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SIATKI PLANKTONOWE 
 

Siatka w kształcie stożka z wlotem trzema zaczepami do podczepienia linki i 
linkami zbierającymi. Średnica wlotu (obręczy) 25 / 30 / 40 i 50 cm. Obręcz obszyta 
jest gęstym i wytrzymałym materiałem (kołnierz) szerokości 15cm. Do kołnierza 
doszyta jest część stożkowa siatki (Nylon). Siatki dostępne są w różnych 
długościach i o różnych wielkościach oczek (specyfikacja poniżej). Dolna, wąska 
część siatki zakończona jest kubkiem metalowym z kurkiem umożliwiającym zlanie 
odfiltrowanych organizmów. 

 

 

L.p. Nr kat.  i opis 

Siatki i średnicy wlotu 250 mm: 

1. 23 000 Mała siatka planktonowa, śr. 250 mm (0,05 m2), długość siatki 400 mm, rozmiar oczek 20 – 200 µ 
(należy określić przy zamówieniu) wraz z cylindrem na próbkę i zaworem. 

2. 23 002 Mała siatka planktonowa, śr. 250 mm (0,05 m2), długość siatki 400 mm, rozmiar oczek 5 – 15 µµµµ 
(należy określić przy zamówieniu) wraz z cylindrem na próbkę i zaworem. 

Siatki o średnicy wlotu 300 mm: 

3. 23 007 Mała siatka planktonowa, śr. 300 mm (0,07 m2), długość siatki 1250 mm, rozmiar oczek 20 – 200 µ 
(należy określić przy zamówieniu) wraz z cylindrem na próbkę i zaworem. 

4. 23 008 Mała siatka planktonowa, śr. 300 mm (0,07 m2), długość siatki 1250 mm, rozmiar oczek 5 – 15 µ 
(należy określić przy zamówieniu) wraz z cylindrem na próbkę i zaworem. 

Siatki o średnicy wlotu 400 mm: 

5. 
23 010 Mała siatka planktonowa, śr. 400 mm (0,125 m2), długość siatki 1000 mm, rozmiar oczek 20 – 500 
µµµµ (należy określić przy zamówieniu) wraz z cylindrem na próbkę i zaworem. 

6. 23 011 Mała siatka planktonowa, śr. 400 mm (0,125 m2), długość siatki 1000 mm, rozmiar oczek 15 – 15 µµµµ 
(należy określić przy zamówieniu) wraz z cylindrem na próbkę i zaworem. 

Siatki o średnicy wlotu 500 mm: 

7. 23 020 Mała siatka planktonowa, śr. 500 mm (0,2 m2), długość siatki 2000 mm, rozmiar oczek 50 – 500 µµµµ 
(należy określić przy zamówieniu) wraz z cylindrem na próbkę i zaworem. 

8. 23 020A Mała siatka planktonowa, śr. 500 mm (0,2 m2), długość siatki 2000 mm, rozmiar oczek 20 – 40 µµµµ 
(należy określić przy zamówieniu) wraz z cylindrem na próbkę i zaworem. 
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