht of belucht

PRO BIG

Afmetingen L x B x H* 265 x 265 x 1280 mm

Maximale doorstroming 6.500 liter

Inlaat 1x 1” 32 mm

Uitlaat 50 mm

* afmetingen exclusief aan- en afvoer.

BODEMDRAIN
O1120051

EIWITAFSCHUIMER
F2060008

BODEMDRAIN
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EIWITAFSCHUIMER
De Red Label eiwitafschuimer is een bijfilter dat de biologische werking van een 
tricklefilter met een mechanisch filter combineert. Het water valt door het met 
Biocarrier gevulde filter terwijl er lucht wordt toegevoegd. De biocarrier vormt 
een biofilm die bijdraagt aan de biologische filtratie. Onder in het filter vormt zich 
schuim dat door middel van de zwaartekracht uit de afvoer wordt gedrukt. In het 
schuim worden grote hoeveelheden afvalstoffen opgeslagen en verwijderd uit uw 
vijverwater. 

Schuim op uw vijverwater wordt gevormd door eiwitten die zich in uw visvoer 
bevinden. De Red Label eiwitafschuimer zorgt dat deze overtollige eiwitten worden 
afgevoerd. Daarnaast verwijdert deze afvalstoffen als zware metalen, zuren, 
ammoniak, fosfaten en kleurstoffen. De Red Label eiwitafschuimer zorgt daarmee 
voor kleurloos, helder, schuimvrij en gezond vijverwater.

BODEMDRAINS
De meest toegepaste bodemdrains zijn voorzien van een deksel in een dome-vorm. 
Deze drains laten in een koivijver in de loop van de tijd wel eens los. Het opnieuw 
aanbrengen is niet altijd eenvoudig. Daarnaast kunnen koi zich beschadigen als ze 
langs een dergelijke drain bewegen. Dergelijke drains zijn ook in een zwembad of 
zwemvijver niet wenselijk. U kunt zich bezeren aan de uitstekende drain of de drain 
gaat stuk wanneer u er op gaat staan.

Om bovenstaande problemen het hoofd te bieden heeft Red Label een nieuw 
type drains ontwikkeld. Deze onverwoestbare drains hebben een grote diameter 
zodat vuil optimaal wordt afgevoerd. Voor koivijvers zijn Red Label bodemdrains 
ook verkrijgbaar in beluchte uitvoeringen. Een beluchte bodemdrain trekt vuil aan, 
zodat dit efficienter wordt afgevoerd naar het filtersysteem.

KENMERKEN:

• Hoogwaardig polypropyleen

• HEL-X biocarrier 955 m²/m³

• 2 jaar volledige garantie

• Vervaardigd in Nederland

www.aquakingredlabel.nl
info@aquaking.nl

O1120055

O1120054

O1120053
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6500

Capaciteit 6.500 l/u

Verbruik 4 - 38 Watt

Druk 3,8 mwk

Inlaat/uitlaat 1 1/2” 50 mm

10000

Capaciteit 10.000 l/u

Verbruik 4 - 78 Watt

Druk 4,5 mwk

Inlaat/uitlaat 1 1/2” 50 mm

13000

Capaciteit 13.000 l/u

Verbruik 4 - 125 Watt

Druk 5,0 mwk

Inlaat/uitlaat 2” 63 mm

20000

Capaciteit 20.000 l/u

Verbruik 4 - 200 Watt

Druk 6,0 mwk

Inlaat/uitlaat 2” 63 mm

ANP VIJVERPOMP
W1060040

ANP VIJVERPOMP
W1060041

ANP VIJVERPOMP
W1060039

ANP VIJVERPOMP
W1060042
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ANP VIJVERPOMPEN
Aquaking Red Label levert voor elke gewenste toepassing de optimale vijverpomp.
De meest toegepaste vijverpomp is de ANP, Amphibious Naked Pump. Veelal 
wordt deze pomp toegepast bij gravity opstellingen waarbij de pomp het water 
vanuit het filter terug naar de vijver pompt. De Red Label ANP is zowel droog (onder 
waterniveau) als nat opstelbaar. Vanzelfsprekend zijn deze pompen toepasbaar 
op onze Red Label filteroplossingen maar natuurlijk ook op elk denkbaar ander 
filtersysteem.  De Red Label ANP pomp is voorzien van een regelbare elektronische 
besturing waarmee u traploos de capaciteit van de pomp in kunt stellen. Erg 
makkelijk om bijvoorbeeld in de winter uw flow in de vijver te verlagen. 

Red Label pompen zijn extreem energiezuinig en behoren zelfs tot de zuinigste 
in hun prijsklasse. De pomp is makkelijk aan te passen dankzij de meegeleverde 
accessoires. ANP pompen hebben een hoge flow, zijn veilig, zeer eenvoudig in 
gebruik en hebben een lange levensduur.

De pomp wordt als een complete kit geleverd met een elektronische regelaar en 
koppelingen die het aansluiten van de pomp vereenvoudigen.

KENMERKEN:

• Energie zuinig

• Veilige bediening

• Eenvoudig gebruik

• Regelbare flow

• Hoge capaciteit

• Lange levensduur

• Nat en droog opstelbaar

• Inclusief aansluitingen

• 2 jaar volledige garantie

www.aquakingredlabel.nl
info@aquaking.nl



www.aquakingredlabel.nl
info@aquaking.nl 35

6500

Capaciteit 6.500 l/u

Verbruik 4 - 38 Watt

Druk 3,8 mwk

Uitlaat Slangtule 1”- 1 1/2”- 1 1/4” 

10000

Capaciteit 10.000 l/u

Verbruik 4 - 78 Watt

Druk 4,5 mwk

Uitlaat Slangtule 1”- 1 1/2”- 1 1/4” 

13000

Capaciteit 13.000 l/u

Verbruik 4 - 125 Watt

Druk 5,0 mwk

Uitlaat Slangtule 1”- 1 1/2”- 1 1/4” 

20000

Capaciteit 20.000 l/u

Verbruik 4 - 200 Watt

Druk 6,0 mwk

Uitlaat Slangtule 1”- 1 1/2”- 1 1/4” 

ACP VIJVERPOMP
W1060046

ACP VIJVERPOMP
W1060047

ACP VIJVERPOMP
W1060045

ACP VIJVERPOMP
W1060048
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ACP VIJVERPOMPEN
Aquaking Red Label levert voor elke gewenste toepassing de optimale vijverpomp.
Een veel toegepaste pomp is de ACP, Amphibious Cased Pump. De Red Label 
ACP pomp is voorzien van een behuizing die vuil tegenhoudt waardoor deze 
pomp specifiek onder water wordt toegepast. Veelal wordt deze pomp toegepast 
bij pompgevoede opstellingen waarbij de pomp zich in de vijver bevindt. 
Vanzelfsprekend zijn deze pompen toepasbaar op onze Red Label filteroplossingen 
maar natuurlijk ook op elk denkbaar ander filtersysteem. De Red Label ACP pomp 
is voorzien van een regelbare elektronische besturing waarmee u traploos de 
capaciteit van de pomp in kunt stellen. Erg makkelijk om bijvoorbeeld in de winter 
uw flow in de vijver te verlagen. 

Red Label pompen zijn extreem energiezuinig en behoren zelfs tot de zuinigste 
in hun prijsklasse. De pomp is makkelijk aan te passen dankzij de meegeleverde 
accessoires. ACP pompen hebben een hoge flow, zijn veilig, zeer eenvoudig in 
gebruik en hebben een lange levensduur.

De pomp wordt als een complete kit geleverd met een elektronische regelaar en 
koppelingen die het aansluiten van de pomp vereenvoudigen.

KENMERKEN:

• Energie zuinig

• Veilige bediening

• Eenvoudig gebruik

• Regelbare flow

• Hoge capaciteit

• Lange levensduur

• Natte opstelling

• Inclusief aansluitingen

• 2 jaar volledige garantie

www.aquakingredlabel.nl
info@aquaking.nl
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INBOUWUNIT 40/80 INOX

F1050063 40 Watt INOX

F1050064 80 Watt INOX

Afmetingen Lengte 40/80 480/660 mm

Inbouwlengte 40/80 430/610 mm

Inbouw opening 33 mm

Branduren 12.000

37

RVS JUVC 40

Afmetingen L x B 907 x 105 mm

Maximale doorstroming 20.000 liter

Maximale inhoud vijver 35.000 liter

UVC 40 Watt

Branduren 8.000

Maximale druk 2 bar

Inlaat/uitlaat 2” 63 mm

RVS JUVC 80

Afmetingen L x B 907 x 105 mm

Maximale doorstroming 20.000 liter

Maximale inhoud vijver 70.000 liter

UVC 80 Watt

Branduren 8.000

Maximale druk 2 bar

Inlaat/uitlaat 2” 63 mm

INBOUWUNIT 40/80 HIGH-OUTPUT

F1050056 40 Watt H-O

F1050057 80 Watt H-O

Afmetingen Lengte 40/80 480/660 mm

Inbouwlengte 40/80 430/610 mm

Inbouw opening 50 mm

Branduren 12.000

AQUAKING INDUSTRIELE ONTKIEMER

F1030017 AM 90 Watt

F1030018 AM 110 Watt

F1030019 SS 44 Watt

F1030020 SS 2x 44 Watt

F1030021 SS 63 Watt

UVC
F1050012

UVC
F1050056
F1050057

UVC
F1050011

UVC
F1030000
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RVS JUVC FILTERS
De Aquaking Red Label JUVC zorgt voor kristalhelder water en draagt bij aan de 
gezondheid van uw vijvervissen. De ingebouwde T5 UVC lamp levert een UV-C 
korte golf straling met een piek golflengte van 253,7 nm. Deze hoge stralingsdosis 
zorgt voor het doden van schimmels, bacteriën en ziektekiemen zonder het gebruik 
van schadelijke chemicaliën.

Het gepolijste RVS interieur van de behuizing zorgt dat er vrijwel geen vervuiling 
hecht aan de binnenzijde en zorgt dankzij extra reflectie voor 35% meer 
lichtopbrengst. Zweefalgen worden door de UV-C straling vernietigd waardoor 
kraakhelder vijverwater ontstaat. Chloor en overige chemicaliën worden tot wel 
80% gereduceerd.

De extra grote behuizing met rechte koppeling aan de onderzijde zorgt voor een 
grotere doorstroming en minder drukverlies. De gebruikte koppelingen zorgen 
voor zeer eenvoudige installatie en 360° installatiemogelijkheden.

INBOUW UVC UNITS
In plaats van een UVC filter in uw leidingwerk op te nemen is het mogelijk een 
UVC in uw filter te bouwen. Wij adviseren hiervoor de Red Label UVC High-output 
module. Door de hoge kwaliteit en korte inbouwlengte is deze UVC filter op vrijwel 
elke filter toepasbaar. Deze unit is voorzien van een 40 Watt H-O lamp die door de 
hoge opbrengst voor de meeste vijvers ruim toereikend is. 

Heeft u een grotere vijver dan kunt u kiezen voor de 80 Watt uitvoering. Door de 
lengte van een 80 Watt lamp is deze niet in elke filtersysteem te plaatsen. De keuze 
voor 2 units van 40 Watt is dan een verstandige. Daarnaast heeft u bij twee kleinere 
units back-up bij storingen en kunt u een unit uitschakelen in periodes dat 1 lamp 
toereikend is.

KENMERKEN:

• Energie zuinig

• Milieu vriendelijk

• Veilige bediening

• Eenvoudig gebruik

• Hoge flow

• Hoge lichtopbrengst

• Lange levensduur

• Inclusief aansluitingen

• 2 jaar volledige garantie*

• Vervaardigd in Nederland

www.aquakingredlabel.nl
info@aquaking.nl

UVC
F1050063
F1050064

* Uitgezonderd van garantie 
zijn de lamp en kwartsglas.
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JDK-50

Afmetingen 221 x 177 x 200 mm

Capaciteit 50 l/m bij 150 mbar

Uitlaat 19 mm

Verbruik 42 Watt

Gewicht 4,5 kg

JDK-S120

Afmetingen 214 x 185 x 211 mm

Capaciteit 138 l/m bij 200 mbar

Uitlaat 19 mm

Verbruik 95 Watt

Gewicht 6,5 kg

JDK-S100

Afmetingen 214 x 185 x 211 mm

Capaciteit 108 l/m bij 200 mbar

Uitlaat 19 mm

Verbruik 75 Watt

Gewicht 6,5 kg

JDK-S80

Afmetingen 214 x 185 x 211 mm

Capaciteit 85 l/m bij 200 mbar

Uitlaat 19 mm

Verbruik 50 Watt

Gewicht 6,5 kg

JDK-S200

Afmetingen 240 x 180 x 230,5 mm

Capaciteit 215 l/m bij 200 mbar

Uitlaat 26 mm

Verbruik 120 Watt

Gewicht 10 kg

39

LUCHTPOMP
B2010011

LUCHTPOMP
B2010012

LUCHTPOMP
B2010009

LUCHTPOMP
B2010010

LUCHTPOMP
B2010013

38

LUCHTPOMPEN
Een luchtpomp dient bij grote tegendruk (diepte) voldoende capaciteit te leveren. 
Dit is belangrijk om een optimaal functioneren van uw vijversysteem te waarborgen. 
De capaciteit van een luchtpomp dient afgestemd te zijn op uw specifieke situatie.

Door de combinatie van zeer goede eigenschappen en prestaties adviseren wij 
het gebruik van Secoh luchtpompen. Secoh is een Japanse fabrikant die voorziet 
in een breed scala zeer hoogwaardige luchtpompen. Secoh luchtpompen hebben 
een zeer geruisloze en trillingsarme werking. Motor en pomponderdelen worden 
gecombineerd in één constructie. De compacte, lichte behuizing en het eenvoudige 
mechanisme garanderen een lange bedrijfsperiode.

Het principe van elektromagnetische oscillatie, dat praktisch geen wrijving van het 
mechanisme kent, minimaliseert het energieverbruik en biedt een hoge mate van 
efficiëntie. De olievrije werking garandeert een droge en onvervalste luchtstroom. 
Speciaal gevormde pompkamers en geïntegreerde uitlaat zorgen voor een 
luchtstroom, die praktisch pulsatievrij is.

KENMERKEN:

• Energie zuinig

• Milieu vriendelijk

• Veilige bediening

• Eenvoudig gebruik

• Efficiente technologie

• Geluidsarm

• Lage trilling

• Hoge luchtopbrengst

• Lange levensduur

• Inclusief aansluitingen

• 2 jaar volledige garantie
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KNIE

H1050005 50 mm

H1050006 63 mm

H1050007 90 mm

H1050008 110 mm

VERLOOPSTUK

H1050019 50 x 63 mm

H1050020 63 x 90 mm

H1050021 63x 110 mm

H1050022 110 x 125 mm

H1050023 110 x 160 mm

SOK

H1050009 50 mm

H1050010 63 mm

H1050011 90 mm

H1050012 110 mm

H1050013 125 mm

H1050014 160 mm

T-STUK

H1050015 50 mm

H1050016 63 mm

H1050017 90 mm

H1050018 110 mm

EINDKAP

H1050001 50 mm

H1050002 63 mm

H1050003 90 mm

H1050004 110 mm
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PIPECONX

PIPECONX

PIPECONX

PIPECONX

PIPECONX
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RUBBER KOPPELINGEN
Gebruik bij voorkeur flexibele rubberen doorvoeren bij het aansluiten van het 
leidingwerk. Deze kunnen kleine maatverschillen opvangen en dempen trillingen. 
Flexibele rubberen koppelingen hebben tal van voordelen in het gebruik bij 
het verbinden van PVC-leidingen onderling, maar vooral ook met niet of slecht 
verlijmbare materialen zoals RVS, PP, PE, beton en polyester.

Omdat de koppelingen erg flexibel zijn, zijn ze ook goed toepasbaar als leidingen 
niet 100% op elkaar afstemmen. Ook bij wijzigingen aan systemen, test- of tijdelijke 
opstellingen, zijn de flexibele koppelingen zeer snel te de-/monteren, zonder het  
arbeidsintensieve en ongezonde lijmen van verbindingen. Met behulp van flexibele 
koppelingen zijn leidingen ook te verbinden bij temperaturen onder het vriespunt 
wanneer verlijmen niet mogelijk is. Bij gesprongen leidingen (b.v. door vorst) is het 
ook vaak mogelijk snel een (nood-)reparatie te maken met behulp van flexibele 
koppelingen. Naast de eenvoudige montage van leidingen is een bijkomend 
voordeel dat de flexibilteit van de rubbers trillingen (van bijvoorbeeld pompen) 
dempen. Daardoor dragen ze ook sterk bij aan het voorkomen van breuk door 
spanningen in PVC-leidingen. 
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SPOELPOMP BASIC

W1020006 BASIC Q800103 3 bar

SPOELPOMP PRO

O1020001 PRO RVS 5 bar

O1020002 PRO RVS 7 bar

SPRAYBAR NOZZLE

F2100005 Nozzle compleet

O1170001 Afdichtring per 10

O1170002 Houder, klem, beugel

O1170003 RVS bout per 10

O1170004 Nozzle kap groen

O1170005 Nozzle kap rood

O1170006 Jet sproeier per 10

BESTURING BASIC LUXE

O1140016 Besturingskast LUXE

BESTURING PRO

O1140004 Besturingskast PRO

O1140014 Druksensor

O1140006 Druksensor kabel

BESTURING BASIC

O1140001 Besturingskast BASIC

O1210015 Vlotter compleet

AANDRIJFMOTOR

O1080002 PRO filter

O1080008 BASIC filter

                          RVS ZEEFPANELEN

690044 ED20 75 μm

O1100002 Rond 100 x 40 cm 75 μm

O1100003 Rond 120 x 40 cm 75 μm

O1100004 Rond 75 x 40 cm 75 μm

O1100006 PRO 95 x 40 cm 120 μm

O1100007 HAPPY, BASIC 2, ED20 114 x 40 cm 80 μm

O1100008 PRO rond 75 x 40 cm 120 μm

O1210012 Strip RVS 316 paneelbevestiging

O1210016 HAPPY, BASIC 2, ED20 114 x 40 cm 120 μm

O1210024 BASIC 30/35, ED20 75 x 40 cm 120 μm
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DRUMFILTER

DRUMFILTER

MATERIALEN
Wij streven naar het leveren van producten met een lange levensduur en 
ondersteunen dit door het geven van gepaste garanties en service. Is er een 
onderdeel van uw installatie aan vervanging toe dan kunt u de meeste onderdelen 
bij ons bestellen. Bevindt een onderdeel zich niet op de volgende pagina’s dan 
kunt u informeren naar de beschikbaarheid via een mail naar info@aquaking.nl

www.aquakingredlabel.nl
info@aquaking.nl

DRUMFILTER

DRUMFILTER

DRUMFILTER DRUMFILTER

DRUMFILTER

DRUMFILTER
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DOMPELPOMP

W1020007 Q50011 int. vlotter

10.000 l/u 8,5 mwk

500 Watt

SANSAI CRISTAL BIO TRICKLE

810206 Doos 96 liter

Zeer groot biologisch oppervlak.

Het filtermedium met het lichtste gewicht!

LUCHTUITSTROMER

B2020001 30 x 130 mm

B2020002 40 x 210 mm

B2020003 50 x 150 mm

B2020004 50 x 300 mm

SCHUIFAFSLUITER VDL

H1130070 VDL 63 mm

H1130071 VDL 110 mm

KOGELKRAAN INDUSTRIE

H1130014 25 mm

H1130015 32 mm

H1130016 40 mm

H1130018 50 mm

H1130019 63 mm

H1130020 75 mm

H1130021 110 mm

SMEERVET

F2100004 40 ml

Info Nat en droog 

toepasbaar.

DOMPELPOMP

W1020011 Q1000V2 int. vlotter

20.000 l/u 9 mwk

1000 Watt

ACCESSOIRES

LUCHTGORDIJN

W2040001 staafbeluchter compleet

20/28 mm lengte 1 meter aansluiting 9 mm

W2040002 staafbeluchter compleet

20/28 mm lengte 2 meter aansluiting 9 mm

LUCHTSLANG

S2010001 7-10 mm

S2010003 9-12 mm

S2010005 10-14 mm

S2010007 12-16 mm

S2010009 14-18 mm

S2010011 19-23 mm

LUCHTVERDELER

B2030001 1 aansluiting   9 mm

B2030002 2 aansluitingen 9 mm

B2030003 3 aansluitingen 9 mm

B2030004 4 aansluitingen 9 mm

B2030005 5 aansluitingen 9 mm

B2030006 6 aansluitingen 9 mm

BELUCHTING

BELUCHTING

BELUCHTING

www.aquakingredlabel.nl
info@aquaking.nl

BELUCHTING

PVC

ONDERHOUD

PVC

FILTERMEDIA

ACCESSOIRES
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INBOUWUNIT AMALGAAM (OUD MODEL)

F1050023 Ballast inbouwunit 40 Watt

F1050024 Ballast inbouwunit 80 Watt

F1050053 Vervanglamp inbouwunit 40 Watt

F1050054 Vervanglamp inbouwunit 80 Watt

F1050027 Kwartsglas 40 Watt oud model / H-O

F1050028 Kwartsglas 80 Watt oud model / H-O

F1050062 Afsluitdop inbouwunit 40/80 Watt

INBOUWUNIT INOX

F1050067 Ballast inbouwunit 40 Watt INOX

F1050068 Ballast inbouwunit 80 Watt INOX

F1050060 Vervanglamp 40 Watt INOX

F1050061 Vervanglamp 80 Watt INOX

F1050065 Kwartsglas inbouwunit 40 Watt

F1050066 Kwartsglas inbouwunit 80 Watt

O1030112 Steunpilaar inbouwunit 80 Watt

INBOUWUNIT HIGH-OUTPUT

F1050058 Ballast inbouwunit 40 Watt

F1050059 Ballast inbouwunit 80 Watt

F1050060 Vervanglamp 40 Watt H-O / INOX

F1050061 Vervanglamp 80 Watt H-O / INOX

F1050027 Kwartsglas 40 Watt oud model / H-O

F1050028 Kwartsglas 80 Watt oud model / H-O

F1050062 Afsluitdop inbouwunit 40/80 Watt

AQUAKING INDUSTRIELE ONTKIEMER

F1030001 Voorschakelapparaat SS 44 Watt

F1030002 Voorschakelapparaat SS 63 Watt [80 Watt]

F1030003 Voorschakelapparaat AM 90/105/110 [120 Watt]

F1030004 Vervanglamp T-5 SS 44 Watt

F1030005 Vervanglamp T-5 SS 63 Watt

F1030006 Vervanglamp T-5 AM 41 Watt

F1030007 Vervanglamp T-5 AM 90 Watt

F1030008 Vervanglamp T-5 Amalgaam 105 Watt
F1030009 Kwartsglas SS 44 Watt
F1030010 Kwartsglas SS 63 Watt

F1030011 Kwartsglas AM 41 - 90 - 110 Watt

F1030012 Afdichtingsring

F1030013 Flens + afdichting

F1030014 Wandbeugel

F1030015 Voorschakelapparaat SS 2x 44 Watt

F1030016 Voorschakelkabel oranje 3 meter

RED-X FILTERMAT 625 M²/M³

810195 50 x 50 x 5 cm

810190 100 x 100 x 5 cm

810185 200 x 100 x 5 cm

2022:  Vernieuwde vezel met verbeterde hechting.

BWB HEL-X BIOCARRIER 955 M²/M³

B1020004 Zak 100 liter

Ongeëvenaard aanhechtingsoppervlak.

Licht gewicht design voor optimaal drijfvermogen.

Zeer groot beschermd oppervlak voor biofilm.

SANSAI FILTERBORSTEL

810140 100 x 250 mm

810150 100 x 400 mm

810170 150 x 400 mm

810175 150 x 500 mm

810180 150 x 600 mm

FILTERMEDIA

FILTERMEDIA

FILTERMEDIA

RVS JUVC

F1050021 Ballast RVS JUVC 40 Watt

F1050022 Ballast RVS JUVC 80 Watt

F1050051 Vervanglamp RVS JUVC 40 Watt

F1050052 Vervanglamp RVS  UVC 80 Watt

F1050026 Kwartsglas RVS JUVC 40 & 80 W

UVC

UVC

UVC

www.aquakingredlabel.nl
info@aquaking.nl

UVC
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AUTOMATISCH BIJVULSYSTEEM

V1030035 Complete set

O1330001 Waterschakelaar inclusief sensor

O1033111 Sensorhouder

I1040038 Ventiel 1” 10 bar

I1040039 Transformer 230 V

H1070226 PVC doorvoer 20 x 1”

ACP VIJVERPOMP

W1050002 Korf 13000 - 20000

W1050003 Korf 6500 - 10000

W1050016 Slangtule 2” 13000 - 20000

W1050015 Slangtule 1 1/2” 6500 - 10000

ANP & ACP VIJVERPOMP

W1050034 Rotor 13000 - 20000

W1050035 Rotor 6500 - 10000

ANP & ACP VIJVERPOMP

W1050002 Besturingskast 13000 - 20000

W1050003 Besturingskast 6500 - 10000

ANP VIJVERPOMP

W1050001 3-delige koppeling 2” 63 mm

W1050004 Bodemplaat 13000 - 20000

W1050005 Bodemplaat 6500 - 13000

W1050014 Slangtule 2” 13000 - 20000

W1050013 Slangtule 1 1/2” 6500 - 10000

W1050017 Vuilkorf 2” 13000 - 20000

W1050018 Vuilkorf 1 1/2” 6500 - 10000

ANP & ACP VIJVERPOMP

W1050008 Pomphuis 13000 - 20000

W1050009 Pomphuis 6500 - 10000

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

www.aquakingredlabel.nl
info@aquaking.nl

ACCESSOIRES

I1040038

I1040039

O1330001

O1033111

H1070226
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FILTEROPSTELLING

Gravity filteropstelling.

De voorkeur gaat uit naar een plaatsing van het filter onder waterniveau van de 
vijver. Door werking van de zwaartekracht loopt uw filter vol water. Een pomp 
verplaatst het water van uw filter terug richting vijver. Deze opstelling noemt men 
een ‘gravity’ systeem. Deze laatste heeft de voorkeur omdat een pomp minder 
hard moet werken en daardoor meer rendement levert en zuiniger werkt. 

Indien uw pomp uitvalt blijft er toch water in het filtersysteem staan wat uw 
filtermateriaal ten goede komt. Bij storingen aan het vijversysteem is er geen 
gevaar dat de pomp de vijver leegpompt, de vijver kan niet verder leeglopen dan 
de diepte van het filter. Er ligt geen pomp of vijverslang in de vijver wat er mooier 
uitziet. Daarnaast kunnen vissen zich hier niet aan beschadigen. U kunt makkelijk 
bij de pomp voor eventueel onderhoud.
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COLOFON

Pompgevoede filteropstelling.

Indien uw filter boven waterniveau wordt geplaatst 
dient het water door middel van een pomp naar 
het filter getransporteerd te worden. Na de laatste 
filterkamer stroomt het water ‘vrij’ terug naar de vijver. 
Men noemt dit een ‘pompgevoed’ systeem. 
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