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Jako ředitel firmy TUNZE® Aquarientechnik GmbH v Penzbergu vás chci srdečně přivítat ve 
světě nejznámější a nejsilnější značky v akvaristice.
Od svého založení v roce 1960 se TUNZE® představuje svým zákazníkům  vysoce kvalitní 
výrobky. Také v budoucnosti chceme své jedinečné zkušenosti a úsilí soustřeďovat na 
vytváření vynikajících podmínek v uzavřeném objehu akvárií

Dipl.Ing.(FH) Axel Tunze
Naše cíle
Vysoce nasazené cíle a filizofie podnikatele byly základem toho, že z dřívějšíchTurbelle® čerpadel vznikly moderní výrobky vynikající 
kvality a vzhledu.Naším dnešním důležitým cílem je i kvalita a ochrana životního prostředí. Výroba elektrické energie stojí nemalé 
prostředky a podílí se i na znečišťování životního prostředí. I my při našem podnikání se chceme podílet na jeho ochraně.Neustále 
pracujeme na vývoji nových čerpadel-při stejné nebo i nižší spotřebě energie zvyšujeme jejich výkon a spolehlivost a snižujeme 
odvádění tepla do akvarijní vody.Naší prioritou je i snižování emisí CO2

Naše služby
 Naším přáním je, aby nabídka kvalitních výrobků nekončila jen prodejem, ale aby na prodej navazoval i dobrý servis. Na internetu 
naleznete nabídku našeho kompletního programu, návody, videa, konfigurace atd. Všechny dostupné náhradní díly můžete také 
přímo objednat na internetu. S dotazy se na nás můžete obrátit e-mailem nebo telefonicky.

Naše budoucnost
TUNZE® design není specifický pouze vzhledem a tvarem výrobků, ale i nadprůměrnou performací ve srovnání s nabídkami jiných 
značek. Při vývoji hledáme stále nové a inovativní cesty, aby naše technika byla v souladu s moderní slektronikou i akvarijní ekologií.

Podnikatelská filosofie
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 Proudová čerpadla
Naší snahou není vyrábět nejsilnější čerpadla, ale napodobovat situace které se nacházejí v rozdílných částech útesu. Tyto 
oblasti jsou zde představeny na příkladu útesu a k tomu příslušné  typy čerpadel.
Zde doporučené kombinace jsou pro akvaria od 200 do 2.000 litrů.Další doporučení a příklady pro sladkovodní biotopy 
najdete na internetu www.tunze.com.pod TUNZE® Configurator nebo Emailem

Plážové a řasové oblasti
Střední a slabší oscilační proudění. Tyto oblasti jsou často osídleny řasami a sasankami.
TUNZE® proudění vody: Wavebox v trvalém provozu, eventuelně s nočním zklidněním a 
prouděním filtračního čerpadla.

Přechodný úsek / mikro-atolly
Střední proudění vody s malými vlnami, jemně vnímajícím přílivem a odlivem.
V tomto úseku nacházíme první korálové útesy.
TUNZE® proudění vody:
Wavebox a Turbelle® nanostream® / stream s Multicontroller 7095 / 7096 nebo 2 Turbelle® 
nanostream® / stream s Multicontroller 7095 / 7096

Vnitřní útes
Silnější proudění vody pod vlivem přílivu a odlivu, ale s malými vlnami. V tomto úseku je 
osvětlení velmi důležité. V těchto místech se vyskytuje extrémně bujný růst korálů.
TUNZE® proudění vody:
Wavebox a Turbelle® nanostream® / stream s  Multicontroller 7095 / 7096 nebo 2 Turbelle® 
nanostream® / stream s Multicontroller 7095 / 7096.

Povrch útesu
Silné proudění vody s velkým vlivem přílivu a odlivu a velkými vlnami. Silný růst korálů.
TUNZE® proudění vody: 
Wavebox s nočním zklidněním + 2 Turbelle® nanostream® 6055 / stream
/ masterstream s Multicontroller 7095 / 7096 nebo Turbelle® stream + Turbelle® e-jet s 
Multicontroller 7095 / 7096 nebo 2 Turbelle® masterstream s Multicontroller 7095 / 7096.

Vnější strana útesu
Úsek s nejsilnějším prouděním vody, vlny a osvětlení jsou velice intenzivní. V této oblasti se 
dobře daří tvrdým korálům - Acropora, Favia, Porites
TUNZE® proudění vody: 
Wavebox s trvalým provozem + 2 Turbelle® stream  s Multicontroller 7095 / 7096 nebo 
Turbelle® stream + Turbelle®  e-jet s Multicontroller 7095 / 7096
nebo 2 Turbelle® masterstream s Multicontroller 7095 / 7096.

Vnější strana útesu
Silné proudění vody s mírnými vlnami a vysokou intenzitou světla.Velký počet rozdílných 
korálů, také velké množství tvrdých korálů.TUNZE® proudění vody:Turbelle® nanostream® / 
stream / masterstream sMulticontroller 7095 / 7096.

Hluboký útes
Velice hluboký úsek riffu s paralelním prouděním. Tento úsek obsahuje hlavně korály živící se 
planktonem.
TUNZE® proudění vody: Turbelle® stream v trvalém provozu bez pulsování,zredukovaná na 
nízký výkon.
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 Propeller Technology
Od roku 2002 se intenzivně zabýváme propelovými čerpadly pro proudění vody. Pro mnohé akvaristy nebo zoologické 
zahrady je to přesně to, čím se TUNZE® vyznačuje: kombinace vyzrálé funkčnosti s moderním designem v jedinečném a 
vyjímečném TUNZE® systému proudění vody. Generace čerpadel 2012 rozšiřuje hranice v oblastech výkonu, spotřeby el. 
energie, kompaktnosti a tichým chodem.

Dlouholetý výzkum dovedl propelové čerpadloTUNZE® k důležitým výsledkům v oblastech směrování proudu vody a 
redukci turbolencí. Moderní CAD a měřící metody i praktické zkušenosti ukazují, že naše čerpadla vykazují celkově silnější 
proudění vody než čerpadla jiných výrobců.Proudění se vyznačuje cílovým směrováním a dosahuje při nízké spotřebě 
el.energie takřka veškeré prostory v akváriu. Více informací na naší webové stránce pod  www.tunze.com / Produkt-Videos.

Axial speed
1.5

-0.6

1.2

0.8

0.1

-0.4

Turbelle® stream 6105 v akváriu 400 litrů, výtažek z 
CFD-simulace provedené u  R.Tech (www.rtech.fr).

Velmi tichý chod
Speciální ložiska z umělé hmoty a sériově dodávané svorky Silence umožńují velmi tichý chod a sice bez opotřebování

Flexibilní 3D nastavování 
Na rozdíl od jiných čerpadel nabízí Turbelle® důležitou flexibilnost co se týče umístění a směrování vodního proudu. Tento 
může být tak nasměrován, že je v akváriu docílena dlouhá vzdálenost a účinné proudění při nepatrné spotřebě el. energie

Velká plocha nasávání
Velký nasávací koš zabraňuje předčasnému znečištění, jakož i nasátí obyvatel akvária

Ekologická energie
Vysoce výkonné motory s ekoenergetickým konceptem nabízejí vysoký stupeń účinnosti při nepatrné údržbě a příjmu el. 
energie

Říditelná výkonnost
Elektronicky řiditelné otáčky Turbelle® s pojistkou nízkého napětí jsou ideálně nasaditelné pro úder vln nebo simulaci přílivu 
a odlivu. Inteligentní motor řízený mikroprocesory vytváří spolu s Multicontrollerem 7095,7096 nebo Wavecontrollerem 
7092 neporazitelnou jednotku.

Sériově s Magnetem Holder
Na upevnění jeTurbelle® vybavena magnetickým držákem, který umožńuje jednoduché upevnění na libovolném místě stěn 
akvária.

V případě výpadku el. proudu - žádný problém
Elektronicky řízená Turbelle® může být provozována se Safety Connectorem při jakémkoliv zdroji stejnoměrného proudu 
(baterie, solární článek) a sice od 10 do 24V. Safety Connector umožńuje normální provoz sTUNZE® napájecím zdrojem a 
přepíná v případě výpadku el. proudu automaticky na baterii nebo jiný zdroj napětí

če
rp

ad
la
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Turbelle® nanostream® je ukázka ideií a konceptů: malá koule vytvářející proudění vody, použitelná v každém akváriu 
nebo nádobě s vodou. 3D nastavitelná kompaktní a nekomplikovaná.
Tato revoluce umožňuje nové možnosti a s jen 70 mm průměrem spojuje estetiku a funkci.

Automatická synchronmotorová-čerpadla

Turbelle® nanostream® 6015
Pro akvária od 40-200L
Výkon: přibližně 1.800l/h: 
Příkon: 3,5W
Napětí / frekvence:
230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2m
Rozměry: ø70, výtlačný otvor: ø40/15mm
Magnet Holder do síly skla 10mm
6015.000  34,70 €

Turbelle® nanostream® 6025
Pro akvária od 40-200L
Výkon: přibližně 2.800l/h: 
Příkon: 5W
Napětí / frekvence:
230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2m
Rozměry: ø70, výtlačný otvor: ø40/15mm
Magnetický držák s Silence svorkou do 
síly skla 12mm
6025.000  56,00 €

Turbelle® nanostream® 6045
Pro akvária od 40 - 500L
Výkon: přibližně 1.500 - 4.500l/h
Příkon: 5 - 7W
Napětí / frekvence:
230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2m
Rozměry: ø70, Výtlačný otvor: ø40/15mm
Magnetický držák s Silence svorkou do 
síly skla 15mm
6045.000  79,20 €

Nízká teplota motoru

Nastavitelné 3D

Vrtulová technologie

Obsahuje magnetický držák

Včetně Silence svorky 
u 6025/6045

Integrovaný ochranný 
termostat
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  electronic
Turbelle® nanostream® 6055 s elektronicky řízenými otáčkami a nízkým napětím.Je ideálně použitelný v akváriích od 40 
do 1.000 litrů, pro napodobení mořských vln nebo simulaci přílivu a odlivu. Obsahuje mikroprocesorem řízený motor a tím 
může být označován jako „inteligentní čerpadlo“ 
Elektronický motor automaticky přizpůsobuje počet otáček dle zátěže čerpadla, a hledá  nejlepší výkonnost při nejmenší 
spotřebě el.energie. Tato spotřeba je o cca. o 50% nižší než u konvenčních čerpadel.
Při zablokování se čerpadlo okamžitě vypíná. Po odstranění blokády se čerpadlo s 20 vteřinovými zpožděním uvede 
automaticky do provozu.
Čerpadlo obsahuje „Fish Care funkci“, která při zastavení čerpadla otočí každých 20 vteřin vrtulí čerpadla jednou v opačném 
směru. Dá se řídit s Multicontroller 7095 a 7096, tak jako s Wavecontroller 7092.

Rychlost proudu vody 6055: 0,7 - 0,73 m/s Rychlost proudu vody  6095: 0,87 - 0,89 m/s

Čerpadla s možností ovládání

Turbelle® nanostream® 6055
Pro akvária od 40 - 500L
Výkon:přibližně 1.000 - 5.500l/h 
Příkon: 4 - 18W
Napájecí zdroj:100-240V / 50-60Hz
Délka kabelu: 5m
Rozměry: ø70, Výtlačný otvor: ø40/15mm
Magnetický držák s Silence svorkou do 
síly skla 15mm
6055.000  206,20 €

Turbelle® nanostream® 6095
WIDE FLOW
Pro akvária od 100 - 1000L
Výkon:přibližně 2.000 -9.500l/h 
Příkon: 5 - 21W
Napájecí zdroj:100-240V / 50-60Hz
Délka kabelu: 5m
Rozměry: ø70, Výtlačný otvor: ø50/10mm
Magnetický držák s Silence sponou do síly 
skla 15mm
6095.000  236,00 €

če
rp

ad
la

Profil proudění vody

Nízká teplota motoru

Nastavitelné 3D

Vrtulová technologie

Obsahuje magnetický držák

Včetně Silence spojky

Regulovatelný počet 
otáček, simulace vln, 
přílivu a odlivu
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Ostatní možnosti napájení energií Turbelle® 
nanostream® 6055 a 6095 Safety Connector 
(bezpečnostní jistící konektor)
Nové Turbelle® electronic 6055 a 6095 obsahují 
elektronický motor. Čerpadla mohou být napájena 
kterýmkoliv napájecím zdrojem 
(baterie, solární článek) od 10 do 24V.Pro bezpečné 
připojení k čerpadlu  Turbelle® doporučujeme použít  
Safety Connector 6105.50, který obsahuje jištění 4A. 
Safety Connector umožňuje normální provoz s TUNZE® 
napájecím zdrojem, ale v případě výpadku proudu připíná 
automaticky baterii nebo jiný napájecí zdroj.

Příslušenství k objednání

+        -
12 - 24 V
Battery

Safety Connector
Umožňuje normální provoz s TUNZE® napájecím zdrojem, v 
případě výpadku proudu přepíná automaticky na autobaterii nebo 
jiný napájecí zdroj.
6105.500  45,80 €

Nanostream® Rock
ProTurbelle® nanostream 6015  6025, 6045 a 6055.Je vyroben 
z bílé porézní keramiky s Live Rock Function a je vhodný pro 
sladkovodní i mořská akvária.Umožňuje dekorativní integraci 
čerpadel v akváriu.
6025.250  44,90 €

Cable Safe
chrání TUNZE® elektrická spojení kabelů před postříkáním vodou, 
speciálně vhodný pro spojení TUNZE® čerpadel
6105.600  9,40 €

  electronic

Magnet Extension
Zvětšuje sílu magnetu Holder 6015.500 a 6025.512 pro upevnění 
na skle do síly 15mm.
U magnetu Holder 6025.515 a 3155.600 (od roku výroby 2012) je 
síla magnetu zvětšena do 20mm síly skla.
6025.501  20,90 €
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 stream
Nové Turbelle® stream jsou  
vysoce výkonná vrtulová čerpadla 
s vypracovaným  90mm kulatým 
designem pro pohyb vody v akváriích. 
Nastavitelná 3D a kompaktní a 
vysoce výkonná. Obsahuje inovativní 
technická řešení a přizpůsobí se 
akváriu bez narušení jeho biotopu.

Automatická synchronmotorová-čerpadla

Vrtulová technologie

Nízká teplota motoru

Nastavitelné v 3D

Obsahuje 
magnetický držák

Včetně Silence spojky

če
rp

ad
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Turbelle® stream 6065
Pro akvária od 250 - 800L
Výkon:přibližně  6.500l/h
Příkon: 12W 
Napětí / frekvence: 230V/50Hz 
(115V/60Hz)
Délka kabelu:2m
Rozměry: ø90mm
Výtlačný otvor: ø50mm
Magnetický držák s Silence svorkou 
do síly skla 15mm
6065.000  121,90 €

Turbelle® stream 6085
Pro akvária od 400 - 1.000L
Výkon:přibližně 8.000l/h
Příkon: 14W 
Napětí / frekvence: 230V/50Hz 
(115V/60Hz)
Délka kabelu:2m
Rozměry: ø90mm
Výtlačný otvor: ø50mm
Magnetický držák s Silence svorkou 
do síly skla 15mm
6085.000  160,70 €

Turbelle® stream 6125
Pro akvária od 400 - 2.000L
Výkon:přibližně 12.000l/h
Příkon: 22W 
Napětí / frekvence: 230V/50Hz 
(115V/60Hz)
Délka kabelu:2m
Rozměry: ø90mm,
Výtlačný otvor: ø63mm
Magnetický držák s Silence svorkou 
do síly skla 15mm
6125.000  213,60 €
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 stream electronic
Turbelle® stream s elektronicky řízenými otáčkami a nízkým napětím.Je ideálně použitelný v akváriích od 200 do 3.000 litrů, 
pro napodobení mořských vln nebo simulaci přílivu a odlivu. Obsahuje mikroprocesorem řízený motor a tím může být 
označován jako „inteligentní čerpadlo“ 
Elektronický motor automaticky přizpůsobuje počet otáček dle zátěže čerpadla, a hledá  nejlepší výkonnost při nejmenší 
spotřebě el.energie. Tato spotřeba je o cca. o 50% nižší než u konvenčních čerpadel.
Při zablokování se čerpadlo okamžitě vypíná. Po odstranění blokády se čerpadlo s 20 vteřinovými zpožděním uvede 
automaticky do provozu.
Čerpadlo obsahuje „Fish Care funkci“, která při zastavení čerpadla otočí každých 20 vteřin vrtulí čerpadla jednou v opačném 
směru. Dá se řídit s Multicontroller 7095 a 7096, tak jako s Wavecontroller 7092.

Profil proudění vody

Čerpadla s možností ovládání

Rychlost proudu vody  6105: 1,01 - 1,02 m/s Rychlost proudu vody  6155: 0,72 - 0,73 m/s

Vrtulová technologie

Nízká teplota motoru

Nastavitelné v 3D

Obsahuje 
magnetický držák

Včetně Silence spojky

Regulovatelný počet 
otáček, simulace 
vln, přílivu a odlivu

Turbelle® stream 6105
Pro akvária od 200 - 2.000L
Výkon: přibližně 3.000 - 13.000l/h při 24V
Příkon: max.35W při 24V
Napájecí zdroj:100-240V / 50-60Hz
Délka kabelu: 5m
Rozměry: ø90mm, výtlačný otvor: ø50mm
Magnetický držák do síly skla 15mm
Včetně druhého krytu propely WIDE 
FLOW
Výtlační otvor: ø63mm
6105.000  281,30 €

Turbelle® stream 6155
Pro akvária> 3.000L
Proudění vody: 4.000 až ca. 15.000l/h
Příkon:max. 52W
Napájecí zdroj:100-240V / 50-60Hz
Délka kabelu:5m
Rozměry: ø90mm, výtlačný otvor: ø63mm
Magnet Holder s Silence sponou do šířky 
skla 20mm
6155.000  489,70 €

Turbelle® stream 6255
WIDE FLOW
Pro akvária > 4.000L
Výkon:přibližně 5.000 až ca. 18.000l/h
Příkon: max. 58W
Napájecí zdroj:100-240V / 50-60Hz
Délka kabelu: 5m
Rozměry: ø90mm, Výtlačný otvor: ø70mm
Magnetický držák s Silence svorkou do 
síly skla 27mm
6255.000  593,20 €
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Jiné napájení el.energií pro čerpadla Turbelle® 
6105,6155 a 6255  Safety Connector
Turbelle® stream 6105, 6155 a 6255 jsou vybaveny 
elektronickým motorem.Čerpadlo může být napájeno 
jakýmkoliv napájecím zdrojem 
(baterie, solární článek) od 10 do 24V.Pro bezpečné připojení 
k čerpadlu Turbelle® doporučujeme Safety Connector Art. 
Nr.6105.50 který obsahuje jištění 4A.  Safety Connector 
umožňuje normální provoz s TUNZE® napájecím zdrojem, 
v případě výpadku proudu přepíná automaticky autobaterii 
nebo jiný napájecí zdroj.

Díly k objednání

+        -
12 - 24 V
Battery

če
rp

ad
la stream electronic

Safety Connector
Umožňuje normální provoz s TUNZE® napájecím 
zdrojem, v případě výpadku proudu přepíná automaticky 
na autobaterii nebo jiný napájecí zdroj.
6105.500  45,80 €

Stream Rock
Se speciálním nástavcem pro každý druh  Turbelle® 
stream 6095 až 6155. Vyroben z bílé keramiky, vhodný 
pro sladkovodní a mořskou akvaristiku. Umožňuje 
dekorativní integraci čerpadel v akváriu.
6200.250  65,50 €

Cable Safe
chrání TUNZE® elektrická spojení kabelů před 
postříkáním vodou, speciálně vhodný pro spojení 
TUNZE® čerpadel
6105.600  9,40 €

Magnet Extension
Zvětšuje sílu magnetu Holder 6065.515 z 15mm na 
20mm síly skla
6205.501  52,50 €
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 masterstream
Turbelle® masterstream jsou vysoce výkonná čerpadla. Tato čerpadla jsou v první řadě nasazena v zoologických 
zahradách, výzkumných institutech,rehabilitačních klinikách, chovných stanicích pěstujícich ryby...
Na trh bude také dodáno čerpadlo pro akvaristy kteří mají velká akvária a potřebují silná čerpadla, která vytváří silné 
proudění vody.Čerpadlo Turbelle® masterstream je koncipováno pro maximální výkonnost a nízkou spotřebu el.energie. 
Díky novému elekronickému TUNZE® PM-Motoru s pojistkou nízkého napětí pracují čerpadla tiše a potřebují mnohem 
méně elektrické energie než běžná vodní čerpadla při stejném výkonu.
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Ovladatelný výkon
Čerpadla Turbelle® masterstream jsou elektronicky ovladatelná a obsahují pojistku nízkého napětí od 12 do 24V. Čerpadla 
se dají ideálně nasadit pro vytváření silného proudění vody, vlnobití nebo simulaci přílivu a odlivu. 

12V čerpadla vhodná pro bazény
Model 6560 v 12V provedení a výkonu 60.000l/h je speciálně koncipován pro plavecké bazény a velká akvária.

100% odolný proti korozi
Všechny díly čerpadla jsou vyrobeny z SAN a POM umělé hmoty, motorová osa s titanovou legierung, motor a elektronika 
je zalita v PU - pryskyřici

Žádné externí řízení
Kompletní řízení je integrováno v motorovém bloku.Tím je čerpadlo nenáročné na údržbu a i při vysoké výkonnosti je 
optimálně chlazeno vodou. Všechna čerpadla Turbelle® masterstream potřebují jen externí napájecí zdroj nebo Safety 
Connector s odpovídajícím zdrojem napětí. ( baterie, solární článek)

Při výpadku elektrického proudu - žádný problém
Čerpadla Turbelle® masterstream mohou být provozována ve spojení s Safety Connector 6515.50 s odpovídajícím zdrojem 
napětí ( baterie, solární článek ...) od 11 do 24V. Safety Connector umožňuje normální provoz s TUNZE®  napájecím 
zdrojem,  při výpadku el. proudu přepíná automaticky na jiný napájecí zdroj ( baterie, solární článek…)

Srdce nové masterstream je inteligentní 
a innovativní mikroprocesorem 
řízený PM - motor s pojistkou 
nízkého napětí od 12 do 24V.

Úchytky pro upevnění čerpadla na 
PVC trubici nebo rouru ø32mm

Šrouby a matky 
odolné proti korozi.

Kryt čerpadla slouží 
jako velký nasávací kryt. 
Nasávací plocha je 3,95 
krát větší než plocha 
výtlačného otvoru.Čerpadla 
Turbelle® masterstream 
nepotřebují žádný 
dodatečný nasávací kryt.

Výtlačný otvor ø125mm s 
integrovanou ochranou proti 
zranění podle  EN 60335-1

Performovaná vrtule s nízkými 
otáčkami a titanovou osou.
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 masterstream
ENERGETICKY ÚSPORNÉ
Malý příklad s  Turbelle® masterstream 6580 (80m³/h - 420W) dokazuje, že při optimálním proudění vody jsou možné 
enormní úspory ve spotřebě energie: 
Obsah akvária: 60m³,pohyb vody běžným centrifugálním čerpadlem (32m³/h - 2.200W). Při ročním provozu 8760 hodin a 
cenu za kilowatt hodinu 0,28 EUR znamená tato úspora 4366 EUR za rok

Vrtulová technologie

100% vhodný pro 
mořskou vodu, titan 
a umělá hmota

Vrtulová technologie

Nastavitelné 2D

Pojistka nízkého napětí

Turbelle® masterstream 6550
Pro akvária > 5.000L
Výkon:přibližně 30.000 - 50.000l/h
Rychlost proudění: 0,8 - 1,3m/s
Příkon: max. 110W
Napájecí zdroj: 100-240V / 
50-60Hz / 12VDC
Délka kabelu: 10m
Rozměry: d340 x š165 x v227mm
Výtlačný otvor ø125mm
Upevnění na trubce ø32mm
6550.000  1.337,50 €

Turbelle® masterstream 6560
12V technika pro akvária> 10.000L
Výkon:přibližně 30.000 - 60.000l/h
Rychlost proudění: 0,8 - 1,5m/s
Spotřeba el. energie: max. 110-140W
Napájecí zdroj: 100-240V / 
50-60Hz / 12-14VDC
Délka kabelu: 10m
Rozměry: d340 x š165 x v227mm
Výtlačný otvor: ø125mm
Upevnění na trubce ø32mm
Dodáváno s Wavecontroller 7092
6560.000  2.461,30 €

Turbelle® masterstream 6560 DC
Stejný výrobek jako 6560.000
I = 3-10A, U = 11-14V
Dodávaný s Safety Connector, bez 
napájecího zdroje a kontrolní jednotky
6560.001  2.283,80 €

Turbelle® masterstream 6580
Pro akvária > 20.000L
Výkon:přibližně 45.000 - 80.000l/h
Rychlost proudění: 1,1 - 2,0m/s
Spotřeba el. energie: 290-420W
Napájecí zdroj: 100-240V / 
50-60Hz / 24-30VDC
Délka kabelu: 10m
Rozměry: d340 x š165 x v227mm
Výtlačný otvor: ø125mm
Upevnění na trubce ø32mm
Dodáváno s Wavecontroller 7092
6580.000  3.182,00 €

Turbelle® masterstream 6580 DC
Stejný výrobek jako 6580.000
I = 3-14A, U = 11-30V 
Dodávaný s Safety Connector, bez 
napájecího zdroje a kontrolní jednotky
6580.001  2.861,10 €

Regulovatelný počet 
otáček, simulace vln, 
přílivu a odlivu

NEW GENERATION

NEW GENERATION

NEW GENERATION
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Ostatní možnosti napájení elektrickou  
energií čerpadla Turbelle® masterstream 
6550, 6560, 6580 – Safety Connector
Nové Turbelle® masterstream 6550, 6560 a 
6580 obsahují elektronický motor. Čerpadla 
mohou být provozována jakýmkoliv napájecím 
zdrojem ( baterie, solární článek) od 10 do 24V. 
Pro bezpečné připojení k čerpadlu doporučujeme 
použít Turbelle® Safety Connector Art. Nr.6515.50 
který obsahuje jištění a umožňuje normální 
provoz s TUNZE® napájecím zdrojem, v případě 
výpadku proudu připíná automaticky baterii nebo 
jiný napájecí zdroj.

Příslušenství k objednaní

Safety Connector
6515.500  152,80 €

 masterstream

+        -
12 - 24 V
Battery

Magnet Holder masterstream
Specielně vyvinut pro Turbelle® masterstream 6550, do 
síly skla 30mm.  TUNZE® Magnet Holder 6508.500 (Pat. 
Nr. 20 2005 003 170) slouží k připevńování  Turbelle® 
masterstream na stěně akvária do síly skla 30mm.Skládá 
se ze tří spolu spojených magnetů se silikonovým tlumením, 
je zalitý ve speciální hmotě, nerezaví a tím nehrozí žádné 
nebezpečí pro akvarijní biotop
6508.500  257,20 €

Power Supply Box
Power Supply Box je skříńka s ochrannou normou IP33 
(IEC 60529): Chráněnou proti nárazům předmětů větších 
než 2,5mm, proti kapkám vody dopadajícím z úhlu  60°. 
Tato ochranná skříńka je speciálně určena pro napájecí 
zdroj Turbelle® masterstream 6560 a  6580 a je vybavena 
postranním vypínačem, větrákem a DIN- dlahou.
Rozměry: d375 x š375 x v225mm.
6515.245  535,20 €
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 Wavebox
V roce 2004 byla představena na trhu světová novinka TUNZE® „Wavebox“, patentovaný vlnový generátor pro akvária 
od 200 do 1.200 litrů. TUNZE® Wavebox 6208 a 6215 jsou dnes známé vlnové generátory pro akvária od 150 do 1.500 
litrů, vyvolávají oscilační proudění vody, vytváření vln a pohyb vody které odpovídající pohybu vody v mořském útesu. 
Wavebox pracuje na oscilačním principu a je prostřednictvím Wavecontrolleru 7092 nebo Multicontroller 7096 řízena vlastní 
resonancí akvária. Při velice nízké spotřebě elektrického proudu je vytvořen optimální pohyb vody. Na všech místech v 
akváriu je vytvořen pohyb vody, i malé oblasti za dekorací jsou dobře proplaveny.
Příklad: U akvária o délce 1,5m může na základě výšky vlny hladina vody stoupnout o 3cm a více.

Nahrazuje dosavadní čerpadla.
U velkých akvárií může být technika rozšířena o 
Waveboxerweiterung 6215 (bez Wavecontroller).
Spotřeba proudu: v jednom cyklu potřebuje Nano Wavebox 
10W a Wavebox 26W.
Způsob dodávky: Kompletně připravená pro provoz s napájecím 
zdrojem a magnetickým držákem, Wavecontrollerem a 
fotočlánkem.

FAQs ohledně Wavebox 6208 / 6215

Je možné umístit  Wavebox do akvária s přepadem?
Při jednoduchém vytváření vln je ve středu akvária ( dlouhá strana akvária) nejnižší 
změna výšky vodní hladiny. Toto místo by mělo být podle možností použito k umístění 
odtoku a přítoku vody. Čím dál od tohoto místa budou odtoky a přítoky umístěny o to 
větší je rozmezí ve výšce vodní hladiny. TUNZE® odtoky mohou s těmito rozdíly bez 
problémů pracovat,  ale mohou být pak hlučnější.

Je možné aby čerpadlo Wavebox vytvořilo několik vln za sebou?
U akvárijí jejichž délka přesahuje 2m je možno docílit dvojitou vlnu.Pro získání této 
frekvence se musí rezonanční frekvence jednoduché vlny dělit dvěma. Toto je však 
možné docílit pouze s velkým Waveboxem.

Je  Wavebox kompatibilní s dalšími Turbelle® čerpadly? Wavebox se dá společně 
s jinými Turbelle® čerpadly integrovat v akváriu. Vytvořené kruhové proudění vody 
čerpadlem Turbelle® a vlnové bití Waveboxu se překrývají a vytvoří silné kruhové 
proudění vody v akváriu. Vhodné pro útesové biotopy.

Pro akvária o obsahu větším než 2.000 litrů jsou potřeba 
Wavebox 6215 a Wavebox Extension 6215.50. 
Je nutné při nedostatku místa instalovat dva Waveboxy vedle sebe?
Dva Waveboxy mohou být instalovány ve dvou rozích naproti sobě. Když je jeden 
Wavebox v provozu, druhý stojí, atd. S Wavecontroller 7092 je možno tento provoz 
ovládat.

Jak pracuje Wavebox?

Čerpadlo zabudované ve 
Wavebox vytlačuju vodu 
na levou stranu akvária a 
všechny korálové polypy se 
kloní doleva.

Čerpadlo se zastaví, 
Wavebox se naplní vodou 
a voda v akváriu se vrací 
pravou stranou. Všechny 
polypy se kloní doprava.
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Comline® Wavebox 6208 je vlnový generátor vyvinutý pro menší akvária o obsahu 150 do 800 litrů. Nový Comline®je 
jednoduchý k obsluze, elegantní a malý. Svými rozměry umožńuje diskrétní umístění v akváriích. V  Comline® Wavebox 
6208 je instalovaná originální Turbelle® nanostream® 6055. Integrovaný Magnet Holder umožńuje jednoduché připevnění 
na kteroukoliv stranu akvária do síly skla 15mm.

Pulzní proudění vody 
s přírodními vlnami 
a pohybem vody.

Odstraňování sedimentů 
z celého akvária

Vlnový generátor s nízkou 
spotřebou el.energie,
Veliký výkon při nízké 
teplotě motoru.

Ochrana proti zablokování a 
provozu čerpadla bez vody.

Ostatní možnosti dodávky el. proudu – Safety Connector
Wavebox může být provozován s každým zdrojem stejnoměrného napětí (baterie, solární články) 
od 10 do 24V. Pro bezpečné napojení doporučujeme Turbelle® Safety Connector 6105.500 , který 
obsahuje 4A pojistku.Safety Connector umožńuje normální provoz s TUNZE® napájecím zdrojem, ale 
při výpadku el. napětí přepíná automaticky na autobaterii nebo jiný zdroj napětí.

Nasávací kryt
3162.130  5,60 €

Příslušenství k objednání
Sériově dodávaný kryt 6208.130 je jednoduše nahraditelný nasávacím 
krytem  3162.130.Ten umožńuje, že malé množství vody nasáté z povrchu 
akvária se pomocí Turbelle® Pumpe promíchá s vodou z akvarijního 
dna. Tím je povrch vodní hladiny pravidelně čištěn a tak je vylepšována 
výměna vzduchu v akváriu. Nečistoty a mikroorganismy z vodní hladiny 
jsou promíchány s vodou a slouží jako výživa planktonu. Tím jsou pak 
vyživovány korály, které filtrují plankton.

Comline® Wavebox
Rozměry: d110 x š90 x v255mm, ponorná hloubka cca.230mm, 
průměrně 10W, napájecí zdroj: 100-240V / 50-60Hz.
Magnet Holder do sily skla 15mm
Pro akvária od 150 do 800 litrů
6208.000  292,50 €
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 Wavebox 6215
TUNZE® Wavebox 6212 je patentovaný vlnový generátor pro akvária od 200 do 1.200 litrů. Použito je Wavebox-čerpadlo 
které patří do rodiny Turbelle® stream čerpadel. Integrovaný magnetický držák umožňuje jednoduché upevnění na 
kterémkoliv místě v akváriu,do síly skla 19mm.

Wavebox přídavný
U akvárií o obsahu více než 1.500 litrů vody se doporučuje k Waveboxu dodatečně připojit přídavný Wavebox  6212.50.
Přídavný Wavebox je složen z Wavebox 6215, ale bez Wavecontroller. Tato kombinace je vhodná pro akvária do 
cca.3.000 litrů vody. Každý další přídavný Wavebox (max. 3 kusy) zvyšuje možný obsah akvária o cca.1.500 litrů.
Waveboxy mohou být umístěny vedle sebe nebo na proti sobě.Přídavný Wavebox 6215.50 může být připojen bez dalšího 

příslušenství na Wavebox 6215. Jen při připojení 2 nebo 3 kusů Waveboxů je třeba k  rozšíření 
Y-Adapter 7092.34.
Přídavný Wavebox je též vhodný pro provoz s multicontrollerem 7096.

Ostatní možnosti dodávky el. proudu – Safety Connector
Wavebox může být provozován s každým zdrojem stejnoměrného napětí (baterie, solární články) od 10 
do 24V. Pro bezpečné napojení doporučujeme Turbelle® Safety Connector 6105.500 , který obsahuje 4A 
pojistku.Safety Connector umožńuje normální provoz s TUNZE® napájecím zdrojem, ale při výpadku el. 
napětí přepíná automaticky na autobaterii nebo jiný zdroj napětí.

Pulzní proudění vody s přírodními 
vlnami a pohybem vody.

Odstraňování sedimentů 
z celého akvária

Vlnový generátor s nízkou 
spotřebou proudu,
Veliký výkon při nízké 
teplotě motoru.

Ochrana proti zablokování a 
provozu čerpadla bez vody.

Wavebox
Rozměry: d125 x š113 x v300mm,ponorná hloubka:cca. 280mm,průměrně 
18W bei 18V, 26W při 24V, napájecí zdroj:100-240V / 50-60Hz. Magnet Holder 
do 19mm síly skla.
Pro akvária od 200 do 1.500 litrů.
6215.000  452,70 €

Wavebox Extension
Rozměry: d125 x š113 x v300mm, ponorná hloubka ca. 280mm. Průměrně 18W při 18V, 26W při 
24V, napájecí zdroj:100-240V / 50-60Hz.
Magnetický držák do 19mm síly skla
6215.500  403,70 €
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Nepřekonatelný team, Turbelle® Pumpy s elektronickým motorem + Turbelle® controller, vám umožní ve vašem akváriu 
napodobit proudění vody jako v mořském útesu. TUNZE® Controller se zaměřuje na to podstatné a nejdůležitější. 
Následující proudění vody se nechá v akváriu lehce napodobit:

Simulace vln  (pulse only) 7092 / 7095 / 7096
Nastavením max. a min. výkonem čerpadla Turbelle® a pulsu,může být vytvořen rychlý nebo 
pomalý pohyb vody jako při přírodním vlnobití v hloubce jednoho metru pod vodou.

Simulace přílivu a odlivu 7095 / 7096
Pumpy budou střídavě zapínány nebo vypínány. Útes je z obou stran vystaven 
proudu vody. Délky nastavení funkce čerpadla je od 1min.až do 12 hodin

Po sobě následující zapínání čerpadel (sekvenční) 7095 / 7096
Turbelle® čerpadla začínají postupně pracovat. To umožňuje zvětšující se proudění vody.

Náhodné proudění 7095 / 7096
Vzniká ze simulace pohybu vln a po sobě se zapínajícími čerpadly. U některých 
speciálních útesů (při příboji) může tato kombinace vyvolat zajímavé proudění vody.

Oscilační proudění vody s Wavebox nebo Turbelle® čerpadel 7092 / 7096
u Wavecontroller 7092 a Multicontroller 7096 mohou být k připojení čerpadel použity 
jako Wavecontroller pro nasazení Wavebox nebo Turbelle® čerpadla vedle nebo 
proti sobě. Tato funkce obsahuje automatické hledání resonanční frekvence a může 
být dodatečně kombinovaná s příbojem nebo napodobením přílivu a odlivu.

Foodtimer 7092 / 7095 / 7096 pauza na krmení
Zmáčknutím tlačítka je možné kompletní zastavení všech čerpadel Turbelle® Controller během krmení.
Po 1až15minutách (nastavitelné) se čerpadla uvedou automaticky do provozu

Moon light 7095 / 7096
Multicontroller 7095 a 7096 obsahují simulací měsíčního svitu v mořském 
akváriu, bilým LED-světlem s nastavitelnou 29-denní měsíční fází.

Noční zklidnění  7092 / 7095 / 7096  
Pomocí fotočlánku se může výkonnost Turbelle® čerpadel u všech Turbelle® 
Controller přes noc snížit. Jako v korálovém útesu mohou plankton a malí 
živočichové zabrat životní prostor zvířatům aktivních za dne.

Bouře - pro odkalení akvária (storm cycle) 7096
Jako v přírodě se i v akváriu má dbát na odstraňování kalu. Tato funkce se dá na multicontrolleru 
7096 automaticky naprogramovat. Napojená čerpadla budou kal odstraňovat efektivně a precizně.
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 controller
Multicontroller
TUNZE® Multicontroller 7095 je digitální řídící přístroj pro všechna 
Turbelle® čerpadla s možností řízení 7240.26 a 7240.27  nebo 
elektronickým motorem. Napodobuje nejrůznější  mořská proudění ve 
vašem akváriu. Adaptérem 7094.40 mohou být také řízeny Turbelle® 
classic 2002, 4002. Multicontroller 7095 může řídit jedno až osm 

Turbelle® čerpadel a obsahuje LED měsíční světlo s 29-denní měsíční fází.
Přehledná je obsluhující maska  potažena vodotěsnou folií a řídícími knoflíky zajišťuje 
precizní použití. Výkonnost řízených čerpadel je zobrazen na LED displeji od 30% do 
100%.Připojení pro čerpadla se nacházejí na spodní straně přístroje.Při výpadu proudu 
zůstane program automaticky zachován. Po tomto přerušení pracuje Multicontroller dále s 
nastaveným programem.
Dodávka: 4 x propojovací kabel 7092.30 a fotočlánek. Umožňuje ovládání podobné 
přírodnímu proudění vody až se čtyřmi čerpadlyTurbelle® electronic. Pomocí Y-Adaptéru  
7092.34 může být napojeno až 8 Turbelle® electronic čerpadel a řízeny budou po dvou.
Rozměry: d100 x š40 x v195mm
7095.000  245,20 €

Wavecontroller
Nový Wavecontroller 7092 s maskou potaženou vodotěsnou folií je řídící jednotka pro 
všechny Turbelle® čerpadla s elektronickým motorem.Může řídit synchronicky nebo proti 
sobě až 2 čerpadla. 
Napodobení vln vzniká nastavením výkonu obou čerpadel na maximum a minimum, tak jako 
nastavení intervalu spínání.
Oscilační proudění vody pro provoz přímo nebo proti sobě pomocí Wavebox.
Oscilační proudění vody pomocí čerpadla Turbelle® pro provoz čerpadel Turbelle® stream.
Automatické hledání resonanční frekvence při oscilačním proudění vody.Funkce pro jemné 
startování čerpadel.
Foodtimer-automatická pauza pro krmení ryb pomocí tlačítka. Po osmi až deseti minutách se 
čerpadlo uvede automaticky do provozu.
Při spojení fotočlánku 7094.05 s Wavecontrollerem 7092 je automaticky aktivováno noční 
zklidnění vody.
7092.000  68,90 €

Turbelle® stream Kit TS24
= 2 čerpadla Turbelle® stream 6105 
   s 2 x 13.000l/h 
+ Multicontroller 7095
Pro akvária od 500-3.000L, simulace 
vln, přílivu a odlivu, pauza na krmení, 
snížení výkonu čerpadel v noci a možnost 
spouštět čerpadla za sebou do provozu.
TS24  857,10 €

Turbelle® stream Kit TS48
= 4 čerpadla Turbelle® stream 6105 
   s 4 x 13.000l/h 
+ Multicontroller 7095
Pro akvária od 1.000- 6.000L, simulace 
vln, přílivu a odlivu, pauza na krmení, 
snížení výkonu čerpadel v noci a možnost 
spouštět čerpadla za sebou do provozu.
TS48  1.469,00 €
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Multicontroller
TUNZE® Multicontroller 7096 je řídící přístroj pro všechna Turbelle® 
čerpadla s elektonicky řízeným motorem, nastavitelný přes počítač a 
USB kabel. Obsahuje  8-Bit vysokovýkonný mikroprocesor s pamětí 
která v případě výpadku proudu zachová všechna data.
Pro nastavení nemusí být Multicontroller spojen s čerpadly.Po vypnutí 
a odpojení od počítače zůstanou data automaticky zajištěna v 
Multicontrolleru. Jsou v něm obsaženy všechny funkce Multicontrolleru 
7095 a Wavecontrollers 7092 tak jako jiné řídící možnosti. Napodobuje 
rozdílné mořské proudění vody v akváriu a vydává velice světlé LED 
měsíční světlo.
Dodávka:
Multicontroller s fotočlánkem, měsíční světlo a 5m USB kabel, 
4 spojovací kabely, CD s Windows kompatibilním řídícím programem.
Vhodný pro Windows 98, 2000, XP, Vista, Win7, Win8 a Mac
Rozměry: d120 x š31 x v56mm
7096.000  148,90 €

Příklad:Nastavení multicontrolleru 7096 pro Wavebox 6215 a dvě čerpadla Turbelle® stream 6105.

Díly k objednání

Y-Adapter
Rozšiřuje 2 vstupy na 2x2 výstupy. Včetně 4x kabel 
7092.30.
7092.340  48,60 €

Fotočlánek
Umožňuje noční zklidnění s Singlecontroller 7091 a 
Wavecontroller 7092. Multicontroller 7095 /7096 je touto funkcí 
seriově vybaven
7094.050  15,30 €

TUNZE Safeguard
Schovává elegantně všechny kabely potřebné k provozu akvária, speciálně 
u rozvodových kabelů, multicontrolleru, atd. Na obou stranách jsou umístěny 
otvory pro kabely, vyrobeno z nehořlavé umělé hmoty. Rozměry: d237 x š131 
x v117mm, v bílé barvě
7096.600  64,30 €
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 e-jet
Turbelle® e-jet jsou vysoce výkonná čerpadla. Mají vrtulku s definovaným směrem otáček a vytvářejí tak vodní paprsek 
bez škodlivých sil. Mají poloviční spotřebu el.energie než jiná akvarijní čerpadla. Jejich inovativní synchronní motor s 
elektronickým startem je na nejnovějším stupni techniky a nabízí vysokou spolehlivost při nepatrné údržbě a spotřebě 
proudu. Nezvyklý vzhled a magnetický držák, umožňují  nastavení v 3D a jednoduchá umístění na každém místě v akváriu.
Nahrazují bez modifikací všechny Turbelle® powerhead / electronic, vyrobené od roku 1988.
Turbelle® e-jet mohou být jednotlivě upevněny na stěně akvárií jako proudová čerpadla nebo jako čerpadla filtrační.Jsou 
proto dodávány s magnetickým držákem, plastovým nástavcem, usměrňovacím úhlem  a filtrační patronou.
Mohou být také použity v Comline-Filtrech ale bez držáku,plastového nástavce a úhlu na proudění vody.Také se doporučuje 
odstranit víko z bloku motoru.
Rozměry:ø90mm bez magnetického držáku

Technické parametry e-jet čerpadel
Tento přehled má toleranci od  +/- 5%.
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Automatická synchronmotorová-čerpadla

Turbelle® e-jet 1005
Výkon: 1.100l/h
Výtlačná výška: 0,8m
Spotřeba el.energie: 9W
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2m, rozměry: ø98 x 100mm
Přívod: ø25mm / vývod: ø25mm
Magnetický držák do 15mm síly skla
1005.000  74,30 €

Turbelle® e-jet 1605
Výkon: 1.600l/h
Výtlačná výška: 1,1m
Spotřeba el.energie: 12W
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2m, rozměry: ø98 x 100mm
Přívod: ø25mm / vývod: ø25mm
Magnetický držák do 15mm síly skla
1605.000  91,40 €

Turbelle® e-jet 3005
Výkon: 3.150l/h
Výtlačná výška. 1,2m
Spotřeba el.energie: 22W
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2m, rozměry: ø98 x 100mm
Přívod: ø25mm / vývod: ø25mm
Magnetický držák do 15mm síly skla
3005.000  128,40 €

Nízké zahřívání motoru, 
vysoká efektivita

Magnetové rotory 
jsou potaženy vodním 
filmem a jsou tedy 
neopotřebovatelné a tiché

Titanová osa

lně průchodný sací otvor

Nahrazuje všechny 
Turbelle® powerhead 
/ electronic vyráběné 
od roku 1988

Pro filtraci umístěnou ve skříňce pod akváriem jsou nutná čerpadla s vysokou výtlakovou výškou. Tuto úlohu splňují 
výborně Turbelle® e-jet 805 a 1205 při nízké spotřebě el.energie.

Turbelle® e-jet 805
Výkon:  850l/h
Výtlačná výška: 2,2m
Spotřeba el.energie:12W
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu:2m rozměry: ø98 x 100mm
Přívod: ø25mm / vývod: ø11/17/25mm
Magnetický držák do15mm síly skla
0805.000  91,30 €

Turbelle® e-jet 1205
Výkon: 1.200l/h
Výtlačná výška: 2,9m
Spotřeba el.energie:22W
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu:2m rozměry: ø98 x 100mm
Přívod: ø25mm / vývod: ø11/17/25mm
Magnetický držák do15mm síly skla
1205.000  147,40 €
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 e-jet electronic
Turbelle® e-jet 5005 je elektronicky ovladatelné čerpadlo s pojistkou nízkého napětí. Výborně se hodí k napodobování vln, 
přílivu a odlivu.Obsahuje mikroprocesorem řízený motor a tím může být označováno jako „inteligentní čerpadlo“.
Elektronický motor přizpůsobuje automaticky počet otáček podle zatížení čerpadla a hledá vždy nejlepší výkon při nejnižší 
spotřebě el.energie. Spotřeba el.energie je cca.o  50% nižší než u konvenčních čerpadel.
Při zablokování se čerpadlo automaticky zastaví a po odstranění překážky se automaticky uvede od provozu s odstupem 
20 vteřin.
Turbelle® e-jet 5005 obsahuje Fish Care funkci která každých 20 vteřin jednou otočí vrtulkou v čerpadle.
Výkon čerpadla se dá regulovat s Multicontroller 7094, 7095 a 7096, nebo s Wavecontroller 7092 a je dodáváno s napájecím 
zdrojem.

Turbelle® e-jet 1205
Výkon při spotřebě 24V: 2.400 - 4.200l/h
Výtlačná výška při 24V: 2,2m
Spotřeba el.energie při  24V: max. 40W
Napětí / frekvence: 100-240V / 50-60Hz
Délka kabelu: 5m, rozměry: ø98 x 100mm
Přívod: ø25mm / vývod: ø25mm
Magnetický držák do 15mm síly skla
5005.000  180,60 €

Nízké zahřívání motoru, vysoká efektivita

Titanová osa

lně průchodný sací otvor

12V, 18V nebo 24V výkon je ovladatelný

Nahrazuje všechny Turbelle® powerhead 
/ electronic vyráběné od roku 1988

Turbelle® e-jet 5005 nahražuje tři čerpadla!
Turbelle® e-jet 5005 obsahuje napájecí zdroj  Art. Nr. 
6105.240 s třemi možnými nastaveními. Nastavení je možné 
měnit na spodní straně se nacházejícím přepínačem.
Nastavení 24V stejnoměrné napětí ( při dodávce)
Čerpadlo je seřidielné od 2.400l/h do 4.200l/h, spotřeba 
el.energie max. 40W.
Nastavení 12V, 18V nebo 24V se provede jednoduše 
výměnou přepínače na spodní straně napájecího zdroje.

Regulovatelný počet otáček, 
simulace vln, přílivu a odlivu

Magnetové rotory jsou potaženy 
vodním filmem a jsou tedy 
neopotřebovatelné a tiché
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Příslušenství k objednání

Magnet Holder
Univerzální držák pro upevnění do 27mm síly skla, skládá se ze 
dvou stejně velkých magnetických částí širokých 20mm.
6205.500  98,60 €

Safety Connector
Umožňuje normální provoz s TUNZE® napájecím zdrojem, v 
případě výpadku proudu přepíná automaticky na autobaterii 
nebo jiný napájecí zdroj.
6105.500  45,80 €

Cable Safe
chrání TUNZE® elektrická spojení kabelů před postříkáním 
vodou, speciálně vhodný pro spojení TUNZE® čerpadel
6105.600  9,40 €

+  -
12 - 24 V
Battery

Turbelle® e-jet 5005 jako výtlačné čerpadlo, max 6m
Nové čerpadlo Turbelle® e-jet 5005 se může pomocí několika dílů 
modifikovat na výtlačné čerpadlo. Tato schopnost mu umožňuje 
použítí jako zpětné čerpadlo u vysokých akvárií nebo pro odpěňovač.
Stávající vrtulka a sedlo rotoru  se musí pro toto použití nahradit 
následujícími díly:
Kryt čerpadla 1201.13, pohonná jednotka 1205.700 a spojovací 
článek 1200.15.
Touto úpravou dosahuje Turbelle® e-jet 5005 následující výkon:
Nastavení 24V stejnoměrné napětí (při dodávce)
Čerpadlo je seřiditelné od 800l/h do 1.400l/h, spotřeba el.energie 
max. 40W. Výtlačná výška max. 5,5m
Nastavení 12V, 18V nebo 24V se provede jednoduše změnou 
polohy přepínače na spodní straně napájecího zdroje.

Další elektrický zdroj pro Turbelle® 
e-jet 5005 – Safety Connector
Turbelle® e-jet 5005 obsahuje elektronický motor. Čerpadlo může 
být napájeno každým zdrojem stejnoměrného proudu. (baterie, 
solar) od 10 do 24V. Pro bezpečné připojení k čerpadlu Turbelle® 
doporučujeme Safety Connector Art.Nr. 6105.50, který obsahuje 
4A pojistku.Safety Connector umožní normální provoz s TUNZE® 
napájecím zdrojem, ale při výpadku el.energie automaticky 
přepojuje na baterii nebo jiný elektrický zdroj.
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 classic
Turbelle® classic vnější čerpadla byla jako první čerpadla vyvinuta pro akvaristiku. Dodnes jsou mnoha akvaristy používány 
pro jejich výborné vlastnosti.
Vyznačují se vysokou výkonností při nízké spotřebě el.energie, jednoduchou obsluhou a kvalitou.Jsou chráněny 
před provozem na sucho, snášejí vysoký tlak vody a s adaptérem 7094.40 jsou propojitelné s Multicontrollerem nebo 
s Wavekontrollerem. Jsou vhodné k použití  ve sladké i mořské vodě. Pracují spolehlivě po mnoho let a vyžadují jen 
jednoduchou údržbu. Jsou vodotěsné dle normy VDE 700/236.
V dodávce je obsaženo: nasávací plastový nástavec,úhel na směrování  proudění, držák a připevňující úhel z ušlechtilé 
oceli V4A. 
Upevnění  na vodorovných skleněných lištách s připevňujícím úhlem,na svislých jen pomocí připevňujícího držáku.

Turbelle® classic 2002
Výkon: 2.400l/h
Příkon:38W
230V/50Hz (115V/60Hz)
Výtlačná výška:1,3m
2002.000  267,20 €

hlazeno vzduchem-teplota 
motoru se nepřenáší do vody

Jen spodní část pumpy 
je viditelná v akváriu

Elektronicky řiditelný všemi 
motorovými ovladači od TUNZE

Upevnění na vodorovné a 
svislé skleněné stěně

Příslušenství k objednání

Adapter
Možnost připojení Turbelle® čerpadla 
na TUNZE® Multicontroller 7095 
nebo TUNZE® Wavecontroller 7092. 
S jedním Pumpenadapterem mohou 
být provozována čerpadla až do 
300W (4 x 4002 nebo 5 x 2002 přes 
rozdvojku). Na Wavecontroller je  
připojitelný jeden Pumpenadapter, 
na Multicontroller až čtyři
7094.400  97,00 €

Turbelle® classic 4002
Výkon: 3.700l/h
Příkon:42W
230V/50Hz (115V/60Hz)
Výtlačná výška:1,4m
4002.000  298,50 €
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TUNZE® Pot Filter  jsou ochranné zvony s rychlo-vyměnitelnou patronou a s 
patentovanou pojistkou proti zpětnému výtoku vody, která při vyjmutí zabraňuje 
úniku zachycených nečistot.
V případě potřeby mohou být zvony pomocí spojky propojeny

TUNZE® Cartridge Filter je patrona s optimálním filtračním výkonnem, vhodná pro vysokou výkonnost Turbelle® - čerpadel.  
Malé rybky nebudou zachyceny,nasáté zbytky potravy mohou být zkrmeny.Velice rychlá výměna filtru.
V případě potřeby mohou být filtry propojeny pomocí spojky.

TUNZE® Cartridge jsou plnící filtrační patrony pro TUNZE® Pot Filter,speciálně pro TUNZE® 
Filter Carbon nebo ostatní filtrační materialy od hrubosti 1,2mm.TUNZE® Cartridge se mohou 
přímo připevnit na  Turbelle® čerpadla.V případě potřeby mohou být patrony propojeny pomocí 
spojky. Vatová filtrační patrona TUNZE® Cartridge 871se používá zásadně pro nebalenou filtrační 
vatu jakéhokoliv druhu.

Pot Filter 320
Ochranný zvon o ø95 x 110mm.
0320.000  22,90 €

Pot Filter 820
Ochranný zvon o ø95 x 171mm.
0820.000  30,80 €

Spojka
3200.520  16,20 €

Cartridge Filter 300
Patronový filtr ø80 x 90mm.
0300.000  11,80 €

Cartridge Filter 800
Patronový filtr ø80 x 145mm.
0800.000  18,10 €

Cartridge Filter 1600
Patronový filtr ø80 x 230mm.
1600.000  27,40 €

Cartridge Filter 3200
skládá se ze dvou filtračních 
patron a spojky 3200.520.
3200.000  49,50 €

Cartridge 370
Plnící filtrační patrona o ø80 x 65mm.
0370.000  14,80 €

Cartridge 870
Plnící filtrační patrona o ø80 x 115mm.
0870.000  19,90 €

Cartridge 1670
Plnící filtrační patrona o ø80x 210mm.
1670.000  34,30 €

Cartridge 871
Patrona pro filtrační vatu o ø80 x 115mm.
0871.000  19,90 €
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 Filtrační materiál
TUNZE® náhradní filtrační patrony s velkou výkonností. Zachycují na svých acrylových vláknech velké množství nečistot. 
Mohou být 2-5 krát propláchnuty a znovu použity.

Filtr cartridges, 75mm
Deset náhradních filtračních patron z akrylových vláken. Filtrační plocha o 
povrchu 75 x 1500mm.
Vhodné pro Turbelle® ochranný zvon 320 a patronový filtr 300.
0300.020  15,60 €

Filtr cartridges, 135mm
Pět náhradních filtračních patron z akrylových vláken. Filtrační plocha o 
povrchu 75 x 1500mm.
Vhodné pro Turbelle® e-jet, ochranný zvon 820 a patronový filtr 800 a 
všechny Comline Filtry.
0800.010  10,70 €

Filtr cartridges, 225mm
Pět náhradních filtračních patron z akrylových vláken. Filtrační plocha o 
povrchu 225 x 1500mm.
Vhodné pro Turbelle® patronový filtr 1600 a 3200.
1600.010  14,80 €

Přebaly
Dva přebaly pro filtrační patronu 800.14.
0800.220  2,40 €

Molitanová patrona
Molitanová patrona, použitelná s přebalem 800.22
0800.140  3,60 €

Patrona s filtračním uhlím 135mm, 1kus
Aktivní uhlí kombinované s akrylovou vatou.
0800.030  4,50 €

Patrona s filtračním uhlím,225mm, 1kus
Aktivní uhlí kombinované s akrylovou vatou
1600.030  8,00 €

Macro wadding, 250g
Makro vata pro dokonalé filtrování ve sladkovodních a 
mořských akváriích. Odstraní zakalení a zachycuje volně 
plovoucí znečištění, např.zbytky rostlin, rybí výkaly a zbytky 
krmení.
Vhodná pro Comline® filtr, Turbelle® plnící filtrační patrony 
a pro běžné filtry.
0873.010  5,80 €

Macro wadding, 10 x 250g
0873.000  52,30 €

Micro wadding, 60g
Mikro vata pro dokonalé filtrování ve sladkovodních a 
mořských akváriích. Odstraní zakalení a zachycuje volně 
plovoucí znečištění, např.zbytky rostlin, rybí výkaly a zbytky 
krmení.
Vhodná pro Comline® filtr, Turbelle® plnící filtrační patrony 
a pro běžné filtry.
0872.010  3,60 €

Micro wadding, 10 x 60g
0872.000  32,20 €

Micro wadding, 5kg pytel
0872.050  68,30 €

Filtrační patrona a přebal
je filtrační molitanová patrona obalená přebalem, ø80 x 145mm.
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GRANOVIT - Bio-Granulát, pH-neutrální, velice porézní, granulát 
pro Bio-Hydro-Reaktory. Vysoké odbourávání biologického 
znečištění vody 300m²/l, velikost 2-5mm.

Granovit
700ml karton
0875.901  3,00 €

10 x 700ml karton
0875.900  24,30 €

5L kyblík
0875.950  15,60 €

Calcium Carbonate
700ml karton
0880.901  4,00 €

10 x 700ml karton
0880.900  38,00 €

5L kyblík
0880.950  22,90 €

Filter Carbon
700ml karton
0870.901  6,30 €

10 x 700ml karton
0870.900  58,20 €

5L kyblík
0870.950  36,50 €

Calcium Carbonate je materiál obsahující přes 99% CaCO3 
(Kalk), velikost mezi 4-6mm, ke zvýšení hodnoty pH (ke zvýšení 
uhličitanové tvrdosti) a zvýšení obsahu kalcia (Ca2+).

Filter Carbon je speciální filtrační uhlí, pH neutrální, jeho kapacita 
je ca.1000m²/g.Odstraňuje zabarvení a nechtěné jedovaté prvky 
ve sladké i mořské vodě. Idealní pro plnící patrony.

Quickphos 750ml
Rychle působící Phosphat-
adsorbér na bázi hliníku.
0910.000  21,20 €

Silphos 750ml
K dlohodobému odstranění fosfátů a 
silikátů, vysoká kapacita,na bázi železa.
0920.000  35,00 €

Zeolith 750ml
Vysoce kvalitní Zeolit pro dobrou 
kvalitu akvarijní vody.
0930.000  14,50 €

Carbophos 750ml
Odstraňuje fosfáty a nechtěné zabarvení 
vody ve sladkovodním i mořském akváriu.
0940.000  19,20 €

NanoChem 300ml,10oz
Odstraňuje zabarvení vody a organické zatížení, zabraňuje vytváření nitrátů a fosfátů, 
stabilizuje hodnoty pH. Okamžitě použitelný v nylonovém sáčku
0950.000  16,80 €
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Přepad U-trubka
Vnitřní-ø 25mm, vnější-ø 27mm.
1001.740  21,10 €

Spojovací článek ø21/25mm
Spojka dvou trubek 1001.760.
1001.780  2,00 €

Trubka pro Turbelle®
pro spojení TUNZE filtrů s Turbelle, vnitřní-ø 
25mm, vnější-ø 27mm, d 30cm.
1001.760  5,00 €

Spojovací článek ø25/28mm
Spojuje Turbelle® s filtrem.
3000.780  2,30 €

Spojka tvaru T
ze záslepkou k trubce 1001.760.
1001.800  5,40 €

Plastový nástavec, 7cm
pasuje na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 
a spojka tvaru T 1001.800, použitelný do 1000 l/h.
0104.790  6,80 €

Plastový nástavec 12cm
pasuje na trubku 1001.760, spojovací článek  3000.780 
a spojku tvaru T 1001.800, použitelný do 4000 l/h.
1001.790  8,70 €

Plastový nástavec, 17cm
pasující na trubku 1001.760, spojovací článek 3000.780 
a spojka tvaru T 1001.800, použitelný do 6000 l/h.
1652.790  11,80 €

spojka hadice ø9x12mm
1278.460  7,30 €

Y-rozdělovač
regulovatelný pro hadici, 
vnitřní rozměr-ø 6mm.
0390.460  4,60 €

Spojovací kroužek pro hadici
pro hadici, vnitřní rozměr-ø 4 a 9mm.
0240.484  1,10 €

Vsuvka pro hadici ø9mm
0312.344  1,10 €

Spojka pro hadici ø6x9mm
0390.040  0,90 €

Vsuvka pro přilepení pro 
hadici ø4x6mm
7070.012  1,10 €

Vsuvka pro přilepení 30° 
pro hadici ø4x6mm
7070.015  1,10 €

Bio-odbočka pro 600/2
a Turbelle® 1205.
0878.710  5,70 €

Bio-odbočka pro 3005
a Turbelle® 1005, 1605, 5005.
3178.710  11,00 €

Bio-odbočka pro 
2002/4002
2002.710  12,00 €

Úhel  proudu vody
pro Turbelle® 1005, 1605, 
3005, 5005, 2002, 4002.
4002.770  4,90 €

Úhel proudu vody
pro Turbelle® 805, 1205.
1001.770  3,00 €

Spojovací článek vnější-ø 25mm
pro Turbelle® 3005, 1605, 5005, 
přípoj hadice ø25mm.
1282.150  3,50 €

Spojovací článek vnější-ø 25mm
k připojení hadic nebo rour na 
Turbelle® 805,1205.
1200.150  2,60 €

 Filtr - příslušenství
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Turbelle®-držák
také pro elektrody, topení atd.
3000.250  8,90 €

Držák-rozšíření
Držák - možnosti jiného upevnění: prodloužení 
držáku (Prodloužení děrované lišty o 
20cm),upevnění na skleněné liště o šířce 4-15cm, 
upevnění přilepením a dvojitým upevněním
3000.260  11,00 €

Stahovací páska
délka: 203mm, šířka: 2,5mm
100 kusů, černé, UV-stabilní
3000.245  13,90 €

Držák z ušlechtilého kovu
Umožňuje zavěšení TUNZE® plastového držáku na 
svislých akvarijních sklech bez použití běžných držáků.
3000.280  2,60 €

Univerzální držák
0102.450  9,20 €

Magnetický držák
do 19mm síly skla.
6200.500  73,20 €

Magnetický držák
do 12mm síly skla.
6080.500  51,90 €

TUNZE Magnetický držák
Magnetický držák k upevnění  Comline komponentů a starších Turbelle® Pumpen, 
ochraně zalitý, nerezaví  Rozměry: L112 x B15 x H103mm

 součástky k upevnění
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Nový Comline® otvírá cesty kompaktním komponentům pro použití v akváriu, vysoce efektivní, náročný, s jasně určeným 
tvarem.
Comline® je multifunkční výrobek- filtrování s odsáváním vodní hladiny, Flash Skimming odpěňování, nebo vlnovou 
simulaci, malé rozměry vzbuzují pocit přirozenosti v akváriu.Cíl zůstává stejný- silnější výkon na malém prostoru.Přestože 
tyto komponenty Comline® série splňují všechny funkce, zůstáva obraz v akváriu nezměněn. Dnes už není nutné techniku 
v akváriu umísťovat za dekoraci, nyní se stává částí akvária. Co se efektivity týče je znečištění nacházející se ve vodě 
okamžitě odstraněno.Možnost přetečení akvária je téměř nemožná. Tato vysoce výkonná technika při jejích malých 
rozměrech má velice nízkou spotřebu el. Energie

Návrhy uspořádání v akváriu
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 Filter 3162
Comline® Filter 3162 je vnitřní filtr pro mořskou a sladkou vodu, pro akvária od 60 do 400 litrů, s odsáváním nečistot ze dna 
i z povrchu akvarijní vody.Variabilní výkon od 250-850/h, patentovaný Magnet Holder do síly skla 12 mm. Může být doplněn 
topením do výkonu 75W, TUNZE® Osmolátorem a dodatečným Magnetem Holder.
Comline® Filter 3162 dodávaný včetně filtračních materiálů a sáčku pro aktivní uhlí nebo jiné filtrační materialy

Rozšiřitelný o topení do výkonnu 75W přímo 
upevněném na krytu. Žádné nebezpečí 
popálenin pro obyvatele akvária.

Funkce odsávání nečistot 
z povrchu vodní hladiny.

Nový Comline® 
Design,praktický k obsluze, 
elegantní a diskrétní v akváriu

Nastavitelné  Comline® 
čerpadlo s nízkou spotřebou 
el. energie s variabilním 
výkonem od 250-850l/h,. 
Spotřeba el. energie 2,5-4,5W

Rozšiřitelný o  Osmolator®  3155 
pro doplńování odpařené vody 
umístěným na krytu filtru.

Upevnění pomocí 
patentovaného Magnet 
Holder do síly skla 12mm

Vysoký obsah filtrační 
hmoty cca.780cm³, vhodný 
pro mikro a makrovatu, 
aktivní uhlí nebo jiné 
filtrační materialy

Nastavitelné odsávání 
ze dna akvária pro 
větší části nečistot 
a sedimentů.

Comline® Filter 3162
Pro sladkovodní a mořská akvária od 
60-400l (podle množství obyvatelů 
v akváriu) variabilní výkon čerpadla 
od 250 do 850l/h, 2,5 – 4,5W,  
230V/50Hz (115V/60Hz), rozměry: 
d 110 x š 90 x v 255mm, max. ponorná 
hloubka ca. 230mm, přichycení 
Magnetem Holder do síly skla 12mm.
3162.000  64,50 €

Příslušenství k objednání
Micro wadding, 60g
0872.010  3,60 €
Macro wadding, 250g
0873.010  5,80 €
NanoChem 300ml,10oz
0950.000  16,80 €
Filter Carbon
0870.901  6,30 €
Quickphos 750ml
0910.000  21,20 €
Silphos 750ml
0920.000  35,00 €
Zeolith 750ml
0930.000  14,50 €
Filtrační přebal
3162.200  4,90 €
Filtrační vlies Carbon
3162.300  6,00 €
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 Streamfilter 3163

Příslušenství k objednání
Micro wadding, 60g
0872.010  3,60 €
Macro wadding, 250g
0873.010  5,80 €
NanoChem 300ml,10oz
0950.000  16,80 €
Filter Carbon
0870.901  6,30 €
Quickphos 750ml
0910.000  21,20 €
Silphos 750ml
0920.000  35,00 €
Zeolith 750ml
0930.000  14,50 €
Filtrační přebal
3162.200  4,90 €
Filtrační vlies Carbon
3162.300  6,00 €

Rozšiřitelný o topení do výkonnu 75W přímo 
upevněném na krytu. Žádné nebezpečí 
popálenin pro obyvatele akvária.

Funkce odsávání nečistot 
z povrchu vodní hladiny.

Nový Comline® 
Design,praktický k 
obsluze, elegantní a 
diskrétní v akváriu

Streamfilter pump 
3163.200, spotřeba 
el. energie 3,5W.

Rozšiřitelný o  Osmolator®  3155 
pro doplńování odpařené vody 
umístěným na krytu filtru.

Upevnění pomocí 
patentovaného Magnet 
Holder do síly skla 12mm

Vysoký obsah filtrační 
hmoty cca.780cm³, 
vhodný pro mikro a 
makrovatu, aktivní uhlí 
nebo jiné filtrační materialy

Nastavitelné odsávání ze 
dna akvária pro větší části 
nečistot a sedimentů.

Comline® Streamfilter 3163 je akvarijní filtr s propelovým čerpadlem pro filtrování a vytváření proudění vody ve sladkovodním 
a mořském akváriu s obsahem od 60 do 400 litrů vody ( podle množství obyvatel akvária) s odsáváním nečistot ze dna a z 
vodní hladiny.Výkon 1.800 l/h- Turbelle® nanostream® a patentovaným Magnetem Holder do síly skla 12mm.
Může být doplněn topením do 75W, TUNZE® Osmolátorem a dodatečným Magnetem Holder.
Comline® Streamfilter 3163 dodávaný včetně filtračních materialů a sáčku pro aktivní uhlí nebo jiné filtrační materialy.

Comline® Streamfilter 3163
Pro sladkovodní a mořská akvária o 
obsahu od  60 do 400 litrů, Výkon, 
1.800l/h,  3,5W, 230V/50Hz (115V/ 
60Hz), rozměry: d 110 x š 90 x 
v 255mm, max. Ponorná hloubka 
cca. 230mm, připevnění pomocí 
Magnetu Holder do síly skla12mm.
3163.000  75,40 €
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 Reefpack 250
V mořském akváriu jsou nasazeny filtry, odpěńovače a biologické know how, přírodní podmínky jsou pak docíleny, když se 
zatížení vody a odstranění krmiva a nečistot drží v rovnováze. Výsledek je, že zatížení vody jedním druhem (např. rybami) 
je jiným druhem (např. korály...) zpracováno-nebo jiným technickým přístrojem( např. filtr, odpěńovač) odstraněno

Výměna vody s Comline® Reefpack 250:
Do součastnosti bylo skoro nemožné úspěšně provozovat akvaristiku bez časté výměny vody.Kompletní a effizientní 
Reefpack 250 dnes umožńuje snížit výměnu vody na minimum a zároveň udržet konstantní parametry akvarijní vody.

Comline® Reefpack 250
Comline® Reefpack 250 je optimální spojení technických filtračních komponentů v mořském vodním biotopu. Naším 
cílem je náročné akvárium od 60 do 250 litrů provozovat podle přírodních podmínek.

Comline®nano Reefpack 250 v detailu:
Mechanické a chemické filtrování  Comline® Filter 3162, plnitelné 
rozdílnými filtračními materialy.
Odsávání povrchu vodní hladiny, odstrańování nečistot a větších 
sedimentů ze dna akvária
Kruhové proudění vody čerpadlem a nízkou spotřebou el. energie s 
variabilním výkonem od 250-850l/h.
Odpěńování s Comline® DOC Skimmer 9004, odsávání z povrchu 
vodní hladiny a vysoký výkon.
Doplńovací nádoba na vodu 5002.10, obsah 13 litrů, slouží jako 
zásobník pro doplnění odpařené vody.
Spotřeba el. energie jen 8,5W  230V/50Hz (115V/60Hz)
Dodávka: kompletně připraven k instalaci, s patentovaným Magnetem 
Holder do síly skla 12mm, doplńovací nádoby na filtrační vatu. 
Rozměry s odpěńovacím hrncem  d110 x š180 x v305mm.
0250.000  184,50 €
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 rozšíření
Od roku 1992 vytváří Comline řadu komponentů pro akvária s obsahem větším než 250 litrů. Velice jednoduchá obsluha, 
spotřeba el. energie nutná jen pro provoz. Žádná ztráta el. energie způsobená dlouhým vedením nebo vysokým sloupcem 
vody. Hydraulické cesty jsou krátké, riziko přetečení akvária velice nízké. Comline je seriově vybaven Turbelle® e-jet a 
Magnetem Holder.Comline Reefpack 505 a Riverpack 605 jsou rozšiřitelná řešení techniky pro mořské a sladkovodní 
biotopy, nechají se perfektně rozšířit o ostatní Comline komponenty

Akvária s tvrdými korály do 500L
Reefpack 505 rozšířen o Calcium Automat 3170.

Akvária s měkkými korály do 800L
Reefpack 505 rozšířen o dvojitý-filtr 3167.50 a Calcium Dispenzor.

Pro akvária s cichlidami do 1500L
Riverpack 605 rozšířen o dvojitý-filtr 3167.50, přípojku 
3178.71 a dva Bio-Hydro-Reactory 3179.

Sestavíme vám rádi akvárium podle vašeho přání: info.deutsch@tunze.com

3170.000  277,10 €

3167.500  210,40 €
5074.000  92,60 €

3167.500  210,40 €
3178.710  11,00 €
3179.000  114,10 €
3179.000  114,10 €

3166.500  139,30 €
3179.000  114,10 €
3178.710  11,00 €

3167.500  210,40 €
3178.710  11,00 €
3179.000  114,10 €

3167.500  210,40 €

3179.000  114,10 €

Pro akvária převážně s rybami do 800L
Reefpack 505 rozšířen o dvojitý-filtr 3167.50, přípojku 
3178.71a dva Bio-Hydro-Reactory 3179.

Pro Amazon-akvaria do 1000L
Riverpack 605 rozšířen o filtr 3166.50, Bio-
Hydro-Reactor 3179a přípojku 3178.71.

Pro akvária s cichlidami do 1000L
Riverpack 605 rozšířen o dvojitý-filtr 3167.50
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 Reefpack
Reefpack 505
Kompaktní vnitřní filtr Comline Reefpack 505 byl vyvinutý speciálně k 
mechanickému odstranění nečistot z mořských akvárií od 200 do 500 litrů 
vody při nízké spotřebě elektrické energie. Technika je kompletně smontována. 
Obsahuje magnetický držák a zásobník vody. Obsahuje DOC odpěňovač 
9011 s 650l/h průtoku vzduchu, mechanický rychlofiltr sTurbelle® e-jet 1605 
a osmolátor 3155.Comline Reefpack 505 zaručuje přímé a rychlé odstranění 
nečistot z akvarijního oběhu.
Detaily:
ODPĚŇOVÁNÍ: Comline DOC odpěňovač 9011spojený s filtrem 3166.50. 
Vytváří jednu jednotku.
FILTROVÁNÍ:Comline filtr 3166 s nasáváním vody ze dna i z vodní hladiny.
PROUDĚNÍ VODY:Turbelle® e-jet 1605 s 1.600l/h umístěná ve filtru.
UDRŽOVÁNÍ STAVU VODNÍ HLADINY:Osmolátor 3155 umístěný ve filtru a 
zásobník vody 5002.25 o obsahu 27L.
UPEVNĚNÍí: Magnetický držák 6200.50 do síly skla 15mm.
SPOTŘEBA EL.ENERGIE: jen 34W za hodinu,230V/50Hz (115V/60Hz).
K DODÁNÍ: Kompletně sestaven s držáky, zásobníkem vody a filtračními 
patronami. Rozměry s pěnovým hrncem:d225 x š135 x v418mm.
0505.000  556,10 €

Velice rychlá výměna filtru

Povrchové odsávání vody

Odsávání ze dna

Pohyb vody vytvořený 
Turbelle® e-jet 1605

Tichý, velice výkonný odpěňovač

Včetně Osmolátoru s optickým sensorem

Včetně doplňovací nádoby na 
vodu a dopouštěcího čerpadla

Obsahuje magnetický držák

Příslušenství k objednání

Comline-držák
univerzální držák pro Comline 
elementy do síly skla 39mm.
3166.250  14,20 €



38

 Riverpack
Riverpack 605
Kompaktní vnitřní filtr Comline Riverpack 605 byl vyvinutý specieáně k mechanickému odstranění nečistot ze sladkovodních 
akvárií od 200 do 600 litrů vody při nízké spotřebě elektrické energie. Technika je kompletně smontovaná, obsahuje 
magnetický držák a zásobník vody. Obsahuje mechanický rychlofiltr sTurbelle® e-jet 1605, Osmolator 3155, Bio-Hydro-
Reaktor 3179 a granovitovou náplň. Comline Riverpack 605 zaručuje přímé a rychlé odstranění nečistot z akvarijního 
oběhu doplněnou o biologickou oxidaci a redukci k odbourávání nitrátu.Umožňuje perfektní kvalitu vody.

Detaily:
FILTROVÁNÍ:Comline filtr 3166 s nasáváním vody ze dna i z vodní hladiny.Filtrační 
patrona je omyvatelná, obsaženo ještě pět náhradních patron.
BIO-HYDRO-REACTOR:Díl přefiltrované vody je z filtru pomocí hadičky veden do 
druhé-zóny Bio-Hydro-Reactor 3179 s granovitovou náplní.Bez námahy jsou zde 
odstraněny dusík,amonium,nitrit a nitrát.V použití jako Hydrokultur-Reactor čistí 
také akvarijní vodu.Např.důležité při chovu cichlid.
OBĚH VODY:Čerpadlo Turbelle® e-jet 1605 s1.600l/h zabudovanou ve filtru.
UDRŽOVÁNÍ VODNÍ HLADINY:Osmolátor 3155 zabudovaný ve filtru, zásobník 
vody 5002.25 o obsahu 27L.
UPEVNĚNÍ:Magnetický držák 6200.50 do síly skla 15mm.
SPOTŘEBA EL.ENERGIE:jen 12W za hodinu, 230V/50Hz (115V/60Hz).
DODÁVKA:Kompletně sestaven s držáky, zásobníkem vody a filtračními patronami.
ROZMĚRY:d225 x š135 x v300mm.
0605.000  321,20 €

Velice rychlá výměna filtru

Povrchové odsávání vody

Odsávání ze dna

Pohyb vody vytvořený 
Turbelle® e-jet 1605

Integrovaný bioreaktor

Včetně Osmolátoru s optickým sensorem

Včetně doplňovací nádoby na 
vodu a dopouštěcího čerpadla

Obsahuje magnetický držák

Příslušenství k objednání

Comline-držák
univerzální držák pro Comline 
elementy do síly skla 39mm.
3166.250  14,20 €
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 Bio-Hydro-Reaktor
Comline Bio-Hydro-Reaktor 3179 je dvou-zónovýReaktor (Oxydace/ 
Redukce) s magnetickým držákem pro upevnění na sklo do 12mm 
síly. Obsahuje náplň vysoce porézního granulátu Granovit, který je 
stále zásobován malým  množstvím přefiltrované vody z Comline 
rychlofiltru 3166.50 / 3167.50 .Proto nepotřebuje TUNZE® Bio-
Hydro-Reactor žádnou speciální údržbu.
Kyslíkem obohacená voda vytváří v granovitu oxidační zónu kde 
dochází k odbourávání amoniaku a nitritu.
Ve střední části vzniká redukční zóna,ve které je odbouráván nitrát.
V mořském biotopu působí Comline Bio-Hydro-Reactor 3179 jako 
živé kameny (ca.10kg)

Bio-Hydro-Reaktor
Rozměry:  d125 x š113 x v300mm 
Ponorná hloubka: 150 až 290mm
Výkonnost:
do 500 Litrů sladké nebo mořské vody.
Magnetický držák do síly skla 12mm.
3179.000  114,10 €

Vhodná Bio-přípojka pro filtr 3166.50 / 3167.50 a 
Turbelle® e-jet 
Možno objednat: 
1005 -> Art. Nr. 1060.71
1605 -> Art. Nr. 3178.71
3005 -> Art. Nr. 3178.71

A - Oxydation

B - Reduction
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 filtr
Kompaktní a komfortní,Comline filtr 3166.50 a dvojitý filtr 3167.50 jsou kompletní mechanické filtry, s filtrační patronou,Turbelle 
e-jet a magnetickým držákem na upevnění. Comline filtry mohou rychle přefiltrovat vodu nasátou  jak ze dna tak i z povrchu. 
Místo dodané filtrační patrony 800.01může být použito aktivní uhlí a acrylová vata kombinované patrony 800.03, katuše 
870/871 na filtrační uhlí, quickphos,silphos, filtrační vatu nebo filtrační patronu 800.14 s přebalem 800.22.Všechny Comline 
filtry jsou doplnitelné o Osmolátor 3155 pro doplňování odpařené vody. Zaručeno dokonalé odsávání vodní hladiny.

Výměna filtru za méně než jednu minutu

Povrchové odsávání vody

Odsávání ze dna

Obsahuje magnetický držák

Inklusive Turbelle® e-jet

Comline filter
Pro akvária od 200-600L
Výkon:1.650l/h
Spotřeba el.energie: 11W
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2m
Rozměry: d113 x š135 x v300mm
Magnetický držák do síly skla 15mm
3166.500  139,30 €

Comline Filter
Bez čerpadla, vhodný pro všechna čerpadlaTurbelle® powerhead / e-jet
Rozměry: d113 x š135 x v300mm
max.ponorná hloubka cca. 280mm
Magnetický držák do síly skla 15mm
Výkonnost filtru pro sladkovodní akvária od 100 do 700 
litrů, pro mořská od 100 do 500 litrů vody
3166.000  114,10 €
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 filtr
Comline dvojitý filtr 3167.50 je složen ze dvou částí, čerpadla a filtrační komory. Tyto filtry jsou zvláště vhodné pro vysokou 
výkonnost 3.100l/h.

Comline dvojitý filtr
Pro akvária od 200-1.000L
Výkon:3.100l/h
Spotřeba el.energie: 23W
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2m
Rozměry: d225 x š135 x v300mm
Dva magnetické držáky do síly skla 15mm
3167.500  210,40 €

Comline dvojitý filtr
Bez čerpadla, vhodný pro všechna 
čerpadla Turbelle® powerhead / 
e-jet.
Rozměry: d225 x š135 x v300mm,
max.ponorná hloubka ca. 280mm.
Dva magnetické držáky do síly skla 
15mm,
Výkonnost filtrů pro sladkovodní 
akvária od 400 do 1.200 litrů, pro 
mořská od 400 do 800 litrů vody.
3167.000  171,50 €

Příslušenství k objednání
Osmolator®
Řídicí jednotka stavu vodní hladiny s dvěma držáky pro senzory, vhodné pro upevnění ve filtrační 
skříni, v Comline-filtru nebo na skle akvária.
K dodání: Připravený k použití , napájecí zdroj, dopouštěcí čerpadlo, hadice, držák na senzor a 
magnet
3155.000  181,30 €

Comline-držák
univerzální držák pro Comline 
elementy do síly skla 39mm.
3166.250  14,20 €

Micro wadding, 60g
pro velmi jemné znečištění vody.
0872.010  3,60 €

Macro wadding, 250g
Pro jemné až silné znečištění.
0873.010  5,80 €

Filtrační patrona a přebal
je filtrační molitanová patrona obalená 
přebalem, ø80 x 145mm.
0800.140  3,60 €
0800.220  2,40 €

Filtr cartridges, 135mm
z kvalitní filtrační vaty, 
2-5 krát použitelná
0800.010  10,70 €

Cartridge 870
pro akvarijní uhlí nebo 
jemnou filtrační vatu.
0870.000  19,90 €

Filter Carbon
700ml karton, pH neutrální, 
vysoce výkonné.
0870.901  6,30 €

Cartridge 871
pro střední nebo hrubou filtrační vatu.
0871.000  19,90 €
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 Kalcium Automat
Mořská akvária s měkkými i tvrdými korály, se šneky nebo vápnatými řasami potřebují pravidelné dodávání kalcia a 
hydrogecarbonátových iontů. Proto vyvinul roku 1989 TUNZE® jako první výrobce akvarijní techniky 
CO2 řízený vápenitý reaktor. Oxidem-uhličitým obohacená voda proudí pomocí čerpadla skrze granulát. Oxid-uhličitý 
reaguje s vodou a vytvoří se kyselina uhličitá a calcium carbonat se rozpuští. Obohacená voda opustí regulačním 
kohoutkem reaktor .
Dnešní generace kalciových automatů spojuje vysoký stupeň účinnosti s nepatrnou velikostí.Skládají se pouze z 
reaktoru s čerpadlem a krytu Comline. Kalciový automat 3170 nepotřebuje žádné zásobovací 
čerpadlo a funguje již od 60 mm vodní hladiny. Může být umístěn přímo v akvariu 
nebo také ve filtru ve skříňce pod akváriem.
NÁDOBA REAKTORU  je průhledná, s čerpadlem a rozdělovačem 
vody v jednom celku.
KAPACITA  GRANULÁTU: je 1200 ml.
NÁDOBA COMLINE k upevnění a s ochranou proti světlu pro přímý 
provoz v akvariu.
ROZPOUŠTĚNÍ CO2 v nádobě s čerpadlem a znovu-oběhu 
neuvolněných
plynů umožňuje zvláště nízkou spotřebu CO2.
SNADNÉ DOPLŇOVÁNÍ granulátu pomocí šroubového uzávěru.
NASTAVENÍ POTŘEBY KALCIA dokonalým regulačním 
kohoutkem.
Může být použit jako  „STAND ALONE“ řešení.
Pro jistý provoz doporučujeme CO2 řízení  7074/2 s pH-
měřičem a CO2 ventilem. PH měřič řídí CO2 doplňování v 
souladu s potřebou. Tak je vyloučeno nebezpečí nízkého pH 
během nočních period.
Výrobek je kompletní a smontován, obsahuje granulát, čerpadlo 
a držáky jako u filtru Comline.

Comline Kalcium Automat
Pro akvária od 200 do 1.000L mořské vody
Spotřeba el.energie:8W
Napětí/frekvence:230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2m
Ponorná hloubka:cca.60mm až 
280mm,obsah:1200ml, vyloučené množství 
až 1,9l/h, rozměry: d113 x š135 x v300mm
Magnetický držák do12mm síly skla
3170.000  277,10 €

S SILENCE čerpadlem

1) CO2 přívod

2) Comline-kryt jako ochrana před světlem

3) Přijímání nerozpuštěných plynů

4) Průhledný reaktor s velkým  a rychlým 
průtokem vody, lehké čištění

5) Nasávání vody

6) Čerpadlo 800l/h

7)  Vývod vody precizní  cestou

8) Šroubovací uzávěr, lehké otevření
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 Kalcium Automat
Kalciový automat přídavný
Kalciový automat 3170 může být rozšířen ještě o jeden stupeň pomocí další  
komory s granulátem v Comlinové nádobě. Ta může být umístěna hned vedle 
a propojena hadičkou. 
-Zvyšuje účinnost o cca. 20 %
-Neutralizuje kyselinu uhličitou ve východu z reaktoru
-Zvyšuje množství granulátu
-Umožňuje vyšší vodní průchod

Pro mořská akvária od 200 do 1.500L
Ponorná hloubka: mezi 60 a 280 mm
Obsah cca. 2.500ml,rozměry d113 x š135 x v300mm
Magnetický držák do síly skla 12mm
3170.500  114,10 €

Příslušenství k objednání

pH/CO2 spínací -set
7074/2  398,40 €

Redukční ventil
7077/3  92,40 €
CO2-láhev 1,5kg
7079.150  141,20 €
CO2-láhev 2,0kg
7079.200  147,00 €
CO2-zpětný ventil
7070.010  12,10 €

Reef Excel® Lab carbonate test
Tekutý test: (KH) pro mořskou a sladkou vodu
ca.100 testů
7014/2  58,70 €

Reef Excel® Lab calcium test
Kolorimetrický test pro určování  Ca+ v mořské a 
sladké vodě.
cca.200 testů
7015/2  78,10 €

Calcium Carbonate je materiál obsahující přes 99% 
CaCO3 (Kalk), velikost mezi 4-6mm, ke zvýšení 
hodnoty pH (ke zvýšení uhličitanové tvrdosti) a 
zvýšení obsahu kalcia (Ca2+).

Calcium Carbonate
10 x 700ml karton
0880.900  38,00 €

Calcium Carbonate
700ml karton
0880.901  4,00 €

Calcium Carbonate
5L kyblík
0880.950  22,90 €

Table: Calcium Automat 3170 / Extension 3170.50
Water output 0,5 CO2 bubbles / s 1 CO2 bubbles / s 2 CO2 bubbles / s

KH output 3170 KH output 3170.50 KH output 3170 KH output 3170.50 KH output 3170 KH output 3170.50

1 drops/s =   8ml/Min 24 26 34 42 42 54

2 drops/s = 16ml/Min 22 26 26 36 38 52

3 drops/s = 24ml/Min 20 24 24 36 34 50 

4 drops/s = 32ml/Min 18 22 22 34 30 46
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DOC odpěňovač
Jak zvolit pro mořské akvárium 

vhodný DOC odpěňovač?

Každé mořské akvárium má kvůli svému biotopu rozdílnou sensibilitu v ohledu na zatížení vody. Vycházíme li z normálního 
akvária s měkkými korály, mohou se údaje lišit v ohledu k akváriu s jiným obsahen a biotopem.Proto se má u náročných 
biotopů při doporučené velikosti odpěňovače přizpůsobit množství vody.

Comline® DOC Skimmer / DOC Skimmer / Master DOC Skimmer
Nízká sensibilita
U akvárií a měkkými korály např.sasankami může být zatížení vody organickými látkami vyšší. Mnohdy je to důležité pro 
dobré prospívání akvária. Pro druh těchto akvárií  můžete použít doporučenou velikost odpěňovače.

Střední sensibilita
Stření zatížení vody vykazují většinou akvária kde jsou chovány jak měkké tak tvrdé korály. U těchto akvárií se snižuje při 
doporučeném odpěňovači množství vody asi o  40%. Odpěňovač doporučený pro akvária o obsahu 1.000 litrů se má použít 
v akváriu o obsahu 600 litrů vody.

Vysoká  sensibilita
Akvária s převážně tvrdými korály potřebují velice vysokou kvalitu vody. Ve vodě se nemají nacházet stopy nitrátu ani 
fosfátu. Pro tato akvária je doporučen Comline DOC odpěňovač  jako „Stand-Alone-Lösung“.  Tento druh akvárií by pří 
doporučeném typu odpěňovače měl obsahovat až o  60% méně vody. Odpěňovač doporučený pro akvária o obsahu 1.000 
litrů se má použít v akváriu o obsahu 400 litrů vody.

Vysoká sensibilita při vysokém zatížení vody
Akvárium s tvrdými korály a vysokým počtem ryb vyžaduje velice výkonné odpěňování. Odpěňovač musí zajistit vysokou 
kvalitu vody pro tvrdé korály i přes velký počet ryb. Jestliže  v tomto akváriu  pracuje Comline DOC odpěňovač jako „Stand-
Alone-Lösung“, je vyžadována vysoká výkonost odpěňovače.Tento druh akvárií by pří doporučeném typu odpěňovače měl 
obsahovat až o  70% méně vody. Odpěňovač doporučený pro akvária o obsahu 1.000 litrů se má použít v akváriu o obsahu 
max.300 litrů vody.

Nano DOC Skimmer / Classic DOC Skimmer
Tento odpěňovač pracuje na horizontálním rotačním principu. Celý odpěňovač pracuje na principu kontaktního odpěňování. 
Hrubější části ve velikosti planktonu nejsou nasávány.Tento způsob odpěňování je tímto velice šetrný. Extrémně nízký kryt 
zařazuje DOC odpěňovač mezi nejmenší odpěňovače ve své kategorii.

Nízká sensibilita
U akvárií s měkkými korály a sasankami může být zatížení vody organickými látkami vyšší. Mnohdy je to důležité pro dobré 
prospívání akvária. Pro druh těchto akvárií můžete použít doporučenou velikost odpěňovače.

Vysoká  sensibilita pro odchovná akvária s vysokým obsahem planktonu.
Akvária s tvrdými korály nebo odchovná akvária potřebují velice vysokou kvalitu vody.Vysoký podíl kyslíku a čistá voda 
jsou tu podmínkou.  Tento druh akvárií by pří doporučeném typu odpěňovače Clasic DOC Skimmer pro 1.000 L měl 
obsahovat ca. 300L ,to znamená až o 70% méně vody.
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 DOC Skimmer
Comline® DOC Skimmer 9004je vyvinutý pro nasazení v akváriích o obsahu vody do 250 litrů.
Pracuje na TUNZE® Flash Skimming prinzipu a je zásobován vodou nasávanou z povrchu vodní hladiny. Tím je také 
použitelný v akváriích jako „Stand-Alone-Lösung“. TUNZE® Foamer vytváří velké množství drobných vzduchových bublin 
o průměru mezi 0,1 a 0,3mm. Během provozu je zvláště tichý.  Comline® DOC Skimmer je kompletně připraven k instalaci.
Obsahuje Magnet Holder do šířky skla 12mm.

Pěnový hrnec o obsahu 
0,2 l, obsahuje pěnový 
reaktor, lehce odstranitelný

Odsávání nečistot z 
povrchu vodní hladiny

Nový „Comline® Design“: 
praktický na 
obsluhu,elegantní a 
diskrétní v akváriu

Voda bez vzduchových bublin

Regulace vzduchu a 
utlumení zvuku pro 
velice tichý chod.

Upevnění pomocí 
patentovaného Magnet 
Holder do síly skla 12mm

Vnitřní komora s patentovaným 
Anti Overfoaming System.

TUNZE® Foamer 9004.040, 
vysoký průtok vzduchu a nízká 
spotřeba elektrického proudu

„Flash skimming“ princip zajišťuje efizientní výrobu pěny.
Princip:  Voda z povrchu akvária je bohatá na proteiny a je v  TUNZE® Foamer intenzivně promíchávána se 
vzduchem. Při vzniku vodních bublin jsou na jejich povrchu zachyceny proteiny, celulosa a odumřelé zbytky. 
Vznikají velice jemné vzduchové bubliny s rozměrem mezi 0,1 a 0,3mm. Směs z vody a vzduchových bublin 
je v odpěńovacím tělesu okamžitě rozšiřována a stabilizovaná voda vytéká zpátky do akvária. Znečištěné 
vzduchové bubliny vstupují do reaktoru pěnového hrnce. Patentovaný Anti Overfoaming System- vnitřní 

komora s vodou zabrańují přetékání pěnového hrnce a podle sloupce vody reguluje výrobu pěny. Má speciálně vysokou 
účinnost ve srovnání s odpěńovači s vysokou konstrukcí a dobou kontaktu.
„Flash skimming“ princip dosáhne tím,že absorbované látky zůstávají na povrchu vzduchových bublin a nejsou vháněny 
zpátky do akvarijní vody.

DOC Skimmer 9004
Doporučen podle stupně zatížení vody od 60 
do 250 litrů mořské vody.Ponorná hloubka 
ca. 225mm až 245mm, pěnový hrnec o 
obsahu 0,2 l,výkon vzduchu: ca. 150l/h,  
4W, 230V/50Hz (115V/60Hz), rozměry: d 
110 x š 90 x v 305mm, upevnění pomocí 
Magnetem Holder do síly skla 12mm.
9004.000  132,60 €

Filtrační přebal
Zabrańuje úniku vzduchových bublin v 
odpěńovači v období počáteční fáze
3162.200  4,90 €

Díly k objednání
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 DOC Skimmer
Tato modelová řada Comline DOC odpěňovačů byla vyvinuta pro efektivní a moderní odpěňování proteinů z mořských 
biotopů od 200 do 2.000 litrů vody. Vyznačují se malými rozměry při zároveň vysokém objemu pěnového hrnce. Mají 
vysokou výkonnost na základě velkého množství nasávaného vzduchu.např. 500, 650 nebo 1.300l/h podle druhu modelu. 
Mohou být instalovány v akváriu nebo ve filtrační nádrži s variabilní hladinou vody.

Comline DOC Skimmer 9011 odpěňovač v akváriu

Pěnový hrnec ø160mm s velkým 
objemem, obsahuje také pěnový 
reaktor, lehce odstranitelný

Šroub k nastavení 
kompaktnosti vytvářené pěny

Kompaktní Comline kryt 
chrání čerpadlo a reaktor před 
světlem a řasami. Může se 
perfektně doplňovat s ostatními 
Comline komponenty.

Včetně Magnet Holder 
do síly skla 12mm

TUNZE® Hydrofoamer Tento 
speciálně vyvinutý komponent se 
skládá z tlakového čerpadla, které 
je připojeno na vysoce výkonnou 
trysku. Hydrofoamer vytváří veliké 
množství jemných vzduchových 
bublin, o průměru 0,1 až 0,4mm.

Vytékající voda bez 
vzduchových bublin

Nasávání vody s 
ochrannou mřížkou
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 DOC Skimmer
Všechny modelly Comline DOC odpěňovače jsou přímo od výrobce připraveny k instalaci  v akváriu  v ponorné hloubce 
od 240 do 290mm. Mohou se také použít ve filtračních nádobách s variabilní hladinou vody od 100 do 280mm.K dosažení 
konstantní vodní hladiny je potřeba použít dodaných náhradních dílů. Dle modelu dosahuje průtok vody odpěňovačem 
850l/h, 1.300l/h nebo 2.600l/h.Molitanová patrona na vývodní trubici zajišťuje odtok vody bez vzduchových bublin. U všech 
TUNZE® DOC odpěňovačů  je pěnový hrnec a pěnový reaktor jeden celek. Při každém čištění se čistí zároveň i reaktor, 
tím je zajištěn konstantní a velmi produktivní  vytváření pěny. Během čištění zůstává Hydrofoamer v provozu a proplachuje 
automaticky trysku a přívod vzduchu.
K dodání: Kompletně připravený k použití, s magnetickým držákem a  Hydrofoamer s čerpadlemTurbelle e-jet.

Díly k objednání
Comline odpěňovač - držák
3130.250  20,30 €

DOC odpěňovač 
Externí set
Obsahuje všechny díly 
pro nasazení Comline 
DOC odpěňovačů  9006 
ve filtrační nádrži
9005.400  46,70 €

Odtoková hadice
skládá se ze speciální 
odtokové hadice ø 40mm x 
2m se sponou a držákem.
1075/2  42,60 €

Čistící set
0220.700  57,60 €

Magnetický držák
do 19mm síly skla.
6200.500  73,20 €

Odvod odpěněné tekutiny
Reaktor, použitelný u  DOC 
odpěňovače 9011, 9016, 9211 a 
9410, a 90° úhlem a odtokovou 
hadicí ø40mm x 40cm.
9020.140  96,80 €

DOC Skimmer 9006
Doporučen pro akvária do 
600L mořské vody.
Rozměry: d125 x š113 x v378mm
230V/50Hz (115V/60Hz), 12W
Průtok vody: 850l/h 
Průtok vzduchu:500l/h
Obsah plastové nádoby:0,4L
Magnetický držák do 12mm síly skla
Pro použití v podstavcové 
skříni nutné doplnit o DOC 
odpěňovač Externí set 9005.40.
9006.000  247,00 €

DOC odpěňovač 9011
Doporučen pro akvária do 1.100L mořské vody.
Rozměry: d125 x š113 x v418mm
230V/50Hz (115V/60Hz), 22W
Průtok vody: 1.200l/h 
Průtok vzduchu:650l/h
Osah plastové nádoby:0,7L
Magnetický držák do 12mm síly skla. Vybaven 
díly pro použití v akváriu i v podstavcové skříni.
9011.000  315,00 €

Doporučen pro akvária do 
1.600L mořské vody.
Rozměry: d125 x š113 x v478mm
230V/50Hz (115V/60Hz), 22W
Průtok vody: 1.200l/h 
Průtok vzduchu:650l/h
Obsah plastové nádoby:1,4L
Magnetický držák do 19mm síly 
skla.Vybaven díly pro použití v 
akváriu i v podstavcové skříni.
9016.000  420,70 €

DOC Skimmer 9021
Doporučen pro akvária do 
2.100L mořské vody.
Rozměry: d125 x š226 x v460mm
230V/50Hz (115V/60Hz), 44W
Průtok vody: 2.400l/h
Průtok vzduchu:1.300l/h
Obsahuje dva reaktory s odváděním 
pěny. Dodáván v zásobníku vody 
5002.25 s 2x40cm odtokové hadice, 
magnetický držák do 19mm síly skla.
Vybaven díly pro použití v podstavcové 
skříni. Jestliže stojí sběrná nádoba hluboko pod 
odpěňovačem doporučujeme použít sadu 2x1075/2.
9021.000  493,70 €
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Nano DOC odpěňovač
Modelová řada  „Nano“ je koncipována pro biotopy do 200 litrů a chrání plankton obsažený ve vodě.  DOC odpěňovač 
9002 odstraňuje až  80% organického zatížení vody např. proteiny a celulosu. Zabere velmi málo místa a údržba je velice 
jednoduchá. Díky jeho konstrukci je tento model za provozu velmi tichý. 
Dodání: Kompletně připravený k použití s patentovaným magnetickým držákem do 12mm síly skla.

Princip
Proudem vody vycházející z Silence čerpadla se vysoko 
výkonnou tryskou  vytváří jemná směs ze vzduchem, 
která se přes nově vyvinutý  Reflexionssystem usazuje v 
dobře čistitelném pěnovém hrnci. Skrz otvory na spodní 
a zadní straně se dostává akvarijní voda do odpěňovače. 
Tím je chráněm plankton. Vhodné pro pěstitelská akvária s 
vysokým množstvím planktonu.

DOC odpěňovač 9002
Vhodný pro akvária od 40 do 200 litrů mořské vody. 
Rozměry: d125 x š55 x v338mm,
Ponorná hloubka: cca. 180mm do 220mm,
230V/50Hz (115V/60Hz) 8W,
Obsah pěnového hrnce: 0,3L,
Výkon: 150l/h.
9002.000  115,50 €

S SILENCE čerpadlem
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Nano DOC odpěňovač Classic DOC odpěňovač
Odpěňovače modelové řady Classic DOC pracují na horizontálním rotačním systému první generace, doplněné typem 
e-jet Hydrofoamer. Přes jeho malý rozměr je velice výkonný, a je vhodný speciálně pro chovná akvária s živým planktonem. 
Odpěňovače DOC classic se dají jednoduše a nenápadně zabudovat do akvária. Ponorná hloubka je 60 až 90mm. Může 
být také použitý ve skříni pod akváriem  a snese měnící se stav vody od +/- 20mm, bez nového nastavení přívodu vzduchu. 
U všech TUNZE® DOC odpěňovačů classic  je pěnový hrnec a pěnící reaktor jedna část.
K dodání: kompletně připravený k použití s držáky pro svislé a vodorovné skleněné lišty do síly skla 19mm.

Princip
V roce 1963 vyvinul TUNZE první sériově vyráběný 
odpěňovací automat bílkovin s vlastním přívodem vzduchu. 
V tomto rotačním odpěňovači se vytváří pomocí silného 
vodního paprsku konstantní, perlivá směs vzduchu, která 
je efektivními vodiči odváděna do vlastní, snadno čistitelné 
nádoby. V integrované kontaktní trubce je voda redukována 
o bílkovinné částice. Přítok vody z akvárija teče pak jakoby 
automaticky  molekulárním vyrovnáváním tlaku. Tento 
vynález od TUNZE® zabraňuje nasávání živého planktonu 
do oběhu čerpadla..

DOC odpěňovač 9206
Pro mořská akvária do 600L vody: 
Rozměry:d280 x š157 x v205mm, 
Ponorná hloubka:cca. 60-90mm,
230V/50Hz (115V/60Hz) 12W
Průtok vzduchu:500l/h.
9206.000  247,00 €

DOC odpěňovač 9211
Doporučen pro mořská akvária do 1.100L 
vody: Rozměry:d280 x š157 x v235mm, 
Ponorná hloubka:cca. 60-90mm,
230V/50Hz (115V/60Hz) 22W
Průtok vzduchu:650l/h.
9211.000  312,80 €

Díly k objednání

Odvod odpěněné tekutiny
Reaktor, použitelný u  DOC 
odpěňovače 9011, 9016, 9211 a 
9410, a 90° úhlem a odtokovou 
hadicí ø40mm x 40cm.
9020.140  96,80 €

Odtoková hadice
skládá se ze speciální 
odtokové hadice ø 40mm x 
2m se sponou a držákem.
1075/2  42,60 €
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DOC Skimmer
Mořské akvárium filtrovat, odpěňovat a provzdušňovat  bez elektrického proudu je nemožné. Ale žádný jiný odpěňovač 
neuspěje s menším odběrem el.energie než DOC Skimmer 9410. Se spotřebou jen 11W (15W) to nový DOC odpěňovač 
dokázal. Nepotřebuje žádné nastavení, je velice tichý, komfortní na obsluhu a k tomu ještě hezký.

DOC Skimmer 9410 odpěňovač do akvarijní skříńky

Pěnový hrnec o ø160mm s velkou 
kapacitou. Obsahuje také lehce 
odstranitelný pěnící reaktor.

Vsuvka pro připojení ozonu. 
Ozon zlepšuje odpěňování a 
zároveň odstraňuje nežádoucí 
nažloutlé zbarvení vody

Booster Ring umožňuje jemnou 
regulaci výkonu, tím je vodní 
hladina ve vnitřku odpěňovače 
podle potřeby přispůsobena 
např. k vytváření vlhčí pěny.

Odstranitelný přídavný-filtr 
na vývodu odpěňovače 
umožňuje perfektní 
mechanické filtrování 
materiálem z jemných vláken 
nylonu rozměru 300µm, s 
malou biologickou výkoností. 
Tím nevznikají nežádoucí spory 
nitrátů a prvků zatěžujícich kvalitu 
vody při delších odstupech čištění. 
Může být i plněn ostatními materialy 
jako filtrační uhlí nebo fosfát absorbér.

Ve směsné komoře s rozdělovačem 
proudění je vázáno speciálně 
mnoho organického materialu

Stabilní podstavec slouží také jako 
snižovač rychlosti průtoku vody 
ve spodní části odpěňovače

TUNZE® Hydrofoamer Silence 
9410.04 je speciálně vyvinuté 
čerpadlo pro odpěňovače. 
Hydrofoamer vydává velké 
množství jemných vzduchových 
bublin o průměru mezi 0,1 a 
0,3mm. Spotřeba el.energie se 
pohybuje mezi 11W (15W) při 
výkonosti vzduchu  600l/h, což 
tento produkt staví na špičku 
mezi výrobky ve své třídě. S 
průtokem vody 900l/h slouží 
také jako zásobující čerpadlo 
z akvárií do odpěňovače.

Dvoukomorový mimo-pěnící 
patentovaný Anti Overfoaming 
System, zabraňuje přetékání 
odpěňovače a reguluje množství 
pěny podle napětí vodní hladiny 
a výšky vody. Odpěňovač 
funguje samostatně a nastavuje 
automaticky svůj nejlepší výkon.

DOC Skimmer 9410
Doporučen pro mořská akvária do 1.000L vody.
Ponorná hloubka od 140 do 240mm,Rozměry bez přídavného filtru: d250 x š180 x v415mm, 230V/50Hz, 
11W, Průtok vody: 900l/h (115V/60Hz, 15W, průtok vody: 264 USgal./h Průtok vzduchu: 600l/
Pěnový hrnec: 0,7L.
9410.000  297,70 €

Příslušenství k objednaní
Odvod odpěněné tekutiny
Reaktor, použitelný u  DOC odpěňovače 
9011, 9016, 9211 a 9410, a 90° úhlem a 
odtokovou hadicí ø40mm x 40cm.
9020.140  96,80 €

Pytlík k přídavnému filtru
300µm nylon vlákna, 
vhodný pro přídavný filtr
9410.200  13,60 €
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DOC Skimmer
DOC Skimmer 9415 a 9430 jsou velice kompaktní při vysokém výkonu a mohou být bez problémů nasazeny ve filtračních 
nádobách. Pracují s TUNZE® Hydrofoamer 9420.04 nebo 9430.04, které zároveň zaručují stejnoměrnou výrobu pěny a 
cirkulaci vody.
 Modell Master DOC Skimmer 9480 pracuje dohromady s TUNZE® Hydrofoamer 9420.04, průtok vody dosahuje 5.200l/h.
Dodávka:Připraven k použití ,obsauhuje čistící set

Pěnový hrnec s velkou 
kapacitou, obsahuje také pěnový 
reaktor, lehce odstranitelný

Odstranitelný přídavný 
filtr na výstupu vody z 
odpěňovače umožňuje 
perfektní mechanickou 
filtraci umožněno 300µm 
jemnými nylonovými 
vlákny s malou biologickou 
výkonností. Tím se 
nevytvářejí nechtěné zdroje 
nitrátu a nežádoucích látek. 
Může být i naplněn aktivním 
uhlím nebo  fosfát absorbérem.

Prostřední oddělení s vodou: 
patentovaný Anti Overfoaming 
System, zabraňuje přetékání 
pěnového hrnce a reguluje 
množství vytvářené pěny podle 
povrchového napětí vody a výšky 
vodní hladiny. Odpěňovač pracuje 
samostatně a nastavuje automaticky 
nejlepší pracovní výkon.

Hydrofoamer Silence staví 
vzduchový generátor na přední 
místo ve své skupině.

Vnitřní cylindr stabilizuje posouvání 
pěny a tím zajišťuje vytékající 
vodu bez vzduchových bublin

Stabilní podstavec slouží také jako 
snižovač rychlosti průtoku vody 
ve spodní části odpěňovače

„Anti Overfoaming System“ ve třech krocích

Normální produkce pěny: 
Pěna stoupá pravidelně 
do pěnového reaktoru.

Overfoaming A: Vytváření pěny 
stoupá na základě povrchového 
napětí vody a vyvádí vzduchové 
bubliny z pěnového reaktoru.

Overfoaming B: produkce 
pěny se zvyšuje. Produkce 
pěnových bublin se okamžitě 
zastaví. Výroba pěny klesá

Po vylepšení vodní kvality začne odpěňovač zase normálně pracovat.
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DOC Skimmer
DOC Skimmer 9415
Doporučen pro akvária do 1.500L mořské vody.
Ponorná hloubka od 100 do 200mm bez nařízení.
Rozměry: d350 x š300 x v440mm,
230V/50Hz, 15W, průtok vody: 900l/h,
Výkon vzduchu: 1.000/h, obsah pěnového hrnce: 2L.
9415.000  494,10 €

DOC Skimmer 9430
Doporučen pro akvária do 3.000L mořské vody.
Ponorná hloubka od 100 do 200mm.
Rozměry: d350 x š300 x v490mm,
230V/50Hz, 24W, (115V/60Hz, 32W), průtok vody: 1.500l/h,
Výkon vzduchu:1.400/h, obsah pěnového hrnce: 2L.
9430.000  566,30 €

Master DOC odpěňovač 9480
Obsahuje čtyři Hydrofoamer Silence 9420.04, 
doporučen pro akvária do 8.000L mořské vody.
Ponorná hloubka od 160 do 370mm, rozměry:  d530 x š500 x 
v700mm, 230V/50Hz (115V/60Hz), 60W, průtok vody: 5.200l/h, 
průtok vzduchu: 3.400l/h, velikost pěnového hrnce:7L
9480.000  1.208,30 €

440mm

350mm

300mm

490mm

350mm

300mm

500mm

530mm

700mm

NEW GENERATION

NEW GENERATION
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Hydrofoamer Silence
Nové TUNZE® Hydrofoamer Silence jsou speciálně vyvinutá čerpadla pro TUNZE® odpěńovače DOC Skimmer a Master 
DOC Skimmer, mohou být také jako Standard- Dispergator nasazeny na kterýchkoliv čerpadlech rozdílných značek. 
Vynikající svým vysokým výkonem, nízkou spotřebou el. energie a tichým provozem.
Výkonnostní tabulky obsahují toleranci+/- 15%. Podle druhu odpěńovacího reaktoru může výkon kolísat na základě odporu 
tlaku ve vodním sloupci.

Hydrofoamer Silence
Přípojení do sítě:  230V/50Hz (115V/60Hz), kabel 2m.
Maximální výkon: 600l/h při 900l/h průtoku vody
Spotřeba proudu:  11W (15W) při 600l/h průtoku vzduchu. 
Motor je vybaven ochranným termostatem
Výstup čerpadla: má závit 3/4‘ GAS 
Kryt čerpadla s plastovým nástavcem a tlumičem zvuku.
Pohon čerpadla : Rotor s vysokovýkonným magnetem jsou v jednom celku.
Uložený v keramice
Vybaven tlumičem zvuku a nastavením vzduchu
9410.040  138,10 €

Hydrofoamer Silence
Připojení do sítě: 230V/50Hz (115V/60Hz), kabel 2m.
Maximální výkon vzduchu: 1.200l/h při 1.000l/h průtok vody.
Spotřeba proudu: 15W při 1.200l/h půtoku vzduchu.
Motor vybaven ochranným termostatem.
Výstup čerpadla: má 3/4‘ GAS závit
Kryt čerpadla s nasávacín plastovým nástavcem a tlumičem zvuku
Pohon čerpadla: rotor s vysoce výkonným magnetem 
skládajícího se z jednoho dílu uloženého v keramice
Vybaveno: spojovacím článkem, tlumičem zvuku
9420.040  170,40 €

Hydrofoamer Silence
Napájecí zdroj: 230V/50Hz (115V/60Hz), kabel 2m
Max.průtok vzduchu: 1600l/h při  2.000l/h průtoku vody
Spotřeba proudu:24W ( 32W) při 1.600l/h průtoku 
vzduchu, motor s thermostatem
Vývod čerpadla: závit 3/4‘ GAS 
Kryt čerpadla s plastovým nástavcem a tlumičem zvuku.
Pohon čerpadla: Rotor s silným magnetem z jednoho kusu, uložen v keramice
Obsahuje: spojovací článek a tlumičem vzduchu
9430.040  202,80 €

Air flow (l/h) Water flow (l/h) Pump wattage
600 (air max.) 900 11

300 1200 15
0 1800 20

Air flow (l/h) Water flow (l/h) Pump wattage
1200 (air max.) 1000 15

600 1600 18
300 2400 24

0 3700 39

Air flow (l/h) Water flow (l/h) Pump wattage
1.600 (air max.) 2000 24

900 2500 27
600 2900 30
300 3300 38

0 4200 56

NEW GENERATION

NEW GENERATION
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 odpěňovač set
TUNZE® odpěňovač set 15 - technika zabudovaná ve filtrační skříni, určená pro přímé odstraňování sedimentů z akvarijní 
vody s DOC odpěňovačem 9410 a přídavným filtrem. Je koncipován speciálně pro mořská akvária od 200 do 500 litrů vody. 
Při použití se musí jen namontovat odtokové a přítokové armatury.Malé rozměry umožňují zabudování ve všech filtračních 
skříních.

Přítok a odtok jsou umístěny 
na jedné straně

Poklop, zabraňuje šíření 
vlhkosti ve skříňce.

Odstranitelný přídavný filtr na 
vývodu vody z odpěňovače 
umožňuje perfektní mechanickou 
filtraci umožněnou 300µm 
jemnými akrylovými vlákny s 
malou biologickou schopností. 
Tím se nevytvářejí nechtěné 
zdroje nitrátu a nežádoucích 
látek. Může být naplněn 
i aktivním uhlím nebo s 
fosfát absorbérem.

Integrovaný regulátor vodní 
hladiny s optickým senzorem.
Přístroj ukazuje všechny 
funkce pomocí svítících diod a 
zvukem varuje při poruše.

Odpěňovač DOC Skimmer 
9410 je určen pro akvária 
do 1.000 Litrů

Ovladatelné zpětné čerpadlo 
Silence 1073.020
(2.400l/h, Hmax 2m).

Skleněná nádoba s krytem a s 
ochranným prostorem  21litrů, 
rozměry: d32 x š30 x v46cm.

Odpěňovač set 15
Pro akvárium s tvrdými korály do 500L mořské vody
Skleněná nádoba 1591.100 (300 x 320 x 460mm)
Ochranný prostor 21 litrů
DOC odpěňovač 9410 přídavným filtrem
Osmolator 3155 s Infra-technologií a varovným signálem
Zpětné čerpadlo Silence 1073.020 (2.400l/h, Hmax 2m)
Zásobník vody 5002.25
Spotřeba el.energie 41W
0015.000  625,20 €
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Soupravy  TUNZE® Compact Kits skříňového podstavce byly cíleně vyvinuty k celkovému ošetřování sladké i mořské 
akvarijní vody. Jsou hotové a smontované. Potřebují jen nepatrné přípravy, jako např. naplnění bioreaktoru či napojení 
na přítokové a odtokové hadice. Jejich nepatrné rozměry umožňují nejen jednoduché umístění v na míru zhotovených 
skříňových podstavcích, nýbrž i v běžném nábytku. Veškeré tyto filtrační systémy TUNZE® Compact Kits jsou založeny 
na přímém odstranění znečištění z vodního oběhu v akvariu. U modelů s bioreaktory je garantováno markantní snížení 
obsahu nitrátů jakož i stabilita na základě biologických pochodů. Vnější filtrační soupravy TUNZE® napomáhají především 
vývoji života v akvariu a podporují biodynamiku v akvarijním biotopu.

Odpěňovač Comline 
DOC Skimmer 9011pro 
akvária do 1100 Litrů.

Ovladatelné zpětné čerpadlo  
Silence 1073.020
(2.400l/h, Hmax 2m).

Přítoková komora vhodná 
i pro jiná uplatnění.

Skleněná nádoba s ochranným prostorem 
21litrů, rozměry: d32 x š30 x v46cm.
Odtok a přítok jsou na jedné straně, kryt zabraňuje 
vytváření vlhkosti v skříňovém podstavci.

Comline Filter 3166.500 
sTurbelle® e-jet 1605. 
Rychlá výměna filtru

Malá filtrační patrona - 
velká filtrační plocha

Bioreaktor 3179 k 
odbourávání nitrátů.

Integrovaný regulátor vodní 
hladiny s optickým senzorem.
Přístroj ukazuje všechny 
funkce pomocí svítících diod 
a zvukem varuje při poruše.

Compact Kit 16
Pro mořská akvária do 500L vody
Skleněná nádoba 1691.100 (300 x 320 x  460mm) 
Ochranný prostor 21 litrů
Comline DOC odpěňovač 9011 
Comline filtr 3166.000
Filtrační čerpadlo Turbelle® e-jet 1605
Comline Bio-Hydro-Reactor 3179
Bio-odbočka 3178.71
Osmolátor 3155 s Infra-technologií a varovným signálem
Zpětné čerpadlo Silence 1073.020 (2.400l/h, Hmax 2m)
Zásobník vody 5002.25
Spotřeba el.energie 64W
0016.000  912,50 €
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Kompaktní set 18
Pro mořská akvária do 1.000Litrů 
vody s měkkými korály a rybami
Skleněná nádoba 1891.100 (490 x 320 x 460mm)
Ochranný prostor 45 litrů
Comline DOC odpěňovač 9021
Zásobník  5002.100 pro odtok pěny
Comline filtr 3167.000
Filtrační čerpadlo Turbelle® e-jet 3005
Comline Bio-Hydro-Reactor 3179
Bio-přípojka: 3178.71
Osmolator 3155 s Infra-technologií 
a varovným signálem
Zpětné čerpadlo Silence 1073.040 
(3.000l/h, Hmax 3m)
Zásobník vody 5002.25
Spotřeba el.energie 110W
0018.000  1.571,10 €

Kompaktní set  18.7
Pro mořská akvária do 1.000Litrů 
vody s tvrdými korály
Skleněná nádoba 1891.100 (490 x 320 x 460mm)
Ochranný prostor 45 litrů
Comline DOC odpěňovač 9021
Zásobník 5002.100 pro odtok pěny
Comline filtr 3167.000
Filtrační čerpadlo Turbelle® e-jet 3005
Comline Calcium automat 3170
Bio-přípojka 3178.71
Osmolator 3155 s Infra-technologií 
a varovným signálem
Zpětné čerpadlo Silence 1073.040 
(3.000l/h, Hmax 3m)
Zásobník vody 5002.25
Spotřeba el.energie 118W
0018.700  1.736,00 €
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Odtokové přepadyTUNZE® s odsáváním hladiny jsou 
ideálním řešením beztlakového přítoku vody pod úrovní 
akvaria.Je odváděno přibližně 50% vody z hladiny a 50% 
vody ze dna akvária. Přepadem protéká jenom tolik vody, 
kolik jí je do akvaria čerpáno.Ochrana před světlem zajišťuje, 
že je údržba téměř zbytečná.
TUNZE® přepady jsou dodávány hotové, ale bez hadic, 
které jsou však s návodem lehce připojitelné.
U akvárií přes 600 litrů by měly být použity dva odtokové 
systémy. Na odtokové straně mohou být napojeny běžné 
hadice.
Doporučejeme ale, použití odtokové hadice 1075/2 aby byla 
hlasitost snížena na minimum.
Pro přítok doporučujeme přítokovou sadu 1073. V  té je již 
hadice k čerpadlu obsažena.

Overflow Box Závěsný odtok
Odtok pro dodatečné zapojení.Odsává vodu z povrchu 
i ze dna do cca. 1.200l/h. Není třeba vrtat díru do skla 
a tím je velice jednoduchý pro dodatečnou instalaci. Při 
vysazení zpětného čerpadla pracuje samostatně dál. S 
dodatečnou U-trubkou 1001.74 viz.Turbelle filtr náhradní 
díly, dosahuje výkonu až 1.500l/h
Odtokové potrubí ø 40mm.
K jednoduché instalaci a tichému provozu doporučujeme 
odtokovou sadu 1075/2
1074/2  126,00 €

Wall Overflow Odtok zabudovaný 
do stěny akvária
Odtok pro montáž do skla ø 43-45mm na zadní nebo 
postranní stěně akvária. S odsáváním z hladiny i ze dna 
akvária, průtok cca.1.500l/h. Odtokové potrubí ø 40mm.
K jednoduché instalaci a tichému provozu doporučujeme 
odtokovou sadu 1075/2
1076/2  106,50 €

Central Overflow Odtok 
zabudovaný do dna akvária
Centrální odtok, s odsáváním z hladiny i ze dna akvária. 
Průtok cca.1.500l/h. Použití v akváriích s vnitřní centrální 
odtokovou trubkou. Doplněn o spojovací článek pro PVC 
trubku o ø 40mm.
Pro kompletní instalaci doporučujeme závitové spojení, 
trubku a hadici 1077.10.
1077.000  106,50 €

Závitové spojení, trubka a hadice
Odtok 1077, skládající se ze závitového spojení 
40/50mm, 1 ¾” pro díru ve dně akvária cca.ø 55mm 
a trubky ø40mm x 1m.K tomu je dodávána spona a 
odtoková hadice o ø40mm x 1m. Dodáváno bez návodu 
k použití. Instalace jen pro zkušené odborníky.
1077.100  57,00 €

80mm
(3.1 in.)
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Odtoková hadice
skládá se ze speciální odtokové hadice ø 
40mm x 2m se sponou a držákem.
1075/2  42,60 €

Přítoková sada
Skládá se z 4 trubek ø25mm x 1m a 3 spojovacích 
článků ø25mm, 7 úhlů 90°, připojující hadice a spony.
1073.000  79,10 €

Outletfilter
Mechanický předčišťující filtr pro filtrační nádoby 
umístěné v podstavcové skříni, je umístěn přímo 
za odtokovou hadicí TUNZE® , odstranitelný 
přídavný filtr 300µm. Vlákna z nylonu.
1075.500  63,70 €

Pytlík k přídavnému filtru
300µm nylon vlákna, vhodný pro přídavný filtr
9410.200  13,60 €

Turbelle® filtrační příslušenství
K prodloužení trubky u akvarií přes 50 cm 
výšky, je nutno objednat samostatně:

Plastový nástavec 12cm
1001.790  8,70 €
Spojka tvaru T
1001.800  5,40 €
Trubka pro Turbelle®
1001.760  5,00 €
Spojovací článek ø21/25mm
1001.780  2,00 €
Silikonová hadice ø22x28mmx2m
Slouží jako přítoková hadice pro jednoduché spojení 
zpětného čerpadla s akváriem.Použitelná pro všechny filtry 
umístěné pod akváriem,100% vhodná pro mořskou vodu.
1073.200  36,20 €
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Kompaktní a řiditelná čerpadlaTUNZE® pokrývají mnoho oblastí na trhu, např. filtrování v akváriích,pokojových kašnách, 
budování kaskád, vodních sloupců tak jako použití v průmyslu. Při výrobě těchto čerpadel je zvláště dbáno na kvalitu při 
nepatrné údržbě slouží dlouhou dobu. Sestavovány jsou vždy podle přísných mezinárodních bezpečnostních norem.

Univerzální čerpadlo Mini 5024.04
Výkon: 150 - 300l/h
Příkon: 5W
Výtlačná výška: 0,7m
Vývodní trubka d.16mm, ø13/10,5mm 
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2m
Rozměr bez vývodu a přísavek: 44 x 43 x 42mm
5024.040  15,50 €

Zpětné čerpadlo Silence
Výkon: 150 - 800l/h
Příkon: 3 - 8W
Výtlačný výška:1,25m , hadicová spona ½“ GAS 
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2m
Rozměry bez vývodu a bez přísavek: 87x67x48 mm
1073.008  31,90 €

Přestože jsou vrtulová čerpadla v akváriích často používána , je jejich kapacita pro spotřebitele nemálo podstatná. 
Současný stav techniky nám ukazuje, že Basis-Komponenty mohou být velikými spotřebitely proudu. Akvarijní čerpadla 
pracují v tomto případě 24 hodin denně. Levná, ale mnohdy nedokonalá synchronní čerpadla mohou plýtvat vysokým dílem 
spotřebovaného el. proudu, přičemž High-Tech vyvinutá čerpadla a motory docilují v dlouhodobém použití vysoké úspory 
el. energie.Comline® čerpadlo bylo specielně vyvinuto pro nasazení v akváriu, odvádí jen zanedbatelné množství tepla 
do vody a je velice spolehlivé při nízké spotřebě el. proudu a nízké údržbě. Výkon čerpadla se dá řídit mezi 30 a 100 %, 
kompaktní design dovoluje zabudování v Comline® Filtru nebo v ostatních běžných filtrech.

Comline® Pump
Výkon čerpadla:250 – 850l/h
Spotřeba el. energie: 2,5 – 4,5W
Sloupec vody: 0,7m
Napětí /frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2m
Rozměry bez vývodu: 60 x 60 x 40mm
Vývod: ø13mm
0900.000  29,50 €

Nasazení ve vodě a 
také mimo vodu
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V dnešní době nabízí akvaristika velké množství univerzálních čerpadel s rozdílným výkonem a vzhledem. TUNZE® 
Silence Rückförderpumpen spojují všechny výhody, které si akvarista od silných univerzálních čerpadel pro mořskou a 
sladkovodní akvaristiku může přát. Při výrobě je brán ohled na kvalitu a nízkou údržbu při dlouholetém provozu.TUNZE® 
Rückförderpumpen Silence jsou stavěny podle přísných mezinárodních bezpečnostních norem.

Velmi tichý chod, rotor s velmi 
silným magnetem tvoří jednu 
část. Uložen v keramice

Použitelný ve vodě 
i mimo vodu.

Ovladatelný výkon
Stabilní poloha 
zajištěná čtyřmi 
gumovými přísavkami.

Nízká spotřeba energie

Ergonomický design.

¾“ GAS závit,připojitelný na 
PVC díly, např.pro kalciový 
reaktor, filter, atd.

Tabulka výkonnosti  Silence čerpadel
Tato tabulka obsahuje toleranzi +/- 10%.

Zpětné čerpadlo Silence
Výkon:200- 2.400/h
Příkon: 14-30W (15 - 34W)
Sloupec vody: 2m, hadicová spona  ¾“ GAS 
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2m
Rozměry bez vývodu a přísavek: 118 x 94 x 75mm
1073.020  77,00 €

Zpětné čerpadlo Silence
Výkon:300-3.000/h
Příkon: 16-42W
Sloupec vody: 3m, hadicová spona ¾“ GAS 
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz).
Délka kabelu: 2m
Rozměry bez vývodu a přísavek: 118 x 94 x 75mm
1073.040  129,80 €
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Rückförderpumpe Silence electronic je čerpadlo s regulovatelnými otáčkami a pojistkou nízkého napětí. Je použitelná v 
každém akváriu a je vybavené motorem řízeným novým mikroprocesorem. Tím může být označováno jako inteligentní 
čerpadlo.
Elektronický motor přizpůsobuje automaticky počet otáček podle zatížení čerpadla a stále hledá nejlepší výkonnost při 
nejnižší spotřebě el. energie.Tato spotřeba el. energie je přibližně o 50% nižší než u konvenčních čerpadel.Při zablokování 
je čerpadlo automaticky vypnuto.Po odstranění blokády se uvádí čerpadlo  po 20 vteřinách automaticky do provozu.
Obsahuje Fish Care funkci, která při nečinnosti čerpadla způsobuje každých 20 vteřin otočení propely.
Je řiditelná s Multicontroller 7095, 7096 tak jako Wavecontroller 7092

Čerpadlo pro zpětné vhánění 
vody Silence electronic
Výkon: při 18V: 900 - 2.200l/h
Výkon: při 24V: 1.100 - 3.000l/h
Příkon: při 18V: max. 26W
Příkon: při  24V: max. 43W
Výtlačný sloupec: při  18V: 2,5m
Výtlačný sloupec: při  24V: 3,9m
Hadicová spona ¾“ GAS 
Napětí / frekvence: 100 - 240V / 50 - 60Hz
Délka kabelu: 5m
Rozměry bez vývodu a přísavek: 
118 x 94 x 75mm.
1073.050  196,50 €

Výkonná tabulka Silence čerpadel
Tato výkonná tabulka obsahuje 
toleranci o +/- 10%.

Náhradní zásobování el. proudem Rückförderpumpe 
Silence 1073.05 – Safety Connector
Rückförderpumpe Silence 1073.05 je vybavena elektronickým 
motorem. Čerpadlo může být provozováno kterým koliv zdrojem 
stejnoměrného el. napětí ( baterie, solární článek) od 10 do 
24V. Pro bezpečné napojení doporučujeme Turbelle® Safety 
Connector Art. Nr.6105.50, který obsahuje pojistku 4A. Safety 
Connector umožńuje normální provoz s TUNZE® napájecím 
zdrojem, ale při výpadku proudu přepíná automaticky na baterii 
nebo jiný zdroj napětí.

Příslušenství k objednání

Safety Connector
Umožňuje normální provoz s TUNZE® napájecím zdrojem, v 
případě výpadku proudu přepíná automaticky na autobaterii 
nebo jiný napájecí zdroj.
6105.500  45,80 €

Cable Safe
chrání TUNZE® elektrická spojení kabelů před postříkáním 
vodou, speciálně vhodný pro spojení TUNZE® čerpadel
6105.600  9,40 €

+        -
12 - 24 V
Battery
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TUNZE® Silence PRO 1073.11 je speciálně vyvinutý pro provoz ve filtračních nádobách s vysokou hladinou vody. Je ideální 
pro akvaristické obchody , Zoo, velká akvária nebo pro techniku zabudovanou pod akváriem nebo dokonce ve sklepě.
Toto čerpadlo je spojení mezi efektivitou a kvalitou, pro dlouholetý provoz s velmi nízkou údržbou. Univerzální pro mořskou 
i sladkou vodu, pod hladinou nebo i mimo.Jako ostatní Silence čerpadla je velice tiché.

Velice výkonný synchroní 
motor, chráněný před chodem 
na sucho a zablokováním.

1 ½“ GAS přípojka na hadici, 
připojitelná na PVC trubici, filtr, atd.

Ergonomický design, 
kompaktně vyrobený

3m PVC kabel.

Stabilní poloha zajištěna čtyřmi 
integrovanými silikonovými přísavkami

Silence PRO
Výkon:11.000l/h
Příkon:95 - 125W
Výtlačná výška: 4,65m 1 ½“ GAS průměr hadice
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 3m
Rozměry bez vývodu a přísavek: 242 x 120 x 16mm
1073.110  338,80 €

Tabulka výkonnosti Silence PRO
Tato tabulka obsahuje toleranzi +/- 10%.

Díly k objednání

Nasávací kryt
1073.114  30,90 €

Nasazení ve vodě 
nebo mimo vodu.

Rotor s vysokovýkonným 
magnetem, jednodílný, 
uložen v keramice
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 alarm vodní hladiny
Hlásič chybného stavu vodní hladiny zvaný Water Level Alarm, se používá jako pojistka v akvarijní technice doplňující vodu. 
V případě poruchy budou všechny přístroje  v zásuvce vypnuty a ozve se varovný signál a rozsvítí se  varovné červené 
světlo. Mějte však na paměti: výrobek nemůže zabránit škodám vzniklých eventuální chybnou instalací ve vašem akváriu.

Water Level Alarm chrání filtrační techniku v skříňovém podstavci před během na sucho a pomáhá 
zabraňovat škodám, které mohou vzniknout např. nechtěným vyčerpáním vody z filtrační nádoby.
Také při poruše zařízení udržující stav vodní hladiny, pokud chybí 
voda,chrání hlásič čerpadla před během na sucho.

Při technice umístěné ve skříňovém podstavci chrání Water Level Alarm před 
přetečením akvária .Například při ucpání odtokového systému.

Hlásič chybného stavu vodní hladiny Water Level Alarm může již zabudovanou doplňující techniku 
(osmolátor) s velkým množstvím doplňující vody kontrolovat a pracovat jako ochrana před přetečením.

Water Level Alarm
je hlásič chybného stavu vodní hladiny s 3 senzory, 
jedním senzorem proti běhu na sucho a dvěma 
senzory proti přetečení. Každý senzor má držák 
na přilepení silikonem nebo na připevnění na 
vodorovných nebo svislých akvarijních sklech. 
Držáky mohou být také smontovány dohromady. 
Řídící jednotka obsahuje optický ukazatel a zvukový 
varovný signál. Spínací zásuvka má výkonnost pro 
čerpadla do 230V, 1.800W (bei 115V, 900W).
7607/2  175,80 €
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Funkce senzorů

A =  Normální stav vody ve filtrační nádobě

B =  Senzor Too low“ pod normálním stavem 
vody C, - chrání techniku při výpadku 
automatického dopouštění vody

C = Druhý senzor„Too high“ i ve filtrační 
nádobě. Chrání před nevypnutím 
automatického doplňování vody

D = Normální stav vody v akváriu

E =  Senzor  „Too high“ v akváriu, chrání 
před přetečením např. ucpaný odtok

C

B

A

E
D

Filter Aquarium
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U malých akvárií  je vyrovnávání odpařené vody velice důležité, protože obyvatelé akvária reagují citlivě na neustále se 
měnící koncentraci soli ve vodě.
Osmolator® nano je pro tento případ specielně koncipovaný, kontroluje stav vodí hladiny jen jedním senzorem a obsahuje 
procesorem řízený Controller, který chrání před přetečením akvária. Je vhodný pro nano nebo pro akvária do 200 litrů vody.

Osmolator® nano
Regulátor vodní hladiny pro Nano akvária nebo pro akvária do 200 litrů, umístitelná v technice v skříńového podstavci nebo 
přímo na okraji akvária. Dodávka: připraven k provozu s 11V napájecím zdrojem, doplńujícím čerpadlem s nízkým napětím, 
3m hadicí, Magnet Holder do sily skla 10mma ochranným krytem pro senzor.
3152.000  85,70 €

 Osmolator® nano

Příslušenství k objednaní

Metering pump
Náhradní dávkovací čerpadlo 
s nízkým napětím 3-12V DC 
pro osmolátor, výkon se 4mm 
hadicí při 11V: 0,9m - 100l/h,
1,4m - 80l/h, 1,9m - 
58l/h, Hmax 3,6m.
5000.020  20,30 €

Zásobník vody 13L
Obsah nádoby 13L, velikost 
je vhodná pro otevřené 250L 
akvárium. Voda vydrží asi jeden 
týden. 27,7 x 24,2 x 27cm.
5002.100  9,60 €

Sensor s magnetickým držákem, 
chráněný před světlem, Může být 
připevněn na libovolném místě v 
akváriu. Síla skla od 4 do 10mm.

Mikroprocesoren řízený Controller se 
kontrolou času pro akvária do 200 litrů 
vody, nastavitelný s interním Jumper.
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V roce 1985 vyvinul TUNZE® pro akvária automatické dopouštění odpařené vody. Mnozí viděli tento výrobek jako 
nepotřebný.....
Na něco ale zapoměli: Citlivé akvarijní korály potřebují  ve svých buňkách konstantní osmotický tlak. Osmolator® (Osmotic 
Regulator) je velice jednoduchý k montáži a obsahuje komletně všechny funkce.Osmolator®, vyrobený na základě 
zkušeností,zaručuje spolehlivost a jistotu.

Optický minisensor 
reaguje exaktně na změnu 
výšky vodní hladiny

Řídící jednotka 5017- všechny 
funkce jsou vyznačeny opticky 
a varuje zvukově při poruše.

Nyní s novým magnetem 
Holder,velice jednoduchá montáž

Dvojitá bezpečnost: pracovní senzor je optický senzor, 
při vzniku problému vypíná bezpečnostní senzor přístroj 
a ozývá se varovný signál. Běží li dávkovací čerpadlo 
déle než 10 min. dochází k automatickému vypnutí.

Osmolator® je dodáván s napájecím zdrojem, dávkovacím čerpadlem, hadicí, controllerem a magnetem Holder pro 
senzory. Je  potřeba pouze nádoba na vodu!

Osmolator®
Řídicí jednotka stavu vodní hladiny s dvěma držáky pro senzory, vhodné pro upevnění ve filtrační skříni, v Comline-filtru 
nebo na skle akvária.
K dodání: Připravený k použití , napájecí zdroj, dopouštěcí čerpadlo, hadice, držák na senzor a magnet
3155.000  181,30 €

Příslušenství k objednaní

Spínací zásuvka 3150.11
V osmolátoru obsažené čerpadlo s nízkým napětím může být nahrazeno touto zásuvkou ve spojení se 
silnějším čerpadlem.
Zásuvka může být použita k zapínání dávkovacích čerpadel s 230V max.1.800W (115V/900W. Např.
Turbelle® 800/2, 1200/2, Master 1073.03 nebo dávkovací čerpadlo s hadičkou.
3150.110  59,30 €

Metering pump
Náhradní dávkovací čerpadlo s nízkým napětím 
3-12V DC pro osmolátor, výkon se 4mm hadicí při 
11V: 0,9m - 100l/h,
1,4m - 80l/h, 1,9m - 58l/h, Hmax 3,6m.
5000.020  20,30 €

Elektromagnetický 
spínací ventil Valve
Ventil s nízkým napětím 9-12V DC 
nahrazuje přiložené dávkovací 
čerpadlo v osmolátoru, např. u více 
akvárií spojených potrubím pomocí 
gravitační síly
8555.200  75,70 €

 Osmolator®
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Kalcium Dispenser
Přidávání vápníku je jiná metoda zvýšení hladiny kalcia v mořském akváriu. 
Hydroxid vápna je rozpuštěn ve zvláštní nádobě vodním paprskem doplňujícího 
čerpadla osmolátoru. Kalcium Dispenser je instalován mezi doplňující čerpadlo a 
přívodní hadicí.Takto obohacená voda je v malých dávkách dodávána do akvária. 
Použitelné jsou TUNZE osmolátory, osmomaty a osmoregulátorové soupravy. 
Kalcium Dispenser je vestavitelný do každé nádrže pro doplňování vody. Měl 
by být nejméně jednou za dva týdny doplňován hydroxidem vápníku. Kalcium 
Dispenser a Kalcium automat se dají dobře vzájemně kombinovat. Přitom je 
dosahováno ve dne i v noci velmi dobré pH stability.Může tím být dokázána i vyšší 
výkonnost při větší spotřebě.
Forma dodávky:Reaktor, kalciumhydroxidová náplň, držáky a přípojky k 
osmolátoru, určeno pro nádrže do cca. 1.000 Litrů s tvrdými korály.Rozměry:
350 x 140mm.
5074.000  92,60 €

Calciumhydroxid 250g
Náhradní balení pro Kalcium Dispenser 5074.
5074.500  10,30 €

Calcium Dispenser set 68
Prvky v setu 68 jsou: Kalcium Dispenser 
5074, Osmolator® Universal 3155 a 
také zásobník vody 5002.25.
0068.000  294,60 €

Zásobník vody 13L
Obsah nádoby 13L, velikost 
je vhodná pro otevřené 250L 
akvárium. Voda vydrží asi jeden 
týden. 27,7 x 24,2 x 27cm.
5002.100  9,60 €

Zásobník vody 27L
Obsah 27L, velký otvor, 
jednoduché plnění a čištění. 
Velikost je vhodná pro otevřené 
600L akvárium. Voda vydrží asi 
jeden týden.ø 34 x 43,5cm.
5002.250  18,30 €

S zpětným ventilem

 Osmolator®
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 Reverzní osmózy
Osmoza odstraňuje z vody rozpuštěné soli a škodlivé látky čistě fyzikálním způsobem.

Nano reverzní osmóza
30-60 Litrů/den při 3-6 bar a 15-25°C
TUNZE® Nano RO 8515 je kompaktní vysoce kvalitní 
osmoza k jednoduché výrobě osmotické vody, 
pro žehličky, přípravu ledu, do autobaterií atd. V 
akvaristice je speciálně vhodná pro malá až střední 
mořská nebo sladkovodní akvária. Je jednoduchá na 
obsluhu a s dodávanými díly se může přišroubovat na 
vodovodní kohoutek.
8515.000  104,50 €

Příslušenství k objednání

Uhlíková filtrační patrona
8515.120  9,30 €

Reverzní osmóza
100-200 litrů/den při 40-85PSI (3-6 bar) a 15-25°C
TUNZE® RO 8550 je kompaktní vysoce kvalitní 
osmoza k jednoduché výrobě osmotické vody. V 
akvaristice je speciálně vhodná pro mořská nebo 
sladkovodní akvária. RO 8550 obsahuje 20µm 
sediment-filtr,  5µm uhlíkový sediment-filtr, 1µm 
uhlíkový sediment-filtr a  TFC membránou.Průměrné 
zachycení nečistot je cca. 98%, podíl osmotické vody 
je cca. u 20-25% použité vody
8550.000  212,60 €

Příslušenství k objednání

Sediment-filtr 5µm
8522.120  10,90 €

Quality Membrane / Made in USA

Uhlíkový sediment-filtr 1 µm
8550.100  13,10 €

Sediment-filtr 20 µm
8550.120  9,30 €
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 Reverzní osmózy
RO Ion Exchanger
Tento přídavný filtr lze připojit na vývod RO stanice jako 
tvrdič vody nebo jako silikátový filtr. Nádoba obsahuje 
dva šrouby se spojkami pro hadici reverzní osmózy a dvě 
svorky pro přímé upevnění na RO stanici. Doporučujeme 
zvláště použití  jako silikátový filtr na vývodu RO stanice 
na odstranění kyselin. Tak může být zabraňováno 
vytváření řas v akváriu. Jako medium se používá měnič 
iontů  Art. Nr. 8550.501.
Ke zvýšení obsahu vápníku se může namísto  Mischbett-
Ionenaustauscher granulátu naplnit vápnitý granulát 
Calcium Carbonate Art. Nr. 880.901.Voda vytékající z 
RO stanice se obohacuje velkým množstvím Calcium-
Hydrogencarbonat. Tím se zvyšuje tvrdost RO vody a 
zároveň se zvyšuje uhličitanová tvrdost.
8550.600  49,20 €

Díly k objednání

Měnič iontů
8550.501  19,60 €

RO TDS Monitor
RO TDS Monitor 8533  je používán k preciznímu měření kvality vody z reverzní osmózy. 
Přebírá dlouhodobé měření slanosti vody v ppm na vstupu a výstupu osmózy a informuje 
o nutnosti výměny filtru nebo membrány.
8533.000  81,70 €

RO řízený el. magnetický ventil
TUNZE® RO řízený el. magnetický ventil 8555 je automatický regulátor 
vody v zásobníku pro  TUNZE® RO . Tento řízený ventil je vhodný nejen pro 
zásobníky vody ale také pro jiné akvarijní nádrže, nebo se může kombinovat 
s automatikou pro doplňování vody. Skládá se z řídící jednotky, dvou senzorů, 
elektro  ventilu a z 11V napájecího zdroje. Dle potřeby lze vodní ventil vyměnit 
za spínací zásuvku 3150.11. Je-li pozice senzorů vyměněna, může být se 
spínací zásuvkou 3150.11 a čerpadlem zásobník vody cíleně vyprázdněn, tak 
dojde k automatickému naplňování a vyprazdňování nádob.Kombinací dvou 
výrobků lze vytvořit soupravu na vyměňování vody.
8555.000  179,60 €

Díly k objednání

Spínací zásuvka 3150.11
3150.110  59,30 €
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 pH/CO2-měřící přístroj
TUNZE®  - digitální měřící přístroje byly speciálně vyvinuty pro použití 
v akvaristice. Přístroje a jejich sondy pracují s velkou přesností a 
jejich kvalita se dá srovnat s kvalitou laboratorních přístrojů.Přehledný 
obslužný panel krytý folií s tlačítky, umožňuje rychlé a snadné používání. 
Přístroj obsahuje díly pro dvě rozdílné možnosti upevnění na zdi.

Měřící rozmezí: pH 1 - 14
Přesnost displeje: ± 0,01 pH
Rozmezí spínání: pH 5 - 9
Nastavitelné dávkovací rozmezí ca. 2 - 6min
Dávkovací přestávka: bez nebo 5 - 15min
Okolní teplota: 0 - 45°C 
Rozměry krytu: d156 x š83 x v30mm

pH-měřič
Tento příruční, levný měřící přístroj je dodáván s univerzálním přichycením na 
zeď a příchytkou na elektrodu, značkovou elektrodou ze skla, tekutinou pro 
nastavení pH a 9V baterií. Auto-Power-Off funkce - automatické vypínání- 
zajišťuje dlouhou životnost baterie.
Příslušenství: S CO2 ventilem a napájecím zdrojem se nechá pH měřič 
rozšířit ke kompletní CO2 řídící stanici. Se spínací zásuvkou 7075.12 se 
nechají zapínat take jiné ventily.
7070/2  287,30 €

pH/CO2 spínací -set
se skládá z pH-měřiče 7070/2 a CO2-ventilem 
7074.11 s napájecím zdrojem 5012.01.Ventil je 
chráněný před korozí a 
nastavitelný časový interval na měřiči 
umožňuje opatrné dávkování CO2 a chrání 
před předávkováním.
Řídící stanice pracuje s pojistkou nízkého 
napětí.
7074/2  398,40 €

Díly k objednání

Tekutina pro nastavení pH 7 a 9
Pro všechny pH měřící přístroje.
7040.120  11,20 €

Čistící tekutina
pro  pH-, mV- a pro elektrody měřící 
slanost vody.
7040.200  6,80 €

Ventil-Set 7074.11
zpětný ventil 7070.01 a 5m hadice 7072.30.
7074.110  120,70 €

pH-elektroda 7070.11
Skleněná, BNC spojení, délka kabelu 2m, 
vhodná pro 7070 nebo 7070/2 nebo pro všechny 
běžné pH měřící přístroje.
7070.110  95,20 €

Tekutina pro nastavení pH 5 a 7
Pro všechny pH měřící přístroje.
7040.130  11,40 €

Spínací zásuvka
Obsahuje napájecí zdroj k připojení na  
měřič 7070/2 k nastavení do max. 1800 
Watt, např. 230V - CO2-ventilem.
7075.120  97,60 €

Napájecí zdroj 11V
pro provoz ventilového setu 
7074.11 230V/50Hz.
5012.010  17,00 €

pH-elektrod 7070.10
umělohmotná, BNC spojení, délka kabelu 
2m, vhodná pro 7070 nebo 7070/2 nebo pro 
všechny běžné pH měřící přístroje.
7070.100  85,00 €

M
ěř

en
í a

 ří
ze

ní



70

 pH/CO2-systémy
Redukční ventil
Precizní přístroj s jemným nastavením, pro běžné CO2 
láhve, závit podle DIN 477.( USA provedení - závit CGA 
320). Smontovatelné bez nářadí, přesné nastavení, 
dva manometry, přetlakový ventil,Made in Germany
7077/3  92,40 €

CO2-láhev 1,5kg
Vybavena držákem, při dodání naplněna(při letecké 
dopravě bez náplně)
Tlakový cylindr je podle evropské normy p0685 a ventil 
láhve má závit M21,8 x 1/4“ podle DIN 477
7079.150  141,20 €

CO2 Difuzér
Kohlendioxid-Verteiler umožňuje přidávání většího množství CO2 do sladkovodních akvárií při 
malém nároku na místo. Je připevněn pomocí magnetu Holder na okraji akvária do síly skla 
15mm a dodává až čtyři CO2 bubliny za vteřinu. Difuzér funguje v akváriu jako „Stand-Alone-
Lösung“ s malým ponorným čerpadlem, které nasává vodu a smíchává ji s CO2. Spotřebováno 
je jen rozpuštěné CO2, nedochází k žádným ztrátám. Difuzér je účinný ve sladkovodních 
akváriích do 1.000 litrů vody.230V/50Hz (115V/60Hz), 5W, délka kabelu 2m.
7074.500  38,40 €

CO2-láhev 2,0kg
Vybavena držákem, při dodání naplněna(při letecké 
dopravě bez náplně)
Tlakový cylindr je podle evropské normy p0685 a ventil 
láhve má závit M21,8 x 1/4“ podle DIN 477
7079.200  147,00 €

Bausatz 75  Sada 75
Ca - dávkovací zařízení Comline
-> CO2 - řídící set 7074/2 
-> Redukční ventil 7077/3 
-> Kalcium Automat 3170 
-> CO2-láhev 7079.15
0075.000  910,10 €

Sada 79
CO2 - Dávkovací nařízení
-> CO2 - Řídící set 7074/2 
-> Redukční ventil 7077/3 
-> CO2 Difuzér 7074.50 
-> CO2 láhev 7079.15
0079.000  660,80 €

Příklad: Sada 75
A - CO2-přípoj
B - Kalcium Automat 3170 
C - Počítač bublin 1572.20
D - Zpětný ventil 7070.01
E - Hadice 4 x 6mm 7072.30
F  - pH/CO2 - řídící set 7074/2
G - pH-elektroda 7070.11
H - Řídící ventil od 7074/2
 I  - Láhev + ventil 
J  - Redukční ventil 7077/2 
K - Šroub na nastavení tlaku od 7077/3
L - Nastavení jemnosti  7077/2
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 Redox - měřící přístroj
TUNZE®  - digitální měřící přístroje byly speciálně vyvinuty pro použití v akvaristice. Přístroje a 
jejich sondy pracují s velkou přesností a jejich kvalita se dá srovnat s kvalitou laboratorních přístrojů.
Přehledný obslužný panel krytý folií s tlačítky, umožňuje rychlé a snadné používání. Přístroj obsahuje 
díly pro dvě rozdílné možnosti upevnění na zdi.

Měřící rozmezí: ± 1900 mV
Přesnost displeje: ± 1 mV
Časové rozmezí spínání: -150mV až 500mV
Dávkovací čas: nastavitelný cca.2 - 6min
Dávkovací čas: bez  nebo 5 - 15min
Okolní teplota: 0-45°C 
Rozměry krytu: d156 x š83 x v30mm

mV - měřící přístroj
Tento kapesní měřící přístroj je vyroben ve stejném designu jako pH-měřič. 
Na zeď je ho možné připevnit dvěma různými způsoby. Elektroda má také 
universální držák pro upevňování. Měřič je dodáván se skleněnou vysoce 
kvalitní elektrodou, čistící tekutinou a 9V baterií. Měřící přístroj je vybaven 
s Auto-Power-Off- funkcí pro delší životnost baterie. S použitím připojitelné 
spínací zásuvky se dá mV-měřič použít nimo jiné jako řídící stanice pro 
ozón.
7071/2  326,80 €

mV - měřící set
skládá se z mV-měřiče 7071/2 a spínací zásuvky 
7075.12. Max. zatížení  1800W  při  230V 
(900W/115V). Přívodem  proudu ze spínací 
zásuvky pracuje měřič jako napájecí zdroj.
Při  nastavení  časového dávkování je možné 
plynulé promíchání ozonu s vodou.Ochrana před 
předávkováním.
7075/2  409,80 €

Díly k objednání

Čistící tekutina
pro  pH-, mV- a pro elektrody měřící 
slanost vody.
7040.200  6,80 €

Spínací zásuvka
Obsahuje napájecí zdroj k připojení na  
měřič 7070/2 k nastavení do max. 1800 
Watt, např. 230V - CO2-ventilem.
7075.120  97,60 €

mV-elektroda
Skleněná, BNC spojení, Délka kabelu 2m, 
vhodná pro použití u mV-měřiče 7071/2, 7075/2 
nebo pro všechny běžné mV-měřící přístroje.
7055.100  159,80 €
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 Teplota / vodivost

Měřící rozmezí:  0°C až + 55°C
Časové rozmezí spínání: 3°C až + 40°C
Přesnost měření:  ± 0,1 až 0,2°C
Okolní teplota: 0 až 45°C
Výkonnost spínání: 1800W/230V odporová zátěž
Rozměry krytu:  d156 x š83 x v30mm

Teplotu měřící / řídící set °C
Měřící a řídící stanice ve stupních Celsia určená k 
měření / řízení topení nebo chlazení. Přívodem proudu 
ze spínací zásuvky pracuje jako měřící přístroj. Spínací 
výkon 1.800W při zátěži 230V. Teplotní měřič může 
být pomocí baterie ( není v dodávce) používán jako 
jednoduchý a precizní teplotní měřící přístroj.
Upevnění přístroje má dva rozdílné držáky.
Sonda obsahuje univerzální držák který umožňuje 
bezproblémové upevnění.
7028/3  217,80 €

Díly k objednání

Čistící tekutina
pro  pH-, mV- a pro elektrody 
měřící slanost vody.
7040.200  6,80 €

Puffer 600µS/cm
pro sladkou vodu.
7005.140  6,80 €

Měřící rozmezí:  0,1 µS/cm - 199,9 mS/cm
Přesnost displeje: 1 Digit
Okolní teplota: 0 až - 45°C
Rozměry krytu:  d156 x š83 x v30mm

Teplotu měření / řídící set °F
Měřič a řídící stanice ve stupních Fahrenheit. Zásuvka 900W 
zatížení při 115V/60Hz.
7028/3_A  217,80 €

Měřič vodivosti
K přesnému určení slanosti vody ve sladkovodních, brakických i 
mořských akvárií. V mořské vodě ukazuje tento přístroj na vodící 
schopnosti obsah soli a je mnohem přesnější a jednodušší 
nežli Labor-Araeometr. U tohoto přístroje je spojena elektroda 
z tvrzeného uhlíku  a teploměrná sonda v jednu skvělou měřící 
elektrodu. Měření je automaticky tepelně kompenzováno. Přístroj 
pracuje s 9 voltovou baterií a automatickou zapínací a vypínací 
funkcí. S napájecím zdrojem je možný trvalý provoz. Upevnění 
přístroje má dva rozdílné držáky. Sonda obsahuje univerzální 
držák, který umožňuje bezproblémové upevnění.
7032/2  282,80 €

Puffer  50mS/cm
pro mořskou vodu.
7030.140  6,80 €

Napájecí zdroj 11V
pro provoz ventilového setu 
7074.11 230V/50Hz.
5012.010  17,00 €
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Reef Excel® Laboratorní testy vody
Biochemické  Reef Excel® Laboratorní testy na měření kvality vody vám mohou podat důležitá chemická data o 
sladkovodním nebo mořském biotopu.Měřící rozmezí, přesnost displeje a množství počtu testů se nachází nad normálním 
standardem. Můžete určovat kvalitu vody v akváriu  a tím vždy zvolit správné řešení problému.
Made for TUNZE® by Macherey-Nagel.

Reef Excel® Lab nitrate test
Rychlý test pro určení nitrátu ve sladké, mořské 
a pitné vodě.Testovací proužky v rozmezí 
od 10-500mg/l, u mořské vody může test při 
hodnotě nad 100mg/l zkreslovat až o  25%.
7010.000  33,70 €

Reef Excel® Lab calcium test
Kolorimetrický test pro určování  Ca+ 
v mořské a sladké vodě.
cca.200 testů
7015/2  78,10 €

Reef Excel® Lab nitrate test
kolorimetrický Test k rychlému určení nitrátů ve vodě.
Současně je ukázáno množství nitritu, 1-100mg/l 
(NO3-), použitelný v sladké a mořské vodě.
cca. 110 Testů
7011/2  56,90 €

Reef Excel® Lab phosphate test
kolorimetrický test pro určení fosfátů 
ve sladké a mořské vodě.
0,25 - 3 mg/l PO4³-. Ca. 100 testů.
7016.000  64,10 €

Reef Excel® Lab nitrite test
kolorimetrickýTest k rychlému určení nitritů 
ve vodě.0,02 - 0,5mg/l NO-2, použitelný ve 
sladké a mořské vodě.ca.120 testů
7012/2  93,30 €

Reef Excel® Lab phosphate test
kolorimetrický test: pro určení fosfátu:0,01-0,25 mg/l 
P nebo 0,03-0,77 mg/l (PO4³-), ca. 100 testů.
7016.500  118,80 €

Reef Excel® Lab hardness test
Multistick pro celkovou tvrdost GH od 0-25°d
pro uhličitanovou tvrdost KH od 0-20°d
pro pH-hodnotu  6,4 - 8,4 obsah 100 testů
7013.000  50,70 €

Reef Excel® Lab ammonium test
kolorimetrický test: 0,2 - 0,3mg/l NH+4, 
pro sladkou a mořskou vodu,
cca. 50 testů
7017/2  64,20 €

Reef Excel® Lab carbonate test
Tekutý test: (KH) pro mořskou a sladkou vodu
ca.100 testů
7014/2  58,70 €

Reef Excel® Lab iron test
kolorimetrický test: 0,04-1,0mg/l Fe
pro železo(II)-Ionen a železo(III)-Ionen, 
pro sladkou a mořskou vodu.
cca.100 testů
7019/2  58,50 €

Reef Excel® Lab hardness test
Tekutý test: 0 - 20°d (GH) pro 
sladkou vodu,cca.100 testů
7020/2  52,40 €
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Reef Excel® Lab Marine Salt
Reef Excel® Laboratorní mořská sůl je založena na neustálém 
vývoji po desetiletí vyzkoušené hw-mořské soli. Tato sůl ve svém 
složení  obsahuje nejnovější mezinárodní biologické poznatky a 
analýzy, obsahuje stopkové prvky a bioelementy v množství, ve 
kterém jsou obsaženy v mořské vodě.
Reef Excel® je pravidelně kontrolována podle DIN EN 45 001 na 
konstantní kvalitu složení akreditovanou nezávislou laboratoří. 
Vyrobena a kontrolována pod kriteriem pro kvalitu podle ISO 9000ff. 
Reef Excel® se po krátkém čase kompletně rozpouští.

Reef Excel® Lab Marine Salt, 2kg
Pytel pro 60 litrů vody o 
slanosti 1.020 při 20°C.
7008.100  9,00 €

Reef Excel® Lab Marine Salt, 8kg
Pytel pro 240L při slanosti 1.020 při 20°C.
7008.000  29,10 €

Reef Excel® Lab Marine Salt, 16kg
Nádoba pro 480L vody při 
slanosti  1.020 při 20°C.
7008.200  60,50 €

Reef Excel® Lab Marine Salt, 10x2kg
1O pytlů v krabici
7008.300  90,40 €

Reef Excel® Lab Marine Salt, 4x8kg
4 pytle v krabici
7008.400  116,60 €

Reef Excel® Lab Marine Salt, 20kg
Pytel pro 600L vody při 
slanosti 1.020 při  20°C.
7008.500  69,30 €

Přirážka za dodávku u tohoto zboží je možná
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 halogenidové výbojky
Jako sluneční paprsky 5m pod vodou
Metal-halogenidové- výbojky TUNZE® 
8043 a 8045 vyzařují intenzivní osvětlení 
pro všechna mořská akvária, je to nejlepší 
alternativa k přírodnímu světlu.S 10.000K 
dostanete snížený podíl červeného a 
zvýšený podíl modrého světelného spektra. 
To se odráží na barvách ryb a korálů.I velmi 
náročné druhy korálů najdou pod TUNZE® 
metal-halogenidovými výbojkamy idealní 
podmínky k růstu.
Životnost cca. 9.000 hodin, vysoká stabilita 
lampy po celý čas použití.

HIT-výbojka 150W, 
10.000K, RX7s
8043.000  64,10 €

HIT-výbojka 
150W,14.000K,RX7s
8043.070  116,20 €

HIT-výbojka 250W, 
10.000K, Fc2/18
8045.000  73,50 €

HQI-výbojka 250W/D, 
5.200K, Fc2/18
8044.000  113,30 €

HIT-výbojka 70W, 
10.000K, RX7s
8041.000  85,20 €

HIT-výbojka 250W, 
14.000K, Fc2/18
8045.070  135,10 €

HIT-výbojka 
70W,blue,>15K,RX7s
8041.100  72,80 €

HQI-výbojka 
250W,10.000K,E40
8048.000  141,70 €

HQI-výbojka 150W/D, 
5.200K,RX7s
8042.000  57,70 €

HQI-výbojka400W, blue, E40
8049.000  137,00 €

HIT-výbojka 
150W,blue,>15K,RX7s
8043.100  99,20 €

HIT bulb 400W, 10,000 K, E40
8051.000 $ 228.49
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 LED

Nová TUNZE® LED je cílené spojení impozantní světelnosti a kompaktního provedení, nově kombinované s flexibilním 
upevněním pomocí magnetu Holder.
Lampa je vodotěsná a může být instalovaná i pod vodní hladinou. Pro snížení ztráty světla se může upevnit jako jediná 
LED lampa těsně nad hladinou vody.
TUNZE® LED je pasivně chlazená a kvůli nízké provozní teplotě zaručuje dlouhodobou životnost.Optimální rozptýlení 
světla je ideální pro osvětlení Nano-akvárií, nebo jako přídavné do větších akvárií. Díky malému rozměru je kombinace 
několika světel snadno proveditelná.Intenzita světla se zvyšuje počtem použitých světelných těles. Lampy by měly být 
upevněny téměř vedle sebe. Intenzita a barva světla je nastavitelná novým multikontrolerem 7097. Rozměry bez upevnění: 
d305mm x š25mm x v17mm.

Rozdílné možnosti upevnění 
světla na akváriu

320 mm

Způsob jak dnes navrhnout a vybavit akvária se změnil.TUNZE® LED je naší odpovědí na tento pokračující trend, je 
působivým příkladen jak se osvětlující  technika a čerpadla vzájemně doplňují.Účelem této nové technologie je vytvořit 
lepší osvětlení a lépe využít el.energii a navíc umožnit každému akváriu plně využít tuto moderní techniku
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 LED
TUNZE LED marine
Vhodná pro akvária s tvrdými korály do cca. 60 litrů, s měkkými korály do cca. 100 litrů vody.
Obsahuje 42 bílých LED 6500K, 20 modrých LED 470nm, 750lm. 
Tato kombinace vydává barevné světlo o cca. 15.000K.
Spotřeba el. energie 11W, včetně Magnetu Holer do síly skla 12mm.
8810.000  149,20 €

TUNZE LED white
Vhodná pro akvária s měkkými korály nebo sladkovodní akvária do cca. 120 litrů vody.
Obsahuje 62 bílých LED 6500K, 1050lm. Spotřeba el. energie 
12W, včetně Magnetu Holer do síly skla 12mm.
8820.000  149,20 €

TUNZE LED blue
Vhodná jako dodatečné světlo pro akvária do ca. 300 litrů vody.
Obsahuje 62 modrých LED 470nm, Spotřeba el. energie 8W, 
včetně Magnetu Holer do síly skla 15mm.
8830.000  149,20 €
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 Power Magnet

TUNZE Power Magnety se 
používají k čištění akvarijních 
skel.
Power Magnet od TUNZE 
je použitelný od 6 do 55mm 
síly skla.Protože je zalitý ve 
speciální hmotě, nerezaví a tím 
také nehrozí žádné nebezpečí a 
může být stále umístěn v akváriu.
Power magnet se skládá  ze 
spodní části s čistící plochou a z 
horní části se stlačeným filcem. 
Obě části musí být spojeny s 
dodávaným bezpečnostním vláknem a tím je zamezeno spadnutí magnetu do akvária

Supermagnet pro sklo od 6-55mm

100% nekoroduje,kompletně zalitý

Jistící šňůra pro jednoduché 
odstranění z akvária

Velikost čistící plochy (59x77mm) 
pro rychlou a efektivní práci

Čistící plocha se dá lehce vyměnit
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 Power Magnet
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Power Magnet 220.53
6 až max.12mm síly skla
čistící plocha: 59 x 77mm 
výška krytu: 22mm
0220.530  18,20 €

Příslušenství k objednání

Čistící plocha, 77x59mm
je náhradní plocha pro vnitřní část magnetu 220.53, 220.54, 220.55,220.56. Vhodná pro 
skleněné plochy
0220.521  2,50 €

Power Magnet 220.54
10 až max. 18mm síly skla
čistící plocha: 59 x 77mm 
výška krytu: 22mm
0220.540  34,40 €

Power Magnet 220.55
12 až max. 30mm síly skla
čistící plocha: 59 x 77mm 
s filcem pro acrylové sklo
výška krytu: 22mm
0220.550  120,60 €

Power Magnet 220.56
12 až max. 30mm síly skla
čistící plocha: 59 x 77mm 
s vliesem pro acrylové sklo
výška krytu: 22mm
0220.560  225,30 €

Power Magnet 220.57
35 až max. 55mm síly skla
čistící plocha: 115 x 77mm 
s vliesem pro acrylové sklo
výška krytu: vnitřní 26mm,vnější 27mm
0220.570  483,00 €

Čistící plocha, 115x77mm
je náhradní plocha pro vnitřní část magnetu 220.57. Vhodná pro skleněné plochy
0220.571  6,00 €

Vlies pro acrylové sklo
Tento jemný filc je násada na čistící plochu pro vnitřní část magnetu  220.53, 220.54, 
220.55,220.56. Tím se mohou akvária s akrylovými skly lehce čistit. Pro magnet 220.57 jsou 
potřeba dva kusy.
0220.568  1,50 €

Velurová plocha vnější, 77x59mm
Použitelná pro 220.53, 220.54.
0220.526  1,70 €

Filc vnější , 77x59xmm
Použitelný pro  220.55, 220.56.
0220.558  4,00 €

Filc vnější, 115x77mm
použitelný pro 220.57.
0220.572  9,90 €
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 Magnetický držák
TUNZE® Magnetický držák 6025.50 , 6065.50 
a 6205.50 slouží k upevnění Turbelle® 
nanostream® / stream, může se ale také 
používat jako universální magnetický držák. 
Tento patentovaný magnet velice silný a může se 
upevnit na jakémkoliv akvarijním skle.Magnetický 
držák se skládá ze dvou dílů. Vnitřní část magnetu 
se nachází ve vodě, druhá část na vnější straně 
akvária. Oba díly jsou identické.Magnetický držák 
nerezaví a pro obyvatele akvária nehrozí žádné 
nebezpečí. Magnet se dodává se dvěma šrouby 
s matkami M5 x 40, dvěma stahovacími páskami 
a 100mm suchým zipem speciálně pro montáže 
ve vodě.

Magnet Holder
Univerzální držák pro 
upevnění do 20mm síly skla. 
Rorměry: ø 50 x B15mm.
6025.500  34,80 €

Magnet Holder
Univerzální držák pro uchycení  
magnetu do šířky skla 15mm
Rozměry: ø 70 x B20mm.
6065.520  64,70 €

Magnet Holder
Univerzální držák pro 
upevnění do 27mm síly skla, 
rozměry:ø 70 x B20 mm.
6205.500  98,60 €
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Více jak patnáct let dodává TUNZE® na trh speciální 
lepidlo pro korály, bylo vyvinuto speciálně pro 
rozmnožování tvrdých korálů. Naše nová řada výrobků 
obsahuje lepidlo na epoxidové bázi a dvoukomponentní 
lepidlo pro rychlé zpracování.
Lepidlo nevylučuje žádné škodlivé látky do akvarijní vody 
a zabrańuje přetečení pěnového hrnce

Coral Gum, 112g
Lepidlo na epoxidové bázi k upevnění korálů na 
kamenném substrátu. Červené zbarvení podobné 
vápnitým řasám, vhodné pro korálové útesy. Lze ho 
také použít při lepení skla, keramiky, dřeva a některých 
umělých hmot. Obsah: 112g.
0104.740  11,60 €

Coral Gum instant, 120g
Coral Gum je dvoukomponentní lepidlo na korály, slouží 
k spolehlivému upevnění korálů s kamenem na kterém 
stojí.Do vody nejsou vylučovány žádné škodlivé látky, 
lepidlo je velice pevné a přesto flexibilní a vydrží vysoké 
zatížení. Použitelné jak ve sladké tak v mořské vodě.
Obsah:  2 x  60g  (4.23oz.)
0104.750  19,30 €

Coral Gum instant, 400g
Coral Gum je dvoukomponentní lepidlo na korály, slouží 
k spolehlivému upevnění korálů s kamenem, na kterém 
stojí.Do vody nejsou vylučovány žádné škodlivé látky, 
lepidlo je velice pevné a přesto flexibilní a vydrží vysoké 
zatížení. Použitelné jak ve sladké tak v mořské vodě.
Obsah:  2 x 200g (14.11oz.)
0104.760  42,40 €
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TUNZE® Aquawind
je velice tichý ventilátor s 5V nízkovoltovým napájecím zdrojem. Obsahuje připevnění pro každé akvárium do síly 
skla 25mm. Aquawind vytváří pohyb vzduchu nad hladinou vody, urychluje vypařování a tím docílí ochlazení vody. U 
standartních akvárií dosahuje snížení teploty o 1 - 2 °C na 500 Litrů.
Možnost nastavení dvou výkonů, s napájecím zdrojem a universálním držákem. 
Rozměry: d270 x š100 x v30mm.
7028.900  68,10 €

Lepidlo pro akvaristický obor

Black Mangrove - Černý mangrovník
Již po dlouhá léta jsou v akvaristice pěstovány rozdílné druhy mangrovníků. 
Černý mangrovník  (lat. Avicennia germinans) má tu výhodu, že ke svému 
růstu potřebuje poměrně nízkou vlhkost vzduchu. Tento druh rostliny byl 
specielně vyvolen pro perfektní a rychlý růst na okraji akvária.
Dodávka: Černý mangrovník je dodáván jako semeno nebo mladá rostlina, 
vhodná jen pro růst  v mořských akváriích. V obalu může zůstat maximálně 
10 dní.Dodávka je závislá na ročním období.
3178.500  30,70 €

Mangrove Box
Comline box pro pěstování mangrovníku 3178 byl specielně vyvinut pro 
pěstování mangrovníku v mořském akváriu, nebo hydrokulturních rostlin 
v paludariích. 
Rostliny se optimálně vyvijejí, protože svými kořeny přijímají koncentrované 
látky z akvarijní vody. Zároveň tím zlepšují kvalitu vody v akváriu.
Comline box má optimální ponornou hloubku od 100 do 130mm.Díky 
dnu propouštějícím dostatek vody, nepotřebuje mangrovník žádnou 
dodatečnou cirkulaci vody.Upevnění pomocí Magnetu Holder 6200.500 do 
15mm síly skla.Rozměry:  d125 x š113 x v150mm.
3178.000  76,30 €

Theben-Timer 7080
Časové spínací hodiny pro zásuvku, 230V~,16A, rozměry 70x70x45mm, 
dodávané jen pro německé zásuvky. Délka rozmezí spínání 15 min.
7080.000  35,90 €

Silikon, 50ml
Průhledný silikon lepící sklo a TUNZE® výrobky.
0104.720  5,90 €

TUNZE vteřinové lepidlo
Pro všechny materiály Tuba 3g.
0104.730  6,70 €
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Ochranné rukavice
10 kusů, ideální pro práce v akváriu. Např. Ochrana proti 
popálení korály
0220.510  6,20 €

Čistící set
Kompletní čistící sada pro akvária, filtry a odpěňovače 
dodávaná v plastovém obalu.
Obsah:specielní čistící kartáč, rozdílné nářadí speciálně pro 
Turbelle® čerpadla, látka k čištění, stříkací láhev pro zředěnou 
kyselinu citronovou, kyselina citronová k odstranění vodního 
kamene a DVD k obsluze Turbelle® čerpadel.
0220.700  57,60 €

Citric Acid
110g kyseliny citronové pro čistící sadu 0220.700.
0220.710  8,30 €

Brush set
5-dílný čistící set pro čištění čerpadel a odpěňovačů
0220.500  14,20 €

Akvarijní kleště
Spojují precizní práci, dlouhou životnost a vysokou sílu. 
Mohou být přenášeny dokonce předměty do váhy 2 kg. 
Úchopové špičky jsou opatřeny elastickými vložkami a tím je 
zabraňováno vyklouznutí předmětů.
Délka: 800 mm. Material: Lexan®. Použitelné ve vnitřním i 
vnějším prostoru.
0220.400  26,60 €

PVC-hadička, ø6 x 9mm x 1m
černá, vhodná pro všechny TUNZE Bioreaktory
1678.390  2,40 €

PVC-hadička, ø6 x 9mm x 2m
černá, vhodná pro všechny TUNZE Bioreaktory
1678.370  3,50 €

PVC-hadička, ø6 x 9mm x 10m
černá, vhodná pro všechny TUNZE Bioreaktory
1678.380  16,10 €

PVC-hadička, ø4 x 7mm x 3m
černá, vhodná pro všechny TUNZE Osmolatory
5000.390  4,40 €

PVC-hadička, ø4 x 7mm x 10m
černá, vhodná pro všechny TUNZE Osmolatory
5000.380  12,60 €

PVC-hadička, ø4 x 6mm x 5m
Průhledná, vhodná pro vzduchové pumpy nebo CO2-
Systemy.
7072.300  5,00 €

Silikonová hadička, ø4x7mm x5m
Průhledná, vhodná také pro vzduchové pumpy s ozonem.
7072.200  16,10 €



Naše nová webová stránka je přímým mostem mezi TUNZE® a akvaristy.
Informace zdi naleznete v 10 jazycích:
Konfiguraci kde můžete udat rozměty vašeho akvária, vhodná technika bude automaticky doporučena.
Podrobné popsání výrobků s doporučenými cenami
Informace o všech náhradních dílech s vyobrazením pro přímý nákup uTUNZE®,
Email adresa pro technickou pomoc nebo radu o výrobcích, všechny návody k 
použití v PDF formátu k nainstalování a kontaktní adresy.

Toto jsou doporučené prodejní ceny v EUR a obsahují 21% MwSt. Změny cen a technické modifikace jsou vyhraženy.

TUNZE Aquarientechnik GmbH - Seeshaupter Str. 68
82377 Penzberg - Germany
Tel. 0049-8856/2022 - Fax 0049-8856/2021

E-Mail: info.deutsch@tunze.com
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