
Polski / € Collection 2014



22

Chciałbym, jako prezes firmy TUNZE® Aquarientechnik GmbH w Penzbergu, serdecznie 
Państwa powitać w świecie jednej z najmocniejszych i najbardziej znanych marek w 
akwarystyce. 
Najważniejszym celem dla firmy TUNZE®, od momentu jej założenia w 1960 r., jest zapewnienie 
klientom, dzięki produktom wysokiej jakości, pełnej satysfakcji. Pracujemy z pełnym 
zaangażowaniem, aby w przyszłości móc Państwa zaskoczyć tworzeniem jeszcze lepszego 
naturalnego środowiska wodnego w zamkniętym obiegu akwarium.
Dipl.Ing.(FH) Axel Tunze

Wizja
To dzięki wizji przedsiębiorstwo może realizować swoją filozofię i wzniosłe cele. Tak z pierwszych pomp Turbelle® powstały 
dzisiejsze, nowoczesne pompy charakteryzujące się doskonałą jakością i wzornictwem. Nasze obecne wyzwania stoją pod 
znakiem jakości i ochrony środowiska naturalnego, gdyż energia jest kosztowna i ma wpływ na środowisko. Nasze pompy są ciągle 
ulepszane, żeby osiągać nowe rekordowe parametry wydajności przy niskim zużyciu energii. To oznacza minimalne oddawanie 
ciepła do wody i niezawodność urządzenia. Również wewnętrzne procesy produkcji są konsekwentnie ukierunkowane na ochronę 
środowiska. Redukcja emisji CO2 i optymalizacja wydajności energii stały się dla nas priorytetem i stanowią nasz wkład w mniejsze 
zużycie energii.

Serwis
Czym byłby produkt bez serwisu? Dysponujemy szeroko rozwiniętym serwisem. Na stronach internetowych mają Państwo dostęp 
do całej palety usług, instrukcji, wideo, konfiguratora itp. Można tam bezpośrednio zamówić wszystkie części, jakimi dysponujemy. 
Jeśli mają Państwo pytania, można je zadać przesyłając email lub skorzystać z naszej telefonicznej linii obsługi klienta.

Przyszłość
Wzornictwo TUNZE® nie wyraża się jedynie w kształcie i wyglądzie produktu, ale również w ponadprzeciętnych parametrach w 
porównaniu z podobnymi komponentami na rynku. Chcemy stale otwierać nowe horyzonty, dlatego stawiamy ciągle wszystko pod 
znakiem zapytania, tak by technika odpowiadała współczesnej wiedzy na temat ekologii akwariów i elektrotechniki.

Filozofia
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 Pompy cyrkulacyjne
Naszym celem nie było wyprodukowanie najsilniejszych pomp, lecz odtworzenie prądów morskich, które można 
obserwować w różnych strefach raf.  Strefy te przedstawiono na przykładach różnych raf koralowych wraz z odpowiednimi 
do tego typami pomp. 
Zalecane kombinacje są przeznaczone dla akwariów o pojemności od 200 do 2000 litrów.  Dalsze zalecenia lub specjalne 
przykłady biotopów wód słodkich znajdują się na stronie pod TUNZE® Configurator lub wysyłane są pocztą elektroniczną.

Strefa obrzeża / glonowa
Średnia i łagodna cyrkulacja oscylująca. Strefa ta jest często zasiedlana przez anemony i 
glony. TUNZE® prąd wodny: Wavebox pracujący w trybie ciągłym, ewentualnie z wbudowanym 
nocnym obniżeniem poziomu + przepływ pompy filtracyjnej.

Strefa przejściowa / Mikroatole
Średni prąd wodny ze słabymi uderzeniami fal, lekko odczuwalny przypływ i odpływ. W strefie 
tej spotyka się pierwsze formacje koralowe. TUNZE® prąd wodny: Wavebox i Turbelle® 
nanostream® / stream z Multicontrollerem 7095 / 7096 lub 2 Turbelle® nanostream® / stream 
z Multicontrollerem 7095 / 7096.

Obrzeże wewnętrzne rafy
Silniejszy prąd wodny z przypływami i odpływami wody, ale ze słabymi uderzeniami fal. W 
strefie tej bardzo istotne jest oświetlenie gwarantujące odpowiedni wzrost koralom. TUNZE® 
prąd wodny: Wavebox i Turbelle® nanostream® / stream z Multicontrollerem 7095 / 7096 lub 
2 Turbelle® nanostream® / stream z Multicontrollerem 7095 / 7096.

Dach rafy
Silny prąd wodny z dużymi przypływami, odpływami i uderzeniami fal. Korale rozrastają się 
bardzo gęsto. TUNZE® prąd wodny: Wavebox z obniżeniem nocnym i 2 Turbelle® nanostream® 
/ stream / masterstream z Multicontrollerem 7095 / 7096 lub Turbelle® stream +Turbelle® e-jet 
z Multicontrollerem 7095 / 7096 lub 2 Turbelle® masterstream z Multicontrollerem 7095 / 
7096.

Obrzeże zewnętrzne rafy
Strefa rafy z najsilniejszym prądem wodnym. Uderzenia fal i oświetlenie są intensywne. W 
strefie tej szczególnie dobrze rozwijają się: Acropora, Favia, Porites (korale twarde). TUNZE® 
prąd wodny: Wavebox pracujący w trybie ciągłym i 2 Turbelle® stream z Multicontrollerem 
7095 / 7096 lub Turbelle® stream® + Turbelle® e-jet z Multicontrollerem 7095 / 7096 lub 2 
Turbelle® masterstream z Multicontrollerem 7095 / 7096.

Zewnętrzne zbocze rafy
Silny prąd wodny ze słabymi uderzeniami fal i silnym oświetleniem. Bardzo bogata 
różnorodność gatunkowa i liczebność korali twardych. TUNZE® prąd wodny: Turbelle® 
nanostream® / stream / masterstream z Multicontrollerem 7095 / 7096.

Przedzbocze rafy
Strefy głębsze rafy z równoległymi liniami prądów wodnych. Strefa ta jest zasiedlona przede 
wszystkim przez gatunki odżywiające się planktonem.
TUNZE® prąd wodny:Turbelle® stream pracująca w trybie ciągłym, bez pulsacji, zredukowana 
do niskiej wydajności.
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 Propeller Technology
Od 2002 intensywnie zajmujemy się opracowaniem pomp wirnikowych do przetłaczania wody. Dla wielu akwarystów czy 
nowoczesnych sklepów zoologicznych jest to produkt, który określa TUNZE®: połączenie dojrzałej funkcjonalności z 
nowoczesnym designem w niepowtarzalnym systemie przepływowym Turbelle®. Nowa generacja pomp 2012 poszerza 
horyzonty w zakresie wydajności, poboru energii, kompaktowej budowy i cichej pracy.
Długoletnie badania nad pompami wirnikowymi Turbelle® pozwoliły na uzyskanie doskonałych parametrów w sprzęcie 
przepływowym i redukcję turbulencji. Nowoczesne programy CAD i metody pomiarowe oraz praktyczne doświadczenie 
wykazały, że nasze pompy montowane na skałach rafowych generują większy przepływ wody niż pompy innych oferentów. 
Prąd wodny skupia się na jednym określonym kierunku i dociera przez to w głąb akwarium pobierając przy tym bardzo 
mało energii.
Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.tunze.com/Produkt-Videos.

Axial speed
1.5

-0.6

1.2

0.8

0.1

-0.4

Turbelle® stream 6105 w 400 litrowym 
zbiorniku, zdjęcie pochodzi z symulacji CFD 
zrealizowanej przez R.Tech (www.rtech.fr).

Bardzo cicha praca urządzenia
Specjalny podkład ze sztucznego tworzywa i seryjnie dodawane uchwyty Silence pozwalają na bardzo cichą pracę 
urządzenia bez jego zużywania się.

Dowolne dopasowanie 3D
W przeciwieństwie do innych pomp Turbelle® oferuje dużą dowolność w zakresie umieszczania urządzenia i w kierowaniu 
strumienia wody. Strumień wody może być ustawiony na długi dystans, dzięki czemu staje się wydajny a zużycie energii 
jest minimalne.

Duża powierzchnia zasysania
Urządzenie posiada ogromny kosz do zasysania wody, pozwalający uniknąć przedwczesnego zanieczyszczania a 
jednocześnie zbyt mocnego zasysania, które byłoby ryzykowne dla zwierząt.

Energooszczędne
Innowacyjny, nowej technologii silnik, stworzony według koncepcji ekologicznego użytkowania energii, oferuje wysoką 
wydajność przy niskim zużyciu prądu i konserwacji.

Regulowana wydajność
PompaTurbelle® z bezpiecznym niskim napięciem ma elektronicznie regulowane obroty i nadaje się idealnie do każdego 
akwarium do symulacji uderzeń fal, przypływu i odpływu. Posiada nowy, „inteligentny” silnik sterowany za pomocą 
mikroprocesora. Wraz z Multicontrollerem 7095, 7096 lub Wavecontrollerem 7092 tworzą niezawodną całość.

W zestawie z uchwytem magnetycznym
Turbelle® wyposażone są w uchwyt magnetyczny, co umożliwia łatwe umocowanie urządzenia w każdym miejscu 
akwarium.

Niezawodna podczas awarii prądu
Pompa Turbelle® z elektronicznie regulowanymi obrotami może być zasilana każdym źródłem prądu stałego (bateria, 
bateria słoneczna) o napięciu od 10 do 24V. Safety Connector umożliwia normalne działanie pompy za pomocą zasilacza 
TUNZE®. W przypadku awarii prądu włącza automatycznie baterię lub inne źródło zasilania prądem stałym.

Po
m

py
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Turbelle® nanostream® jest wynikiem naszej pomysłowości i konceptu. Mała kula, po której przepływa strumień wody 
może być umieszczona w każdym akwarium lub zbiorniku. Można ją ustawiać w 3 wymiarach, jest mała i charakteryzuje 
się nieskomplikowaną budową. To małe, rewolucyjne urządzenie o średnicy 70 mm łączy w sobie estetykę i funkcjonalność 
oraz zapewnia nowe spojrzenie na problem.

Nieregulowane pompy z silnikiem synchronicznym

Turbelle® nanostream® 6015
Dla akwariów od  40 do 200L 
Wydajność przepływu: ok. 1800l/h
Zużycie energii: 3,5W
Napięcie / częstotliwość:
230V/50Hz (115V/60Hz)
Długość przewodu: 2m
Wymiary: ø70mm, wylot: ø40/15mm
Uchwyt magnetyczny dla ścianki o 
grubości do 10mm
6015.000  35,20 €

Turbelle® nanostream® 6025
Dla akwariów od 40 do 200L
Wydajność cyrkulacyjna: ok. 2800l/h
Zużycie energii: 5W
Napięcie / Częstotliwość:
230V/50Hz (115V/60Hz)
Długość kabla: 2 m
wymiary: ø70, wylot: ø40/15mm
Uchwyt magnetyczny z uchwytem Silence 
do szyb o grubości 12mm
6025.000  56,90 €

Turbelle® nanostream® 6045
Dla akwariów od 40 do ok. 500L
Wydajność cyrkulacyjna: od 1500 do ok. 
4500l/h
Zużycie energii: 5 – 7W
Napięcie/ Częstotliwość:
230V/50Hz (115V/60Hz)
Długość kabla: 2m
wymiary: ø70, wylot: ø 40/15mm
Uchwyt magnetyczny z uchwytem Silence 
do szyb o grubości 15mm
6045.000  80,50 €

Niewielka ilość ciepła 
oddawana przez silnik

Regulacja trójwymiarowości

Technologia wirnika

Razem z uchwytem 
magnetycznym

Dla 6025-6045 wraz z 
uchwytem Silence

Zintegrowany termostat 
zabezpieczający
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  electronic
Turbelle® nanostream®  electronic to pompa o elektronicznie regulowanych obrotach z bezpiecznym niskim napięciem, 
idealnie nadająca się do akwariów od 40 do 1000 litrów, do symulacji uderzeń fal, przypływu i odpływu. Urządzenie zawiera 
silnik regulowany mikroprocesorem, dlatego może być nazwane „inteligentną pompą”. Elektryczny silnik automatycznie 
dopasowuje liczbę obrotów do obciążenia pompy, wybierając najbardziej optymalny stopień wydajności przy najniższym 
zużyciu energii. Zużycie energii jest około 50% niższe niż w zwyczajnych silnikach pomp. Po zablokowaniu, pompa wyłącza 
się automatycznie. Po usunięciu blokady pompa rusza automatycznie po upływie 20 sekund. Pompa posiada funkcję Fish 
Care, która podczas postoju urządzenia wykonuje co 20 sekund jeden obrót wirnika.
Pompa sterowana Multicontrollerem 7095, 7096 oraz Wavecontrollerem 7092.

Prędkość cyrkulacji 6055: 0,7 - 0,73m/s Prędkość cyrkulacji 6095: 0,87 - 0,89m/s

Regulowane pompy

Turbelle® nanostream® 6055
Dla akwariów od 40 do 500L
Wydajność cyrkulacyjna: 1000 do ok. 
5500l/h 
Zużycie energii: 4 – 18W
Zasilanie:100–240V / 50–60Hz
Długość kabla: 5m
Wymiary: ø70, wylot: ø40/15mm
Uchwyt magnetyczny z uchwytem Silence 
do szyb o grubości 15mm
6055.000  209,60 €

Turbelle® nanostream® 6095
WIDE FLOW
Dla akwariów od 100 do 1000L
Wydajność cyrkulacyjna: 2 000 do ok. 9 
500l/h 
Zużycie energii: 5 - 21W
Zasilanie:100–240V / 50-60Hz
Długość kabla: 5m
Wymiary: ø70 mm, wylot: ø50/10mm
Uchwyt magnetyczny z uchwytem Silence 
do ścianek o grubości 15mm
6095.000  239,90 €

Po
m

py

Profil cyrkulacji

Niewielka ilość ciepła 
oddawana przez silnik

Regulacja trójwymiarowości

Technologia wirnika

Razem z uchwytem 
magnetycznym

Wraz z uchwytem Silence

Możliwość regulacji 
obrotów, symulacji fal, 
przypływu i odpływu
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Dodatkowe zasilanie do Turbelle® 
nanostream® 6055 i 6095 – Safety Connector
W pompach Turbelle® nanostream electronic 6055 i 
6095 zastosowano nowy elektroniczny silnik. Pompy 
mogą być zasilane każdym źródłem prądu stałego 
(bateriami, bateriami słonecznymi) o mocy od 10 do 
24V. Dla bezpiecznego podłączenia pomp zalecamy 
złącze Turbelle® Safety Connector 6105.50 zawierające 
bezpiecznik 4A. Safety Connector umożliwia normalne 
działanie za pomocą zasilacza TUNZE®, w przypadku 
awarii prądu włącza automatycznie baterię zaopatrującą 
w moc.

Wyposażenie dodatkowe (odrębne zamówienie)

+        -
12 - 24 V
Battery

Safety Connector
Umożliwia normalne działanie pompy za pomocą zasilacza 
TUNZE®. W przypadku awarii prądu włącza automatycznie baterię 
lub inne źródło zasilania prądem stałym.
6105.500  46,60 €

Nanostream® Rock
dla Turbelle® nanostream 6015, 6025, 6045 i 6055. Składa się z 
bardzo porowatej skałki ceramicznej z Live Rock Function, nadaje 
się do słodkiej i słonej wody dla silnego przepływu. Umożliwia 
dekoracyjne wbudowanie pompy w akwarium.
6025.250  45,60 €

Cable Safe
chroni  połączenia wtykowe TUNZE® przed bryzgającą wodą. 
Urządzenie przeznaczone specjalnie do podłączenia pomp 
Turbelle®.
6105.600  9,50 €

  electronic

Magnet Extension
Zwiększa siłę przyczepności uchwytu magnetycznego 6015.500 i 
6025.512 do szyb o grubości do 15mm. 
W uchwytach magnetycznych 6025.515 i 3155.600 (od roku 
produkcji 2012) zwiększono siłę przyczepności do szyb o grubości 
do 20mm.
6025.501  21,20 €
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 stream
Pompy Turbelle® stream to wydajne 
pompy wirnikowe w kształcie 90 mm 
kuli, przeznaczone do przetłaczania 
wody w akwariach lub innych 
zbiornikach wodnych. Można je 
ustawiać w trzech różnych kierunkach. 
Pomimo swojej wysokiej wydajności 
charakteryzują się kompaktową 
budową. W pompie zastosowano 
wiele innowacyjnych technologii, 
dzięki którym urządzenie dopasowuje 
się do akwarium, nie czyniąc żadnej 
szkody w biotopie.

Nieregulowane pompy z silnikiem synchronicznym

Technologia wirnika

Niewielka ilość ciepła 
oddawana przez silnik

Regulacja 
trójwymiarowości

Razem z uchwytem 
magnetycznym

Wraz z uchwytem 
Silence

Po
m

py

Turbelle® stream 6065
Dla akwariów od 250 do 800L
Wydajność cyrkulacyjna: ok. 6 500l/h
Zużycie energii: 12W
Napięcie/ Częstotliwość: 230V/50Hz 
(115V/60Hz)
Długość kabla: 2m
Wymiary: ø90mm
Wylot: ø50mm
Uchwyt magnetyczny z uchwytem 
Silence do szyb o grubości 15mm
6065.000  123,90 €

Turbelle® stream 6085
Dla akwariów od 400 do 1 000L
Wydajność cyrkulacyjna: ok. 8 000l/h
Zużycie energii: 14W
Napięcie / Częstotliwość: 230V/50Hz 
(115V/60Hz)
Długość kabla: 2m
Wymiary: ø90mm
Wylot: ø50mm
Uchwyt magnetyczny z uchwytem 
Silence do szyb o grubości 15mm
6085.000  163,40 €

Turbelle® stream 6125
Dla akwariów od 400 do 2 000L
Wydajność cyrkulacyjna: ok. 12 000l/h
Zużycie energii: 22W
Napięcie / Częstotliwość: 230V/50Hz 
(115V/60Hz)
Długość kabla: 2m
Wymiary: ø90mm
Wylot: ø63mm
Uchwyt magnetyczny z uchwytem 
Silence do szyb o grubości 15mm
6125.000  217,10 €
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 stream electronic
Turbelle® stream electronic to pompa o elektronicznie regulowanych obrotach z bezpiecznym niskim napięciem, idealnie 
nadająca się do akwariów od 200 do 3000 litrów, do symulacji uderzeń fal, przypływu i odpływu. Urządzenie zawiera silnik 
regulowany mikroprocesorem, dlatego może być nazwane „inteligentną pompą”.
Elektryczny silnik automatycznie dopasowuje liczbę obrotów do obciążenia pompy, wybierając najbardziej optymalny 
stopień wydajności przy najniższym zużyciu energii. Zużycie energii jest o około 50% niższe niż w zwyczajnych silnikach 
pomp. Po zablokowaniu, pompa wyłącza się automatycznie. Po usunięciu blokady pompa rusza automatycznie po upływie 
20 sekund.
Pompa posiada funkcję Fish Care, która podczas postoju urządzenia wykonuje co 20 sekund jeden obrót wirnika.
Pompa sterowana Multicontrollerem 7095, 7096 oraz Wavecontrollerem 7092.

Profil cyrkulacji

Regulowane pompy

Prędkość cyrkulacji 6105: 1,01 - 1,02m/s Prędkość cyrkulacji 6155: 0,72 - 0,73m/s

Technologia wirnika

Niewielka ilość ciepła 
oddawana przez silnik

Regulacja 
trójwymiarowości

Razem z uchwytem 
magnetycznym

Wraz z uchwytem 
Silence

Możliwość regulacji 
obrotów, symulacji fal, 
przypływu i odpływu

Turbelle® stream 6105
Dla akwariów od 200 do 2000L
Wydajność przepływu: 3000 do około 
13 000l/h przy 24V
Zużycie energii: maks. 35W przy 24V
Zasilanie:100-240V / 50-60Hz
Długość przewodu: 5m
Wymiary: ø90mm, wylot: ø50mm
Uchwyt magnetyczny dla ścianki o 
grubości do 15mm
Wraz z drugą obudową wirnika WIDE 
FLOW
Wylot: ø63mm
6105.000  286,00 €

Turbelle® stream 6155
Dla akwariów > 3000L
Wydajność przepływu: 4000 do około 
15 000l/h
Zużycie energii: maks. 54W
Zasilanie:100-240V / 50-60Hz
Długość przewodu: 5m
Wymiary: ø90mm, wylot: ø63mm
Uchwyt magnetyczny z uchwytem Silence 
do szyb o grubości 20mm
6155.000  497,80 €

Turbelle® stream 6255
WIDE FLOW
Dla akwariów > 4 000L
Wydajność cyrkulacyjna: 5 000 do około 
18 000l/h
Zużycie energii: maks. 58W
Zasilanie:100-240V / 50-60Hz
Długość kabla: 5m
Wymiary: ø90mm, wylot: ø75mm
Uchwyt magnetyczny z uchwytem Silence 
do ścianek o grubości 27mm
6255.000  603,00 €
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Inne źródła zasilania dla Turbelle® 6105, 6155 oraz 
6255 – Safety Connector
Pompy Turbelle® stream 6105, 6155 i 6255 są wyposażone 
w silnik elektroniczny. Dzięki niemu pompa może być 
zasilana każdym źródłem prądu stałego (bateriami, bateriami 
słonecznymi) o napięciu od 10 do 24V. W celu bezpiecznego 
podłączenia pompy zalecamy złącze Turbelle® Safety 
Connector Art. Nr 6105.50, które posiada bezpiecznik 4A. 
Safety Connector umożliwia normalne działanie pompy za 
pomocą zasilacza TUNZE®. W przypadku awarii prądu 
włącza automatycznie baterię lub inne źródło zasilania 
prądem stałym.

Dodatkowe wyposażenie (odrębne zamówienie)

+        -
12 - 24 V
Battery

Po
m

py

 stream electronic

Safety Connector
Umożliwia normalne działanie pompy za pomocą 
zasilacza TUNZE®. W przypadku awarii prądu włącza 
automatycznie baterię lub inne źródło zasilania prądem 
stałym.
6105.500  46,60 €

Stream Rock
ze specjalnym wejściem dla Turbelle® stream 6095 - 
6155. 
Składa się z bardzo porowatej skałki ceramicznej z Live 
Rock Function, nadaje się do słodkiej i słonej wody. 
Umożliwia dekoracyjne wbudowanie pompy w akwarium.
6200.250  66,60 €

Cable Safe
chroni  połączenia wtykowe TUNZE® przed bryzgającą 
wodą. Urządzenie przeznaczone specjalnie do 
podłączenia pomp Turbelle®.
6105.600  9,50 €

Magnet Extension
Poszerza zastosowanie dostępnego uchwytu 
magnetycznego 6065.515 do ścianek o grubości od 15 
do 20 mm.
6205.501  53,40 €
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 masterstream
Turbelle® masterstream to pompy przeznaczone dla segmentu rynkowego wysokowydajnych pomp wirnikowych, 
stworzone przede wszystkim do nowoczesnych ogrodów zoologicznych, instytutów badawczych, klinik leczniczych, 
zakładów hodowli ryb. Opracowano również model przeznaczony dla miłośników dużych akwariów, którzy do swoich 
zbiorników z rafą potrzebują silniejszej cyrkulacji wody. Turbelle® masterstream zostały opracowane tak, aby osiągać 
maksymalną wydajność przy najniższym zużyciu energii. Dzięki zastosowaniu nowego elektronicznego silnika P.M.M 
TUNZE® z bezpiecznym niskim napięciem pompy nie pracują głośno, nawet w trybie największej swojej wydajności. Przy 
tym zużywają wyraźnie mniej energii niż zwykłe pompy przy wykonywaniu identycznej pracy.



13

REGULOWANA WYDAJNOŚĆ
Turbelle® masterstream to pompy o elektronicznie regulowanych obrotach z bezpiecznym napięciem od 12 do 24V. Nadają 
się idealnie do wymuszonego obiegu wody, symulacji uderzeń fal oraz symulacji przypływu i odpływu.

WERSJA 12V DLA BASENÓW
Model 6560 z zastosowaniem techniki 12V i 60 000l/h został specjalnie opracowany dla basenów i wielkich akwariów. 

W 100% ODPORNE NA KOROZJĘ
Wszystkie części pompy wykonane są z tworzyw sztucznych (kopolimer styrenu z akrylonitrylem i poliksymetylen), oś 
pokryta jest warstwą tytanu, silnik i elektronika zalane masą z tworzywa PU.

BEZ STEROWANIA ZEWNĘTRZNEGO
Urządzenie sterujące pompy jest zintegrowane z silnikiem tak, aby zapewnić jej funkcjonowanie na najwyższym stopniu 
wydajności i przy optymalnym chłodzeniu wody, bez konieczności wykonywania konserwacji. Wszystkie pompy Turbelle® 
masterstream wymagają zasilania zewnętrznego lub złączki Safety Connector z odpowiednim prądem stałym (bateria, 
bateria słoneczna, itd.)

NIEZAWODNA PODCZAS AWARII PRĄDU
Pompy Turbelle® masterstream mogą wraz ze złączem Safety Connector 6515.50 być zasilane każdym źródłem prądu 
stałego (bateria, bateria słoneczna) o mocy od 10 do 24V. Safety Connector umożliwia normalne działanie pompy za 
pomocą zasilacza TUNZE®. W przypadku awarii prądu włącza automatycznie baterię lub inne źródło zasilania prądem 
stałym.

Sercem nowej pompy masterstream jest 
„inteligentny” i innowacyjny silnik P.M.M, 
charakteryzujący się bezpiecznym niskim 
napięciem od 12 do 24 V, sterowany 
przy pomocy mikroprocesora.

Obejmy mocujące do rury PCV 
lub drążka ø32mm

Śruby i nakrętki 
odporne na korozję

Kadłub pomp służy jako 
ogromny kosz ssawny, 
którego powierzchnia 
odsysania jest 3,95 razy 
większa niż powierzchnia 
wylotu. Pompy Turbelle® 
masterstream nie 
potrzebują dodatkowego 
kosza ssawnego.

Przyrząd do ukierunkowywania 
cyrkulacji ø125mm z obudową 
zabezpieczającą, wg norm 
europejskich EN 60335-1

Wirnik Performance z 
niską prędkością obrotową 
i osią pokrytą tytanem

Po
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 masterstream
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 masterstream
ENERGOOSZCZĘDNE
Zwykła kalkulacja parametrów Turbelle® masterstream 6580 (80m³/h - 420W) dowodzi, że dzięki optymalnemu ruchowi 
wody pod względem wydatkowania energii wody, można bardzo zaoszczędzić na kosztach:
Objętość zbiornika: 60m³, wybór cyrkulacji przez pompę odśrodkową (32m³/h - 2 200W). To oznacza że, przy całorocznej 
pracy urządzenia, liczącej 8760 godzin i cenie 0,28 EUR za kilowat, można zaoszczędzić 4366 EUR na rok!

Technologia wirnika

W 100% odporne 
na działanie wody 
morskiej, tytan i 
tworzywo sztuczne

Technologia wirnika

Regulacja w dwóch 
wymiarach

Bezpieczne 
napięcie SELV

Turbelle® masterstream 6550
Dla akwariów > 5000L
Wydajność cyrkulacyjna: 
30 000 do około 50 000l/h
Prędkość cyrkulacji: 0,8 - 1,3m/s
Zużycie energii: maks. 110W
Zasilacz: 100–240V / 50–60Hz / 12VDC
Długość kabla: 10m
Wymiary: dł. 340 x szer. 
165 x wys. 227mm
Wylot: ø125mm
Zamocowanie na rurę ø32mm
6550.000  1.359,60 €

Turbelle® masterstream 6560
12V technika dla akwariów > 10 000L.
Wydajność cyrkulacyjna: 
30 000 do około 60 000l/h
Prędkość cyrkulacji: 0,8 - 1,5m/s
Zużycie energii: maks. 110-140W
Zasilacz: 100-240V / 50-60Hz / 12-14VDC
Długość kabla: 10m
Wymiary: dł. 340 x szer. 
165 x wys. 227mm
Wylot: ø125mm
Zamocowanie na rurę ø32mm
Dostarczany z Wavecontrollerem 7092
6560.000  2.502,00 €

Turbelle® masterstream 6560 DC
Identyczny z modelem 6560.000
I = 3-10A, U = 11-14V
W zestawie z Safety Ceonnector, bez 
kabla zasilającego i Controllera.
6560.001  2.321,60 €

Turbelle® masterstream 6580
Dla akwariów > 20 000L
Wydajność cyrkulacyjna: 
45 000 do około 80 000l/h
Prędkość cyrkulacji: 1,1 - 2,0m/s
Zużycie energii: 290-420W
Zasilacz: 100-240V / 50-
60Hz / 24-30VDC
Długość kabla: 10m
Wymiary: dł. 340 x szer. 
165 x wys. 227mm
Wylot: ø125mm
Zamocowanie na rurę ø32mm
Dostarczany z Wavecontrollerem 7092
6580.000  3.234,60 €

Turbelle® masterstream 6580 DC
Identyczny z modelem 6580.000
I = 3-14A, U = 11-30V 
W zestawie z Safety Connectorem, 
bez kabla zasilającego i Controllera.
6580.001  2.908,40 €

Możliwość regulacji 
obrotów, symulacji fal, 
przypływu i odpływu

NEW GENERATION

NEW GENERATION

NEW GENERATION
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Dodatkowe zasilanie do Turbelle® 
masterstream 6550, 6560, 6580 – Safety 
Connector
Pompy Turbelle® masterstream 6550, 6560 i 6580 
są wyposażone w silnik elektroniczny. Pompy 
mogą być zasilane każdym źródłem prądu stałego 
(bateriami, bateriami słonecznymi) o napięciu od 
10 do 24V. Dla bezpiecznego podłączenia pompy 
polecamy złącze Turbelle® Safety Connector 
Art. nr. 6515.50. Zawiera bezpiecznik i umożliwia 
normalne działanie pompy za pomocą zasilacza 
TUNZE®, w przypadku awarii prądu włącza 
automatycznie baterię lub inne źródło prądu 
zaopatrujące w moc.

Oprzyrządowanie dodatkowe, na zamówienie

Safety Connector
6515.500  155,30 €

 masterstream

+        -
12 - 24 V
Battery

Uchwyt magnetyczny masterstream
Zaprojektowany specjalne do pomp Turbelle® masterstream 
6550, do zamocowania na ściankach o grubości do 30mm.
TUNZE® Magnet Holder 6508.500 (Pat. Nr 20 2005 003 170) 
służy do mocowania Turbelle® masterstream do ścianek o 
grubości do 30 mm. Składa się z trzech połączonych ze 
sobą magnesów z silikonowymi podkładkami. Konstrukcja 
uchwytu zalana jest wodoodpornym tworzywem sztucznym, 
dzięki czemu uchwyt jest odporny na korozję chemiczną i nie 
wykazuje szkodliwego oddziaływania na biotop akwarium.
6508.500  261,50 €

Power Supply Box
Power Supply Box to skrzynka rozdzielcza o stopniu ochrony 
IP33 (IEC 60529): ochrona przed ciałami o wielkości ponad 
2,5mm i ochrona przed kroplami padającymi pod kątem 60° 
od pionu.
Skrzynka rozdzielcza przeznaczona jest specjalnie do 
urządzeń zasilających Turbelle® masterstream 6560 i 6580 
i posiada boczny wyłącznik główny, wysokogatunkowy 
wentylator i prowadnicę DIN.
Wymiary: dł.375 x szer.375 x wys.225mm.
6515.245  544,10 €
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 Wavebox
W roku 2004 firma TUNZE® wprowadziła na rynek światowy nowość -Wavebox- opatentowany generator fal przeznaczony 
dla akwariów od 200 do 1 200 litrów.
TUNZE® Wavebox 6208 i 6212 są dziś znanymi generatorami fal dla akwariów od 150 do 1 500 litrów, które wytwarzają 
prądy oscylacyjne, odzwierciedlające naturalną strukturę fal i ruchy wody w górnych strefach rafy. Generatory Wavebox 
wykorzystują zasadę oscylacji i są sterowane wewnętrznym rezonansem zbiornika dzięki urządzeniu Wavecontroller 7092 
lub Multicolntroller 7096. Przy minimalnym zużyciu prądu generowany jest optymalny ruch wody. Cała woda w akwarium 
porusza się, nawet w obszarach zasłoniętych dekoracją.
Przykład: w akwariach do 1,5m długości, na skutek uderzenia fali, poziom wody może wzrosnąć o 3 lub więcej centymetrów.

Zastępują dotychczasowe pompy cyrkulacyjne. 
W przypadku większych akwariów można rozbudować 
urządzenie przez dodatkową część Wavebox 6215.50 (bez 
Wavecontrollera).
Zużycie energii podczas jednego cyklu średnio od 10W do 
26W.
W zestawie: urządzenia gotowe do zamontowania z uchwytem 
magnetycznym i zasilaczem oraz Wavecontrollerem i 
fotokomórką.

FAQ dotyczące Wavebox 6208 / 6215

Czy Wavebox  pasuje do akwarium z urządzeniem odpływowym? Przy normalnym 
tworzeniu się fali, w środkowej części akwarium (w odniesieniu do długości) powstają 
tylko niewielkie ruchy wody. Jeśli jest to możliwe, należy w tym miejscu zainstalować 
odpływ i dopływ wody. Im dalej od tej strefy tym większe powstają różnice w poziomie 
wody. Odpływy TUNZE® mogą bez przeszkód pracować przy takich różnicach, ale 
mogą pojawić się szumy.

Czy Wavebox może wytworzyć więcej fal?
W akwariach o długości powyżej dwóch metrów mogą tworzyć się podwójne fale. 
Aby uzyskać niezbędną częstotliwość, należy zmniejszyć o połowę częstotliwość 
rezonansu fali pojedynczej. Można to uzyskać jedynie z większym urządzeniem 
Wavebox.

Czy Wavebox  jest kompatybilny z innymi pompami Turbelle®?
Wavebox może być zamontowany w akwarium z pompami Turbelle®. Prąd okrężny 
z pomp Turbelle® i uderzenia fal Wavebox nakładają się i tworzą silny, pulsacyjny 
prąd okrężny, jak na przykład w strefie biotopu dachu rafy.

W zbiornikach o pojemności 2000 litrów niezbędne jest urządzenie Wavebox 6215 
i Wavebox Extension 6215.50. Czy z braku miejsca należy ustawić dwa Waveboxy 
obok siebie?
Dwa Waveboxy mogą być umieszczone w dwóch przeciwległych kątach akwarium, 
pracują wtedy naprzemiennie. Gdy jeden Wavebox pracuje, drugi się zatrzymuje itd. 
Tym może kierować Wavecontroller 7092.

Jak działa Wavebox?

Pompa w  Waveboxie 
przesuwa wodę na lewą 
stronę akwarium, wszystkie 
polipy  w akwarium 
pochylają się na lewo.

Pompa zostaje zatrzymana, 
Wavebox napełnia się i cała 
woda w akwarium powraca 
znowu na prawo. Wszystkie 
polipy  w akwarium 
pochylają się na prawo.
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 Wavebox 6208
Comline® Wavebox 6208 jest generatorem fal dla małych i średnich akwariów od 150 do 800 litrów. Nowy generator 
Comline® jest łatwy w obsłudze, mały i elegancki. Jego małe wymiary umożliwiają dyskretne zamontowanie w akwariach. 
Comline® Wavebox 6208 wykorzystuje do swojej pracy oryginalną Turbelle® nanostream® 6055. Zintegrowany uchwyt 
magnetyczny pozwala w łatwy sposób przymocować urządzenie w każdym miejscu akwarium o grubości ścianek do 
15mm.

Oscylujący prąd wodny 
z naturalnym ruchem fal 
i mieszaniem wody.

Rozluźnianie osadów 
w całej przestrzeni 
życiowej akwarium.

Generator fal z małym 
zużyciem prądu, wysokim 
współczynnikiem sprawności 
technicznej przy niskiej 
temperaturze silnika pompy.

Bezpieczny prąd 
niskonapięciowy, 
zabezpieczenie przed 
zablokowaniem i 
pracą na sucho.

Pozostałe elementy zasilające – Safety Connector
Wavebox może być zasilany każdym źródłem prądu stałego (bateria, bateria słoneczna) o napięciu 
od 10 do 24V. Dla bezpiecznego podłączenia zalecamy złącze Turbelle® Safety Connector 6105.500 
zawierające bezpiecznik 4A. Safety Connector umożliwia normalne działanie pomp za pomocą 
zasilacza TUNZE® a w przypadku awarii prądu włącza automatycznie baterię zaopatrującą w moc.

Pokrywa zasysająca
3162.130  5,60 €

Oprzyrządowanie dodatkowe, na zamówienie
W zestawie pokrywa do generatora Wavebox 6208.130 może być 
zastąpiona przez pokrywę zasysającą 3162.130. Umożliwia ona 
rozprowadzenie małej ilości wody z powierzchni w głąb akwarium do 
waveboxu dzięki pompie Turbelle®.
Powierzchnia wody jest dzięki temu regularnie oczyszczana, co poprawia 
wymianę gazową w akwarium. 
Tworząca się na powierzchni warstwa zanieczyszczeń i żyjące na niej 
mikroorganizmy przesuwane są stale do głębszych partii wody, w celu 
dostarczenia pokarmu zwierzętom żywiącym się żywym planktonem.

Comline® Wavebox
Wymiary: szer. 110 x dł. 90 x wys. 255mm. Głębokość zanurzenia ok. 
230mm, średnio 10W, zasilacz: 100-240V / 50-60Hz.
Uchwyt magnetyczny dla ścianek do 15mm.
Dla akwariów od 150 do 800 litrów.
6208.000  297,30 €
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 Wavebox 6215
TUNZE® Wavebox 6215 jest opatentowanym generatorem fal dla akwariów od 200 do 1500 litrów. Używa wbudowanej 
pompy Wavebox. Zamontowany uchwyt magnetyczny umożliwia jego nieskomplikowane zamocowanie w każdym miejscu 
akwarium o grubości ścianek do 19mm.

Wavebox Extension
W akwariach powyżej 1500 litrów wody powinno się dodatkowo zamontować do istniejącego Waveboxu Wavebox Extension 
6215.50. Wavebox Extension składa się z Waveboxu 6215 jednakże bez Wavecontrollera. Ta kombinacja Waveboxu z 
Waveboxem Extension jest przewidziana dla akwariów o pojemności do 3000L. Każde następne rozszerzenie Extension 
(maksymalnie trzy) podwyższa zalecaną objętość o około 1500L.Waveboxy mogą być ustawione zwarcie obok siebie lub 

po przeciwległych stronach. Wavebox Extension 6215.50 może być dołączony bez dodatkowych 
przyrządów do Waveboxu 6215. Jeśli jednak dołączamy dwa lub trzy rozszerzenia Waveboxy 
należy zastosować rozdzielacz Y (Y-Adapter)7092.34.  Wavebox-Extension bardzo dobrze 
współpracuje również z Multicontrollerem 7096.

Pozostałe elementy zasilające – Safety Connector
Wavebox może być zasilany każdym źródłem prądu stałego (bateria, bateria słoneczna) o napięciu 
od 10 do 24V. Dla bezpiecznego podłączenia zalecamy złącze Turbelle® Safety Connector 6105.500 
zawierające bezpiecznik 4A. Safety Connector umożliwia normalne działanie pomp za pomocą zasilacza 
TUNZE® a w przypadku awarii prądu włącza automatycznie baterię zaopatrującą w moc.

Oscylujący prąd wodny 
z naturalnym ruchem fal 
i mieszaniem wody.

Rozluźnianie osadów w całej 
przestrzeni życiowej akwarium.

Generator falowy z małym 
zużyciem energii elektrycznej, 
wysokim współczynnikiem 
sprawności technicznej przy niskiej 
temperaturze motoru  pompy.

Bezpieczny prąd niskonapięciowy, 
zabezpieczenie przed 
zablokowaniem i pracą na sucho.

Wavebox
Wymiary: dł. 125 x szer.113 x wys. 300mm. Głębokość zanurzenia: ok. 280mm, 
średnio 18W przy 18V, 26W przy 24V, zasilacz: 100-240V / 50-60Hz, uchwyt 
magnetyczny dla ścianek o grubości do 19mm.
Dla akwariów od 200 do 1 500 litrów.
6215.000  460,20 €

Wavebox Extension
Wymiary: dł. 125 x szer.113 x wys. 300mm. Głębokość zanurzenia: ok. 280mm, średnio 18W 
przy 18V, 26W przy 24V, zasilacz: 100-240V / 50-60Hz, uchwyt magnetyczny dla ścianek o 
grubości do 19mm.
6215.500  410,40 €
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 controller
Pompy Turbelle® wraz elektronicznie sterowanym silnikiem i Turbelle® controllerem  tworzą niezawodną całość, która 
umożliwia symulację prawdziwych prądów rafowych w zbiornikach wodnych. Praca urządzenia TUNZE®Controllera 
skoncentrowana jest na najistotniejszych czynnościach. W akwariach można wytworzyć następujące odwzorowanie 
prądów wodnych:

Symulacja uderzenia fal  (puls only) 7092/7095/7096
Przez ustawienie wydajności  i częstotliwości pulsacyjnej pompy Turbelle®,  mogą być wytwarzane 
duże i małe prędkości uderzeń fali, tworzące się na głębokości 1 metra wody, tak jak w naturze.

Symulacja przypływu i odpływu (interval) 7095/7096.
Kanały pomp są włączane/wyłączane na przemian. Rafa jest z obydwu 
stron obmywana w regulowanym czasie: od minuty do 12 godzin.

Kolejność włączania pomp (sequential) 7095/96
Pompy Turbelle®są włączane jedna po drugiej, co umożliwia wzmocnienie prądów.

Prąd wodny przypadkowy (sequential) 7095/7096
Jest generowany z symulacji uderzeń fal i kolejności włączania pomp. W pewnych 
strefach rafy (kipiel morska) kombinacja ta przedstawia interesujący ruch wody.

Prąd oscylacyjny wytwarzany przez Wavebox lub pompy Turbelle® 7092 / 7096.
Przy zastosowaniu Wavecontrollera 7092 i Multicontrollera 7096, Wavebox lub pompy 
Turbelle® mogą bezpośrednio lub naprzemiennie używać kanałów pompy, jako 
Wavecontrollera. Ta funkcja zawiera automatyczne wyszukiwanie częstotliwości rezonansu. 
Dodatkowo może posiadać funkcję symulacji uderzenia fal lub przypływu i odpływu.

Przerwa na karmienie (foodtimer) 7092/7095/7096
We wszystkich Turbelle ®Controllerach można zatrzymać pompy na czas karmienia przez naciśnięcie 
guzika. Po regulowanym czasie (od 1 do 15 minut) następuje automatyczne włączenie urządzenia.

Symulacja światła księżyca (moonlight) 7095/7096
Multicontroller 7095 i 7096 posiadają wbudowaną symulację światła księżyca 
z białym światłem lamp LED i ustawialną 29-dniową fazą księżyca.

Obniżenie nocne (nightmode)  7092 / 7095/7096
Za pomocą fotokomórki można obniżyć wydajność pompy Turbelle® we 
wszystkich modelach Turbelle® Controller na czas nocy.
Podobnie jak na rafie, małe zwierzęta i plankton mogą w tym czasie 
wykorzystać przestrzeń życiową zwierząt o aktywności dziennej.

Rozluźnienie osadów (storm cycle) 7096
Akwarium z rafą powinno być - podobnie, jak w naturze - regularnie oczyszczane 
z osadów. Dzięki Multicontrollerowi 7095 można automatycznie zaprogramować 
taką funkcję, a podłączone pompy będą wydajnie i precyzyjnie sterowane.
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Multicontroller
TUNZE® Multicontroller 7095 to cyfrowe urządzenie sterujące 
przeznaczone do wszystkich pomp Turbelle® ze sterownikami 7240.26 
/ 7240.27 lub silnikiem elektronicznym. Symuluje w akwarium różne 
rodzaje prądów morskich. Przy pomocy adaptera do pomp 7094.40 
można sterować także pompami Turbelle® classic 2002 i 4002. 
Multicontroller 7095 zawiera także diody LED-światło naśladujące 

29-dniowe fazy księżyca i może sterować aż ośmioma pompami Turbelle®. Czytelne pole 
do obsługi z wodoszczelną klawiaturą i przyciskami do nastawiania zapewniają precyzyjną 
i praktyczną obsługę. Dzięki wyświetlaczowi LED można obserwować aktualną wydajność 
pompy (od 30% do 100%). Wszystkie podłączenia pomp znajdują się na spodniej stronie 
urządzenia.
Przy awarii prądu wszystkie ustawienia zostają automatycznie zapamiętane, gdyż nadal 
działa Multicontroller z odpowiednim programem.
W zestawie: 4 kable łączeniowe 7092.30 i fotokomórka. Umożliwia zbliżoną do naturalnej 
cyrkulację wody dla 4 pomp Turbelle® lub 8 pomp po zastosowaniu zasilacza Y-Adaptera 
7092.34.
Wymiary: dł. 100x szer. 40 x wys. 195mm
7095.000  249,30 €

Wavecontroller
Wavecontroller 7092 z zabezpieczoną folią klawiaturą jest urządzeniem sterującym dla 
wszystkich pomp Turbelle® z silnikiem elektronicznym i może sterować równocześnie lub 
naprzemiennie dwoma pompami Turbelle®:
Symulacja uderzenia fal poprzez ustawienie maks. lub min. wydajności obydwu pomp jak i 
częstotliwości pulsacyjnej.
Prąd oscylacyjny do pracy bezpośredniej lub naprzemiennej urządzenia Wavebox.
Prąd oscylacyjny wytwarzany przez pompę Turbelle® do pracy pomp Turbelle® stream.
Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości rezonansu prądu oscylacyjnego.
Funkcja wolno rosnącego rozruchu pomp.
Przerwa na karmienie (foodtimer) przez naciśnięcie guzika. Po upływie 8–10 minut następuje 
automatyczne włączenie urządzenia.
Jeżeli fotokomórka 7094.05 (odrębne zamówienie) zostanie podłączona do gniazdka, 
aktywuje się automatycznie obniżenie nocne.
7092.000  70,00 €

Turbelle® stream Kit TS24
= 2 pompy Turbelle® stream 6105 
dla 2x13000l/h
+ Multicontroller 7095  
Do akwariów 500–3000L 
Symulacja uderzeń fal, przerwa na 
karmienie ryb, obniżenie nocne i sterownik 
umożliwiający regulację wydajności.
TS24  871,30 €

Turbelle® stream Kit TS48
= 4 pompy Turbelle® stream 6105 
dla 4x13000l/h
+ Multicontroller 7095 
Do akwariów 1000–6000L
Symulacja uderzeń fal, symulacja 
przypływów i odpływów, przerwa na 
karmienie, obniżenie nocne i sterownik 
umożliwiający regulację wydajności.
TS48  1.493,30 €
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Multicontroller
TUNZE® Multicontroller 7096 jest urządzeniem sterującym 
przeznaczonym dla wszystkich pomp Turbelle® z silnikiem 
elektronicznym, programowanym komputerowo i wejściem USB. 
Zawiera 8-bitowy, wysokowydajny mikroprocesor z pamięcią, dzięki 
której podczas przerwy w dostawach prądu zapamiętywane są jego 
ustawienia.
Aby ustawić parametry przy pomocy komputera Multicontroller nie 
potrzebuje połączenia z pompami. 
Po nastawieniu parametrów i zapamiętaniu ich przez komputer 
wszystkie dane są zabezpieczone także w Multicontrollerze.
Multicontroller 7096 TUNZE® posiada funkcje Multicontrollera 7095 i 
Wavecontrollera 7092, a także niektóre nowe możliwości sterowania. 
Symuluje prądy morskie w akwarium i dzięki diodom LED imituje 
szczególnie jasne „światło księżycowe”. 
Na wyposażeniu: Multicontroller z fotokomórką/diody LED imitujące 
światło księżyca, uchwyt, 5 metrów kabla USB, 4 kable łączeniowe, 
CD z programem do sterowania. 
Program dla PC kompatybilny z  Windows 98, 2000, XP, Vista, Win7 i 
Win8 oraz dla Mac.
Wymiary: dł. 120 x szer. 31 x wys. 56mm
7096.000  151,30 €

Oprzyrządowanie dodatkowe, na zamówienie.

Y-Adapter
Rozmnaża 2 wejścia na 2 x 2 wyjścia. Inkl. 4 przewody 
łącz. 7092.30.
7092.340  49,40 €

Fotokomórka
Umożliwia obniżenie nocne dzięki urządzeniu Singlecontroller 
7091 i Wavecontroller 7092.  Ta funkcja jest automatycznie 
wbudowana we wszystkie  Multicontrollery 7095/7096.
7094.050  15,60 €

TUNZE Safeguard
Elegancko ukrywa dużą ilość kabli potrzebną do podłączenia akwarium, 
szczególnie w przypadku stosowania listwy z gniazdkami, multicontrollera, 
itp. Posiada otwory na kable z dwóch stron. Wyprodukowany z trudnopalnego 
materiału.
Dł.237 x szer.131 x wys.117mm, biały.
7096.600  65,40 €
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 e-jet
Turbelle® e-jet są wysokowydajnymi pompami obiegowymi z ustalonym kierunkiem obrotów wirnika. Dzięki tej technologii 
przy powstawaniu strumienia wody, nie ma szkodliwych sił odcinających, a zużycie energii jest o 50% mniejsze niż 
w tradycyjnych pompach akwariowych. Ich innowacyjny synchroniczny silnik z elektronicznym sterowaniem jest 
najnowocześniejszym osiągnięciem techniki. Gwarantuje niezawodność, brak konieczności częstych konserwacji oraz 
niskie zużycie prądu. Niecodzienny Design wraz z uchwytem magnetycznym umożliwia ustawianie w trzech poziomach i 
nieskomplikowane mocowanie w każdym miejscu akwarium. 
Zastępuje wszystkie Turbelle® powerhead / electronic wprowadzone od 1988 r.
Pompy Turbelle® e-jet są montowane pojedynczo, jako pompy obiegowe lub filtry na ściankach akwarium. Dlatego w 
zestawie znajdują się: uchwyt magnetyczny, koszyczek ssawny, kolanko obiegowe, nabój do filtra. 
Mogą być również montowane bez uchwytu, koszyczka ssawnego, kolanka obiegowego, jako wbudowane pompy w filtry 
Comline, ale należy wtedy zdemontować osłonę części napędowej.
Wymiary : ø90mm bez uchwytu magnetycznego

Tabele wydajności pomp e-jet
Tabele wydajności zawierają tolerancję +/-5%
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Nieregulowane pompy z silnikiem synchronicznym

Turbelle® e-jet
Wydajność cyrkulacyjna: 1100l/h
Wysokość słupa wody: 0,8m
Zużycie energii: 9W
Napięcie/częstotliwość: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Długość kabla zasilającego: 2m, 
Wymiary: ø98 x 100mm
Wlot: ø25mm. /wylot: ø25mm
Uchwyt magnetyczny dla ścianek do 15mm
1005.000  75,50 €

Turbelle® e-jet 1605
Wydajność cyrkulacyjna: 1600l/h
Wysokość słupa wody: 1,1m
Zużycie energii: 12W
Napięcie/częstotliwość: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Długość kabla zasilającego: 2m, 
Wymiary: ø98 x 100mm
Wlot: ø25mm. /wylot: ø25mm
Uchwyt magnetyczny dla ścianek do 15mm
1605.000  92,90 €

Turbelle® e-jet 3005
Wydajność cyrkulacyjna: 3150l/h
Wysokość słupa wody: 1,2m
Zużycie energii: 22W
Napięcie/częstotliwość: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Długość kabla zasilającego: 2m, 
Wymiary: ø98 x 100mm
Wlot: ø25mm. /wylot: ø25mm
Uchwyt magnetyczny dla ścianek do 15mm
3005.000  130,50 €

Mała temperatura motoru, 
wysoki współczynnik 
sprawnośći technicznej

Ułożyskowanie 
hydrodynamiczne (wodne) 
rotoru magnetycznego, 
niskozużywalne i ciche

Oś pokryta warstwą tytanu

Bezłożyskowa strona 
ssawna pompy

Zastępuje wszystkie 
Turbelle® powerhead / 
electronic wprowadzone 
od 1988 r

Dla zestawów filtracyjnych niezbędne są obiegowe pompy wspomagające z wysokim słupem wody Turbelle® e-jet 805 i 
1205, które spełniają bardzo dobrze te warunki.

Turbelle® e-jet 805
Wydajność cyrkulacyjna: 850l/h
Wysokość słupa wody: 2,2m
Zużycie energii: 12W
Napięcie/częstotliwość: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Długość kabla zasilającego: 2m, 
Wymiary: ø98 x 100mm
Wlot: ø25mm. /wylot: ø11/17/25mm
Uchwyt magnetyczny dla ścianek do 15mm
0805.000  92,80 €

Turbelle® e-jet 1205
Wydajność cyrkulacyjna: 1200l/h
Wysokość słupa wody: 2,9m
Zużycie energii: 22W, Napięcie/
częstotliwość: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Długość kabla zasilającego: 2m, 
Wymiary: ø98 x 100mm
Wlot: ø25mm. /wylot: ø11/17/25mm
Uchwyt magnetyczny dla ścianek do 15mm
1205.000  149,80 €
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 e-jet electronic
Turbelle® e-jet 5005 to pompa o elektronicznie regulowanych obrotach z bezpiecznym niskim napięciem. Nadaje się 
idealnie dla wszystkich akwariów do symulacji uderzeń fal, przypływu i odpływu. Posiada silnik sterowany mikroprocesorem 
i dzięki temu może być nazwana „inteligentną pompą”.
Elektryczny silnik automatycznie dopasowuje liczbę obrotów do obciążenia pompy, wybierając najbardziej optymalny 
stopień wydajności przy najniższym zużyciu energii. Zużycie energii jest około 50% niższe niż w zwyczajnych silnikach 
pomp. 
Po zablokowaniu, pompa wyłącza się automatycznie. Po usunięciu blokady pompa rusza automatycznie po upływie 20 
sekund.
Pompa Turbelle® e-jet 5005 posiada funkcję Fish Care, która podczas postoju urządzenia wykonuje co 20 sekund jeden 
obrót wirnika. 
Pompa sterowana Multicontrollerem 7094, 7095 i 7096 oraz Wavecontrollerem 7092 i dostarczana w zestawie wraz z 
zasilaniem.

Turbelle® e-jet 5005
Wydajność cyrkulacyjna przy 24V: 2400-4200l/h
Wys. Max. przy 24V: 2,2m
Zużycie energii przy 24V : max.40W
Napięcie/częstotliwość: 100-240V / 50-60Hz
Długość kabla zasilającego: 5m
Wymiary: ø98 x 100mm
Wlot: ø25mm. /Wylot: ø25mm
Uchwyt magnetyczny dla ścianek do 15mm
5005.000  183,60 €

Mała temperatura motoru, wysoki 
współczynnik sprawnośći technicznej

Oś pokryta warstwą tytanu

Bezłożyskowa strona ssawna pompy

Regulowana wydajność 12V, 18V lub 24V

Zastępuje wszystkie Turbelle® powerhead 
/ electronic wprowadzone od 1988 r

Turbelle® e-jet 5005 zastępuje trzy pompy!
Turbelle® e-jet 5005 posiada zasilacz Art. Nr.6101.240 z 
możliwością trzech różnych ustawień przez boczny Jumper.
Ustawienie 24V, prąd stały (ustawienie fabryczne):
Pompa regulowana od 2.400l/h do 4.200l/h. Zużycie 
energii max. 40W

Wymiana Jumpera w dolnej części zasilacza umożliwia 
przestawienie zasilania na 12V, 18V lub 24V.

Możliwość regulacji obrotów, 
symulacji fal, przypływu i odpływu

Ułożyskowanie hydrodynamiczne 
(wodne) rotoru magnetycznego, 
niskozużywalne i ciche
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Wyposażenie dodatkowe na zamówienie

Magnet Holder
Uniwersalny uchwyt do zamocowania na akwariach o grubości 
ścianek do 27mm. Składa się dwóch identycznych połówek 
magnesu o szerokości 20mm.
6205.500  100,30 €

Safety Connector
Umożliwia normalne działanie pompy za pomocą zasilacza 
TUNZE®. W przypadku awarii prądu włącza automatycznie 
baterię lub inne źródło zasilania prądem stałym.
6105.500  46,60 €

Cable Safe
chroni  połączenia wtykowe TUNZE® przed bryzgającą wodą. 
Urządzenie przeznaczone specjalnie do podłączenia pomp 
Turbelle®.
6105.600  9,50 €

+  -
12 - 24 V
Battery

Turbelle® e-jet 5005 jako pompa wysokociśnieniowa
Wys. Max 6m.
Turbelle® e-jet 5005 można zmodyfikować dzięki kilku dodatkowym 
akcesoriom do pompy wysokiego ciśnienia. Za pomocą tej 
własności pompa może spełniać wiele funkcji, na przykład jako 
pompa odprowadzająca przy wysokich słupach wody lub pompa do 
odpieniacza z dyszami. Należy przy tym zastąpić element napędowy 
oraz obudowę koła napędowego następującymi częściami:
Obudowa elementu napędowego 1201.13, element napędowy 
1205.700 i złączka 1200.15.
Wydajność pompy Turbelle® e-jet 5005:
Ustawienie 24V, prąd stały (ustawienie fabryczne):
Pompa regulowana od 800l/h do 1400l/h, Wys. Max.  5,5m, Zużycie 
energii max. 40W.
Wymiana jumpera w dolnej części zasilacza umożliwia przestawienie 
zasilania z 12V, 18V na 24V.

Inne zabezpieczenia zasilania dla Turbelle® 
e-jet 5005- Safety Connector
Pompa Turbelle® e-jet 5005 wyposażona jest w elektroniczny silnik. 
Pompa może być zasilana każdym źródłem prądu stałego (bateriami, 
bateriami słonecznymi) o mocy od 10 do 24V. W celu bezpiecznego 
podłaczenia pompy zalecamy złącze Turbelle® Safety Connector 
Art.Nr. 6105.50 z bezpiecznikiem 4A. Safety Connector umożliwia 
normalne działanie pompy za pomocą zasilacza TUNZE®. W 
przypadku awarii prądu włącza automatycznie baterię lub inne 
źródło zasilania prądem stałym.
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 classic
PompyTurbelle® classic z zanurzonym wirnikiem były pierwszymi pompami zaprojektowanymi specjalnie dla akwariów. 
W dniu dzisiejszym są stosowane w wielu akwariach, ze względu na ich szczególne zalety cieszą się dużym uznaniem. 
Posiadają wiele zalet, takich jak: wysoką wydajność przy małym zużyciu energii elektrycznej łatwość w zastosowaniu i 
duże bezpieczeństwo.
Są niemalże odporne na przegrzanie i za pomocą zasilazcza 7094.40  mogą być podłączone do Multicontrollera lub 
Wavecontrollera. Zarówno w wodzie słodkiej jak i w morskiej, pracują przez wiele lat praktycznie bezobsługowo. Są w 
pojęciu elektrycznym wodoszczelne według normy VDE 700/236.
W wyposażeniu znajdują się: koszyczek ssawny, kolanko cyrkulacyjne, uchwyt i kątownik mocujący ze stali nierdzewnej 
V4A. Zamocowanie na poziomej listwie  obrzeżowej tylko za pomocą uchwytu.

Turbelle® classic 2002
Wydajność cyrkulacyjna: 630l/h
Pobór energii elektr.: 38W
230V/50Hz (115V/60Hz)
Wysokość słupa wody : 1,3m
2002.000  271,60 €

Chłodzenie powietrzne- bez 
oddawania ciepła do wody

W wodzie w akwarium widoczna 
tylko dolna część pompy

Sterowanie elektroniczne 
przez wszystkie sterowania 
motorów TUNZE

Przymocowanie do równoległych 
i prostopadłych ścian akwarium

Wyposażenie dodatkowe (odrębne zamówienie)

Zasilacz dla pomp
Podłączenie pompy Turbelle® 
z zanurzanym wirnikiem do 
Multicontrollera 7095  TUNZE® lub 
Wavecontrollera 7092 TUNZE®. 
Do każdego zasilacza pomp 
mogą być podłączone pompy do 
300W (4 x 4002 lub 5 x 2002 za 
pomocą listwy gniazdkowej). Do 
Wavecontrollera można podłączyć 
jeden zasilacz pomp, a do 
Multicontrollera do 4 zasilaczy.
7094.400  98,60 €

Turbelle® classic 4002
Wydajność cyrkulacyjna: 630l/h
Pobór energii elektr.: 42W
230V/50Hz (115V/60Hz)
Wysokość słupa wody : 1,4m
4002.000  303,40 €
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TUNZE® filtry nabojowe są filtrami szybkowymiennymi z nabojami filtracyjnymi 
i opatentowanym automatycznym zamknięciem obiegu zwrotnego, które 
zapobiega wypływaniu zanieczyszczeń podczas wyjmowania filtra. W 
razie potrzeby wszystkie filtry mogą być ustawione obok siebie i połączone 
łącznikiem.

Filtry nabojowe TUNZE® Cartridge Filter to filtry otwarte z optymalną wydajnością filtracyjną, przeznaczone specjalnie do 
wysokowydajnych pomp Turbelle®. Młode ryby nie są zasysane, zassane resztki pokarmowe mogą być wyjadane przez 
ryby, a wymiana filtra trwa kilka sekund. W razie potrzeby wszystkie filtry mogą być ustawione obok siebie i połączone 
łącznikiem.

TUNZE® Cartridge to naboje do filtra nabojowego TUNZE®, przeznaczone do filtrów węglowych 
TUNZE® Filter Carbon lub innego dowolnego materiału filtracyjnego do ziarnistości 1,2 mm. 
Naboje TUNZE® Cartridge mogą być również bezpośrednio montowane w pompach Turbelle. W 
razie potrzeby wszystkie filtry wymienne mogą być ustawione obok siebie i połączone łącznikiem.
Nabój TUNZE® Cartridge 871 do waty jest używany wyłącznie w połączeniu z luźną watą każdego 
rodzaju.

Filtr nabojowy 320
jest filtrem szybkowymiennym o 
wymiarach ø95 x 110mm.
0320.000  23,30 €

Filtr nabojowy 820
jest filtrem szybkowymiennym o 
wymiarach ø95 x 171mm.
0820.000  31,30 €

Łącznik
3200.520  16,50 €

Cartridge Filter 300
jest filtrem nabojowym o wymiarach ø80 x 90mm.
0300.000  12,00 €

Cartridge Filter 800
jest filtrem nabojowym o wymiarach ø80 x 145mm.
0800.000  18,40 €

Cartridge Filter 1600
jest filtrem nabojowym o wymiarach ø80 x 230mm.
1600.000  27,80 €

Cartridge Filter 3200
składniki: 2 wsady filtracyjne 1600 
z łącznikiem 3200.520.
3200.000  50,30 €

Cartridge 370
jest nabojem napełnianym o 
wymiarach ø80 x 65mm.
0370.000  15,00 €

Cartridge 870
jest nabojem o wymiarach ø80 x 115mm.
0870.000  20,20 €

Cartridge 1670
jest nabojem napełnianym o 
wymiarach ø80x x 210mm.
1670.000  34,90 €

Cartridge 871
jest nabojem o wymiarach ø80 
x 115mm, napełnianym.
0871.000  20,20 €
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 media filtracyjne
Wysokowydajne naboje wymienne do filtra TUNZE z filtracją wgłębną i wysoką wydajnością pracy. Doskonałe wstępne 
czyszczenie dzięki absorpcji nieczystości przez włókna waty akrylowej. Watę można myć od 2 do 5 razy.

Naboje do filtra 75mm
10 zastępczych naboi do filtra z nawiniętą watą akrylową z powierzchnią 
filtra 75 x 1500mm 
Nadaje się do Turbelle® Topffilter 320 i filtra z nabojami 300.
0300.020  15,80 €

Naboje do filtra 135mm
5 zastępczych naboi do filtra z nawiniętą watą akrylową z powierzchnią 
filtra 135 x 1500mm.
Nadaje się do Turbelle® e-jet, Topffilter 820 i filtra z nabojami 800 oraz 
wszystkich filtrów Comline.
0800.010  10,90 €

Naboje do filtra 225mm
5 zastępczych naboi do filtra z nawiniętą watą akrylową z powierzchnią 
filtra 225 x 1500mm.
Nadaje się do Turbelle® Topffilter 1600 i filtra z nabojami 3200.
1600.010  15,10 €

Cartridge filter mat
Dwie waty materiałowe do Foam cartridge 800.14.
0800.220  2,50 €

Foam cartridge
Wkład filtracyjny z gąbki akwarystycznej, można go używać 
osobno lub łącznie z Cartidge Filter mat 800.22.
0800.140  3,70 €

Wkład węgl,-mat.,135mm, 1szt.
Węgiel aktywowany w połączeniu z watą akrylową.
0800.030  4,60 €

Wkład węgl.-mat.,225mm, 1szt.
Węgiel aktywowany w połączeniu z watą akrylową
1600.030  8,10 €

Macro wadding, 250g
Makrowata do filtracji wgłębnej w akwariach słodkowodnych 
i morskich. Usuwa zmętnienia, wiąże klejące substancje 
np. resztki roślinne, odchody ryb i resztki pokarmu poprzez 
adsorpcję.
Przeznaczona do filtrów Comline® i naboi wymiennych 
Turbelle® lub zwykłych filtrów.
0873.010  5,90 €

Macro wadding, 10 x 250g
0873.000  53,20 €

Micro wadding, 60g
Mikrowata do dokładnej filtracji w akwariach słodkowodnych 
i morskich. Usuwa zmętnienia, wiąże klejące substancje 
np. resztki roślinne, odchody ryb i resztki pokarmu poprzez 
adsorpcję.
Przeznaczona do filtrów Comline® i naboi wymiennych 
Turbelle® lub zwykłych filtrów.
0872.010  3,60 €

Micro wadding, 10 x 60g
0872.000  32,70 €

Micro wadding, worek 5kg
0872.050  69,40 €

Foam cartridge oraz Cartridge filter mat
Wkład filtracyjny z gąbki akwarystycznej owiniętej watą materiałową, ø80 x 145mm.
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Bio-granulat GRANOVIT, pH-neutralny, wysokoporowy granulat 
żwirowo-glinowy dla  Bio-Hydro-Reaktorów, o najwyższej 
aktywności biologicznej: 300m²/l, ziarnistość 2-5mm.

Granovit
Karton 700ml
0875.901  3,00 €

Karton 10 x 700ml
0875.900  24,70 €

Wiadro 5L
0875.950  15,80 €

Calcium Carbonate
Karton 700ml
0880.901  4,00 €

Karton 10 x 700ml
0880.900  38,60 €

Wiadro 5L
0880.950  23,30 €

Filter Carbon
Karton zawiera 700ml
0870.901  6,40 €

Karton 10 x 700ml
0870.900  59,20 €

Wiadro 5L
0870.950  37,10 €

Calcium Carbonate (węglan wapnia) to granulat utwardzający, 
zawierający ponad 99% CaCO3 (wapnia).
Ziarnistość ok. 4–6mm dla wyrównania współczynnika pH 
(podwyższenie twardości karbonowej) i zwiększenie zawartości 
wapnia (Ca2+).

Filter Carbon to specjalny wkład węglowy do filtra, o neutralnym 
czynniku pH, około 1000m²/g powierzchni kapilarnej. Odbarwia 
i odkaża w ciągu nocy wodę słodką i morską. Idealny dla filtrów 
do napełniania.

Quickphos 750ml
szybko działający absorber 
fosforu na bazie Al.
0910.000  21,60 €

Silphos 750ml
dla systematycznego usuwania 
fosfatu i silikatów z dużą wydajnością 
wiążącą, na bazie Fe.
0920.000  35,50 €

Ceolith 750ml
Ceolith o wys. czystości dla akwariów 
ubogich w substancje pokarmowe.
0930.000  14,80 €

Carbophos 750ml
Usuwa żółte zanieczyszczenia i 
fosforany z wody słodkiej i morskiej.
0940.000  19,50 €

NanoChem 300ml, 10oz
Środek do usuwania substancji barwiących oraz pozostałości organicznych, 
zapobiega powstawaniu azotanów i fosforanów, stabilizuje współczynnik pH. Do 
bezpośredniego użytku w nylonowym woreczku filtracyjnym.
0950.000  17,10 €
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Rura przelewowa
zewnątrz- ø 25mm, wewnątrz-ø 27mm.
1001.740  21,50 €

Złączka prosta ø21/25mm
łączy dwie rury 1001.760.
1001.780  2,00 €

Rura dla Turbelle®
dla połączenia filtrów TUNZE z Turbellami, 
wymiar wewnętrzny ø 25mm, wymiar 
zewnętrzny ø 27mm, długość 30cm.
1001.760  5,10 €

Złączka  ø25/28mm
łączyTurbelle® z filtrem.
3000.780  2,40 €

Trójnik prosty
z zaślepką dla rury  1001.760.
1001.800  5,40 €

Koszyk zsawny 7cm
Pasuje dla rury 1001.760, złączki rurowej 3000.780 
i trójnika-T 3000.780, zastosowanie do 1000 l/h.
0104.790  6,90 €

Koszyk ssawny, 12cm
pasujący dla rury 1001.760, złaczki rurowej 3000.780 
i trójnik 1001.800, stosowany do 4000 l/h.
1001.790  8,90 €

Koszyk zsawny, 17cm
pasuje dla rury 1001.760, złaczki  3000.780, 
trójnika 1001.800, zastosowanie do 6000 l/h.
1652.790  12,00 €

Łącznik dla węży ø9x12mm
1278.460  7,40 €

Trójnik-Y
regulowany dla węża, wewnątrz ø 6mm.
0390.460  4,60 €

Redukcja dla węża
dla węża, wewnątrz-ø 4 und 9mm.
0240.484  1,10 €

Złączka do wklejenia dla węża ø9mm
0312.344  1,10 €

Łącznik  dla węży ø6x9mm
0390.040  0,90 €

Złączka do wklejenia 
dla węża ø4x6mm
7070.012  1,10 €

Złączka do wklejenia 30° 
dla węża ø4x6mm
7070.015  1,10 €

Bio-połączenie dla 805
i Turbelle® 1205.
0878.710  5,80 €

Bio-połączenie dla 3005
i Turbelle® 1005, 1605, 5005.
3178.710  11,20 €

Bio- połączenie 
dla 2002/4002
2002.710  12,20 €

Kolanko cyrkulacyjne
Turbelle® 1005, 1605, 3005, 
5005, 2002, 4002.
4002.770  5,00 €

Kolanko cyrkulacyjne
dla Turbelle® 805, 1205.
1001.770  3,10 €

Złączka zewnętrzna -ø 25mm
Dla Turbelle® 3005, 1605, 5005,
Podłączenie węża ø25mm.
1282.150  3,60 €

Złączka zewnętrzna -ø 25mm
Do podłączenia do węży lub rur 
w Turbelle® 805, 1205.
1200.150  2,60 €

 Części dla filtrów
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Uchwyt-Turbelle®
także dla elektrod, grzałek itp.
3000.250  9,00 €

Dodatkowe zamocowanie
dla istniejącego uchwytu, umożliwia dalsze 
możliwości zamocowań, jak na przykład przedłużenie 
uchwytu (rozszerzenie szyny z otworami o 20cm), 
zamocowanie części szklanych o szerokości od 4-15cm, 
zamocowanie na klej i podwójne zamocowanie.
3000.260  11,20 €

Pasek zaciskowy
Długośc 203mm, szerokość 2,5mm
100 sztuk, czarny, odporny na promienie UV.
3000.245  14,10 €

Wieszak
Umożliwia zawieszenie szyny mocującej 
TUNZE®  na pionowych ściankach szklanych bez 
użycia zwyczajnych uchwytów zaciskowych.
3000.280  2,70 €

Uchwyt
0102.450  9,40 €

Uchwyt magnetyczny
do ścianek o grubości do 19mm.
6200.500  74,40 €

Uchwyt magnetyczny
do ścianek o grubości do 12mm.
6080.500  52,80 €

Uchwyt magnetyczny TUNZE
Opatentowany uchwyt do zamocowania wszystkich elementów Comline i starszych pomp Turbelle®, konstrukcja 
z powłoką ochronną, odporną na korozję z podkładkami plastikowymi, wymiary: dł. 112 x szer.15 x wys. 103mm.

 Przyrządy mocujące
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Nowa technologia Comline® otwiera drogę małym, kompaktowym komponentom przeznaczonym do urządzeń 
wbudowanych w akwarium. Charakteryzuje się wydajnością, wyjątkową funkcjonalnością i ma jasno wyznaczone cele.
Comline® to wielofunkcyjna linia produkcyjna: dokładna filtracja z odsysaniem wody powierzchniowej, odpienianie protein 
flash skimming lub falowanie wody i związana z tym miniaturyzacja nadaje naturalności w akwarium. Cel jest zawsze 
taki sam, lepsza wydajność na możliwie najmniejszej powierzchni. Pomimo że komponenty Comline® spełniają te 
wszystkie warunki, wygląd akwarium nie zostaje zaburzony. Dzięki temu nie ma już potrzeby ukrywania całej technologii w 
akwarium. Dzisiaj tworzy ona z akwarium jedność. Co się zaś tyczy efektywności; cały balast organiczny zostaje wydalany 
bezpośrednio do biotopu, nie ma etapów pośrednich a połączenia są krótkie i bezpośrednie.  Nie ma ryzyka przelania 
wody. Ta w 100% wydajna technika umożliwia zmniejszenie rozmiarów urządzeń wewnętrznych  przy minimalnych stratach 
energii.

Przykłady aranżacji w akwariach
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 Filter 3162
Filtr Comline 3162 to filtr wewnętrzny do akwariów słodkowodnych i morskich o pojemności od 60 do 400 litrów z 
odsysaniem wody z dna i powierzchni, regulowaną wydajnością od 250- 850 l/h, opatentowanym uchwytem magnetycznym 
do ścianek o grubości 12 mm. Może być rozbudowany o regulowaną grzałkę do 75W, osmolator TUNZE® i dalsze uchwyty 
magnetyczne. 
Filtr comline® 3162 jest gotowy do montażu wraz z zestawem filtracyjnym i workiem na węgiel aktywny bądź inne 
adsorbenty.

Bezpośrednio do korpusu można 
wbudować regulowaną grzałkę do 
75W, która posiada lepszą wydajność. 
Brak ryzyka oparzenia zwierząt.

Odsysanie z usuwaniem 
zanieczyszczeń 
powierzchniowych.

Nowe „wzornictwo 
Comline®”: praktyczne 
w użyciu, eleganckie, 
dyskretne w akwarium.

Regulowana, energooszczędna 
pompa Comline® z regulowaną 
wydajnością od 250 – 850l/h, 
zużycie energii 2,5-4,5W.

Bezpośrednio do korpusu można 
wbudować Osmolator® 3155 
do regulacji poziomu wody.

Zamocowanie przy 
pomocy opatentowanego 
uchwytu magnetycznego 
dla ścianek do 12mm.

Duża objętość filtra od 
780cm³, który można 
wypełniać środkiem 
filtracyjnym każdego 
rodzaju np.: luźną mikro- 
i makrowatą, luźnym 
węglem aktywnym lub 
innymi adsorbentami.

Regulowane odsysanie 
ciężkich cząsteczek 
i osadów z dna.

Comline® Filter 3162
do słodkiej i morskiej wody w 
zależności od obciążenia akwarium 
od 60 do 400 litrów, zróżnicowana 
wydajność pomp od 250 do 850 l/h, 
2,5 - 4,5W, 230V/50Hz (115V/60Hz), 
wymiary: dł. 110 x szer. 90 x 
wys. 255 mm. Maks. zanurzenie 
ok. 230mm, zamocowanie przy 
pomocy uchwytu magnetycznego 
do ścianek o grubości do 12mm.
3162.000  65,60 €

Oprzyrządowanie dodatkowe, na zamówienie
Micro wadding, 60g
0872.010  3,60 €
Macro wadding, 250g
0873.010  5,90 €
NanoChem 300ml, 10oz
0950.000  17,10 €
Filter Carbon
0870.901  6,40 €
Quickphos 750ml
0910.000  21,60 €
Silphos 750ml
0920.000  35,50 €
Ceolith 750ml
0930.000  14,80 €
Materiał filtracyjny
3162.200  5,00 €
Węglowe włókno filtracyjne
3162.300  6,20 €
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 Streamfilter 3163

Oprzyrządowanie dodatkowe, na zamówienie
Micro wadding, 60g
0872.010  3,60 €
Macro wadding, 250g
0873.010  5,90 €
NanoChem 300ml, 10oz
0950.000  17,10 €
Filter Carbon
0870.901  6,40 €
Quickphos 750ml
0910.000  21,60 €
Silphos 750ml
0920.000  35,50 €
Ceolith 750ml
0930.000  14,80 €
Materiał filtracyjny
3162.200  5,00 €
Węglowe włókno filtracyjne
3162.300  6,20 €

Bezpośrednio do korpusu można 
wbudować regulowaną grzałkę do 
75W, która posiada lepszą wydajność. 
Brak ryzyka oparzenia zwierząt.

Odsysanie z usuwaniem 
zanieczyszczeń 
powierzchniowych.

Nowe „wzornictwo 
Comline®”: praktyczne 
w użyciu, eleganckie, 
dyskretne w akwarium.

Streamfilter pump 
3163.200, zużycie 
energii 3,5W.

Bezpośrednio do korpusu można 
wbudować Osmolator® 3155 
do regulacji poziomu wody.

Zamocowanie przy 
pomocy opatentowanego 
uchwytu magnetycznego 
dla ścianek do 12mm.

Duża objętość filtra od 
780cm³, który można 
wypełniać środkiem 
filtracyjnym każdego 
rodzaju np.: luźną mikro- 
i makrowatą, luźnym 
węglem aktywnym lub 
innymi adsorbentami.

Regulowane odsysanie 
ciężkich cząsteczek 
i osadów z dna.

Comline® Streamfilter 3163 to wewnętrzne urządzenie filtracyjne z pompą wirnikową do filtracji i cyrkulacji wody w 
akwariach słodkowodnych i morskich o pojemności od 60 do 400 litrów z odsysaniem powierzchni wody i dna, 1800l/h – 
Turbelle® nanostream® i opatentowany uchwyt magnetyczny do ścianek o grubości do 12mm. Może być rozbudowana o 
regulowaną grzałkę do 75W, osmolator TUNZE® i dalsze uchwyty magnetyczne. 
Comline® Streamfilter 3163 jest gotowy do montażu wraz z filtrami i workiem na węgiel aktywny bądź inne środki filtracyjne.

Comline® Streamfilter 3163
do akwariów słodkowodnych i 
morskich o pojemności od 60 do 
400 litrów, wydajność pompy od 
1800l/h, 3,5 W, 230V/50Hz (115V/ 
60Hz), wymiary: dł. 110 x szer.90 
x wys. 255mm, maks. głębokość 
zanurzenia ok.: 230mm, uchwyt 
magnetyczny dla ścianek do 12mm.
3163.000  76,70 €
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 Reefpack 250
Aby stworzyć akwaria morskie wykorzystano filtry, odpieniacze i wiedzę, gdyż naturalne warunki można odtworzyć tylko 
wtedy, gdy dostawa pokarmu i dodatków oraz usuwanie zbędnych substancji pozostają w równowadze. W rezultacie 
substancje przemiany materii wydalane do wody przez jeden rodzaj organizmów (np. ryby) są wykorzystywane przez inny 
rodzaj (np. korale, małe zwierzęta) ewentualnie usuwane przez urządzenia techniczne (np. filtry, odpieniacze) i dzięki temu 
unieszkodliwiane.

Wymiana wody z Comline® Reefpack 250:
Do tej pory w akwarystyce konieczna była tzw. „zwykła wymiana wody” spowodowana jej mocnym zabrudzeniem. 
Kompletna i wydajna filtracja Reefpack 250 umożliwiła dzisiaj zredukowanie wymiany wody do minimum przy jednoczesnym 
zachowaniu stałych parametrów w akwarium.

Comline® Reefpack 250
Filtr Comline® Reefpack 250 to optymalne zestawienie komponentów urządzenia filtracyjnego do biotopów morskich 
pozwalające na zachowanie naturalnych warunków we wrażliwych akwariach morskich o pojemności od 60 do 250 
litrów. 

Comline®nano Reefpack 250 w szczegółach:
Filtracja mechaniczna i chemiczna dzięki Comline® Filter 3162, 
wypełnianemu różnymi rodzajami substancji filtracyjnej.
Odsysanie zanieczyszczeń powierzchniowych oraz cząstek i 
osadów z dna.
Prądy okrężne w akwarium dzięki energooszczędnej pompie z 
regulowaną wydajnością od 250-850l/h.
Odpienianie dzięki Comline® DOC Skimmer 9004, odsysanie 
warstwy powierzchniowej i wysoka wydajność.
13 litrowy pojemnik uzupełniający 5002.10 służy jak zbiornik 
wyrównawczy.
Zużycie energii tylko 8,5W dla wszystkich komponentów, 230V/50Hz 
(115V/60Hz).
W zestawie: produkt przygotowany do montażu z uchwytem 
magnetycznym do ścianki akwarium do 12mm grubości, pojemnik 
uzupełniający, wata filtracyjna. Wymiary z pojemnikiem na pianę: 
szer. 110 x dł. 180 x wys. 305mm.
0250.000  187,60 €
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 Rozszerzenia
Od 1992 r. powstaje w technologii Comline szereg komponentów dla akwariów o pojemności powyżej 250 litrów. Comline 
jest jak zwykle łatwa w obsłudze, a energia potrzebna jest tylko na wykonywanie pracy głównej. Nie ma strat w długich 
rurach ani w wysokich słupach wody. Połączenia są krótkie i bezpośrednie. Nie ma ryzyka przelania. Comline jest seryjnie 
wyposażona w Turbelle® e-jet i uchwyt magnetyczny.
Comline Reefpack 505 i Riverpack 605 są rozwiązaniem modularnym do akwariów morskich oraz biotopów słodkowodnych 
i nadają się bardzo dobrze do rozbudowy o dalsze komponenty Comline.

Dla zbiorników korali twardych do 500L
Reefpack 505 + rozszerzony o automat wapniowy 3170.

Dla zbiorników korali twardych do 800L
Reefpack 505 rozszerzony o filtr podwójny 3167.50 i dozownik.

Dla zbiorników z pielęgnicami do 1500L
Riverpack 605 rozszerzony o filtr 3167.50, połączenie 
3178.71 i dwa Bio-Hydro-Reaktory 3179.

Chętnie sami złożymy Państwu urządzenia wedle życzenia: info.deutsch@tunze.com

3170.000  281,70 €

3167.500  213,90 €
5074.000  94,10 €

3167.500  213,90 €
3178.710  11,20 €
3179.000  116,00 €
3179.000  116,00 €

3166.500  141,60 €
3179.000  116,00 €
3178.710  11,20 €

3167.500  213,90 €
3178.710  11,20 €
3179.000  116,00 €

3167.500  213,90 €

3179.000  116,00 €

Dla zbiorników z rybami do 800L
Reefpack 505 rozszerzony o filtr podwójny 3167.50, 
połączenie 3178.71 i dwa Bio Hydro Reaktory 3179..

Dla zbiorników amazońskich do 1000L
Riverpack 605 rozszerzony o filtr 3166.50,Bio-
Hydro-Reaktor i połączenie 3178.71.

Dla zbiorników z pielęgnicami do 1000L
Riverpack 605 rozszerzony o filtr podwójny 3167.50.
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 Reefpack
Reefpack 505
Filtr wewnętrzny Comline Reefpack 505 został specjalnie opracowany do 
mechanicznego oczyszczania akwariów morskich o pojemności od 200 do 
500 litrów. Charakteryzuje się małym zużyciem energii. Posiada zamontowany 
uchwyt magnetyczny i zbiornik uzupełniający. Do zastosowania w prawie 
każdym akwarium. Składa się z DOC odpieniacza 9011 z wydajnością 650l/h, 
mechanicznego filtra szybkowymiennego z Turbelle ® e-jet 1605 i osmolatora 
3155. Comline Reefpack 505 zapewnia bezpośrednie odprowadzenie 
zanieczyszczeń z obiegu, bez udziału biologicznego, nie konkuruje z biologiczną 
dynamiką w biotopie akwarium.
Szczegóły:
ODPIENIANIE: zespolony z filtrem Comline 3166.50.
FILTRACJA: Filtr Comline 3166 z odsysaniem powierzchni i dann kwarium wraz 
z nowoczesną techniką nabojową.
CYRKULACJA WODY :Turbelle® e-jet 1605 z wydajnością 1.600l/h wbudowana 
w filtr.
REGULACJA POZIOMU WODY: Osmolator 3155 wbudowany w filtr i zbiornik 
uzupełniający 5002.25 z objętością 27 litrów.
ZAMOCOWANIE: Uchwyt magnetyczny 6200.50 dla ścianek do 15mm. 
ZUŻYCIE ENERGII: Tylko 34W na godzinę, 230V/50Hz(115V/60Hz).
FORMA DOSTAWY: Komplet gotowy do montażu z uchwytem, zbiornikiem 
wyrównawczym i nabojami filtracyjnymi. Wymiary z pojemnikiem odpieniacza: 
Dł. 225 x szer. 135 x wys. 418mm
0505.000  565,20 €

Wymiana  w czasie krótszym 
niż jedna minuta

Odsysanie powierzchniowe

Odprowadzanie wody z dna pojemnika

Cyrkulacja wody przy pomocy 
Turbelle® e-jet 1605

Cichy i wysokowydajny odpieniacz

W zestawie osmolator z 
czujnikiem optycznym

W zestawie zbiornik wyrównawczy 
i pompa dozująca

Razem z uchwytem magnetycznym

Wyposażenie dodatkowe 
(odrębne zamówienie)
Uchwyt Comline
Uniwersalny uchwyt do elementu 
Comline dla ścianek do 39mm.
3166.250  14,50 €



38

 Riverpack
Riverpack 605
Zwarty filtr wewnętrzny Comline Riverpack 605 został specjalnie opracowany dla akwariów 
o pojemności od 200 do 600 litrów z niskim zużyciem energii. Posiada zamontowany uchwyt magnetyczny i zbiornik 
uzupełniający. Do zastosowania w prawie każdym akwarium. Składa się z mechanicznego szybkowymienialnego filtra 
z pompą Turbelle® e-jet 1605, osmolatora 3155, Bio-Hydro-Reaktora 3179 i wkładu Granovit. Comline Riverpack 605 
zapewnia bezpośrednie usuwanie zanieczyszczeń z obiegu wody 
w akwarium poprzez szybką i wydajną filtrację, biologiczne utlenianie i redukcję azotanów. Umożliwia przede wszystkim 
stabilne i idealne wartości wody.

Szczegóły:
FILTRACJA: Filtr Comline 3166 z odsysaniem powierzchni i dna akwarium wraz z 
nowoczesną techniką nabojową. Wkład filtra można myć. Dodatkowo dołączono 
pięć wkładów zastępczych.
BIO-HYDRO-REAKTOR: Część wody oczyszczonej zostaje odprowadzona od 
filtra i przecieka przez granulat dwustrefowy Granovit Bio-Hydro-Reaktora 3179. 
Bez szczególnych problemów zostają zredukowane azoty jak amoniak, azotyn czy 
azotan. W zastosowaniu, jako reaktor hydrokultury odciąża wodę w akwarium, co 
jest szczególnie ważne w hodowli pielęgnic.
CYRKULACJA WODY: Turbelle® e-jet 1605 zintegrowana w filtrze o wydajności 
1600l/h.
REGULACJA POZIOMU WODY: Osmolator 3155 wbudowany w filtr i zbiornik 
uzupełniający 5002.25 z objętością 27 litrów. 
Zamocowanie: Uchwyt magnetyczny 6200.50 dla ścianek do 15mm.
ZUŻYCIE ENERGII: Tylko 12W/s, 230V/50Hz (115V/60Hz). W zestawie: komplet 
gotowy do montażu z uchwytem, zbiornikiem wyrównawczym i nabojami 
filtracyjnymi. Wymiary: dł. 225 x szer. 135 x wys. 300mm.
0605.000  326,50 €

Wymiana  w czasie krótszym 
niż jedna minuta

Odsysanie powierzchniowe

Odprowadzanie wody z dna pojemnika

Cyrkulacja wody przy pomocy 
Turbelle® e-jet 1605

Zamontowany  Bioreaktor

W zestawie osmolator z 
czujnikiem optycznym

W zestawie zbiornik wyrównawczy 
i pompa dozująca

Razem z uchwytem magnetycznym

Wyposażenie dodatkowe (odrębne zamówienie)

Uchwyt Comline
Uniwersalny uchwyt do elementu 
Comline dla ścianek do 39mm.
3166.250  14,50 €
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 Bio-Hydro-Reactor
2-strefowy Bio-Hydro-Reaktor Comline 3179 (Utlenianie/Redukcja 
azotów) z uchwytem magnetycznym do umieszczania na ściankach 
grubości do 12mm. Jest wypełniony wysokooporowym granulatem 
GRANOVIT (największa aktywność redukcji biologicznej 300m²/l) 
i równomiernie zaopatrywany małą ilością przefiltrowanej wody z 
szybkiego filtra Comline 3166.50/ 3167.50. W rezultacie TUNZE® 
Bio-Hydro-Reactor nie potrzebuje specjalnej obsługi.
Woda w akwarium wzbogacona w tlen, pozwala na powstanie w 
granulacie GRANOVIT strefy utleniania. Umożliwia to redukcję 
amoniaku i azotynu.
W środkowym obszarze granulatu powstaje strefa redukcji, w której 
zostaje zredukowany azotan. Dzięki drobnym porom możliwa jest 
najwyższa aktywność przeprowadzanej biologicznej redukcji.
W biotopach morskich Bio-Hydro-Reaktor Comline 3179 wykazuje 
podobne biologiczne działanie jak dobrze obmywane żywe 
kamienie (ok. 10kg).

Bio-Hydro-Reactor
Wymiary: dł. 125 x szer. 113 x wys. 300mm 
Głębokość zanurzenia od 150mm do 290mm
Wydajność czyszczenia :
do 500 litrów woda słodka lub morska.
Uchwyt magnetyczny dla ścianek do 12mm.
3179.000  116,00 €

Bio-podłączenia przystosowane dla filtra 3166/3167 i 
Turbelle® e-jet na specjalne zamówienie:
1005 -> Art. Nr. 1060.71
1605 -> Art. Nr. 3178.71
3005 -> Art. Nr. 3178.71

A - Oxydation

B - Reduction
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 Filtr
Zwarta budowa i komfort. Filtr Comline 3166.50 i podwójny filtr 3167.50 są szybkozmiennymi, mechanicznymi filtrami w 
komplecie z szybkozmiennymi nabojami filtracyjnymi,  pompą Turbelle e-jet i uchwytem magnetycznym. Filtry Comline 
mogą filtrować zarówno wodę z powierzchni jak i z dna akwarium. Zamiast wbudowanych wkładów filtracyjnych 800.01 
można zastosować wkłady z węgla aktywnego mieszanego z watą akrylową 800.03, wkłady napełniane 870/871 do węgla, 
Quickphosu, Silphosu lub luźnej waty i rdzeń naboju 800.14 z watą materiałową 800.22.
Wszystkie filtry Comline mogą być wzbogacone o osmolator 3155, co zapewnia perfekcyjnie odsysanie wody 
powierzchniowej jak i niezbędne wyrównywanie ubytków wody spowodowanych parowaniem.

Wymiana filtra w czasie 
krótszym niż jedna minuta

Odsysanie powierzchniowe

Odprowadzanie wody z dna pojemnika

Razem z uchwytem magnetycznym

Wraz z Turbelle® e-jet

Filtr Comline
Dla akwariów od 200 do 600L
FILTRACJA :1.650l/h
Zużycie energii : 11W
Napięcie/częstotliwość : 230V/50Hz (115V/60Hz)
Długość kabla zasilającego: 2m
Wymiary: dł. 113 x szer.135 x wys.300mm
Uchwyt magnetyczny dla ścianek do 15mm
3166.500  141,60 €

Filtr Comline
Bez pompy, nadaje się do wszystkich Turbelle® powerhead / e-jet
Wymiary : dł. 113 x szer.135 x wys.300mm
Maksymalne zanurzenie ok. 280mm
Uchwyt magnetyczny dla ścianek do 15mm
Wydajność filtra dla akwariów słodkowodnych o pojemnościach 
od 100 do 700 litrów i morskich od 100 do 500L
3166.000  116,00 €
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 Filtr
Podwójny filtr Comline 3167.50 składa się z dwóch komór filtracyjnych w jednym elemencie i jednej pompy.Ten filtr nadaje 
się szczególnie do dużych obciążeń i wydajności pompy 3100l/h.

Filtr podwójny Comline
Dla akwariów od 200 do 1.000L
FILTRACJA : 3.100l/h
Zużycie energii : 23W
Napięcie/częstotliwość : 230V/50Hz (115V/60Hz)
Długość kabla zasilającego: 2m.
Wymiary: dł. 225 x szer.135 x wys.300mm
Dwa uchwyty magnetyczne dla ścianek do 15mm
3167.500  213,90 €

Comline Double Filter
Bez pompy, nadaje się do 
wszystkich Turbelle® powerhead / 
e-jet.
Wymiary: dł. 225 x szer. 135 x wys. 
300mm,
Maks. głębokość zanurzenia ok. 
280mm.
Dwa uchwyty magnetyczne dla 
ścianek do 15mm,
Wydajność filtra dla akwariów 
słodkowodnych o pojemnościach 
od 400 do 1200 litrów i morskich od 
400 do 800L.
3167.000  174,40 €

Wyposażenie  dodatkowe, na zamówienie.
Osmolator®
Regulacja poziomu wody za pomocą dwóch czujników. Nadaje się do  montażu: w kompletnych 
zestawach filtracyjnych, w filtrach Comline lub bezpośrednio na obrzeżu akwarium.
W zestawie: Osmolator gotowy do montażu z zasilaczem sieciowym, pompa dozująca, wąż, 
uchwyty dla czujników.
3155.000  184,30 €

Uchwyt Comline
Uniwersalny uchwyt do elementu 
Comline dla ścianek do 39mm.
3166.250  14,50 €

Micro wadding, 60g
Do dokładnej filtracji.
0872.010  3,60 €

Macro wadding, 250g
Do zanieczyszczeń drobno- i 
gruboziarnistych.
0873.010  5,90 €

Foam cartridge oraz Cartridge filter mat
Wkład filtracyjny z gąbki akwarystycznej 
owiniętej watą materiałową, ø80 x 145mm.
0800.140  3,70 €
0800.220  2,50 €

Naboje do filtra 135mm
Z najlepszej waty akwariowej 
zmywalnej od 2-5 razy.
0800.010  10,90 €

Cartridge 870
Napełniany węglem przeznaczonym 
do akwariów lub delikatną watą.
0870.000  20,20 €

Filter Carbon
Karton 700ml, neutralna wartość 
pH, wysokoaktywowany.
0870.901  6,40 €

Cartridge 871
Średnia i gruba wata
0871.000  20,20 €
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 Automat wapniowy
Akwaria morskie z koralami miękkimi, koralami twardymi, ślimakami lub glonami wapiennymi wymagają regularnego 
uzupełniania wapnia i jonów wodorowęglanu. W tym celu w 1989 firma TUNZE® Aquarientechnik opracowała i jako pierwsza 
wyprodukowała sterowany CO2 reaktor wapniowy. Wzbogacona w dwutlenek węgla woda jest przepompowywana przez 
specjalny granulat. Dwutlenek węgla reaguje z wodą zamieniając się w kwas węglowy, który rozpuszcza węglan wapniowy. 
Utwardzona woda wydostaje się z reaktora przez kurek regulacyjny.
Współczesna generacja automatów wapniowych odznacza się wysokim współczynnikiem sprawności technicznej i 
małymi gabarytami.  Automat wapniowy 3170 nie wymaga zastosowania dodatkowej pompy i 
działa już od 60mm poziomu wody. Można go stosować zarówno bezpośrednio w 
akwarium jak i w zestawie filtracyjnym dla szafek podakwaryjnych.  
Budowa:
przeźroczysta OBUDOWA REAKTORA z pompą i rozdzielaczem 
wody jako jedna całość.
OBJĘTOŚĆ GRANULATU 1200ML
OBUDOWA COMLINE dla zamocowania i ochrony przed światłem 
w bezpośrednim zastosowaniu w akwarium.
ROZPUSZCZANIE CO2 w obudowie pompy i powtórne zasysanie 
nierozpuszczonego jeszcze gazu zapewnia szczególnie 
oszczędne zużycie CO2.
ŁATWE NAPEŁNIANIE granulatem przez zamknięcie gwintowe.
DOZOWANIE WAPNIA ZGODNIE Z ZAPOTRZEBOWANIEM 
za pomocą precyzyjnego kurka.
Może być stosowany jako rozwiązanie „STAND ALONE“ 
(pojedynczo).
CICHA PRACA URZĄDZENIA
Dla zapewnienia prawidłowej pracy polecamy zastosowanie 
sterowania CO2 7074/2 z miernikiem wartości pH i zaworem 
CO2. Miernik wartości pH steruje dopływ CO2 odpowiednio 
do wartości docelowej. Nie ma niebezpieczeństwa obniżenia 
wartości pH w okresie nocnym.
W zestawie: urządzenie gotowe do zamontowania z granulatem, 
licznikiem pęcherzyków, pompą i zamocowaniem jak w filtrze 
Comline. Automat wapniowy Comline

Dla akwariów morskich od 200 do 1000L
ZUŻYCIE ENERGII: 8W
Napięcie/częstotliwość : 230V/50Hz (115V/60Hz)
Długość kabla zasilającego : 2m
Głębokość zanurzenia od 60mm do 280mm
Pojemność : 1.200 ml.
Objętość oddawanej wody: do 1,9l/h
Wymiary : dł. 113 x szer.135 x wys.300mm
Uchwyt magnetyczny dla ścianek do 12mm
3170.000  281,70 €Wraz z pompą SILENCE

1) Wlot CO2

2) Obudowa COMLINE jako zbiornik 
z ochroną przed światłem

3) Powtórne wchłanianie gazu nieprzerobionego

4) Przeźroczsty  reaktor z dużą szybkością 
przepływową, łatwy w czyszczeniu

5) Wsysanie wody

6) Pompa  800l/h

7) Precyzyjny zawór doprowadzający wodę 

8) Zakrętka, łatwo odkręcająca się
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 Automat wapniowy
Calcium Automat Extension
Automat wapniowy 3170 może być uzupełniony o dodatkowy zbiornik 
reakcyjny. Posiada dodatkową komorę na granulat w obudowie Comline. 
Komora ta może być zamocowana bezpośrednio obok reaktora i połączona 
z nim za pomocą węża.
- Zwiększa współczynnik sprawności o około 20%
- Neutralizuje kwas węglowy w wylocie reaktora
- Zwiększa ilość granulatu 
- Umożliwia zwiększenie wydajności

Dla akwariów morskich od 200 do 1500L
Głębokość zanurzenia od ok. 60mm do 280mm 
Objętość: ok. 2500ml
Wymiary: dł. 113 x szer. 135 x wys. 300mm
Uchwyt magnetyczny dla ścianek do 12mm
3170.500  116,00 €

Wyposażenie dodatkowe na zamówienie

pH/CO2 Controller-Set
7074/2  405,00 €

Zawór redukcyjny
7077/3  93,90 €
Butla CO2 1,5kg
7079.150  143,50 €
Butla CO2  2,0kg
7079.200  149,40 €
Zawór zwrotny CO2
7070.010  12,30 €

Reef Excel® Lab carbonate test
Twardość karbonatowa do wody słodkiej i 
morskiej, ok. 100 pomiarów.
7014/2  59,70 €

Reef Excel® Lab calcium test
Kolorymetryczny test do pomiaru wapnia, do 
wody słodkiej i morskiej, ok. 200 pomiarów.
7015/2  79,40 €

Calcium Carbonate (węglan wapnia) to granulat 
utwardzający, zawierający ponad 99% CaCO3 
(wapnia).
Ziarnistość ok. 4–6mm dla wyrównania współczynnika 
pH (podwyższenie twardości karbonowej) i 
zwiększenie zawartości wapnia (Ca2+).

Calcium Carbonate
Karton 10 x 700ml
0880.900  38,60 €

Calcium Carbonate
Karton 700ml
0880.901  4,00 €

Calcium Carbonate
Wiadro 5L
0880.950  23,30 €

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 Skimmer
Jak wybrać prawidłowy Odpieniacz 

DOC dla akwarium morskiego?

Każde akwarium morskie posiada, poprzez indywidualnie stworzony biotop, zróżnicowaną wrażliwość na obciążenie 
związkami organicznymi. Założenia dotyczące wielkości zbiornika dotyczą przeciętnego akwarium morskiego z koralami 
miękkimi, dlatego zalecenia te mogą odbiegać od indywidualnych potrzeb, co jest zależne od zestawienia biotopu.  Dlatego, 
dla wrażliwych biotopów, przy wyborze odpieniacza powinno się redukować objętość zalecaną lub jeśli trzeba w danym 
przypadku korygować ją.

Comline® DOC Skimmer / DOC Skimmer / Master DOC Skimmer
Mała wrażliwość, brak korekty
W akwariach z koralami miękkimi, np. koralami z długimi polipami i anemonami, ilość rozpuszczonych związków 
organicznych może być większa, a niekiedy nawet niezbędna dla życia. Odpieniacz DOC dla tej objętości akwarium może 
być używany bez potrzeby brania poprawki.

Średnia wrażliwość, 40% korekta
W zbiornikach mieszanych z koralami miękkimi  i twardymi (LPS) obserwuje się przeważnie średnią wrażliwość na 
zmieniające się warunki organiczne. Znajdują się tam często filtry, gąbki. W tych akwariach redukuje się objętość zalecaną 
dla odpieniacza o około 40%. Odpieniacz DOC do 1000 litrów powinien być używany do akwariów o pojemności do 600 
litrów.

Duża wrażliwość, 60% korekta
Akwaria z przewagą małopolipowych korali kamiennych (SPS) wymagają szczególnie wysokiego stopnia czystości wody. 
Nie powinny być obciążane fosforanem czy azotanem. Wysokie nasycenie tlenem i przejrzysta woda są warunkiem 
koniecznym. Odpieniacz DOC jest stosowany w tych typach akwarium jako rozwiązanie ”Stand-Alone”. Model do 1000L. 
powinien być używany do akwariów o pojemności do 400 litrów.

Duża wrażliwość i wysokie obciążenie, 70% korekta
Akwaria z koralami twardymi i dużą ilością ryb wymagają bardzo wysokiej wydajności odpieniacza. Odpieniacz musi 
zapewnić wysoki stopień czystości wody dla korali kamiennych przy stosunkowo dużej ilości ryb. W zastosowaniu jako 
„Stand-Alone” odpieniacz musi charakteryzować się szczególnie wysoką wydajnością. Odpieniacz DOC do 1000 litrów 
powinien być używany do akwariów o pojemności do 300 litrów.

Nano DOC Skimmer / Classic DOC Skimmer
Urządzenia pracują na zasadzie rotacji horyzontalnej polegającej na odpienianiu kontaktowym. Większe cząsteczki 
wielkości planktonu nie zostają usunięte. Ten sposób działania ma na celu ochronę (planktonu), a jego bardzo płaska 
budowa sprawia, że są najmniejszymi urządzeniami w swojej klasie wydajności.

Mała wrażliwość, brak korekty
W akwariach z koralami miękkimi, np. koralami „skórzastymi“ miękkimi i anemonami, ilość rozpuszczonych związków 
organicznych może być większa, a niekiedy nawet niezbędna dla życia. Przy takich akwariach można wykorzystać 
zalecaną pełną objętość, bez potrzeby korekty.

Duża wrażliwość w zbiornikach hodowlanych z planktonem, 70% korekta
Korale twarde lub zbiorniki hodowlane z planktonem wymagają szczególnie wysokiego stopnia czystości wody. Wysokie 
nasycenie tlenem i czysta woda są warunkiem koniecznym. Classic DOC Skimmer do 1000 litrów powinien być używany 
maksymalnie do zbiornika ok. 300 litrowego.
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 DOC Skimmer
Comline® DOC Skimmer 9004 jest przeznaczony do akwariów morskich o pojemności do 250 litrów. Działa na zasadzie 
TUNZE® Flash Skimming i pobiera wodę z warstwy powierzchniowej wraz z usuwaniem zanieczyszczeń. Dzięki 
temu wykorzystywany jest w akwariach jako rozwiązanie „stand-alone”. TUNZE® Foamer generuje dużą ilość małych 
pęcherzyków powietrza o średnicy od 0,1 do 0,3mm i wyjątkowo cicho pracuje. 
Comline® DOC Skimmer jest gotowy do zamontowania z uchwytem magnetycznym do ścianek o grubości do 12mm

Pojemnik na pianę o 
pojemności 0,02 litra 
zawiera również łatwy do 
wyjęcia reaktor pianowy.

Odsysanie powierzchniowej 
warstwy zanieczyszczeń.

Nowe „wzornictwo 
Comline®”: praktyczne 
w użyciu, eleganckie, 
dyskretne w akwarium.

Odpływ wody bez 
pęcherzyków powietrza.

Regulacja przepływu 
powietrza i tłumik, dzięki 
którym zapewniona jest 
wyjątkowo cicha praca.

Zamocowanie przy 
pomocy opatentowanego 
uchwytu magnetycznego 
dla ścianek do 12mm.

Komora przejściowa z 
opatentowanym systemem 
anti overfoaming.

TUNZE® Foamer 9004.040, 
wysoki przepływ powietrza 
i niskie zużycie energii.

Zasada „flash skimming” gwarantuje efektywną produkcję piany i wysoką wydajność urządzenia. 
Zasada: bogata w proteiny powierzchniowa warstwa wody jest bardzo intensywnie mieszana z powietrzem 
przez TUNZE® Foamer. Podczas tworzenia się pęcherzyków powietrza z powierzchni pobierane są 
odpady jak białka, celuloza, martwe komórki itp. Tak powstają małe pęcherzyki o średnicy 0,1 i 0,3mm. 
Mieszanka wody i pęcherzyków powietrza jest rozprężana i stabilizowana w odpieniaczu, następnie woda 
powraca do akwarium a pęcherzyki powietrza z białkami wędrują do reaktora zbiornika zbiornika na pianę. 

Opatentowany system Anti Overfoaming- komora pośrednia z dozownikiem wody zapobiega zagotowaniu się odpieniacza 
i reguluje wydajność piany w zależności od  poziomu wody i obciążenia biologicznego. 
Dzięki „Flash skimming“ można osiągnąć szczególnie dużą wydajność w porównaniu z modułowymi odpieniaczami z 
długim czasem kontaktu, gdyż w tym przypadku zaabsorbowane z pęcherzyków substancje nie są odrywane lecz wędrują 
z powrotem do wody w akwarium.

DOC Skimmer 9004
Zalecane do akwarium morskiego o 
pojemności  od 60 do 250 litrów.
Głębokość zanurzenia: ok. 225mm 
do 245mm, pojemność odpieniacza: 
0,2l, zasysanie powietrza ok. 150l/h, 
4W, 230V/50Hz (115V/60Hz), wymiary: 
dł. 110 x szer. 90 x wys. 305mm. 
Zamocowanie uchwytem magnetycznym 
na ściankach o grubości do 12mm.
9004.000  134,80 €

Materiał filtracyjny
Zapobiega przedostawania się 
pęcherzyków do odpieniacza 
podczas pierwszej fazy filtrowania.
3162.200  5,00 €

Wyposażenie dodatkowe 
(odrębne zamówienie)
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 DOC Skimmer
Seria modeli Comline DOC Skimmer zostła zaprojektowana dla efektywnego i nowoczesnego odpieniania protein w 
biotopach morskich od 200 do 2.000 litrów. Charakteryzuje się zwartą budowa, przy równocześnie wilelkiej objętości piany 
wodnej i dużej wydajności ze względu na dużą ilość powietrza n.p. 500, 650 lub 1.300l/h zależnie od modelu. Może być 
umieszczona bezpośrednio w akwarium lub w zestawach dla szafek podakwaryjnych ze zmiennym poziomem wody.

Comline DOC Skimmer 9011 jako odpieniacz wewnętrzny

Pojemnik na pianę o dużej 
pojemności, zawiera reaktor 
pianowy, łatwy do wyjęcia.

Śruba regulująca dopływ 
powietrza dla ustawienia 
wilgotności piany.

Zwarta obudowa Comline, 
zabespiecza części 
wewnetrzne i reaktor przed 
światłem i glonami. Może 
zostać perfekcyjnie zestawiona 
z innymi  komponentami 
z rodziny Comline.

Wraz z uchwytem 
magnetycznym dla 
ścianek do 12mm

TUNZE® Hydrofoamer Ten 
specjalnie zaprojektowany 
komponent składa się z pompy 
ciśnieniowej z ustalonym 
kierunkiem obrotu wirnika, która 
jest bezpośrednio połączona 
z dyszą zasysającą powietrze. 
Hydrofoamer generuje dużą ilość 
małych pęcherzyków powietrza 
o średnicy od 0,1 do 0,4mm.

Odpływ wody bez 
pęcherzyków powietrza.

Wlot wody z kratką 
zabezpieczającą.
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 DOC Skimmer
Wszystkie modele Odpieniacza DOC Skimmer są fabrycznie przygotowane do umieszczenia ich bezpośrednio w akwariach 
w mało widocznych miejscach na głębokości od 240 do 290mm. Mogą być także stosowane w zestawach dla szafek 
podakwaryjnych ze zmiennym poziomem od 100 do 280mm, jednak do wytworzenia stałego wewnętrznego poziomu wody 
należy zastosować dostarczone dodatkowe elementy. Obieg wody osiąga w zależności od modelu następujące parametry 
przepływu 850l/h, 1 300l/h lub 2 600l/h. Nałożona na rurę odprowadzającą gąbka zapewnia usunięcie pęcherzyków 
powietrza z wypływającej wody. We wszystkich odpieniaczach TUNZE® DOC Skimmer pojemnik na pianę i reaktor 
pianowy stanowią jeden element. Przy każdym czyszczeniu pojemnika zostaje jednocześnie oczyszczony reaktor, co 
przyczynia się do stałej i efektywnej produkcji piany wodnej. Podczas czyszczenia Hydrofoamer pracuje i jednocześnie 
automatycznie przepłukuje dyszę i węże doprowadzające powietrze. W zestawie: urządzenie gotowe do montażu wraz z 
uchwytem magnetyczny, Hydrofoamerem oraz pompą Turbelle e-jet.

Oprzyrządowanie dodatkowe, na zamówienie.
Uchwyt do odpieniacza 
Comline
3130.250  20,70 €

DOC Skimmer 
Extension Set
posiada wszystkie 
części dla zastosowania  
Comline DOC Skimmers 
9006 w zestawach dla 
szafek podakwaryjnych.
9005.400  47,50 €

Wąż odprowadzający
w komplecie: specjalny wąż 
odprowadzający ø40mm x 
2m z obejmą i uchwytem.
1075/2  43,30 €

Cleaning Set
0220.700  58,50 €

Uchwyt magnetyczny
do ścianek o grubości do 19mm.
6200.500  74,40 €

Odprowadzenie piany
z reaktorem, do zastosowania w 
DOC Skimmer 9011, 9016, 9211 
i  9410. z 90° kolankiem, wężem 
odpływowym ø40mm x 40cm.
9020.140  98,40 €

Odpieniacz DOC Skimmer 9006
Zalecany dla akwariów 
morskich do 600L. 
Wymiary: dł. 125x szer. 
113 x wys. 378mm
230V/50Hz (115V/60Hz), 12W
Objętość przepływającej wody: 850l/h
Wydajność (powietrza): 500l/h
Objętość zbiornika na pianę 
odpieniacza: 0, 4L
Uchwyt magnetyczny 
dla ścianek do 12mm
Do urządzenia do szafek podakwaryjnych należy 
użyć DOC Skimmer Extension Set 9005.40!
9006.000  251,10 €

Odpieniacz DOC Skimmer 9011
Zalecany dla akwariów morskich do 1.100L.
Wymiary: dł. 125x szer. 113 x wys. 418mm
230V/50Hz (115V/60Hz), 22W 
Objętość przepływającej wody: 1.200l/h
Wydajność (powietrza): 650l/h
Objętość zbiornika na pianę odpieniacza: 0,7L
Uchwyt magnetyczny dla ścianek 
do 12mm. Wyposażony w elementy 
do zestawu wewnętrznego i 
zewnętrznego (podakwaryjnego).
9011.000  320,20 €

Odpieniacz DOC Skimmer 9016
Zalecany dla akwariów 
morskich do 1.600L.
Wymiary: dł. 125x szer. 
113X wys. 478mm
230V/50Hz (115V/60Hz), 22W 
Objętość przepływającej 
wody: 1.200l/h
Wydajność (powietrza): 650l/h
Objętość zbiornika na pianę 
odpieniacza: 1,4L
Uchwyt magnetyczny dla ścianek 
do 19mm. Wyposażony w elementy do zestawu 
wewnętrznego i zewnętrznego (podakwaryjnego).
9016.000  427,60 €

Odpieniacz DOC Skimmer 9021
Zalecany dla akwariów morskich do 2.100L. 
Wymiary: dł.125 x szer.226 x wys. 460mm
230V/50Hz (115V/60Hz), 44W
Objętość przepływającej wody: 2.400l/h
Wydajność (powietrza): 1.300l/h.
Zawiera dwa reaktory z odprowadzeniem 
piany wodnej. Dostawa w zbiorniku 
zapasowym 5002.25 (nadającym 
się na zbiornik do piany), z wężem 
odprowadzającym 2 x 40cm, 
uchwytem magnetycznym do ścianek 
o grubości do 19mm wraz z elementami do urządzenia 
w szafkach podakwaryjnych. Jeżeli zbiornik na pianę 
będzie stał daleko od odpieniacza np.: Zabudowa 
w akwarium, zalecamy jako dodatek 2X1075/2
9021.000  501,80 €
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Nano DOC Skimmer
Seria „Nano” jest przeznaczona do stosowania w biotopach rafowych do 200 litrów. Pracuje bez wyrządzania szkód 
planktonowi. DOC Skimmer 9002 oczyszcza wodę akwarium z zanieczyszczeń organicznych, takich jak proteiny i celuloza, 
do 80%. Zajmuje mało miejsca w akwarium i jest łatwy w obsłudze. Dzięki swej konstrukcji model ten jest bardzo cichy.  
W opakowaniu: urządzenie gotowe do montażu z uchwytem magnetycznym do ścianek akwarium do 12mm grubości.

Zasada działania
Przez strumień wodny pompy Silence zostaje wytworzona, 
przy pomocy dyszy, drobnopęcherzykowa  mieszanina wody 
z powietrzem, która przechodząc przez nowoskonstruowany 
system refleksyjny, rozładowuje się w łatwym do czyszczenia 
zbiorniku na pianę. Przez otwory na dnie i w tylnej części, 
dyfunduje bogata w białko woda z akwarium do odpieniacza. 
Ochrania to plankton i nadaje się szczególnie dla akwariów 
hodowlanych z żywym planktonem.

DOC Skimmer 9002
Zalecany dla akwariów morskich od 40 do 200 litrów.
Wymiary: 125 x 55 x 338mm,
Głębokość zanurzenia około  180mm do 220mm,
230V/50Hz (115V/60Hz) 8W,
objętość zbiornika na osadzająca się pianę: 0,3L,
wydajność: 150l/h.
9002.000  117,40 €

Wraz z pompą SILENCE
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Nano DOC Skimmer Classic DOC Skimmer
Odpieniacze z serii Classic DOC Skimmer pracują na zasadzie rotacji poziomej zastosowanej w pierwszej generacji, 
uzupełnionej o nowy e-jet Hydrofoamer. Mimo swych małych wymiarów mają dużą wydajność odpieniania i nadają się do 
akwariów hodowlanych z żywym planktonem. Odpieniacze DOC Skimmer classic można łatwo umieścić w akwarium, w 
mało widocznym miejscu na głębokości od 60 do 90mm. Mogą być także stosowane w zestawach podakwaryjnych i są 
odporne na wahania poziomu wody w granicach +/- 20mm bez konieczności nowego ustawiania wydajności powietrza. We 
wszystkich odpieniaczach TUNZE® DOC Skimmer classic pojemnik na pianę i reaktor pianowy stanowią jeden element. W 
zestawie: urządzenie wraz z uchwytem gotowe do montażu na ściankach pionowych lub do poziomych ramek szklanych 
o grubości do 19mm.

Zasada działania
W roku 1963 został opracowany przez TUNZE® pierwszy 
odpieniacz białka z własnym wytwrzaniem  powietrza. W tym 
rotacyjno-dyszowym odpieniaczu, zostaje wytwarzana przez 
twardy strumień wody pochodzący z pompy ciśnieniowej, 
niezmienna mieszanina drobnych pęcherzyków powietrznych, 
kóra zostaje  w zbiorniku odpieniacza efektywnie 
rozładowana. Woda zostaje uwolniona od cząsteczek białka 
przy pomocy wbudowanej rury kontaktowej. Zaopatrzenie 
w wodę akwaria zostaje realizowane automatycznie dzięki 
tak zwanemu ciśnieniu molekularnemu (dyfuzji). Wynalazek 
TUNZE®, odpieniania kontaktowego, zapobiega wsysaniu 
żyjącego planktonu do obiegu pompy.

Odpieniacz DOC Skimmer 9206
Dla akwariów morskich do 600L.
Wymiary: dł. 280 x szer. 157 x wys. 205mm 
Głębokość zanurzenia: Ok. 60-90mm.,
230V/50Hz (115V/60Hz) 12W,
Wydajność (powietrza): 500l/h
9206.000  251,10 €

Odpieniacz DOC Skimmer 9211
Zalecany dla akwariów morskich do 1.100L. 
Wymiary: dł. 280 x szer. 157 x wys. 235mm
Głębokość zanurzenia: ok.60-90mm,
230V/50Hz (115V/60Hz) 22W,
Wydajność (powietrza): 650l/h
9211.000  318,00 €

Oprzyrządowanie dodatkowe, na zamówienie.

Odprowadzenie piany
z reaktorem, do zastosowania w 
DOC Skimmer 9011, 9016, 9211 
i  9410. z 90° kolankiem, wężem 
odpływowym ø40mm x 40cm.
9020.140  98,40 €

Wąż odprowadzający
w komplecie: specjalny wąż 
odprowadzający ø40mm x 
2m z obejmą i uchwytem.
1075/2  43,30 €
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DOC Skimmer
Odpienianie, filtracja oraz wentylacja akwarium z wodą morską bez dopływu prądu jest niemożliwa. Jednak nie ma 
bardziej oszczędnego urządzenia niż TUNZE® DOC Skimmer 9410. DOC Skimmer zużywa zaledwie 11W (15W) energii 
elektrycznej. Do tego nie wymaga specjalnej instalacji, jest bardzo cichy, wygodny w obsłudze i ładny.

DOC Skimmer 9410 odpieniacz wbudowany w akwarium

Pojemnik na pianę ø160 mm o 
dużej pojemności, zawiera reaktor 
pianowy, łatwy do wyjęcia.

Gniazdko do podłączenia generatora 
ozonu. Ozon poprawia odpienianie i 
usuwa jednocześnie żółte substancje 
zanieczyszczające akwarium.

Pierścień Booster umożliwia łatwą 
regulację wydajności, co pozwala 
według zapotrzebowania dopasować 
wewnętrzny poziom wody w celu 
uzyskania bardziej wilgotnej piany.

Łatwy do wyciągania postfiltr 
w miejscu ujścia piany 
umożliwia perfekcyjną, 
mechaniczną filtrację za 
pomocą 300µm włókna 
waty nylonowej z niewielką 
ingerencją biologiczną. 
Zapobiega tworzeniu się 
niepożądanych substancji 
oraz azotanów przy dłuższych 
przedziałach czasowych w 
oczyszczaniu. Filtr można wypełniać 
takimi środkami jak: węgiel 
aktywny lub adsorber fosforanu.

W komorze mieszania z 
rozdzielaczem strumienia 
wody zbierają się duże ilości 
materiału organicznego.

Stabilna podstawa służy również 
redukcji prędkości przepływu wody 
w dolnej części odpieniacza.

TUNZE® Hydrofoamer 
Silence 9410.04 to specjalnie 
zaprojektowana pompa do 
odpieniacza protein. Hydrofoamer 
generuje dużą ilość małych 
pęcherzyków powietrza o 
średnicy od 0,1 do 0,3mm. Dla 
wydajności powietrza 600l/h 
wystarczy energia o mocy 11W 
(15W),co stawia urządzenie to 
na czołowym miejscu wśród 
innych tego rodzaju produktów. 
Gwarantując przepływ wody 
900l/h służy również jako pompa 
zaopatrzeniowa, począwszy od 
wody w akwarium do odpieniacza.

Komora przejściowa z 
dozownikiem wody: opatentowany 
Anti Overfoaming System 
zapobiega przegrzaniu się 
odpieniacza i reguluje wydajność 
piany w zależności od stanu 
i napięcia powierzchniowego 
wody. Odpieniacz funkcjonuje 
samodzielnie, regulując 
automatycznie swój optymalny 
stopień działania.

DOC Skimmer 9410
Zalecany do akwariów morskich do 1 000L.
Zanurzenie od 140 do 240mm, wymiary bez postfiltra: dł. 250 x szer. 180 x wys. 15mm, 230V/50Hz, 11W, przepływ wody: 
900l/h, (115v/60Hz, 15W, przepływ wody: 264 USgal./h), przepływ powietrza: 600l/h, objętość zbiornika na pianę: 0,7L.
9410.000  302,60 €

Oprzyrządowanie dodatkowe, na zamówienie
Odprowadzenie piany
z reaktorem, do zastosowania w DOC Skimmer 
9011, 9016, 9211 i  9410. z 90° kolankiem, 
wężem odpływowym ø40mm x 40cm.
9020.140  98,40 €

Worek postfiltra
300µm włókna waty 
nylonowej, nadającej się do 
postfiltra wymiennego
9410.200  13,90 €
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DOC Skimmer
Odpieniacze DOC Skimmer 9415 i 9430 charakteryzują się bardzo kompaktową budową przy jednocześnie wysokiej 
wydajności, dzięki czemu mogą być łatwo zamontowane w każdym zestawie filtracyjnym. Współpracują z pompami 
TUNZE® Hydrofoamer 9420.04 lub 9430.04, które zapewniają jednocześnie produkcję piany i cyrkulację wody.
Modele DOC Skimmer 9480 współdziałają z TUNZE® Hydrofoamer 9420.04 a otwarty obieg wody osiąga przepływ wody 
5 200l/h. W opakowaniu: urządzenie gotowe do montażu z zestawem do czyszczenia.

Pojemnik na pianę o dużej 
pojemności, zawiera reaktor 
pianowy, łatwy do wyjmowania.

Łatwy do wyciągania 
postfiltr w miejscu 
ujścia piany umożliwia 
perfekcyjną, mechaniczną 
filtrację za pomocą 300µm 
włókna waty nylonowej 
z niewielką ingerencją 
biologiczną. Zapobiega 
tworzeniu się niepożądanych 
substancji oraz azotanów 
przy dłuższych przedziałach 
czasowych w oczyszczaniu. 
Filtr można wypełniać takimi 
środkami jak: węgiel aktywny 
lub adsorber fosforanu.

Komora przejściowa z dozownikiem 
wody: opatentowany Anti 
Overfoaming System zapobiega 
zagotowaniu się odpieniacza 
i reguluje wydajność piany w 
zależności od stanu i napięcia 
powierzchniowego wody. Odpieniacz 
funkcjonuje samodzielnie, 
regulując automatycznie swój 
optymalny stopień działania.

Hydrofoamer Silence stawia 
generator powietrza na 
czołowym miejscu wśród innych 
produktów tego rodzaju.

Wewnętrzny cylinder mieszający 
stabilizuje tworzenie się piany w 
obudowie i zapewnia odpływ wody 
bez pęcherzyków powietrza.

Stabilna podstawa służy również 
redukcji prędkości przepływu wody 
w dolnej części odpieniacza.

„Anti Overfoaming System” w trzech fazach

Zwykła produkcja piany: piana 
przesuwa się równomiernie w 
kierunku pojemnika odpieniacza.

Overfoaming A: wytwarzanie 
piany wzrasta w związku z 
napięciem powierzchniowym 
wody i usuwa pęcherzyki 
powietrza z reaktora pianowego.

Overfoaming B: produkcja 
piany wzrasta w dalszym 
ciągu, proces tworzenia się 
baniek zostaje zatrzymany, a 
produkcja piany zmniejsza się.

Po ulepszeniu parametrów wody, odpieniacz przyjmuje swój zwykły tryb działania.
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DOC Skimmer
DOC Skimmer 9415
Zalecany do akwariów morskich do 1500L.
Głębokość zanurzenia: od 100 do 200mm bez regulacji.
Wymiary: dł.340 x szer.300 x wys.440mm,
230V/50Hz, 15W, ilość przetłoczonej wody: 900l/h,
Zasysanie powietrza: 1000l/h,
Objętość zbiornika na pianę: 2L.
9415.000  502,20 €

DOC Skimmer 9430
Zalecany do akwariów morskich do 3000L.
Głębokość zanurzenia od 100 do 200mm.
Wymiary: dł. 350 x szer. 300 x wys. 490mm,
230V/50Hz, 24W, (115V/60Hz, 32W) przepływ wody: 1500l/h,
Przepływ powietrza: 1400l/h,
Bezpieczny pojemnik na pianę: 2L.
9430.000  575,60 €

Odpieniacz DOC Skimmer 9480
Zawiera dwa urządzenia Hydrofoamer Silence 9420.04, 
zalecany dla akwariów morskich o pojemności do 8 000L.
Głębokość zanurzenia od 160 do 370mm, 
wymiary: dł. 530 x szer. 500 x wys. 700, 
230V/50Hz (115V/60Hz), 60W, przepływ wody: 5 200l/h 
Przepływ powietrza: 3 400l/h, objętość zbiornika na pianę: 7L.
9480.000  1.228,30 €

440mm

350mm

300mm

490mm

350mm

300mm

500mm

530mm

700mm

NEW GENERATION

NEW GENERATION
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Hydrofoamer Silence
TUNZE® Hydrofoamer Silence to pompy specjalnie opracowane dla odpieniaczy białek TUNZE® DOC Skimmer i Master 
DOC Skimmer. Mogą być także sprzedawane jako standardowe dyspergatory dołączone do każdego rodzaju odpieniacza. 
Charakteryzują się szczególnie dużą wydajnością przepływu powietrza, niskim zużyciem energii oraz cichą pracą.
Tabele wydajności zawierają tolerancję +/-15% W zależności od reaktora odpieniacza wydajność słupa wody może się 
zmieniać na podstawie ciśnienia zwrotnego.

Hydrofoamer Silence
Zasilanie: 230V/50Hz (115V/60Hz) kabel 2m.
Maksymalna wydajność: 600l/h przy przepływie wody  900l/h 
ZUŻYCIE ENERGII: 11W (15W) przy wydajności 
600l/h i silniku z termostatem.
Wyjście pompy za pomocą gwintu 3/4‘ GAS.
Obudowa pompy z otworami i tłumikiem.
Napęd pompy: rotor magnetyczny, pokryty ceramiką.
Wyposażony w złączkę, węża i obejmy.
9410.040  140,30 €

Hydrofoamer Silence
Zasilanie: 230V/50Hz (115V/60Hz), kabel 2m.
Maksymalna wydajność powietrza: 1200l/h przy przepływie wody 1000l/h:
Zużycie energii: 15W przy wydajności 1200l/h i silniku z termostatem.
Wyjście pompy za pomocą gwintu 3/4‘ GAS.
Obudowa pompy z otworami i tłumikiem.
Napęd pompy: jednoczęściowy rotor z wysokowydajnym 
magnesem pokryty ceramiką.
Wyposażony w złączkę i tłumik.
9420.040  173,20 €

Hydrofoamer Silence
Zasilanie: 230V/50Hz (115V/60Hz), kabel 2m.
Maksymalna wydajność powietrza: 1600l/h przy przepływie wody 2000l/h:
Zużycie energii: 24W (32W) przy wydajności 1600l/h i silniku z termostatem.
Wyjście pompy za pomocą gwintu 3/4‘ GAS.
Obudowa pompy z otworami i tłumikiem.
Napęd pompy: jednoczęściowy rotor z wysokowydajnym 
magnesem pokryty ceramiką.
Wyposażony w złączkę i tłumik.
9430.040  206,10 €

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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 Skimmer Kit
TUNZE® Skimmer Kit 15 – zestaw filtracyjny (szafkowy) usuwający zabrudzenie z obiegu wody w akwarium za pomocą 
DOC Skimmer 9410 z postfiltrem. Stworzony specjalnie dla zbiorników z rafą od 200 do 500 litrów. Wymaga niewielkiego 
przygotowania, m.in. zamontowania łączy doprowadzających i odprowadzających wodę. Niewielkie rozmiary urządzenia 
umożliwiają łatwą integrację zarówno w standardowych meblach, jak również w meblach robionych na zamówienie.

Odpływ i dopływ znajdują 
się po tej samej stronie.

Pokrycie zapobiega powstawaniu 
wilgoci w szafce awaryjnej.

Postfiltr w miejscu ujścia 
piany umożliwia perfekcyjną, 
mechaniczną filtrację za 
pomocą 300µm włókna waty 
akrylowej z niewielką ingerencją 
biologiczną zapobiega 
tworzeniu się niepożądanych 
substancji oraz azotanów 
przy dłuższych przedziałach 
czasowych w oczyszczaniu. 
Filtr można wypełniać takimi 
środkami jak: węgiel aktywny 
lub adsorber fosforanu.

Zamontowany regulator poziomu 
wody z sensorem optycznym.
Urządzenie sterujące pokazuje 
wszystkie funkcje przez 
zapalające się diody
i ostrzega akustycznie przy 
zakłóceniach w pracy.

Odpieniacz DOC Skimmer 9410 
do akwariów do 1 000 litrów.

Regulowana pompa obiegowa 
Silence 1073.020
(2400 l/h, wys. maks. 2 m).

Zbiornik szklany, pojemność 
bezpieczna 21 litrów, wymiary: 
dł. 32 x szer. 30 x wys. 46 cm.

Skimmer Kit 15
do akwariów morskich z koralami twardymi 
o pojemności do 500 litrów
Akwarium 1591.100 (300 x 320 x 460mm)
Bezpieczna objętość 21 litrów
DOC Skimmer z filtrem wymiennym
Osmolator z czujnikiem na podczerwień
i sygnałem alarmowym
Pompa obiegowa Silence 1073.020
(2400l/h, wys. maks.2m)
Zbiornik zapasowy 5002.25
Łączne zużycie energii 41W
0015.000  635,50 €
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TUNZE® Compact Kits – filtracyjne zestawy szafkowe do uzdatniania wody słodkiej i morskiej. Kompletnie zmontowane, 
wymagają jedynie drobnego przygotowania do użytku, jak: napełnienie bioreaktora, podłącznie przypływu i odpływu wody. 
Ich niewielkie wymiary umożliwiają proste wkomponowanie w meblach standardowych oraz robionych na zamówienie. 
Wszystkie zestawy filtrcyjne TUNZE® Compact Kits bazują na bezpośrednim odprowadzaniu zanieczyszczeń z obiegu 
wody w akwarium przy zastosowaniu niewielkich wydajnych urządzeń. W modelach z bioreaktorem gwarantowana jest 
redukcja i stabilizacja azotanu poprzez procesy biologicznej odnowy. Szafkowe zestawy filtracyjne TUNZE® przyczyniają 
się do rozwoju życia organizmów w akwarium i wspierają biodynamikę biotopu.

Odpieniacz Comline 
DOC Skimmer 9011 dla 
akwariów do 1100 litrów.

Pompa obiegowa 
Silence 1073.020 z 
możliwością regulacji
(2.400l/h, wys. maks 2m).

Komora dopływowa z możliwością 
innego wykorzystania.

Zbiornik o zwartej budowie z pojemnością 
zabezpieczjącą  21 litrów, wymiary:  32 x 30 x 46cm.
Odprowadzenie i doprowadzenie są usytułowane 
na jednej stronie, pokrywa zapobiega 
wilgotności w szafce podakwaryjnej.

Filtr Comline 3166.500 z 
pompą Turbelle ® e-jet 1605, 
szybka wymiana filtra.

Mały wkład filtra - duża 
powierzchnia filtracyjna

Bioreaktor 3179 do 
rozkładu azotanu

Zamontowany regulator poziomu 
wody z sensorem optycznym.
Urządzenie sterujące 
pokazuje wszystkie funkcje 
przez zapalające się diody
i ostrzega akustycznie przy 
zakłóceniach w pracy.

Compact Kit 16
Dla akwariów morskich do 500 litrów.
Akwarium 1691.100 (300 x 320 x 460mm)
Bezpieczna objętość 21 litrów
Odpieniacz DOC Skimmer 9011
Filtr Comline 3166.000
Pompa Turbelle ® e-jet 1605
Bio Hydroreaktor Comline 3179
Bio-połączenie 3178.71
Osmolator 3155 z czujnikiem na podczerwień 
i sygnałem alarmowym
Pompa obiegowa Silence 1073.020
(2400l/h, wys. maks.2m)
Zbiornik zapasowy 5002.25
Łączne zużycie energii 64W
0016.000  927,60 €
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 Compact Kit
Compact Kit 18
Do akwarium morskiego z koralami miękkimi 
i rybami o pojemności do 1000 litrów
Akwarium 1891.100 (490 x 320 x 460mm)
Bezpieczna objętość 45 litrów
Odpieniacz DOC Skimmer 9021
Zbiornik zapasowy 5002.100 do 
odprowadzania piany wodnej
Filtr Comline 3167.000
Pompa Turbelle ® e-jet 3005
Bio Hydroreaktor Comline 3179
Bio-połączenie 3178.71
Osmolator 3155 z czujnikiem na podczerwień 
i sygnałem alarmowym
Pompa obiegowa Silence 1073.040
(3000l/h, wys. maks.3m)
Zbiornik zapasowy 5002.25
Łączne zużycie energii 110W
0018.000  1.597,10 €

Compact Kit 18.7
Do akwariów morskich z koralami 
twardymi o pojemności do 1.000 litrów
Akwarium 1891.100 (490 x 320 x 460mm)
Bezpieczna objętość 45 litrów
Odpieniacz DOC Skimmer 9021
Zbiornik zapasowy 5002.100 do 
odprowadzania piany wodnej
Filtr Comline 3167.000
Pompa Turbelle ® e-jet 3005
Automat wapniowy Comline 3170
Bio-połączenie 3178.71
Osmolator 3155 z czujnikiem na podczerwień 
i sygnałem alarmowym
Pompa obiegowa Silence 1073.040
(3000l/h, wys. maks.3m)
Zbiornik zapasowy 5002.25
Łączne zużycie energii 118W
0018.700  1.764,70 €
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Odprowadzenia TUNZE z odsysaniem powierzchniowym są 
idealnym rozwiązaniem bezciśnieniowego doprowadzania 
wody pod akwarium. Odprowadzane zostaje około 50% 
wody z powierzchni i 50% wody z dna. Przez odprowadzenia, 
odpływa tylko tyle wody ile zostaje wpompowane do 
akwarium. Dzięki chroniącej przed światłem konstrukcji, ich 
praca przebiega praktycznie bezobsługowo.
Odprowadzenia TUNZE są wysyłane w stanie gotowym 
do podłączenia, z opisem przykładów podłączeń, bez rur 
doprowdzających i odprowazających.
W akwariach powyżej 600 litrów powinno się użyć dwóch 
systemów odprowadzających. Po zewnętrznej stronie 
odprowadzenia mogą być podłączone zwyczajne rury. Ze 
względu na zmniejszenie szumu polecamy nasz zestaw 
węży odprowadzających 1075/2. Dla doprowadzenia 
polecamy nasz komplet rur doprowadzających 1073. W 
tym komplecie znajdą Państwo także wąż do podłączenia 
pompy z zestawu filtracyjnego do szafek podakwaryjnych.

Overflow Box
Odprowadzenie wody z powierzchni i dna zbiornika 
poprzez zasysanie o wydajności do około 1.200l/h. 
Łatwy do zamocowania, gdyż nie wymaga wiercenia 
otworu w ściance akwarium. Działa również po 
przerwaniu pracy pompy obiegowej. Z dodatkową rurą 
przelewową 1001.74, patrz wyposażenie filtra, możliwe 
jest uzyskanie wydajności do 1500l/h przy ø 40mm.
Aby ułatwić sobie instalację i uzyskać tryb cichego 
działania polecamy zestaw węży odprowadzających 
1075/2.
1074/2  128,10 €

Wall Overflow
Montaż odprowadzenia wody z powierzchni i dna 
zbiornika o wydajności do około 1.500l/h przy ø 40mm, 
wymaga otworu o średnicy 43-45mm w ściance tylnej 
lub bocznej akwarium.
Aby ułatwić sobie instalację i uzyskać tryb cichego 
działania polecamy zestaw węży odprowadzających 
1075/2.
1076/2  108,30 €

Central Overflow
Odpływ centralny do odprowadzenia wody z powierzchni 
i dna zbiornika o wydajności do około 1.500l/h. 
Przeznaczony do urządzeń z wewnętrzną, centralną rurą 
odprowadzającą. Wyposażony w dodatkową złączkę dla 
rury PCW o średnicy 40mm. 
Dla kompletnej instalacji polecamy połączenie gwintowe, 
rurkę i wąż 1077.10.
1077.000  108,30 €

Połączenie gwintowe, rura i wąż
dla odprowadzenia 1077, w składzie: połączenie 
gwintowe  40/50mm (otwór w szklanym dnie 1 ¾, około 
ø 55mm) i rura pionowa  ø40mm x 1m. Ponadto to: 
wąż odprowadzający ø40mm x 1m i obejma ze stali 
nierdzewnej. Sprzedaż bez opisu montażu, dlatego 
wymagane doświadczenie fachowe.
1077.100  57,90 €

80mm
(3.1 in.)
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Wąż odprowadzający
w komplecie: specjalny wąż odprowadzający 
ø40mm x 2m z obejmą i uchwytem.
1075/2  43,30 €

Zestaw rur doprowadzających
w komplecie: 4 rury ø25mm x 1m i 3 kolanka proste 
ø25mm, 7 kolanek 90°, wąż łączący i obejmy
1073.000  80,40 €

Filtr Outlet
Filtr wstępny mechaniczny dla wszystkich zbiorników 
filtracyjnych szafek podakwaryjnych, umieszczany 
bezpośrednio po wężu odprowadzenia TUNZE®, z 
wymienialnym postfiltrem z 300µm włókien waty nylonowej.
1075.500  64,70 €

Worek postfiltra
300µm włókna waty nylonowej, nadającej 
się do postfiltra wymiennego
9410.200  13,90 €

Turbelle® dodatki dla filtrów
Dla przedłużenia rur w akwariach o wys. powżej 
50 cm, na zamówienie dodatkowe:

Koszyk ssawny, 12cm
1001.790  8,90 €
Trójnik prosty
1001.800  5,40 €
Rura dla Turbelle®
1001.760  5,10 €
Złączka prosta ø21/25mm
1001.780  2,00 €
Wąż silikonowy ø22x28mmx2m
Służy jako wąż dopływowy, który w łatwy sposób łączy 
pompę obiegową z akwarium. Zastosowanie do wszystkich 
zestawów filtracyjnych. Odporny w 100% na wodę morską.
1073.200  36,80 €
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Małe i regulowane pompy cyrkulacyjne TUNZE® pokrywają zapotrzebowanie rynku na ten produkt w różnym zakresie jego 
stosowania np. do: filtrowania wody w akwarium, fontanny pokojowej, tworzenia obiegów i kaskad wodnych w modelarstwie 
oraz do zastosowania przemysłowego. Przy ich produkcji szczególną uwagę zwrócono na jakość pompy i jej długotrwałe 
użytkowanie. Małe pompy obiegowe TUNZE® stworzone zostały według najbardziej surowych, międzynarodowych norm 
bezpieczeństwa.

Uniwersalna pompa Mini 5024.04
Wydajność pompy: 150 - 300l/h
Zużycie energii: 5W
Wysokość słupa wody: 0,7m, rura 
spustowa: dł.16mm, ø13/10,5mm
Napięcie / częstotliwość: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Długość kabla: 2m
Wymiary bez dyszy i przyssawek: 44 x 43 x 42mm
5024.040  15,70 €

Pompa obiegowa Silence
Wydajność pompy: 150-800 l/h
Zużycie energii: 3-8W
Wysokość słupa wody: 1,25 m
Napięcie / częstotliwość: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Długość przewodu: 2 m
Wymiary bez dyszy i przyssawek: 87 x 67 x 48 mm
1073.008  32,40 €

Mimo, że w akwariach często używa się pomp obiegowych użytkownicy rzadko biorą pod uwagę ich wydajność. Dzisiejszy 
stan techniki pozwala jednak na stwierdzenie, że podstawowe komponenty mogą zużywać bardzo dużo energii: Na 
przykład pompy akwaryjne pracują przez 24 godziny. 
Tanie bądź niedopracowane pompy z silnikiem synchronicznym mogą marnować dużą część pobranej energii, podczas 
gdy pompy i silniki w technologii high-tech pozwalają na zaoszczędzenie tej energii w dłuższym przedziale czasowym. 
Energooszczędna pompa Comline® stworzona została specjalnie do filtrów wewnętrznych, charakteryzuje się niewielką 
ilością ciepła oddawanego do akwarium i gwarantuje niezawodność, brak konieczności częstych konserwacji oraz niskie 
zużycie prądu. Wydajność pompy można regulować ręcznie między 30 a 100% a jej zwarta budowa pozwala na łatwe 
wbudowanie urządzenia do filtra Comline® Filter lub innego filtra wewnętrznego.

Comline® Pump
Wydajność pompy: 250 - 850l/h
Zużycie energii: 2,5 - 4,5W
Wysokość słupa wody: 0,7m
Napięcie/częstotliwość: 230/50Hz
Długość kabla: 2m
Wymiary bez dyszy: 60 x 60 x 40mm
Dysza: ø13mm
0900.000  30,00 €

Do zastosowania w 
wodzie lub na zewnątrz
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Technika akwaryjna oferuje dzisiaj wiele pomp uniwersalnych o różnej wydajności i formach.  Pompy obiegowe TUNZE® 
Silence łączą w sobie wszystkie korzyści, których można się spodziewać przy nowoczesnych, o dużej mocy pompach 
uniwersalnych do akwariów z wodą morską i słodką. Przy ich produkcji szczególną uwagę zwrócono na jakość pompy i jej 
długotrwałe użytkowanie. Pompy obiegowe TUNZE® stworzone zostały według najbardziej surowych, międzynarodowych 
norm bezpieczeństwa.

Cichy tryb pracy, magnetyczny 
rotor pokryty ceramiką.

Do zastosowania w 
wodzie lub na zewnątrz.

Regulowana wydajność.
Stabilne umocowanie 
za pomocą czterech 
przyssawek.

Niskie zużycie energii.

Ergonomiczny design

Gwint ¾“ GAS, podłączenie 
do złączek rurowych PVC, np. 
reaktorów wapiennych, filtrów, etc.

Tabele wydajności pomp Silence
Tabele wydajności zawierają tolerancję +/-10%

Pompa obiegowa Silence
Wydajność pompy: 200-2400 l/h
Zużycie energii: 14-30W
Wysokość słupa wody: 2 m
Napięcie / częstotliwość: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Długość przewodu: 2 m
Wymiary bez dyszy i przyssawek: 118 x 94 x 75 mm
1073.020  78,30 €

Pompa obiegowa Silence
Wydajność pompy: 300-3000 l/h
Zużycie energii: 16-42W
Wysokość słupa wody: 3 m
Napięcie / częstotliwość: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Długość przewodu: 2 m
Wymiary bez dyszy i przyssawek: 118 x 94 x 75 mm
1073.040  132,00 €
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Pompa obiegowa Silence electronic to pompa o elektronicznie regulowanych obrotach z bezpiecznym napięciem. Można 
ją zamontować w każdym akwarium, posiada silnik regulowany mikroprocesorem, dlatego może być nazwana „inteligentną 
pompą”: elektryczny silnik automatycznie dopasowuje liczbę obrotów do obciążenia pompy, wybierając najbardziej 
optymalny stopień wydajności przy najniższym zużyciu energii. Zużycie energii jest około 50% niższe niż w zwyczajnych 
silnikach pomp. Po zablokowaniu, pompa wyłącza się automatycznie. Po usunięciu blokady pompa rusza automatycznie 
po upływie 20 sekund. Pompa posiada funkcję Fish Care, która podczas postoju urządzenia wykonuje co 20 sekund jeden 
obrót wirnika. 
Pompa sterowana Multicontrollerem 7095, 7096 oraz Wavecontrollerem 7092.

Pompa obiegowa Silence electronic
Wydajność cyrkulacyjna przy 18V: 900-2200 l/h
Wydajność cyrkulacyjna przy 24V: 1100-3000 l/h
Wys. maks. przy 18V: 2,5 m
Wys. maks. przy 24V: 3,9 m
Zużycie energii przy 18 V: maks. 26W
Zużycie energii przy 24 V: maks. 43W
Napięcie / częstotliwość: 100-240V/50-60Hz
Długość przewodu: 5 m
Wymiary bez dyszy i przyssawek: 
118 x 94 x 75 mm
1073.050  199,80 €

Tabele wydajności pomp Silence
Tabele wydajności zawierają tolerancję +/-10%

Dodatkowe zasilanie do pompy obiegowej 
Silence 1073.05 – Safety Connector
Pompa Silence 1073.05 wyposażona jest w silnik elektryczny. 
Pompa może być zasilana każdym źródłem prądu stałego 
(bateriami, bateriami słonecznymi) o mocy od 10 do 24 V. Dla 
bezpiecznego podłączenia pompy polecamy złącze Turbelle® 
Safety Connector Art. nr 6105.50, które posiada bezpiecznik 
4A. Safety Connector umożliwia normalne działanie pompy za 
pomocą zasilacza TUNZE®, w przypadku awarii prądu włącza 
automatycznie baterię lub inne źródło prądu zaopatrujące w 
moc.

Oprzyrządowanie dodatkowe, na zamówienie

Safety Connector
Umożliwia normalne działanie pompy za pomocą zasilacza 
TUNZE®. W przypadku awarii prądu włącza automatycznie 
baterię lub inne źródło zasilania prądem stałym.
6105.500  46,60 €

Cable Safe
chroni  połączenia wtykowe TUNZE® przed bryzgającą 
wodą. Urządzenie przeznaczone specjalnie do podłączenia 
pomp Turbelle®.
6105.600  9,50 €

+        -
12 - 24 V
Battery
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Pompa obiegowa TUNZE® Silence PRO 1073.11 została stworzona dla filtrów akwariowych z wysokim slupem wody. 
Idealna dla sklepów zoologicznych, zoo, dużych akwariów lub jeśli urządzenie filtracyjne znajduje sie pod akwarium czy 
nawet jest umieszczone w piwnicy a samo akwarium w pokoju. 
Ta pompa to wypadkowa wydajności i jakości. Przy niewielkiej konserwacji pracuje niezawodnie przez cztery lata. To 
uniwersalna pompa silnikowa do akwariów morskich i słodkowodnych, montowana w wodzie lub na zewnatrz i jak wszystkie 
pompy Silence charakteryzuje się szczególnie cichą pracą.

Bardzo wydajny silnik 
synchroniczny. Ochrona 
przed pracą na sucho 
i blokowaniem się.

Gwint  1 ½“ GAS, podłączenie do 
złączek rurowych PCV, filtrów, etc.

Ergonomiczny design, 
zwarta budowa.

3 m kabel PCV.

Stabilne umocowanie za pomocą 
czterech przyssawek.

Silence PRO
Wydajność pompy: 11 000 l/h
Zużycie energii: 95-125W
Wysokość słupa wody: 4,65m, Gwint 1 ½“  GAS
Napięcie / częstotliwość: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Długość przewodu: 3 m
Wymiary bez dyszy i przyssawek: 242 x 120 x 16mm
1073.110  344,40 €

Tabela wydajności Silence PRO
Tabele wydajności zawierają tolerancję +/-10%

Wyposażenie dodatkowe 
(odrębne zamówienie)

Obudowa zasysacza
1073.114  31,40 €

Do zastosowania 
w wodzie lub 
na zewnątrz.

Jednoczęściowy rotor z 
wysokowydajnym magnesem 
pokryty ceramiką.
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 Water Level Alarm
Wyłącznik krańcowy poziomu wody, o nazwie Water Level Alarm, służy jako uzupełnienie i zabezpieczenie urządzeń 
napełniających wodę. W razie awarii, zostają odłączone wszystkie urządzenia pobierające energię przez gniazdko 
przełączające, poza tym włącza się sygnał ostrzegawczy i świeci się czerwona dioda. Proszę jednak pamiętać że 
wyłącznik krańcowy poziomu wody nie jest urządzeniem, które wyrównuje nieprawidłowości instalacji czy też niedbałą 
obsługę urządzeń elektrycznych.

Wyłącznik krańcowy poziomu wody (Water Level Alarm) zabezpiecza zestawy filtracyjne w akwarium lub 
w szafkach podakwaryjnych przed pracą na sucho i pomaga zapobiegać szkodom, które mogą powstać 
np.: przez niezamierzone wypompowanie pojemnika filtracyjnego. Wyłącznik krańcowy poziomu wody 
może także uchronić przed pracą na sucho jeżeli zabraknie wody w zbiorniku wyrównawczym.

W zestawach filtracyjnych dla szafek podakwaryjnych zabezpiecza akwarium przed 
przelaniem, np.: w razie zapchania się przewodów odprowadzających.

Wyłącznik krańcowy poziomu wody, może nadzorować zainstalowane urządzenie wyrównawcze 
(Osmolator) z dużym zapasem wody i pracować jako zabezpieczenie przed przelaniem.

Water Level Alarm
Wyłącznik krańcowy poziomu wody posiadający 
3 czujniki: jeden zabezpieczający przed pracą na 
sucho i dwa zabezpieczające przed przelaniem. 
Każdy czujnik posiada uchwyt naklejany do 
zbiornika silikonem lub zaciskowy do zamocowania 
na pionowych lub poziomych ściankach zbiornika. 
Uchwyty mogą być połączone. Jednostka operująca 
wyposażona jest w wyświetlacz elektroniczny dla 
każdego czujnika i sygnał ostrzegawczy. Gniazdko 
przełączające posiada wydajność dla pomp do 230V, 
1800W (przy 115V, 900W).
7607/2  178,70 €
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Działanie czujników

A= normalny stan wody w zbiorniku filtracyjnym

B= sensor pracy na sucho „too low“ poniżej 
normalnego poziomu wody C zabezpiecza 
zestaw filtracyjny przed awarią urządzenia 
wyrównującego poziom wody

C= drugi sensor przelewowy „too high“ w zbiorniku 
filtracyjnym zabezpiecza przed niewyłączeniem 
się urządzenia wyrównującego poziom wody

D= normalny stan wody w akwarium

E= sensor przelewowy „too high“ w akwarium 
zabezpiecza np.: przed niedrożnym odpływem

C

B

A

E
D

Filter Aquarium
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W małych akwariach ważne jest stabilne wyrównywanie parowania, gdyż te reagują mocno na ciągle zmieniającą 
się koncentrację soli. Dlatego Osmolator® Nano został specjalnie opracowany z uwzględnieniem tego czynnika. Jest 
regulatorem poziomu wody z tylko jednym czujnikiem i wyposażono go w sterujący procesami urządzenie Controller, które 
chroni przed przelaniem wody. Przeznaczone do Nano akwariów lub małych akwariów do 200 litrów.

Osmolator® nano
Regulator poziomu wody z tylko jednym czujnikiem do nano akwariów lub małych akwariów do 200 litrów, montowany w 
zestawach filtracyjnych lub bezpośrednio na obrzeżu akwarium, w zestawie: osmolator gotowy do montażu z zasilaczem 
sieciowym 11V, niskonapięciowa pompa dozująca, wąż 3m, uchwyt magnetyczny do ścianek do 10mm i pokrywa ochronna 
dla czujnika.
3152.000  87,10 €

 Osmolator® nano

Oprzyrządowanie dodatkowe, na zamówienie

Pompa zastępcza
Zastępcza pompa dozująca 
z napięciem niskowoltowym 
3-12V DC dla Osmolatora, 
wydajność przy 11V, wężu 4mm: 
0,9m - 100l/h, 1,4m - 80l/h, 
1,9m - 58l/h, wys. max 3,6m.
5000.020  20,60 €

Zbiornik wyrównawczy 13L
Zbiornik 13L z pokrywą.  Wielkość 
wystarczająca dla otwartego 
akwarium 250L: jedno napełnienie 
wystarcza około jednego 
tygodnia. 27,7 x 24,2 x 27cm.
5002.100  9,80 €

Czujnik z uchwytem magnetycznym 
jest chroniony przed światłem i 
można go zamontować w dowolnym 
miejscu na ściance akwarium 
o grubości od 4 do 10mm.

Kontroler sterowany mikroprocesorem z dozorem 
czasowym dla akwariów poniżej 100 litrów lub do 
200 litrów, regulowany wewnętrznym jumperem.
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W 1985 firma TUNZE® stworzyła automat do uzupełniania poziomu wody w akwarium. Niektórzy uważali to odkrycie za 
zbędny dodatek… ale o jednym zapomnieli: delikatne zwierzęta w akwarium potrzebują stałego ciśnienia osmotycznego 
w swoich komórkach. Osmolator® (Osmotic Regulator) jest bardzo łatwy do zamontowania i posiada wszystkie funkcje w 
jednym kompletnym urządzeniu. Tylko Osmolator®, bazujący na 25 letnim doświadczeniu TUNZE może zagwarantować 
niezbędne bezpieczeństwo i niezawodność w działaniu.

Optyczny mikrosensor dokładnie 
rozpoznaje poziom wody.

Sterownik 5017 wyświetla 
wszystkie funkcje i ostrzega 
sygnałem o problemach.

Teraz z nowym uchwytem 
magnetycznym, bardzo 
łatwy do zamontowania!

Podwójne zabezpieczenie. Czynny sensor jest czujnikiem optycznym, 
który w razie pojawienia sie problemu wyłącza sensor bezpieczeństwa 
urządzenia i sygnalizuje ten fakt dźwiękiem. Jeśli pompa dozująca 
pracuje dłużej niż 10 minut, zostaje automatycznie wyłączona.

W zestawie z osmolatorem: kabel zasilający, pompa dozująca, wąż, controller, uchwyt magnetyczny do czujników. 
Potrzebujesz już tylko wiadra/zbiornika i wody!

Osmolator®
Regulacja poziomu wody za pomocą dwóch czujników. Nadaje się do  montażu: w kompletnych zestawach filtracyjnych, w 
filtrach Comline lub bezpośrednio na obrzeżu akwarium.
W zestawie: Osmolator gotowy do montażu z zasilaczem sieciowym, pompa dozująca, wąż, uchwyty dla czujników.
3155.000  184,30 €

Oprzyrządowanie dodatkowe, na zamówienie

Gniazdko do przełączeń 3150.11
Przy pomocy tego gniazdka można podłączyć niskonapięciową pompę dozującą, umieszczoną przy 
osmolatorze, do mocniejszej pompy. Gniazdko może być używane do przełączania pomp dozujących o 
230V maks.1.800W (115V/900W) np.: Turbelle® e-jet 805, 1205, Silence 1073.02, 1073.04 lub wężowych 
pomp dozujących.
3150.110  60,30 €

Pompa zastępcza
Zastępcza pompa dozująca z napięciem 
niskowoltowym 3-12V DC dla Osmolatora, 
wydajność przy 11V, wężu 4mm: 0,9m - 100l/h, 
1,4m - 80l/h, 1,9m - 58l/h, wys. max 3,6m.
5000.020  20,60 €

Zawór
Zawór wodny z napięciem 
niskowoltowym 9-12V DC zastępuje 
dołączoną do Osmolatora® pompę 
dozującą np. w sytuacji podłączenia 
kilku akwariów z przewodami 
ciśnieniowymi.
8555.200  77,00 €

 Osmolator®
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Calcium Dispenser
Dodawanie wody wapiennej jest jedną z metod podwyższania poziomu wapnia w 
wodzie akwaria morskiego. W odseparowanym pojemniku przy pomocy strumienia 
wody z pompy dozującej Osmolatora zostaje rozpuszczony wodorotlenek 
wapniowy. Calcium Dispenser jest montowany między pompą dozującą a wężem 
doprowadzającym. Woda wapienna zostaje systematycznie w małych ilościach 
doprowadzana do akwarium. Calcium Dispenser może być zamontowany 
w każdym zbiorniku wyrównawczym. Pojemnik Dispensera powinien być w 
odstępach od jednego do dwóch tygodni napełniany wodorotlenkiem wapniowym. 
Calcium Dispenser daje się łatwo łączyć z Calcium Automatem. Można przez to 
osiągnąć zarówno w dzień jak i w nocy szczególnie dobrą stabilność wartości pH. 
W opakowaniu: reaktor, wypełnienie wodorotlenkiem wapniowym, zamocowanie 
i podłączenie dla osmolatora, nadaje się dla akwariów z koralami twardymi do 
około 1000L. Wymiary: 350 x 140mm.
5074.000  94,10 €

Calciumhydroxid 250g
dla Calcium Dispenser 5074.
5074.500  10,40 €

Calcium Dispenser Kit 68
Zestawienie Kit 68 składa się z:Calcium 
Dispenser 5074, Osmolator® Universal 3155 
jak i zbiornika wyrównawczego 5002.25.
0068.000  299,50 €

Zbiornik wyrównawczy 13L
Zbiornik 13L z pokrywą.  Wielkość 
wystarczająca dla otwartego 
akwarium 250L: jedno napełnienie 
wystarcza około jednego 
tygodnia. 27,7 x 24,2 x 27cm.
5002.100  9,80 €

Zbiornik wyrównawczy 27L
Zbiornik 27L, z pokrywą, wygodny 
w napełnianiu i czyszczeniu. 
Wielkość wystarczająca dla 
otwartego akwarium 600L: jedno 
napełnienie wystarcza około 
jednego tygodnia. ø 34 x 43,5cm.
5002.250  18,60 €

Z zaworem zwrotnym

 Osmolator®
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 RO Station
Osmoza odwrócona to naturalny i przyjazny dla środowiska fizyczny proces usuwania z wody soli oraz innych szkodliwych 
substancji.

Nano RO Station
30–60 litrów/dzień przy ciśnieniu 3–6 barów i 15–
25°C
TUNZE® Nano RO Station 8515 to wysokiej jakości 
urządzenie odwróconej osmozy do produkcji czystej 
wody (RO) do żelazek, przygotowania kostek lodu, 
urządzeń do uzyskania wody gazowanej, baterii 
samochodowych i innych. W akwarystyce urządzenie 
to spełnia szczególną rolę w małych i średnich 
akwariach z wodą słodką i morską. Jest łatwe w 
obsłudze i może być zamontowane bezpośrednio 
przy baterii do wody.
8515.000  106,20 €

Wyposażenie dodatkowe (odrębne zamówienie)

Wkład węglowy do filtra
8515.120  9,50 €

RO Station
100-200l/dzień przy ciśnieniu 40-85PSI (3-6 barów) i 
temperaturze15-25°C
TUNZE® RO Station 8550 to wysokiej jakości 
urządzenie odwróconej osmozy do produkcji czystej 
wody (RO). W akwarystyce urządzenie to spełnia 
szczególną rolę w akwariach słodkowodnych 
i morskich. RO Station 8550 składa się z filtra 
sedymentacyjnego 20µm,  filtra sedymentacyjnego 
5µm, węglowego filtra sedymentacyjnego 0,1µm i 
membrany TFC (mieszanka polisulfonu). Średnia 
skuteczność filtracji wynosi 98%, udział czystej wody 
to ok. 20-25% oczyszczanej wody.
8550.000  216,10 €

Wyposażenie dodatkowe (odrębne zamówienie)

Filtr sedymentacyjny 5µm
8522.120  11,00 €

Quality Membrane / Made in USA

Filtr węglowo/
sedymentacyjny 1 µm
8550.100  13,30 €
Filtr sedymentacyjny 20 µm
8550.120  9,50 €
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 RO Station
RO Ion Exchanger
Dodatkowy filtr umiejscowić można przy wylocie wody 
RO Station jako utwardzacz wody lub filtr silikatowy. 
Pojemnik zawiera dwie nakrywki śrubowe z połączeniami 

wtykowymi dla węża osmolatora i dwa zaciski dla 
optymalnego umocowania RO Station. Szczególnie 

polecamy zastosowanie filtra silikatowego przy wylocie wody, 
w celu usunięcia kwasu krzemowego, zapobiega to tworzeniu się 

glonów w akwarium. Jako medium stosowane są wymienniki jonowe 
ze zmianą światła (nr art. 8550.501). 

W celu zwiększenia zawartości wapnia przy wylocie wody RO można 
zamiast granulatu – wymiennika jonów, użyć granulatu Calcium Carbonate 

(nr art. 880.901). Woda pobiera duże ilości hydrokarbonatu – wapnia, zostaje poprzez to utwardzona, twardość karbonowa 
jest podwyższona.
8550.600  50,00 €

Wyposażenie dodatkowe (odrębne zamówienie)

Wymiennik jonów
8550.501  20,00 €

RO TDS Monitor
Monitor RO TDS 8533 (1) służy do dokładnego określania jakości wody za pomocą 
osmolatora odwróconej osmozy. Przedstawia na bieżąco główne wartości ppm przy 
wlocie i wylocie wody z osmolatora informując o zmianie filtra lub membrany.
8533.000  83,00 €

RO Water Controller
TUNZE® RO Water Controller 8555 to automatyczny regulator poziomu 
wody dla TUNZE® RO Station z pojemnikiem na czystą wodę lub każdy 
inny pojemnik na wodę z funkcją automatycznego napełniania. Składa 
się z miernika, dwóch czujników, zaworu wody oraz zasilacza o mocy 11V. 
Według zapotrzebowania zawór wodny wymienić można na wtyczkę stałego 
łącza 3150.11. Przy zmianie pozycji czujnika miernika wody, możliwe jest 
automatyczne napełnianie i opróżnianie pojemników wody za pomocą pompy 
i wtyczki 3150.11. W kombinacji dwóch urządzeń zbudować można urządzenie 
działające naprzemiennie
8555.000  182,60 €

Wyposażenie dodatkowe (odrębne zamówienie)

Gniazdko do przełączeń 3150.11
3150.110  60,30 €
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 pH/CO2-Controller
Mierniki cyfrowe TUNZE® zostały opracowane specjalnie dla 
użytku w akwariach. Urządzenia te są wyposażone w sondę o dużej 
dokładności, porównywalnej z urządzeniami laboratoryjnymi. Łatwość 
obsługi, wodoodporna klawiatura i pokrętła zapewniają precyzyjność 
w zastosowaniu praktycznym. Controller posiada części dla dwóch 
rodzajów montażu ściennego.

Przedział pomiarowy: pH 1 - 14
Dokładność odczytu : ± 0,01 pH
Przedział włączania pH 5 - 9
Czas dozowania  około 2 - 6min
Przerwa w dozowaniu : bez lub 5 - 15min
Temperatura otoczenia: 0 - 45°C 
Wymiary: 156 x 83 x 30mm

pH-Controller
Ten zgrabny, niedrogi miernik kieszonkowy z uniwersalnym zamocowaniem  
ściennym i uchwytem elektrody jest sprzedawany wraz z długożywotną, 
markową elektrodą szklaną, roztworem buforowo-kalibrującym i baterią 
9V. Funkcja Auto-Power-Off zapewnia długużywotność  baterii. Z 
oprzyrządowaniem jak: zawór CO2 i zasilacz można ten pH-Controller 
rozbudować  do pełnej stacji pomiarowo - regulacyjnej . Przy użyciu gniazdka 
7075.12 pozwalają się  włączać inne zawory.
7070/2  292,10 €

pH/CO2 Controller-Set
w skład wchodzą: pH-Controller 7070/2 i zestaw 
zaworowy CO2 : 7074.11 z zasilaczem 5012.01. 
Zawór- 12V odporny na korozję ponieważ jest 
niklowany.
Dzięki możliwości regulacji  czasu dozowania, 
jest możliwe równomierne i kontrolowane 
rozprzestrzenianie się CO2 i zapobieganie 
przedawkowaniu.
Stacja jest zasilana bezpiecznym prądem o 
niskim napięciu.
7074/2  405,00 €

Oprzyrządowanie dodatkowe, na zamówienie.

Roztwór buforowo-
kalibrujący dla pH 7 i 9
dla wszystkich mierników pH.
7040.120  11,40 €

Roztwór czyszczący
dla elektrod pH- i przewodności prądu 
elektrycznego.
7040.200  6,90 €

Zestaw zaworowy 7074.11
z zaworem zwrotnym 7070.01 i  5m węża 
7072.30
7074.110  122,70 €

Elektroda pH 7070.11
ze szkła,  połączenie BNC, długość przewodu 
2m, nadaje się dla 7070 lub 7070/2  albo dla 
zwyczajnych mierników pH.
7070.110  96,80 €

Roztwór buforowy-
kalibrujący dla pH 5 i 7
dla wszystkich mierników pH.
7040.130  11,60 €

Gniazdko 7075.12
posiada zasilacz dla podłączenia do 
Controllera 7070/2 dla włączania do 
max. 1800 W, np. 230V - zawór-CO2.
7075.120  99,20 €

Zasilacz 11 V
Zestaw zaworowy 7074.11 230V/50Hz.
5012.010  17,30 €

Elektroda pH 7070.10
z tworzywa sztucznego, połączenie BNC, 
długość przewodu 2m, nadaje się dla 7070 lub  
7070/2  albo dla zwyczajnych mierników pH.
7070.100  86,40 €

M
ie

rn
ik

i i
 

st
er

ow
ni

ki



70

 pH/CO2-Systems
Zawór redukcyjny
Precyzyjne urządzenie z dokładną regulacją, dla 
standartowych butli CO2, gwint znormowany DIN 
477. (Wersja amerykańska z gwintem CGA 320). Do 
montażu bez użycia narzędzi, dokładna regulacja, dwa 
manometry, wentyl nadciśnienia. Made in Germany.
7077/3  93,90 €

Butla CO2 1,5kg
z podstawką, uchwytem do przenoszenia, napełniona 
(dla transporu lotniczego nienapełniona)
Butla wyprodukowana według normy europejskiej  
p0685, zawór butli z gwintem M21,8 x 1/4“  według 
normy DIN 477.
7079.150  143,50 €

Dyfuzor CO2
to niewielki dozownik do rozbijania większej ilości CO2, do akwariów słodkowodnych. Dzięki 
uchwytowi magnetycznemu do ścianek do 15mm można go umieścić bezpośrednio na 
akwarium. Dyfuzor gwarantuje usuwanie do czterech bąbelków CO2 na sekundę. Dyfuzor działa 
w akwarium na zasadzie „stand alone” z małą pompą wodną, która zasysa wodę i energicznie 
miesza z CO2. Tylko rozpuszczone CO2 jest usuwane, co nie pozwala na jego straty. Dyfuzor 
można stosować w akwariach słodkowodnych nawet 1 000 l 230V/50Hz (115V/60Hz), 5W, kabel 
2m.
7074.500  39,10 €

Butla CO2  2,0kg
z podstawką, uchwytem do przenoszenia, napełniona 
(dla transporu lotniczego nienapełniona)
Butla wyprodukowana według normy europejskiej  
p0685, zawór butli z gwintem M21,8 x 1/4“  według 
normy DIN 477.
7079.200  149,40 €

Zestaw 75
Przystawka dozująca CO2
-> CO2-Controller 7074/2 
-> Zawór redukcyjny 7077/3 
-> Automat wapniowy 3170 
-> Butla na CO2 7079.15
0075.000  925,10 €

Zestaw 79
Przystawka dozująca CO2
-> CO2-Controller 7074/2 
-> Zawór redukcyjny 7077/3 
-> CO2 Diffuser 7074.50 
-> Butla na CO2 7079.15
0079.000  671,70 €

Przkład: Zestawu 75
A - Podłączenie CO2
B - Automat wapniowy 3170 
C -  Licznik pęcherzyków 1572.20
D - Zawór zwrotny 7070.01
E - Wąż 4 x 6mm 7072.30
F  - Zestaw pH/CO2-Controller 7074/2
G - Elektroda pH 7070.11
H - Zawór sterujący 7074/2
 I  - Butla  + zawór butli
J  - Zawór redukcyjny 7077/2 
K - Pokrętło do regulacji ciśnienia 7077/3
L - Regulacja precyzyjna 7077/2
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 Redox-Controller
Mierniki cyfrowe TUNZE® zostały opracowane specjalnie dla użytku w akwariach. Urządzenia te są 
wyposażone w sondę o dużej dokładności, porównywalnej z urządzeniami laboratoryjnymi. Łatwość 
obsługi, wodoodporna klawiatura i pokrętła zapewniają precyzyjność w zastosowaniu praktycznym. 
Controller posiada części dla dwóch rodzajów montażu ściennego.

Zakres pomiarowy: ± 1900 mV
Dokładność wyświetlacza: ± 1 mV
Zakres przełączania: -150mV bis 500mV
Czas dozowania: ustawialny około .2 - 6min
Przerwa w dozowaniu: bez lub  5 - 15min
Dopuszczalna temp. otoczenia: 0-45°C 
Wymiary:156 x 83 x 30mm

mV-Controller
Ten miernik kieszonkowy posiada ten sam Design jak pH-Controller. 
Zamocowanie miernika może być zrealizowane za pomocą dwóch 
rodzajów uchwytów ściennych. Elektroda posiada także uniwersalnie 
wyprofilowany uchwyt, który rozwiązuje prawie wszystkie problemy 
montażu. Controller ten jest wyposażony w długożywotną elektrodę 
szklaną, roztwór czyszczący i baterię 9V. Miernik posiada funkcję  Auto-
Power-Off, dla ochrony przed szybkim wyczerpaniem się baterii. Przy 
pomocy gniazdka przełączającego można rozbudować  ten mV-Controller 
między innymi jako pełną stację regulującą ozon.
7071/2  332,20 €

mV-Controller Set
składa się z mV-Controller 7071/2 i gniazdka 
przełączającego 7075.12. Wydajność 
przełączania 1800W oporności  ohmowej przy 
230V (900W/115V). Z prądem zasilającym 
gniazdko przełączające Controller pracuje jak 
zasilacz. Przy pomocy ustawialnego interwału 
dozowania jest możliwe łagodne i równomierne 
dozowanie ozonu. Zapobiega przedawkowaniu.
7075/2  416,60 €

Dodatkowe wyposażenie (odrębne zamówienie)

Roztwór czyszczący
dla elektrod pH- i przewodności prądu 
elektrycznego.
7040.200  6,90 €

Gniazdko 7075.12
posiada zasilacz dla podłączenia do 
Controllera 7070/2 dla włączania do 
max. 1800 W, np. 230V - zawór-CO2.
7075.120  99,20 €

Elektroda mV
ze szkła, połączene BNC, przewód 2m, nadaje 
się dla mV-Controllera 7071/2, 7075/2 lub 
klasycznych mierników mV.
7055.100  162,40 €
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 Temperature / Conductivity

Zakres pomiarowy: 0°C bis + 55°C
Zakres przełączania: 3°C bis + 40°C
Dokładność przełącznia: ± 0,1 bis 0,2°C
Dopuszczalna temp. otoczenia: 0-45°C 
Wydajność przełączania: 1800W/230V oporności Ohma
Wymiary:156 x 83 x 30mm

Temperatur Controller Set °C
Ten Controller jest stacją mierniczo-regulującą w °C 
dla ogrzewania lub ochładzania. Z prądem zasilającym 
gniazdko przełączające, Controller pracuje jak zasilacz. 
Wydajność przełączająca wynosi 1.800W oporności 
Ohma przy 230V. Urządzenie to może być, przy 
zasilaniu baterią (która nie wchodzi w skład kompletu) 
używane jako precyzyjny miernik temperatury.
Komplet mocujący miernik zawiera: dwa rodzaje 
uchwytów ściennych. 
Elektroda posiada także uniwersalnie wyprofilowany 
uchwyt, który rozwiązuje prawie wszystkie problemy 
montażu.
7028/3  221,40 €

Dodatkowe wyposażenie (odrębne zamówienie)

Roztwór czyszczący
dla elektrod pH- i przewodności 
prądu elektrycznego.
7040.200  6,90 €

Roztwór kalibrujący 600µS/cm
do wody słodkiej.
7005.140  6,90 €

Zakres pomiarowy: 0,1 µS/cm - 199,9 mS/cm
Dokładność wyświetlacza: 1 Digit
Temperatura otoczenia: 0 - 45°C
Wymiary obudowy: 156 x 83 x 30mm

Temperatur Controller Set °F
Zestaw Controller w stopniach  Fahrenheit, gniazdko przełączjące 
przełącza  900W oporu Ohma przy 115V/60Hz.
7028/3_A  221,40 €

Conductivity Meter
Dla dokładnego ustalenia przewodności w wodzie słodkiej lub 
morskiej. W wodzie morskiej miernik przewodności pokazuje 
zawartość soli przez zdolność przewodzenia, zwaną także 
przewodnością, kilkakrotnie dokładniej i prościej od aerometrów 
laboratoryjnych. Urządzenie to jest połączeniem elektrody z 
twardego węgla z sondą temperatury w jednej elektrodzie mierniczej. 
Temperatura zostaje automatycznie kompensowana. Miernik jest 
zasilany baterią 9V i jest zaopatrzony w funkcję Auto-Power-Off. 
Przy wykorzystaniu oszczędnego zasilacza, bezproblemowa staje 
się praca bez przerwy. Komplet mocujący miernik zawiera dwa 
rodzaje uchwytów ściennych. Elektroda posiada uniwersalnie 
wyprofilowany uchwyt, który rozwiązuje prawie wszystkie problemy 
montażu.
7032/2  287,50 €

Roztwór kalibrujący 50mS/cm
do wody morskiej.
7030.140  6,90 €

Zasilacz 11 V
Zestaw zaworowy 7074.11 230V/50Hz.
5012.010  17,30 €
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Testy wody Reef Excel® Labor
Biochemiczne testy laboratoryjne Reef Excel® mogą dostarczyć Państwu istotnych danych chemicznych o biotopie 
morskim i słodkowodnym. Dokładność wyników oraz liczebność pomiarów przewyższają dotychczasowe wyniki badań 
standardowych. Dzięki nim możliwe jest określenie parametrów chemicznych wody w akwarium i podjęcie odpowiednich 
kroków.
Systemy: Macherey–Nagel.

Reef Excel® Lab nitrate test
Test do szybkiego pomiaru azotanu w wodzie 
słodkiej, morskiej oraz pitnej. 100 pasków 
testowych o zakresie pomiarowym od 10-500mg/l. 
W akwariach z wodą morską do 100mg/l azotanu 
możliwe odchylenie pomiarowe do 25%.
7010.000  34,20 €

Reef Excel® Lab calcium test
Kolorymetryczny test do pomiaru wapnia, do 
wody słodkiej i morskiej, ok. 200 pomiarów.
7015/2  79,40 €

Reef Excel® Lab nitrate test
Kolorymetryczny test do pomiaru azotanu, pokazuje 
także obecność azotynu, 1-100mg/l (NO3-), do 
wody słodkiej i morskiej, ok. 110 pomiarów.
7011/2  57,90 €

Reef Excel® Lab phosphate test
Test do pomiaru fosforanu w wodzie słodkiej i 
morskiej, 0,25 – 3 mg/l PO4³-, ok. 100 pomiarów.
7016.000  65,20 €

Reef Excel® Lab nitrite test
Kolorymetryczny test do pomiaru azotynu, 0,02-0,5mg/l 
(NO2-), do wody słodkiej i morskiej, ok. 120 pomiarów.
7012/2  94,80 €

Reef Excel® Lab phosphate test
Wysokowrażliwy test kolorymetryczny do 
pomiaru fosforanu 0,01-0,25 mg/l (P) lub 0,03-
0,77 mg/l (PO4³-), ok. 100 pomiarów.
7016.500  120,70 €

Reef Excel® Lab hardness test
Multistick dla twardości całkowitej od 0-25°d, 
dla twardości karbonatowej od 0-20°d, dla 
wartości pH 6,4-8,4 100 pasków testowych.
7013.000  51,50 €

Reef Excel® Lab ammonium test
Kolorymetryczny test do pomiaru amonu, 0,2-0,3mg/l 
(NH4+), do wody słodkiej i morskiej, ok. 50 pomiarów.
7017/2  65,30 €

Reef Excel® Lab carbonate test
Twardość karbonatowa do wody słodkiej 
i morskiej, ok. 100 pomiarów.
7014/2  59,70 €

Reef Excel® Lab iron test
Test kolorymetryczny do pomiarów jonów 
żelaza (II) i jonów żelaza (III) 0,04-1,0 mg/l do 
wody słodkiej i morskiej, ok. 100 pomiarów.
7019/2  59,40 €

Reef Excel® Lab hardness test
Test kropelkowy do pomiaru twardości 
całkowitej wody słodkiej, ok. 110 pomiarów.
7020/2  53,20 €
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Reef Excel® Lab Marine Salt
Reef Excel® laboratoryjna sól morska to wynik konsekwentnego 
rozwoju zachowanej od setek lat soli morskiej. Tworząc sól wzięto 
pod uwagę najnowsze doświadczenia biologiczno–morskie i 
analizy. Zawiera ona bioelementy w ilościach, jakie są zawarte w 
naturalnej wodzie morskiej. Sól morska Reef Excel® jest regularnie 
badana pod względem jakości oraz składu metodą DIN EN 45 001 
przez akredytowane, niezależne laboratorium. Badania według 
normy ISO 9000 kryteriów zarządzania jakością. Sól morska 
Reef Excel® rozpuszcza się bardzo szybko, pozostawiając wodę 
krystalicznie czystą bez jakichkolwiek osadów.

Reef Excel® Lab Marine Salt, 2kg
Worek dla 60L przy gęstości 
1020 i temperaturze 20°C.
7008.100  9,20 €

Reef Excel® Lab Marine Salt, 8 kg
Worek na 240L przy gęstości 
1.020 w temperaturze 20°C.
7008.000  29,60 €

Reef Excel® Lab Marine Salt, 16 kg
Wiadro na 480L przy gęstości 
1.020 w temperaturze 20°C.
7008.200  61,50 €

Reef Excel® Lab Marine Salt, 10x2kg
10 worków w kartonie.
7008.300  91,90 €

Reef Excel® Lab Marine Salt, 4x8 kg
4 worki  w kartonie
7008.400  118,50 €

Reef Excel® Lab Marine Salt, 20 kg
Worek na 600L przy gęstości 
1.020 w temperaturze 20°C.
7008.500  70,40 €

Możliwa dopłata frachtowa przy zakupie obu produktów.
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 żarniki
Jak promienie słońca 5m 
pod powierzchnią wody
Nowe lampy halogenowe Generation 
TUNZE® 8515.13 i 8525.13 o intensywnym 
oświetleniu dla każdego rodzaju akwariów 
morskich. Są najlepszą alternatywą światła 
naturalnego. Dzięki temperaturze kolorów 
13000K zawierają zredukowaną ilość 
czerwieni oraz zwiększoną ilość niebieskiego 
koloru, dzięki odzwierciedleniom różnych 
kolorów ryb i korali. Nawet wrażliwe gatunki 
korali uzyskują pod wpływem metalowych 
lamp halogenowych idealne warunki wzrostu. 
Czas eksploatacji lampy: około 9000h, 
wysoka stabilizacja koloru przez cały czas 
eksploatacji lampy.

Żarnik-HIT 
150W,10.000K,RX7s
8043.000  65,10 €

Żarnik-HIT 
150W,14.000K,RX7s
8043.070  118,10 €

Żarnik-HIT 250W, 
10.000K, Fc2/18
8045.000  74,70 €

Żarnik-HQI 250W/D, 
5.200K, Fc2/18
8044.000  115,10 €

Żarnik-HIT70W, 
10.000K, RX7s
8041.000  86,60 €

Żarnik-HITr 250W, 
14.000K, Fc2/18
8045.070  137,30 €

Żarnik-HIT 
70W,blue,>15K,RX7s
8041.100  74,00 €

Żarnik-HQI 250W,10.000K,E40
8048.000  144,10 €

Żarnik-HQI 150W/D, 
5.200K,RX7s
8042.000  58,60 €

Żarnik-HQI 400W, blue, E40
8049.000  139,30 €

Żarnik-HIT 
150W,blue,>15K,RX7s
8043.100  100,90 €

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

Oświetlenie TUNZE® LED to celowe połączenie imponującej siły światła z kompaktowym wzornictwem, to innowacyjna 
kombinacja z uchwytem magnetycznym, który można montować w dowolnym miejscu.  
Jest wodoszczelne i może przyczyniać się do redukcji strat światła pod wodą. Można je montować również blisko 
powierzchni wody, czego nie oferuje żadne inne dostępne na rynku oświetlenie.
Wszystkie lampki TUNZE® LED są chłodzone pasywnie i gwarantują długą żywotność dzięki niskiej temperaturze roboczej 
i perfekcyjnej dystrybucji ciepła. Dzięki optymalnemu rozdzieleniu światła nadają się świetnie jako główne oświetlenie 
akwariów lub jak dodatkowe oświetlenie w większych akwariach. Dzięki małym wymiarom obudowy możliwe kombinacje z 
wieloma oświetleniami. Wydajność świetlna zwiększa się proporcjonalnie do ilości punktów, jeśli lampy
umieszczono tuż obok siebie. Kolor światła i jego intensywność można regulować nowym Multicontrollerem 7097.
Wymiary bez uchwytu: dł.305mm x sz.25mm x wys.17mm.

Możliwość dopasowania się do akwariów

320 mm

Dziś zmienił się sposób, w jaki urządza się i wyposaża akwarium. TUNZE® LED to nasza odpowiedź na bieżący trend. 
To wspaniały przykład na to jak technika pomp i technika oświetlenia mogą stać się również sztuką. Zadaniem tej nowej 
techniki jest zaoferowanie lepszego oświetlenie i mniejszego zużycia energii, a także umożliwienie każdemu akwarium 
pełnego wykorzystania dzisiejszej technologii.
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 LED
Oświetlenie TUNZE LED marine
Przeznaczone do akwariów do 60 litrów z koralami twardymi i 
do akwariów do 100 litrów z koralami miękkimi.
Zawiera 42 białe lampki LED 6500K, 20 niebieskich lampek LED 470nm, 
750lm. Ta kombinacja daje temperaturę barwy około 15 000K.
Łączne zużycie 11W, wraz z uchwytem magnetycznym do ścianek o grubości do 12mm.
8810.000  151,70 €

Oświetlenie TUNZE LED white
Przeznaczone do akwariów z koralami miękkimi lub akwariów słodkowodnych do 120 litrów.
Zawiera 62 białe lampki LED 6500K, 1050lm, łączne zużycie 12W, wraz 
z uchwytem magnetycznym do ścianek o grubości do 12mm.
8820.000  151,70 €

Oświetlenie TUNZE LED blue
Może być stosowane jako dodatkowe oświetlenie dla akwariów do ok. 300 litrów. 
Wyposażone w 62 białe lampki LED, 470nm, łączne zużycie 8W, wraz z 
uchwytem magnetycznym do ścianek o grubości do 15mm.
8830.000  151,70 €
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 Power Magnet

TUNZE Power Magnesy są 
stosowane do czyszczenia szyb 
akwaryjnych.
Power Magnesy firmy TUNZE 
jest czyścikiem, który został 
opracowany specjalnie dla 
wymagań szyb akwaryjnych o 
grubości od 6 do 55mm.
Dzięki konstrukcji zalanej 
tworzywem sztucznym, są 
odporne na korozję i mogą 
bez skutków ubocznych dla 
biotopu akwarium, stale w nim 
pozostawać. Składają się z części wewnętrznej z naklejonym materiałem czyszczącym i części zewnętrznej z naklejonym 
filcem lub welurem. Obie części muszą być połączone linką zabezpieczającą, która należy do kompletu, żeby zapobiec 
spadnięciu na dno akwaria.

Supermagnes dla ścianek od 6 - 55mm

W 100 % odporny na korozję, 
zalany tworzywem

Linka zabezpieczająca dla łatwego 
wyjmowania z akwarium

Duża powierzchnia czyszcząca  
(59x77mm) dla szbkiego i 
efektywnego czyszczenia

Materiał czyszczący pozwala 
się łatwo wymienić
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Power Magnet 220.53
6 do maks 12mm grubości ścianki
powierzchnia czyszcząca: 59 x 77mm 
wysokość obudowy: 22mm
0220.530  18,50 €

Wyposażenie dodatkowe (odrębne zamówienie)

Powierzchnia tarcia, 77X59mm
jest zastępczą powierzchnią tarcia dla magnesów wewnętrznych: 220.53, 220.54, 
220.55,220.56. Do szyb.
0220.521  2,50 €

Power Magnet 220.54
10 do maks 18mm grubości ścianki
powierzchnia czyszcząca: 59 x 77mm 
wysokość obudowy: 22mm
0220.540  35,00 €

Power Magnet 220.55
12 do maks 30mm grubości ścianki
powierzchnia czyszcząca: 59 x 77mm 
z materiałem ochronnym  dla 
ścianek akrylowych 
wysokość obudowy: 22mm
0220.550  122,60 €

Power Magnet 220.56
15 do maks 40mm grubości ścianki
pow. czyszcząca: 59 x 77mm 
z mat. ochr. dla ścianek akrylowych 
wysokość : wewn.  18mm,  zewn. 22mm
0220.560  229,00 €

Power Magnet 220.57
35 do maks. 55mm (1,4 - 2,4“)
powierzchnia czyszcząca: 115 x 77mm
z materiałem ochronnym  dla 
ścianek akrylowych 
wysokość obudowy : część wewn.  
26mm, część zewn. 27mm
0220.570  491,00 €

Powierzchnia tarcia, 115x77mm
jest zastępczą powierzchnią tarcia dla magnesów wewnętrznych 220.57. Do szyb.
0220.571  6,10 €

Materiał ochronny dla szyb akrylowych
Ten delikatny materiał jest nakładką na powierzchnię czyszczącą dla
wewnętrznych części magnesów: 220.53, 220.54, 220.55,220.56. Przy jego pomocy mogą 
być czyszczone akwaria ze ściankami akrylowymi. Dla magnesu 220.57 poszę zamówić 
dwie sztuki.
0220.568  1,50 €

powierzchnia welourowa zewnętrzna, 77x59mm
przeznaczony dla 220.53, 220.54.
0220.526  1,70 €

Filc zewnętrzny, 77x59mm
przeznaczony dla 220.55, 220.56.
0220.558  4,00 €

Filc zewnętrzny, 115x77mm
przeznaczony dla 220.57.
0220.572  10,10 €
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 Magnet Holder
Uchwyty magnetyczne TUNZE® 6025.50, 
6065.50 i 6205.50 służą do mocowania pompy 
Turbelle® nanostream® / stream. Mogą 
być jednocześnie stosowane jako uchwyty 
uniwersalne. Te opatentowane uchwyty mogą 
utrzymać bardzo ciężkie przedmioty i być 
mocowane do każdego rodzaju ścianek akwarium. 
Uchwyt składa się z dwóch magnetycznych 
klamer. Klamra wewnętrzna umieszczana jest 
w wodzie akwarium, natomiast zewnętrzna na 
zewnątrz akwarium. Konstrukcja uchwytu zalana 
jest wodoodpornym tworzywem sztucznym, dzięki 
czemu uchwyt jest odporny na korozję chemiczną 
i nie wykazuje szkodliwego oddziaływania na 
biotop akwarium.  
W opakowaniu: 2 śruby z nakładkami, rozmiar 
5x40, dwa paski zaciskowe 100mm i specjalna 
obręcz śrubowa do montażu w wodzie.

Magnet Holder
Uniwersalny uchwyt do 
zamocowania na akwariach o 
ściankach do 20mm grubości,
Wymiary: ø 50 x szer. 15mm.
6025.500  35,40 €

Magnet Holder
Uniwersalny uchwyt do mocowania 
na szybie o grubości do 20mm,
wymiary: ø 70 x szer. 20mm.
6065.520  65,80 €

Magnet Holder
Uniwersalny uchwyt do 
zamocowania na akwariach o 
ściankach do 27mm grubości,
Wymiary: ø70 x szer. 20mm.
6205.500  100,30 €
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Od 15 lat firma TUNZE® dostarcza na rynek kleje do 
korali przeznaczone specjalnie do rozmnażania się korali 
twardych. Nasza nowa seria produktów zawiera klej na 
bazie epoksydowej i dwuskładnikowy klej do szybkiego 
przygotowania.
Kleje do korali nie wydzielają do akwarium żadnych 
szkodliwych substancji i zapobiegają przegrzaniu się 
odpieniacza.

Coral Gum, 112g
Klej na bazie epoksydowej do mocowania korali na 
powierzchniach kamienistych. Barwa czerwona, 
przypominająca glony wapienne, nadają sie szczególnie 
do akwariów z rafą koralową. Może być stosowany 
do klejenia: szkła, ceramiki, drewna i wielu tworzyw 
sztucznych. Zawartość: 112g.
0104.740  11,80 €

Coral Gum instant, 120g
Coral Gum instant to dwuskładnikowy klej do korali. Służy 
do mocnego przyklejania korali do kamieni podłoża. Klej 
nie wydziela do wody akwarium żadnych szkodliwych 
substancji, ani nie pozostawia resztek. Nie kruszy się, 
jest elastyczny i wytrzymuje duże obciążenia. 
Zastosowanie zarówno w akwariach z wodą słodką jak 
i morską.
W skład wchodzą: 2 x 60g (4.23oz.)
0104.750  19,60 €

Coral Gum instant, 400g
Coral Gum instant to dwuskładnikowy klej do korali. Służy 
do mocnego przyklejania korali do kamieni podłoża. Klej 
nie wydziela do wody akwarium żadnych szkodliwych 
substancji, ani nie pozostawia resztek. Nie kruszy się, 
jest elastyczny i wytrzymuje duże obciążenia. 
Zastosowanie zarówno w akwariach z wodą słodką jak 
i morską.
W skład wchodzą: 2 x 200g (14.11oz.)
0104.760  43,10 €



82

 Akcesoria akwarystyczne

TUNZE® Aquawind
To szczególnie cicho działający wentylator z zasilaczem niskiego napięcia o mocy 5V. Dodatkowo ma umocowanie, 
które dostosowane jest do każdego rodzaju ścianki akwarium do grubości 25mm. Wytwarza laminarne ruchy powietrza 
nad powierzchnią wody, przyspiesza parowanie, wywołując ochładzanie wody. W standardowych akwariach do 500l 
uzyskać można chłodzenie do 1–2°C. Możliwość regulacji wydajności z zasilaczem i uniwersalnym umocowaniem.
Rozmiary: 270x100x30mm
7028.900  69,20 €

Klej do użytku w akwariach:

Black Mangrove
W akwarystyce od dłuższego czasu wprowadza się różne rodzaje 
namorzyn. Zaletą hodowli namorzyny (Black Mangrowe, łac. Avicennia 
germinans) jest jej niewielkie zapotrzebowanie na wilgotne powietrze. Ten 
szczególny gatunek został wybrany w wyniku prowadzonych w różnych 
strefach geograficznych poszukiwań roślin pozwalających na szybkie 
porastanie brzegów akwarium. 
W zestawie: Black Mangrove dostarczana jest w nasionach lub jako mała 
roślina. Wyłącznie do obsadzania w wodzie morskiej. Opakowana może 
być transportowany około 10 dni. Możliwości dostawy są uwarunkowane 
porą roku.
3178.500  31,20 €

Mangrove Box
Urządzenie Comline Mangrove Box 3178 powstało specjalnie dla hodowli 
namorzyn w wodzie morskiej lub hydroponiki w paludariach słodkowodnych.
Rośliny mają optymalne warunki rozwoju, gdyż rozłożony przez bakterie 
błonnik jest usuwany z korzeni w skoncentrowanej formie. Jednocześnie 
odciążana jest woda w akwarium.
Optymalna głębokość zanurzenia Comline Mangrowe Box wynosi od 
100 do 130mm. Dzięki zbiornikowi do wymiany wody, który znajduje się 
w spodniej części, nie ma potrzeby stosowania w akwarium dodatkowej 
cyrkulacji. Uchwyt magnetyczny 6200.500 dla ścianek do 15mm.  Wymiary: 
dł. 125 x szer. 113 x wys. 150mm.
3178.000  77,50 €

Theben-Timer 7080
Wyłącznik zegarowy dla gniazdka, 230V~,16A. Wymiary 70x70x45 mm, 
tylko dla gniazdek niemieckich. Odstęp w przełączaniu 15 min.
7080.000  36,50 €

Silikon, 50ml
Przezroczysty silikon do szkła oraz innych produktów TUNZE®.
0104.720  6,00 €

Klej błyskawiczny
dla wszystkich materiałów, tuba 3g.
0104.730  6,80 €
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Rękawice ochronne
10 sztuk z rękawem ochronnym, idealne dla prac w  akwarium.
0220.510  6,30 €

Cleaning Set
Kompletny zestaw do czyszczenia pomp akwariowych, filtrów, 
odpieniaczy w plastikowym pojemniku.
W skład wchodzą: specjalne szczotki, zestaw narzędzi do 
pomp Turbelle®, ściereczka, spray z roztworem kwasu 
cytrynowego, skoncentrowany kwas cytrynowy do usuwania 
kamienia oraz film DVD o konserwacji pomp Turbelle®.
0220.700  58,50 €

Citric Acid
110g kwasu cytrynowego do zestawu czyszczącego Cleaning 
Set 0220.700.
0220.710  8,50 €

Komplet szczotek
5-częściowy komplet szczotek z ręcznikiem do pomp i 
odpieniacza.
0220.500  14,40 €

Szczypce akwarystyczne
Łączą w sobie precyzję, gwarancję długoletniej eksploatacji 
oraz siłę chwytu. Umożliwiają podnoszenie przedmiotów do 
2kg. Końce szczypiec wyposażone są w elastyczne szczęki, 
zapobiegające wyślizgiwaniu się podnoszonych przedmiotów. 
Długość: 800mm, materiał: Lexan®. Do użytku wewnątrz i na 
zewnątrz akwarium.
0220.400  27,10 €

Wąż PCV,  ø6 x 9mm x 1m
czarny, nadaje się dla wszystkich Bioreaktorów  TUNZE.
1678.390  2,40 €

Wąż PCV,  ø6 x 9mm x 2m
czarny, nadaje się dla wszystkich Bioreaktorów  TUNZE.
1678.370  3,50 €

Wąż PCV,  ø6 x 9mm x 10m
czarny, nadaje się dla wszystkich Bioreaktorów  TUNZE.
1678.380  16,40 €

Wąż PCV, ø4 x 7mm x 3m
czarny, nadaje się dla wszystkich Osmolatorów TUNZE.
5000.390  4,50 €

Wąż PCV, ø4 x 7mm x 10m
czarny, nadaje się dla wszystkich Osmolatorów TUNZE.
5000.380  12,80 €

Wąż PCV, ø4 x 6mm x 5m
przeźroczsty, nadaje się dla pomp powietrznych lub 
systemów CO2.
7072.300  5,10 €

Wąż silikonowy,  ø4 x 7mm x 5m
przeźroczsty, nadaje się także dla pomp powietrznych z 
ozonem.
7072.200  16,40 €



Nasza strona internetowa stanowi pomost pomiędzy firmą TUNZE®, a akwarystami. 
Znajdziecie tutaj między innymi w 10 językach: 
konfigurator, do którego wprowadzamy wymiary akwarium, a pożądana technika filtracji 
i przepływu wykrywana jest automatycznie. Pełen opis produktów wraz z obrazkami 
i zalecanymi cenami sprzedaży.
Sklep z częściami zamiennymi TUNZE® i ich ilustracjami do sprzedaży bezpośredniej ,
Adres e-mail pomocy technicznej lub informacji o produktach, wszystkie instrukcje obsługi 
w formacie PDF do ściągnięcia na komputer oraz inne przydatne adresy.

Podane tu ceny są cenami zalecanymi  dla klientów docelowych w EURO i zawierają 23% 
VAT. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen i modyfikacje techniczne.
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