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IRIS CPF 180 AVA CPF 250

Konstrukční charakteristiky:

Použití: Aplikace:

IRIS CPF 80
- plastová nádoba o objemu:  8 l
- pro jezírka do 4 m3

-  integrovaná UV lampa o příkonu 11 W
- přepínač režimu provozu a praní
- indikátor stupně znečištění filtru IRIS 
- optický indikátor provozu UV lampy
-  variabilní nástavce na vstupní  

a výstupní hadice

- užitková nebo rybniční voda bez pevných částic
- maximální teplota kapaliny 35 - 40°C
- maximální doporučený vstupní tlak 0,2 baru
- doporučené podávací čerpadlo MANDY 45, CARETA, BOSS
- nepřetržitý provoz
- možnost vytvoření kaskády, potůčku

- filtrace v přírodních nádržích
- filtrace okrasných vodních nádrží a jezírek
- filtrace spojená s chovem ryb
- likvidace bakterií, plísní a mikroorganismů

AVA CPF 250
- plastová nádoba o objemu:  12 l
- pro jezírka do 10 m3

-  integrovaná UV lampa o příkonu 11 W
- přepínač režimu provozu a praní
- optický indikátor provozu UV lampy
-  variabilní nástavce na vstupní  

a výstupní hadice

AVA CPF 500
- plastová nádoba o objemu:  20 l
- pro jezírka do 30 m3

-  integrovaná UV lampa o příkonu 18 W
- optický indikátor provozu UV lampy
-  variabilní nástavce na vstupní  

a výstupní hadice

IRIS - AVA 
Tlakové  jezírkové filtrace

IRIS CPF 180
Uzavřený tlakový filtr určený 
pro okrasná zahradní jezírka do 
maximálního objemu  4 m3. 
Filtrace je vybavena indikátorem 
znečištění. Možnost umístění mimo 
břeh jezírka, výtok vody z filtrace lze 
využít na potůček či vodopád. 
Filtrace má přepínání režimu provozu 
a praní.

AVA CPF 500

AVA CPF 250 
Uzavřený tlakový filtr určený 
pro okrasná zahradní jezírka do 
maximálního objemu 10 m3. 
Filtrace je dvoukomorová, v dolní 
komoře jsou uloženy filtrační míčky, 
které zachycují hrubé nečistoty, 
horní komora obsahuje pěnové 
filtrační houbičky. 
Filtrace má přepínání režimu 
provozu a praní. Filtrace je vybavena 
indikátorem znečištění. 
Možnost umístění mimo břeh jezírka, 
výtok z filtrace lze využít na potůček 
či vodopád.

 AVA CPF 500
Uzavřený tlakový filtr určený 
pro okrasná zahradní jezírka do 
maximálního objemu 30 m3. 
V dolní části filtrace je box s 
filtračními míčky, které zachycují 
hrubé nečistoty.  
V horní části komory jsou umístěny 
filtrační houbičky. 
Filtrace je vybavena indikátorem 
znečištění. Možnost umístění mimo 
břeh jezírka, výtok z filtrace lze využít 
na potůček či vodopád.



Typ Doporučená 
čerpadla

bez ryb s rybami Příkon UV Připojení Hmotnost
 vstup výstup

IRIS CPF 180 MANDY 45 4 m3 2 m3 11 W 3/4“ - 6/4“ 3/4“ - 6/4“ 7 kg
AVA CPF 250 CARETA 10 m3 5 m3 11 W 3/4“ - 6/4“ 3/4“ - 6/4“ 8 kg
AVA CPF 500 BOSS 30 m³ 10 m³ 18 W 3/4“ - 6/4“ 3/4“ - 6/4“ 9 kg


