
PELDOŠĀ STRŪKLAKAS IEKĀRTA 

OPTI 3 
 
Peldoša, ērti uzstādāma strūklaka ar 3kW (trīs fāzes) 
sūkņa dzinēju. Iekārta izgatavota, apvienojot augstas 
kvalitātes komponentes (Oase [Vācija], Grundfos 
[Dānija]) un Latvijā izgatavotu aprīkojumu. 
Strūklakas plostam iespējams izvēlēties četrus 
dažādus uzgaļus, atšķirīgu strūklas formu  
veidošanai. 

Plosta konstrukciju viegli var aprīkot ar LED zemūdens apgaismojumu- iekārtai OPTI 3 ieteicams 9 prožektoru 
komplekts. 
Aprīkojumā iekļauts strūklakas plosts, sūknis, dzesēšanas piedurkne, viens strūklakas uzgalis, zemūdens 
elektrokabeļu komutācijas kārba. Ņemot vērā uzstādīšanas un ekspluatācijas apstākļus, papildus var pasūtīt 
elektrokabeli ar atbilstošu garumu un dzīslu šķērsgriezumu, strūklakas vadības sadali un enkurošanas komplektu. 
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High Jet 3 Geiser Jet 3 Trumpet Jet 3 Grand Vulkan 3 

OPTI 3 15,0m 11,0m 9m (2,2m Ø7,5m) 8m (Ø 6,0m) 

 
Iekārta jāaprīko ar atbilstošu kabeli un sūkņa ieslēgšanas 
aprīkojumu! Atsevišķi iespējams pasūtīt pieslēguma 
komplektu ar 50m kabeli sūknim un vadības/sadales skapi 
(B) 
 
Strūklakas iekārtu viegli var aprīkot ar zemūdens 
prožektoriem. Zemūdens prožektoru komplekts ietver 9gb 
LED 14W prožektorus (WW- silti balta krāsa), divus 
zemūdens strāvas transformatorus un 50m kabeli (C). 
 

 
Strūklaku noteiktā vietā var nofiksēt, izmantojot krasta 
atsaites, vai enkurošanas komplektu (D). 
 

Strūklakas pārvietošanai un uzglabāšanai ziemā var būt nepieciešams transportēšanas karkass no koka (E). 
 
Strūklaku var pasūtīt pilnā komplektā (EUR 9358,44 ar PVN), vai atsevišķas tās daļas, A, B, C, D, E.  
 

  OPTI 3 

3,0kW 

400V 

Izmēri , bez uzgaļa  Ø x H mm 1030x 
1240 

Sūkņa elektromotora jauda kW 3,0 

Plūsmas daudzums l/h 46000 

Minimālais ūdens līmenis mm 1500 

Aizsardzības klase  IP68 

Strāva A 7,85 

Voltāža V/Hz 400 
AC/50 

Svars Kg 74 

Sūkņa kabeļa garums m --- 

Vēlamais uzstādīšanas dziļums m 2,0 

Cenas EUR ar PVN (2014.gads):   

(A) Pamata iekārta- plosts, sūknis, viens 

strūklakas uzgalis 
5173,49 

(B) Sūkņa kabelis 50m, vadības sadales 

skapis (IP44) ar sūkņa vadību, aizsardzību, 

M-0-A slēdžiem, laika slēdzi (taimeri) 

1275,95 

(C) Apgaismojuma komplekts 230V, 90W 2488,21 

(D) Enkurošanas komplekts 171,29 

(E) Transportēšanas rāmis (koka) 249,50 


