
Levegős szűrésről 

Rövid leírás a levegős szűrésről



Saját véleményem
• 1987-óta foglalkozom díszhalak szaporításával, eladásával és általában az 

foglalkoztatott, hogy oldjam meg kis összegből a szűrést. Kipróbáltam 
nagyon sok módszert, kis fogyasztású szivattyúktól kezdve az áramoltató 
szivattyúig mindent és végül a levegős szűrésnél ragadtam le. Ekkor jöttek 
a pumpa próbák Resun, Sera, Tetra légpumpák és kompresszorok próbája. 
Ezek idővel kiestek vagy azért, mert nem bírták vagy azért mert hangosak 
voltak. Végül 2004-2005 környékén megtaláltam az Atman márkát, ami 
azóta is a kedvenceim közé tartozik olcsósága és megbízhatósága miatt. 
Néhány adat róluk  .

• Atman Hp 4000   20w 35l/perc   2100l/h 
• Atman Hp 8000   48w 80l/perc   4800l/h 
• Atman Hp12000   60w 110l/perc 6600l/h
• Szerintem megnyerő teljesítmény ezektől a kompresszoroktól és nagyon 

halk működés. Ami még az előnyük, terhelés alatt kevesebbet 
fogyasztanak néhány wattal. Kis utánaszámolással rájön mindenki, hogy 
több akváriumnál ez a legjobb megoldás a költséghatékonyságra. Képeket 
innen-onnan szedtem. Sajnos kevés időm miatt így tudtam megoldani. 
Rövid, de remélem hatékony leírást tudok írni és a képek magukért 
beszélnek majd.



Egyik akváriumrendszerem

• Vegyük Pl. az én rendszeremet 48wattos 
Atman hp 4000üzemeltet 3195litert ez 17db 
akvárium. Belső motoros szűrőkkel számolva 
min. 152watt

• 7386ft/hó éves szinten 88632ft.

• A légpumpával 60924ft maradt meg éves 
szinten. 



Szűréstípusok

Ennek a szűréstípusnak az előnye, hogy egyszerűen 
kivehető az akváriumból és nagy akváriumban is 
használható, a több kivezetés biztosítja a nagy víz 
átvitelt. Ennek csak egy keretet kell biztosítani
és akkor masszívan áll az akváriumban, de
betehető csak simán is. Arra vigyázni kell, hogy 
nehogy a halak mögé kerüljenek,
mert akkor beszorulhatnak. Viszont az 
ivadékoknak jó búvóhely.

Ez a szűréstípus alkalmazható nanó akváriumban is
nagy előnye, hogy bárhova rakható az akváriumban.
Alulra egy üveglapot kell ragasztani ,így nem dől el.
Nagyobb felület érdekébe a szivacsot V-alakban be 
lehet vágni így ritkábban kell takarítani.



Elkészítés röviden
• Vízátemelő alkatrészei az obiban 

megtalálhatók nagyon olcsón.

• Kell hozzá:

• -Fbs ragasztó

• -kanyarív a csőhöz

• -műanyag cső nevét nem tudom kb
2,5méteres szálakban kapható.

• Kell egy vastagabb és vékonyabb is.

• -gumitömítés vagy gatyagumi. A 
képen látható módon ki kell 
lukasztgatni alulra és felülre kell rakni 
és erre kell ráhúzni a vastagabb 
csövet amin lyukat készítünk ide 
megy bele az a csonk ami a 
levegőcsőhöz kapcsolódik. Porlasztó 
nem szükséges hozzá, anélkül is 
üzemel jól és nagyobb 
teljesítménnyel.



Szabályzó rendszer
Ezzel a rendszerrel könnyen és hatékonyan tudjuk szabályozni a vízbe jutó levegő 

mennyiségét.



Levegő csonk beragasztása
e kis csonk pl. levegő T-elágazásából is kivehető



Kamrás rendszer
Előnye, hogy különböző szűrőanyagokat is lehet alkalmazni

mint Pl.agyag granulátum, perlonvatta, homok



Kamrás rendszer
Ennél a rendszernél belülre garnélákat is tehetünk tisztító 

brigádként vagy kistestű halakat a kajamaradék eltakarítására



Mattenes módszer



Működés közben
Belső részen mikor a vízszint kritikusan lemegy és hajlik a szivacs, akkor már 

lehet takarítani a szivacsot, amit langyos vízben kell kimosni,hogy a baktérium 
kultúra nagyobb része megmaradjon a szivacsban.



Működés közben



Elrejtés
Akit zavar a szivacs az elrejtheti különböző háttér dekorokkal is. Lényeg a 

szivacsot ne nagyon takarja le a hatékony szűrés végett.



Oxigéndús víz
előnye a levegős szűrésnek, hogy jól oldódik az oxigén



Talajszűréses módszer
akinek a talajszűrés tetszik, e módon is tudjuk alkalmazni a 

levegős szűrést



Kis rajzom a működésről
Próbáltam lerajzolni a működést kisebb nagyobb sikerrel



Tóban is alkalmazható módszer

Tóban is lehet használni. Ezeknél a rendszereknél 
nagyban befolyásolja a teljesítményüket az 
akvárium mélysége. Eddig nem vettem rá 
magam, hogy kiszámoljam a vízhozamot 
különböző mélységekben, de szerintem nem is 
fogom. Idővel a légpumpa teljesítménye is 
csökkenhet és a víz magassága is az 
akváriumban.
Mindenki döntse el ért e valamit a leírásom. 
Mindenkinek megvan a lehetősége rá, hogy 
írjon. Ezzel az írással csak kis rávilágítást akartam 
adni egy, olcsó és hatékony rendszer 
működéséhez. 

Végére hagytam egy kis matematikát 

/



Kis matematika

• 48,11ft-os kW-tal számolva
• 20watt havi      962ft
• 20watt éves 11544ft
• 48watt havi    2309ft
• 48watt éves 27708ft
• 60watt havi    2887ft
• 60watt éves 34644ft

Köszönöm annak, aki elolvasta ezt a
rövid leírást!
További jó halazást kívánok!

Lehr György /Criss48/


