
Т5 луминисцентните лампи на ATI – винаги отличен избор 

Т5 крушките на ATI бяха представени на пазара за първи път през далечната 2000 г. Така, 

че те вече имат достатъчно дълг успех. T5 крушките съчетават най-новите постижения, 

както на фосфора използван в тях, така и в производствените техники, за да се получат 

стабилни, с по-добро оцветяване и по-висока производителност луминисцентни лампи. 

Тези лампи са се доказали във времето и днес се използват във всяко ниво на 

аквариумната индустрия. От любители с домашни аквариуми до собственици на 

магазини, фермери на корали и учени. Причината тези лампи да са толкова популярни е, 

че са енергоефективни - използват приблизително същата консумация на енергия, като 

LED телата, но въпреки това са на достъпна цена. Докато повечето конкуренти на ATI 

предлагат брандирани луминисцентни лампи произведени в Китай, Т5 на ATI се 

произвеждат в Германия от един от най-големите и уважавани производители на крушки 

в света. Това е допълнителен гарант за по-високото качество. 

Гамата от Т5 на ATI предлага голям избор от опции, които ще отговарят на всички ваши 

нужди, като представят по подобаващ начин вашите соленоводни животни и 

флуоресцентни корали да блестят в уникални цветове. Вие трябва да изберете лампите, 

които най-добре отговарят на вашите вкусове. 

Тъй като в едно осветително тяло с 4, 6, 8 или повече луминисцентни лампи има твърде 

голямо разнообразие от цветови варианти, ще трябва да пробвате с различни 

комбинации от тях. Ние от Морски аквариум.БГ препоръчваме следното: 

1. Изберете един от препоръчваните и най-често използвани комбинации на Т5 според

броя на лампите във вашето осветително тяло. Различните цветни комбинации може

да видите в края на темата!

2. Купете няколко допълнителни лампи, за да можете да ги смесвате и да ги съчетавате

в различни комбинации, докато получите цвят, приятен за окото ви. Тези допълнтелни

лампи няма да са ви излишни. Така или инъче, след 9 до 12 месеца ще трябва да

замените Т5 пурите, излишните до този момент лампи ще влезнат отново в употреба.

Разбира се винаги, може да се консултирате с нас за предстоящия избор! Не

забравяйте, да ни попитате за излезли от употреба, но светещи Т5, които може да
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получите и да комбинирате с вашите нови лампи за да видите друга/и цветни 

комбинации. 

Ето и самите лампи: 

Aquablue Special – основна лампа 

Стандартна лампа с пълен спектър, която има висок 

пик на син цвят. Приблизителната цветна 

температура е 15000 K (Келвина). 

Blue Plus – основна лампа 

Това е най-популярната T5 лампа в рифовите 

аквариуми. Тя съчетава свойствата на синя лампа (с 

пик около 460 nm) с актинична лампа (с пик около 

420 nm). Често се използва при димиране, за 

създаване на изгрев и/или залез. Крушката 

произвежда интензивна синя светлина с висок PAR и 

е отлична за оцветяване на SPS корали. Особено 

добре представя цветовете на коралите имащи 

флуоресцентни пигменти. 

Coral Plus – основна лампа 

Това е лампа, която чудесно предава цветовете на 

всички корали. Тя комбинира свойствата на Blue Plus, 

Aquablue Special и Purple Plus. Има хладен, бял цвят с 

малък червен и син нюанс. Цветната температура на 

лампата е около 15000 K. 

Purple Plus – допълнителна лампа 

Това е отличен избор на лампа за предаване на 

лилавите, розовите червените цветове на 

обитателите в аквариума. Purple plus е комбинирана 

лампа с пълен спектър с пик в синята и червената 

област на спектъра. Тя трябва да се комбинира поне 

с други две основни Т5 лампи на ATI. mor
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True Actinic – допълнителна лампа 

Тази лампа със своята виолетово-синя светлина ще 

увеличи максимално флуоресцентните възможности 

на вашите обитатели. Пикът в цветния спектър е при 

421 nm. Обикновено, в комбинация с останалите 

лампи се използва само една Actinic. Подобно на 

Blue Plus, тази лампа често се използва за изгрев 

и/или залез приложения. 

Ние от Морски Аквариум.БГ може да ви предложим, няколко страхотни опции за 

осветителни тела, които заедно с луминисцентните лампи на ATI ще направят вашият 

рифов или соленоводен аквариум да изглежда уникален! 

Най-често използваните цветни комбинации на Т5 луминисцентни лампи ATI: 

16000 K – 20000 K – Синкаво бяла светлина със забележим син и червен нюанс 

 Тяло с 4 лампи Тяло с 6 лампи Тяло с 8 лампи Тяло с 10 лампи 

Blue Plus 3 4 5 6 

Coral Plus  1 2 3 

Purple Plus 1 1 1 1 

 

12000 K – 16000 K – Студено-бяла светлина със забележим син и червен нюанс 

 Тяло с 4 лампи Тяло с 6 лампи Тяло с 8 лампи Тяло с 10 лампи 

Blue Plus 2 3 4 5 
Coral plus 2 2 3 4 

Purple Plus  1 1 1 

 

10000 K – 14000 K – Чисто бяла светлина със съвсем лек намек за син нюанс 

 Тяло с 4 лампи Тяло с 6 лампи Тяло с 8 лампи Тяло с 10 лампи 

Blue Plus 2 3 4 5 
Aquablue Special 1 2 2 3 

Purple Plus 1 1 2 2 
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