
Magyar / € Collection 2014



22

A penzbergi székhelyű TUNZE® Aquarientechnik GmbH üzletvezetőjeként szeretettel 
üdvözlöm Önt az akvarisztika egyik legismertebb és legnagyszerűbb márkájának világában.
Az alapítás éve, 1960, óta folyamatosan azon dolgozik a  TUNZE® team, hogy vásárlói nagy 
értékű és kiváló minőségű termékek segítégével fantasztikus akvarisztikai élmények részesei 
lehessenek. Töretlen elkötelezettséggel folytatjuk munkánkat a jövőben is, hogy egy zárt 
körforgásban még tökéletesebb, természetközeli viszonyokat teremtsünk az Ön akváriuma 
számára.
Dipl.Ing.(FH) Axel Tunze

Víziónk
Napjaink kihívásait a minőség és a környezet kímélés jelenti elsősorban. Készülékeink folyamatos fejlesztés és tesztelés alatt 
állnak, hogy újabb és újabb rekordot állíthassunk a teljesítmény-energiafogyasztás területén. Nemcsak termékeink, hanem a 
termelésben lezajló folyamatok is szigorú környezetkímélő kritériumokhoz vannak igazítva. A CO2-kibocsátás csökkentése és az 
energia hatékonyságának optimalizálása érdekében számunkra a minimális áramfogyasztás elsőrangú prioritás.

Service
Mit ér egy termék jó szervízszolgáltatás nélkül? Teljes programunk, használati utasítások, videók, termék-konfigurátor stb. elérhető
interneten keresztül és minden pótalkatrész közvetlenül megrendelhető. További kérdések megválaszolásához örömmel
állunk telefonon és e-mailen keresztül az Ön rendelkezésére.

Jövőkép
A TUNZE® design nemcsak a termékek formatervezésében köszön vissza, hanem azok átlagon felüli teljesítményében is tükröződik 
a piacon található egyéb készülékekkel ellentétben. Az elsajátított know-how segítségével törekszünk újabb horizontokat nyitni, újra 
és újra mindent megkérdőjelezünk azért, hogy a technika napjaink legfrissebb biológiai ismereteivel összhangban legyen.

Cégfilozófia
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 keringtető szivattyúk
Kutatásaink célja nem a legnagyobb szivattyúk előállítása, hanem a különböző reffzónákban található áramlások 
reprodukciója. Az alábbiakban láthatók ezen zónák a hozzá tartozó szivattyútípussal. A kombinációk 200-2.000 literes 
akváriumokhoz javasoltak. További ajánlatokért és tanácsokért speciális esetekhez, édesvízi biotópok tartásához forduljon 
hozzánk e-mailben vagy probálja ki www.tunze.com honlapunkon a TUNZE® Configuratort.

Strandzóna / algazóna
Közepes erősségű és gyengéd rezgő áramlás. A homokzónát gyakran algák vagy animónák 
lakják.
TUNZE® áramlás keltés: Wavebox állandó működésben, esetleg éjszakai lecsendesüléssel + 
áramláskeltés filteres szivattyúval.

Átmeneti zóna, mikro korallzátony (atoll)
Közepes erősségű áramlás kisebb hullámokkal, apály és dagály enyhén érzékelhető. Ebben 
a zónában fordulnak elő az első korall képződmények.
TUNZE® áramlás keltés: Wavebox és Turbelle® nanostream® / stream + Multicontroller 7095 
/ 7096 vagy 2 Turbelle® nanostream® / stream + Multicontroller 7095 / 7096.

Belső szirtperem
Erősebb áramlás, melyet az árapály hatás befolyásol, enyhe hullámverés. Ebben a zónában 
fontos a megvilágítás, a terület kiválóan alkalmas a korallok növekedéséhez.
TUNZE® áramlás keltés: Wavebox és Turbelle® nanostream® / stream + Multicontroller 7095 
/ 7096 vagy 2 Turbelle® nanostream® / stream + Multicontroller 7095 / 7096.

Szirttető
Erősebb áramlás, melyet az árapály hatás és a hullámverés nagy mértékben befolyásol. A 
korallok itt sűrűn helyezkednek el.
TUNZE® áramlás keltés: Wavebox éjszakai lecsendesüléssel + 2 Turbelle® nanostream® / 
stream / masterstream + Multicontroller 7095 / 7096 vagy Turbelle® stream + Turbelle® e-jet 
+ Multicontroller 7095 / 7096 vagy 2 Turbelle® masterstream + Multicontroller 7095 / 7096.

Külső szirtperem
A zátony ezen zónájában keletkezik a legerősebb áramlás, a hullámverés és a megvilágítás 
intenzív. Itt kimondottan jól növekednek az acropora, favia, porit kőkorallok.
TUNZE® áramlás keltés: Wavebox állandó működésben + 2 Turbelle® stream + Multicontroller 
7095 / 7096 vagy Turbelle® stream + Turbelle® e-jet + Multicontroller 7095 / 7096 vagy 2 
Turbelle® masterstream + Multicontroller 7095 / 7096.

Külső szirtlejtő
Erősebb áramlás könnyed hullámveréssel és erős megvilágítással. Ebben a zónában sok 
különböző kőkorall fajta fordul elő és nagy számban.
TUNZE® áramlás keltés: Turbelle® nanostream® / stream / masterstream + Multicontroller 
7095 / 7096.

Előszirti lejtő
A szirt mélyzónája párhuzamos áramlási vonalakkal. Főként plankton evő fajták telepednek 
itt meg.
TUNZE® áramlas keltés: Turbelle® stream állandó működésben, pulzáló hatás nélkül, 
alacsony teljesítményre állítva.
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 Propeller Technology
2002 óta kompetenciánk fő alkotóeleme a propeller szivattyúk és a vízkeringtetés témája. Sok hobby akvarisztikus, 
állatkertek és  intézmények számára pontosan ez az a terület, ahol leginkább a TUNZE® márkára hagyatkoznak: a 
kifejlesztett funkció és a modern design kombinációja egy tökéletes Turbelle® áramlási rendszerben. A 2012 (szivattyú) 
generáció további megoldásokat nyújt a teljesítmény, energia fogyasztás, kompakt formatervezés és csendes működés 
területén.

A Turbelle® propeller szivattyúk területén végzett hosszú éves kutatások során fontos új eredményekre tettünk szert a 
tengeri-áramlás szimuláció és a turbulencia-csökkentés témájában. A modern számítógépes grafika és formatervezés, a 
mérési technikák és a gyakorlatban szerzett tapasztalatok bizonyítják, hogy szivattyúink általában véve erősebb áramlást 
keltenek a reffzónákban, mint más gyártók hasonló készülékei. Az áramlás egy bizonyos irányra korlátozódik és ezáltal 
távolabb elér az áramló hatás, csekély energia fogyasztással.
További információk honlapunkon: www.tunze.com / Produkt-Videos.

Axial speed
1.5

-0.6

1.2

0.8

0.1

-0.4

Turbelle® stream 6105 egy 400 literes akváriumban, 
CFD-szimuláció, kivitelezés R.Tech (www.rtech.fr).

Csendes működés
Speciális műanyag csapágy és silence rögzítő biztosítja a kopásmentes és nagyon csendes működést.

3D Flexibilitás
Más szivattyúkkal ellentétben sokoldalúan variálható a vízsugarak pozíciója és iránya, pl. a célból, hogy hosszú időn át 
hatékony áramlást keltsünk csekély áramfelhasználás mellett.

Nagy elszívó felület
A készülék hatalmas vízbeszívó kosárral rendelkezik, így elkerülhető a pumpa gyors szennyeződése.

Környezetkímélő
Ökoenergetikus elven alapuló nagy teljesítményű motor, mely magas hatékonysági fokot biztosít, minimális karbantartás 
és áramfogyasztás mellett.

Vezérelhető teljesítmény
Az elektronikusan fordulatszám-vezérelhető Turbelle® szivattyúk biztonsági kisfeszültséggel kitűnően alkalmazhatók 
bármely akváriumban hullámverés vagy apály-dagály szimulálására. Az intelligens microprocesszor által vezérelt motor 
tökéletes csapatot alkot a Multicontroller 7095 és 7096 vagy a Wavecontroller 7092 vezérlő egységekkel.

Magnet Holder
Minden Turbelle® csomagolása tartalmaz egy mágnestartót, melynek segítségével a szivattyú könnyen rögzíthető az 
akváriumfal bármely pontjára.

Áramszünet nem probléma
Az elektronikusan fordulatszám-vezérelhető Turbelle® szivattyúk a Safety Connectorral 6105.50 bármely egyenáramú 
forrásból (elem, szolárcella) üzemeltethetők 10 és 24 V között. A Safety Connector lehetővé teszi a normál üzemeltetést 
TUNZE® tápegységgel, áramszünet esetén  automatikusan hozzákapcsol egy akkumulátort.
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A Turbelle® nanostream® egy elképzelés, egy koncepció kifejezése: egy pici, áramlást keltő gömb, amely bármely 
akváriumban elhelyezhető, 3 dimenzióban állítható, kompakt és könnyen kezelhető. Ebben a mindössze 70mm átmérőjű 
innovatív keringtető szivattyúban egyesül esztétika és funkció egy új eszmét alkotva.

Nem vezérelhető szinkronmotoros szivattyúk

Turbelle® nanostream® 6015
40 - 200 literes akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: kb. 1.800l/h 
Energiafelhasználás: 3,5W
Feszültség / frekvencia:
230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2m
Méret: ø70, kiterjedés: ø40/15mm
Magnet Holder max. 10mm üvegvastagság
6015.000  36,40 €

Turbelle® nanostream® 6025
40 - 200 literes akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: kb. 2.800l/h 
Energiafelhasználás: 5W
Feszültség / frekvencia:
230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2m
Méret: ø70, kiterjedés: ø40/15mm
Magnet Holder Silence tartóval max. 
12mm üvegvastagság
6025.000  58,80 €

Turbelle® nanostream® 6045
40 - 500 literes akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: 1.500 - kb. 4.500l/h 
Energiafelhasználás: 5 - 7W
Feszültség / frekvencia:
230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2m
Méret: ø70, kiterjedés: ø40/15mm
Magnet Holder Silence tartóval max. 
15mm üvegvastagság
6045.000  83,10 €

Csekély motor-
felmelegedés

3D beállítás

Propeller Technology

Incl. Magnet Holder

Incl. Silence tartó a 
6025/6045 készülékeknél

Beépített védőtermosztát
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  electronic
A Turbelle® nanostream® electronic egy fordulatszám-vezérelhető pumpa biztonsági kisfeszültséggel. A szivattyú 
tökéletesen alkalmazható 40 - 1.000 literes akváriumokban hullámverés vagy apály-dagály szimulálására. A készülék egy 
új, microprocesszor által vezérelt motorral rendelkezik így nevezhetjük „intelligens szivattyúnak“:
A elektronikus motor automatikusan igazítja a fordulatszámot a szivattyú terheléséhez, így mindig a legjobb hatékonysági 
fokkal dolgozik a lehető legalacsonyabb energiafelhasználás mellett. Ez az energiafogyasztás kb. 50%-kal kevesebb, mint 
más hagyományos szivattyúknál. Elakadás esetén azonnal lekapcsol a pumpa, az elakadást okozó probléma elhárítása 
után a készülék 20 másodperccel később automatikusan újraindul. A szivattyú Fish Care funkcióval rendelkezik, ami 
azt jelenti, hogy a készülék nyugalmi állapotában is fordul egyet a propeller 20 másodperces időközönként. A pumpa a 
Multicontroller 7095, 7096 és a Wavecontroller 7092 készülékekkel vezérelhető.

áramlási sebesség 6055: 0,7 - 0,73 m/s áramlási sebesség 6095: 0,87 - 0,89 m/s

Vezérelhető szivattyúk

Turbelle® nanostream® 6055
40 - 500 literes akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: 1.000 - kb. 5.500l/h 
Energiafelhasználás: 4 - 18W
Tápegység:100-240V / 50-60Hz
Kábel hossza: 5m
Méret: ø70, kiterjedés: ø40/15mm
Magnet Holder Silence tartóval max. 
15mm üvegvastagság
6055.000  216,40 €

Turbelle® nanostream® 6095
WIDE FLOW
100 - 1000 literes akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: 2.000 - kb. 9.500l/h 
Energiafelhasználás: 5 - 21W
Tápegység:100-240V / 50-60Hz
Kábel hossza: 5m
Méret: ø70, kiterjedés: ø50/10mm
Magnet Holder Silence tartóval max. 
15mm üvegvastagság
6095.000  247,70 €
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Áramlási irány

Csekély motor-
felmelegedés

3D beállítás

Propeller Technology

Incl. Magnet Holder

Incl. Silence tartó

Vezérelhető fordulatszám, 
hullámverés szimuláció, 
apály-dagály
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Áramellátás a Turbelle® nanostream® 6055 
és 6095 készülékekhez – Safety Connector
A Turbelle® nanostream electronic 6055 és 6095 szivattyúk 
elektronikus motorral működnek. A készülékek bármely 
egyenáramú forrásból (elem, szolárcella) üzemeltethetők 
10 és 24 V között. A biztonságos csatlakoztatáshoz 
ajánljuk a 6105.50 Turbelle® Safety Connectort, mely egy 
4A biztosítékkal rendelkezik. A Safety Connector lehetővé 
teszi a TUNZE® tápegységgel való normál üzemeltetést, 
áramszünet esetén automatikusan hozzákapcsol egy 
akkumulátort.

Tartozékok külön megrendelendők

+        -
12 - 24 V
Battery

Safety Connector
Lehetővé teszi a TUNZE® tápegységgel való normál üzemeltetést, 
áramszünet esetén automatikusan hozzákapcsol egy akkumulátort.
6105.500  48,10 €

Nanostream® Rock
Turbelle® nanostream 6015, 6025, 6045 és 6055 szivattyúk 
számára. Fehér kerámiakőből készült, édes- és sósvízben való 
használatra alkalmas. Lehetővé teszi a fenti szivattyúk dekoratív 
beépítését az akváriumokba.
6025.250  47,10 €

Cable Safe
védelmet nyújt vízcseppek ellen, kimondottan Turbelle® szivattyúk 
csatalakoztatására alkalmas.
6105.600  9,80 €

  electronic

Magnet Extension
A Magnet Holder 6015.500 és 6025.512 kiegészítésére max. 
15mm üvegvastagságig. 
A Magnet Holder 6025.515 és 3155.600 (2012 után) kiegészítésére 
max. 20mm üvegvastagságig.
6025.501  21,90 €
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 stream
A 90mm gömb-design Turbelle® 
stream propeller szivattyú 
gondoskodik vízmozgatásról és 
keringtetésről az akváriumokban. 
Három dimenzióban állítható, 
és kompakt formatervezésű a 
nagy teljesítmény ellenére is. 
Innovatív technikai megoldásoknak 
köszönhetően úgy alkalmazkodik 
az akvárium tulajdonságaihoz, hogy 
eközben nem befolyásolja a már 
kialakult biotópot.

Nem vezérelhető szinkronmotoros szivattyúk

Propeller Technology

Csekély motor-
felmelegedés

3D beállítás

Incl. Magnet Holder

Incl. Silence tartó
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Turbelle® stream 6065
250 - 800 literes akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: kb. 6.500l/h
Energiafelhasználás: 12W
Feszültség/Frekvencia: 230V/50Hz 
(115V/60Hz)
Kábel hossza: 2m
Méret: ø90mm
Kiterjedés: ø50mm
Magnet Holder Silence tartóval max. 
15mm üvegvastagság
6065.000  127,90 €

Turbelle® stream 6085
400 - 1.000 literes akváriumok 
számára
Szállítási teljesítmény: kb. 8.000l/h
Energiafelhasználás: 14W
Feszültség/Frekvencia: 230V/50Hz 
(115V/60Hz)
Kábel hossza: 2m
Méret: ø90mm
Kiterjedés: ø50mm
Magnet Holder Silence tartóval max. 
15mm üvegvastagság
6085.000  168,70 €

Turbelle® stream 6125
400 - 2.000 literes akváriumok 
számára
Szállítási teljesítmény: kb. 12.000l/h
Energiafelhasználás: 22W
Feszültség/Frekvencia: 230V/50Hz 
(115V/60Hz)
Kábel hossza: 2m
Méret: ø90mm
Kiterjedés: ø63mm
Magnet Holder Silence tartóval max. 
15mm üvegvastagság
6125.000  224,20 €
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 stream electronic
A Turbelle® stream electronic egy fordulatszám-vezérelhető pumpa biztonsági kisfeszültséggel. A szivattyú tökéletesen 
alkalmazható 200 - 3.000 literes akváriumokban hullámverés vagy apály-dagály szimulálására. A készülék egy új, 
microprocesszor által vezérelt motorral rendelkezik így nevezhetjük „intelligens szivattyúnak“. A elektronikus motor 
automatikusan igazítja a fordulatszámot a szivattyú terheléséhez, így mindig a legjobb hatékonysági fokkal dolgozik a lehető 
legalacsonyabb energiafelhasználás mellett. Ez az energiafogyasztás kb. 50%-kal kevesebb, mint más hagyományos 
szivattyúknál. Elakadás esetén azonnal lekapcsol a pumpa, az elakadást okozó probléma elhárítása után a készülék 
20 másodperccel később automatikusan újraindul. A szivattyú Fish Care funkcióval rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a 
készülék nyugalmi állapotában is fordul egyet a propeller 20 másodperces időközönként. 
A pumpa a Multicontroller 7095, 7096 és a Wavecontroller 7092 készülékekkel vezérelhető.

Áramlási irány

Vezérelhető szivattyúk

áramlási sebesség 6105: 1,01 - 1,02 m/s áramlási sebesség 6155: 0,72 - 0,73 m/s

Propeller Technology

Csekély motor-
felmelegedés

3D beállítás

Incl. Magnet Holder

Incl. Silence tartó

Vezérelhető 
fordulatszám, 
hullámverés 
szimuláció, 
apály-dagály

Turbelle® stream 6105
200 - 2.000 literes akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: 3.000 - kb. 
13.000l/h -24V
Energiafelhasználás: 24V esetén max. 
35W
Tápegység:100-240V / 50-60Hz
Kábel hossza: 5m
Méret: ø90mm, kiterjedés: ø50mm
Magnet Holder tartóval max. 15mm 
üvegvastagság
Incl. egy pótlólagos WIDE FLOW 
szivattyúház
Kiterjedés: ø63mm
6105.000  295,30 €

Turbelle® stream 6155
3.000 liter feletti volumenű akváriumok 
számára
Szállítási teljesítmény: 4.000 - kb. 
15.000l/h
Energiafelhasználás: max. 52W
Tápegység:100-240V / 50-60Hz
Kábel hossza: 5m
Méret: ø90mm, kiterjedés: ø63mm
Magnet Holder Silence tartóval max. 
20mm üvegvastagság
6155.000  514,00 €

Turbelle® stream 6255
WIDE FLOW
> 4.000 L akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: 5.000 - kb. 18.000l/h
Energiafelhasználás: max. 58W
Tápegység:100-240V / 50-60Hz
Kábel hossza: 5m
Méret: ø90mm, kiterjedés: ø75mm
Magnet Holder Silence tartóval max. 
27mm üvegvastagság
6255.000  622,70 €
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Áramellátás a Turbelle® 6105, 6155 és 6255 
készülékekhez – Safety Connector
A Turbelle® stream 6105, 6155 és 6255 szivattyúk 
elektronikus motorral működnek. A készülékek bármely 
egyenáramú forrásból (elem, szolárcella) üzemeltethetők 
10 és 24V között. A biztonságos csatlakoztatáshoz ajánljuk 
a 6105.50 Turbelle® Safety Connectort, mely egy 4A 
biztosítékkal rendelkezik. A Safety Connector lehetővé 
teszi a TUNZE® tápegységgel való normál üzemeltetést, 
áramszünet esetén automatikusan hozzákapcsol egy 
akkumulátort.

Tartozékok külön megrendelendők

+        -
12 - 24 V
Battery
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Safety Connector
Lehetővé teszi a TUNZE® tápegységgel való normál 
üzemeltetést, áramszünet esetén automatikusan 
hozzákapcsol egy akkumulátort.
6105.500  48,10 €

Stream Rock
Turbelle® stream 6095 - 6155 szivattyúkkal való 
beépítésre.  Fehér kerámiakőből készítve, Live Rock 
funkcióval, édes- és sósvízben való használatra 
egyaránt alkalmas. Lehetővé teszi a szivattyúk dekoratív 
beépítését az akváriumokba.
6200.250  68,80 €

Cable Safe
védelmet nyújt vízcseppek ellen, kimondottan Turbelle® 
szivattyúk csatalakoztatására alkalmas.
6105.600  9,80 €

Magnet Extension
A 6065.515 mágnes tartó kiegészítésére, 15mm helyett 
20mm üvegvastagság.
6205.501  55,10 €
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 masterstream
A Turbelle® masterstream® nagy teljesítményű propeller pumpák elsősorban élményparkok, állatkertek, kutatóintézetek, 
haltenyésztő üzemek számára lettek kifejlesztve, mégis létezik egy modell a nagy akváriummal rendelkező akvaristák 
számára is, ahol erős és széles sávú áramlásra van szükség. A Turbelle® masterstream készülékek maximális hatékonyság 
elérésére lettek kifejlesztve alacsony energiafelhasználás mellett. Az új elektronikus, biztonsági kisfeszültségű TUNZE® 
PM-motornak köszönhetően a szivattyúk a legnagyobb teljesítményű üzemeltetés alatt is csendesek és mindemellett 
kevesebb energiát igényelnek, mint a hagyományos szivattyúk.
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VEZÉRELHETŐ TELJESÍTMÉNY
A Turbelle® masterstream elektronikusan fordulatszám vezérelhető készülék, biztonsági kisfeszültséggel 12 és 24V között. 
Ideálisan használható vízkeringtetésre, hullámverés vagy apály-dagály szimulálására.

12V- VERZIÓ ÚSZÓMEDENCÉKHEZ
A 6560 modell 12V- technikával és 60.000l/h teljesítménnyel kimondottan úszómedencékben való üzemeltetésre lett 
kifejlesztve. 

100% ROZSDAÁLLÓ
Minden alkotóelem SAN és POM műanyagból készül, titánnal ötvözött tengely, a motor és az elektronikai rész PU-gyantába 
öntve.

NINCS KÜLSŐ VEZÉRLÉS
A teljes szivattyú vezérlés a motorban található, így a karbantartás minimális magas hatékonysági fok mellett és a vízhűtés 
is optimális.
Minden Turbelle® masterstream szivattyúhoz szükséges egy külső tápegység vagy Safety Connector megfelelő 
egyenáramú forrással (elem, szolárcella).

ÁRAMSZÜNET, NEM PROBLÉMA
A Turbelle® masterstream üzemeltethető a 6515.50 Safety Connector segítségével bármely egyenáramú forrásból (elem, 
szolárcella) 11 és 24V között. A Safety Connector lehetővé teszi a TUNZE® tápegységgel való normál üzemeltetést, 
áramszünet esetén automatikusan hozzákapcsol egy akkumulátort.

Az új masterstream lelke egy intelligens 
és innovatív, mikroprocesszor által 
irányított PM-motor biztonsági 
kisfeszültséggel 12 és 24 V között.

Rögzítő bilincs ø32mm PVC 
csövekhez való erősítéshez.

Rozsdamentes csavarok, 
anyacsavarral együtt.

A készülékház egy 
hatalmas beszívó 
kosár, a beszívó felület 
3,95 x nagyobb, mint 
a kimeneti felület. A 
Turbelle® masterstream 
készülékekhez nem 
szükséges további 
beszívó kosár.

Áramlásterelő (ø125mm) 
védőráccsal EN 60335-
1 norma szerint.

Nagy teljesítményű propeller 
kis fordulati sebességgel és 
titánnal ötvözött tengely.
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úk masterstream
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 masterstream
ÖKOENERGETIKUS
A Turbelle® masterstream 6580 (80m³/h - 420W) egy példája mutatja, hogy az energetikailag optimalizált vízmozgással 
jelentős költségmegtakarítás lehetséges:
Akvárium volumen: 60m³, áramláskeltés centrifugál szivattyúval (32m³/h - 2.200W). Éves szinten 8760 óra üzemeltetés 
során 4366 € megtakarítása lehetséges 0,28 € /kW áron számolva!

Propeller Technology

100% sósvízálló, 
titán és műanyag

Csekély motor-
felmelegedés

2D beállítás

Biztonsági kisfeszültség

Turbelle® masterstream 6550
5.000 litert meghaladó 
akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: 
30.000 - kb. 50.000l/h
Áramlási sebesség: 0,8 - 1,3m/s
Energiafelhasználás: max. 110W
Tápegység: 100-240V / 50-60Hz / 12VDC
Kábel hossza: 10m
Méret: h340 x sz165 x m227mm
Kiterjedés: ø125mm
Rögzítés ø32mm csőelemre
6550.000  1.403,80 €

Turbelle® masterstream 6560
10.000 litert meghaladó 
akváriumok számára, 12V
Szállítási teljesítmény: 
30.000 - kb. 60.000l/h
Áramlási sebesség: 0,8 - 1,5m/s
Energiafelhasználás: max. 110-140W
Tápegység: 100-240V / 50-
60Hz / 12-14VDC
Kábel hossza: 10m
Méret: h340 x sz165 x m227mm
Kiterjedés: ø125mm
Rögzítés ø32mm csőelemre
Wavecontroller 7092 készülékkel szállítva
6560.000  2.583,40 €

Turbelle® masterstream 6560 DC
azonos konstrukció mint 6560.000
I = 3-10A, U = 11-14V
Szállítás Safety Connector készülékkel, 
de tápegység és Controller nélkül.
6560.001  2.397,10 €

Turbelle® masterstream 6580
20.000 litert meghaladó 
akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: 
45.000 - kb. 80.000l/h
Áramlási sebesség: 1,1 - 2,0m/s
Energiafelhasználás: 290-420W 
Tápegység: 100-240V / 50-
60Hz / 24-30VDC
Kábel hossza: 10m
Méret: h340 x sz165 x m227mm
Kiterjedés: ø125mm
Rögzítés ø32mm csőelemre
Wavecontroller 7092 készülékkel szállítva
6580.000  3.339,70 €

Turbelle® masterstream 6580 DC
azonos konstrukció mint 6580.000
I = 3-14A, U = 11-30V 
Szállítás Safety Connector készülékkel, 
de tápegység és Controller nélkül
6580.001  3.002,90 €

Vezérelhető 
fordulatszám, 
hullámverés szimuláció, 
apály-dagály

NEW GENERATION

NEW GENERATION

NEW GENERATION
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Áramellátás a Turbelle® masterstream 
6550, 6560, 6580 készülékekhez – Safety 
Connector
A Turbelle® masterstream 6550, 6560 és 6580 
szivattyúk elektronikus motorral működnek. A 
készülékek bármely egyenáramú forrásból (elem, 
szolárcella) üzemeltethetők 11 és 24V között. A 
biztonságos csatlakoztatáshoz ajánljuk a 6515.50 
Turbelle® Safety Connectort. A Safety Connctor 
biztosítékkal rendelkezik és lehetővé teszi a 
TUNZE® tápegységgel való normál üzemeltetést, 
áramszünet esetén automatikusan hozzákapcsol 
egy akkumulátort.

Tartozékok külön megrendelendők

Safety Connector
6515.500  160,30 €

 masterstream

+        -
12 - 24 V
Battery

Magnet Holder masterstream
Kimondottan a Turbelle® masterstream 6550 készülékre 
kifejlesztve, max. 30mm üvegvastagság. A TUNZE® Magnet 
Holder 6508.500 (Pat. Nr. 20 2005 003 170) a Turbelle® 
masterstream max. 30mm-es üvegfalakra való rögzítésére 
szolgál. Három egymással összefüggű egységből áll és 
szilikon tapadókoronggal van ellátva. A formábaöntött 
konstrukciónak köszönhetően korróziómentes és így az 
akváriumbiotóp számára sincs semmilyen káros hatása.
6508.500  270,00 €

Power Supply Box
A Power Supply Box egy IP33 (IEC 60529) normának 
megfelelő kapcsolódoboz: védelmet nyújt bármely 2,5mm-
nél nagyobb átmérőjű idegen test és kb. 60° irányból érkező 
permet ellen. 
A doboz kimondottan a Turbelle® masterstream 6560 és 
6580 tápegységei számára lett kifejlesztve, egy az oldalon 
elhelyezkedő főkapcsolóval, egy ventilátorral és egy DIN 
sínnel.
Méret: h375 x sz375 x m225mm.
6515.245  561,80 €
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 Wavebox
2004-ben hozta piacra TUNZE® a „Wavebox“ elnevezésű világújdonságot, mely egy szabadalmazott hullámgenerátor 
200 - 1.200 literes akváriumok számára. A TUNZE® Wavebox 6208 és 6215 ma híres készülékek 150 - 1.500 literes 
akváriumok számára, az általuk előidézett rezgő áramlás pontosan megfelel a szirtető körüli zóna hullámképzésének és 
mozgásának. A Wavebox a Wavecontroller 7092 vagy a Multicontroller 7096 irányításával képzi ezt a rezgő áramlást, 
amely az akvárium saját rezonanciáját használja fel. Ez az optimális vízmozgás kialakítása minimális áramfelvétellel érhető 
el. Az akvárium minden részén mozgásba kerül a víz, a dekorációk mögötti legkisebb területeket is átöblíti. 
Példa: 1,5m hosszúságú akváriumok esetében, a hullámcsapások következtében, a max. vízszint akár 3cm vagy még 
többel is emelkedhet.

Megfelelően kiegészíti a már beépített keringtető szivattyúkat.
Nagyobb akváriumok esetében egy pótlólagos Wavebox 
6215.50 (Wavecontroller nélkül) beépíthető a rendszerbe.
Energiafelhasználás egy ciklusban átlagosan 10W vagy 26W.
Szállítás beépítésre kész állapotban tápegységgel, Magnet 
Holderrel, Wavecontrollerrel és fotocellával.

FAQ a TUNZE® Wavebox 6208 / 6215 készülékekhez

Alkalmazható-e a Wavebox egy lefolyóval elátott akváriumban?
Egyszerű hullámképzés esetén az akvárium középpontján (viszonyítva a hosszanti 
tengelyhez) keletkezik a legkisebb vízmozgás. Ha lehetséges, célszerű ebbe a 
zónába beépíteni a lefolyórendszer be- és elvezetőjét. Minél jobban eltávolodunk ettől 
a zónától, annál nagyob lesz a vízszintkülönbség. A TUNZE® lefolyók számára nem 
probléma az effajta ingadozás, azonban mellékzajok keletkezhetnek.

Képes-e a Wavebox többszörös hullámképzésre?
Több, mint két méter hosszúságú akváriumok esetében lehetséges a kettős 
hullámképzés. Hogy megértsük ezt a fenomént, az egyszerű hullámképzés 
rezonancia frekvenciájának kettővel való osztásáról van szó. Ez azonban csak a 
nagyobb Wavebox készülékkel lehetséges.

Kompatibilis-e a Wavebox más Turbelle® szivattyúkkal?
A Wavebox Turbelle® szivattyúval felszerelt akváriumokban is kitűnően integrálható. 
A Turbelle® köráramlása és a  Wavebox hullámverése fedik egymást és egy erősen 
pulzáló köráramlást adnak együttesen, mely  kedvező pl. a refftetők biótópjai számára.

Egy 2.000 literes akváriumhoz két wavebox, egy Wavebox 6215 és egy Wavebox 
Extension 6215.50 szükséges. Fontos-e helyhiány esetén egymás mellé beépíteni a 
készülékeket?
Két Wavebox problémamentesen elhelyezhető egymással szemben az akvárium egy-
egy sarkába, ebben az esetben felváltva „dolgoznak“: mialatt az egyik működésben 
van, a másik leáll etc. E funkció irányítása a Wavecontroller 7092 készülékbe van 
beépítve.

Hogyan működik a Wavebox?

A Wavebox szivattyúja a 
víztömeget bal oldali irányba 
pumpálja, így a korallok 
polipjai balra mozdulnak az 
akvárium bármely pontján.

A szivattyú leáll, a Wavebox 
telítődik vízzel, és így az 
akváriumban az egész 
víztömeg jobboldali irányba 
terelődik. Ekkor jobbra 
sodródnak a korall polipjai.
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A Comline® Wavebox 6208 egy 150 - 800 literes akváriumok számára kifejlesztett hullgenerátor. Az új „Comline®“ könnyen 
kezelhető, elegáns és kis méretű. A kompakt formatervezésnek köszönhetően diszkréten elhelyezhető a készülék. A 
Comline® Wavebox 6208 egy Turbelle® nanostream® 6055 szivattyúval működik. Az integrált Magnet Holderrel könnyen 
rögzíthető az akvárium bármely pontjára max. 15mm üvegvastagságig.

Rezgő áramlás 
természetbenihez 
hasonló hullámmozgással 
és keringéssel.

Gátolja a hordalék 
lerakódást az egész 
akváriumban.

Hullámgenerátor alacsony 
energiafelhasználással, 
magas hatékonysági 
fok mellett is csekély a 
motor felmelegedése.

Biztonsági kisfeszültség, 
technikai zavar és 
„szárazon“ működés 
elleni védelem.

További áramellátás – Safety Connector
A Wavebox bármely egyenáramú forrásból (elem, szolárcella) üzemeltethető 11 és 24V között. 
A biztonságos csatlakoztatáshoz ajánljuk a 6105.50 Turbelle® Safety Connectort, mely egy 4A 
biztosítékkal rendelkezik. A Safety Connector lehetővé teszi a TUNZE® tápegységgel való normál 
üzemeltetést, áramszünet esetén automatikusan hozzákapcsol egy akkumulátort.

Elszívó elem
3162.130  5,80 €

Tartozékok külön megrendelendők
A Wavebox fedőlap  6208.130 könnyen helyettesíthető a 3162.130 elemmel. 
Ez az építőelem lehetővé teszi, hogy kisebb víztömegek a Turbelle® 
szivattyú által folyamatosan a vízfelszínröl a Waveboxba áramoljanak. 
Ezáltal a vízfelszín állandóan tiszta, mely javítja az akvárium teljes vízcsere 
folyamatát.
A felszíni hártyák és az azzal összekötött mikroorganizmusok folyamatosan 
a mélyvízbe kerülnek, mint élő planktoneledel a planktonszűrő állatok 
számára.

Comline® Wavebox
Méret: h110 x sz90 x m255mm, merülési mélység: kb. 230mm, átlagos 
fogyasztás: 10W, tápegység: 100-240V / 50-60Hz.
Magnet Holder max. 15mm üvegvastagság.
150 - 800 literes akváriumok számára.
6208.000  307,00 €
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 Wavebox 6215
A TUNZE® Wavebox 6215 egy szabadalmazott hullámgenerátor 200-1.500 literes akváriumokhoz kialakítva. A beépített 
szivattyú egy speciális Wavebox pumpa, amely a Turbelle® stream családhoz tartozik. Az integrált Magnet Holder 
segítségével a készülék könnyen rögzíthető az akváriumfal bármely pontjára, max. 19 mm üvegvastagságig.

Wavebox Extension
Az 1.500 litert meghaladó volumenű akváriumok esetén célszerű egy pótlólagos 6215.50 Wavebox Extension beépítése. 
A Wavebox Extension tartalmazza a 6215 Wavebox készüléket, a Wavecontroller nélkül. A Wavebox és a Wavebox 
Extension kombinációja max. 3.000 literes akváriumokban alkalmazható. Minden további Extension (max. 3) beépítésével 
kb. 1.500 literrel növekszik az ajánlott vízvolumen. A Waveboxok elhelyezhetők mind egymás mellett, mind pedig 

egymással szemben. Egy Wavebox Extension további alkatrészek nélkül beépíthető, azonban 2 
vagy 3 készülékhez már egy 7092.34 Y-adapter szükséges. A Wavebox Extension tökéletesen 
üzemeltethető a Multicontroller 7096 készülékkel.

További áramellátás – Safety Connector
A Wavebox bármely egyenáramú forrásból (elem, szolárcella) üzemeltethető 11 és 24V között. A 
biztonságos csatlakoztatáshoz ajánljuk a 6105.50 Turbelle® Safety Connectort, mely egy 4A biztosítékkal 
rendelkezik. A Safety Connector lehetővé teszi a TUNZE® tápegységgel való normál üzemeltetést, 
áramszünet esetén automatikusan hozzákapcsol egy akkumulátort.

Rezgő áramlás természetbenihez 
hasonló hullámmozgással 
és keringéssel.

Gátolja a hordalék lerakódást 
az egész akváriumban.

Hullámgenerátor alacsony 
energiafelhasználással, magas 
hatékonysági fok mellett is 
csekély a motor felmelegedése.

Biztonsági kisfeszültség, 
technikai zavar és „szárazon“ 
működés elleni védelem.

Wavebox
Méret: h125 x sz113 x m300mm, merülési mélység: kb. 280mm, átlagos 
fogyasztás: 18W - 18V, 26W - 24V, tápegység: 100-240V / 50-60Hz, Magnet 
Holder max. 19mm üvegvastagság.
200 - 1.500 literes akváriumokhoz ajánlott.
6215.000  475,20 €

Wavebox Extension
Méret: h125 x sz113 x m300 mm, merülési mélység: kb. 280mm,  átlagos fogyasztás 18W - 18V, 
26W - 24V, tápegység: 100-240V / 50-60Hz, Magnet Holder max. 19mm üvegvastagság.
6215.500  423,70 €
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Egy verhetetlen csapat, az elektronikus motorral rendelkező Turbelle® szivattyúk + Turbelle® controller, amelyek egy 
igazi reffáramlás szimulálására képesek az akváriumban. Az alábbi képeken látható áramlások egészen egyszerűen 
kialakíthatók az akváriumban:

Egyszerű hullámverés (pulse only) 7092 / 7095 / 7096
A szivattyú teljesítményének és pulzálásának beállításával kisebb - nagyobb vízsebességek 
állíthatók be, mint ahogy azok a természetes hullámverés során is képződnek.

Apály-dagály szimuláció (interval) 7095 / 7096
A szivattyú csatornák felváltva kapcsolódnak ki-be. A víz mindkét oldalról 
átmossa a szirtet, állítható kapcsolási idő 1 perc és 12 óra között.

Sorozatos kapcsolás (sequential) 7095 / 7096
A készülék egymás után indítja a Turbelle® szivattyúkat, ez 
teszi lehetővé az erősödő áramlás kialakítását.

Véletlenszerű áramlás (sequential) 7095 / 7096
A hullámverés szimulációból és a sorozatos kapcsolásból generálódik. Néhány reffzónánál 
(hullámtörés) különösen érdekes vízmozgásokat idéz elő ez a kombináció.

Rezgő áramlás Wavebox vagy Turbelle® szivattyúkkal 7092 / 7096
Wavebox vagy Turbelle® szivattyúk, a Wavecontroller 7092 és a Multicontroller 
7096 készülékekhez csatlakoztatva, direkt vagy ellentétes  irányban működtethetők 
a Wavecontrolleren keresztül. Ezzel a funkcióval automatikusan keresi a rezonáns 
frekvenciát és a hullámverés vagy az apály-dagály szimulációval is kombinálható.

Foodtimer 7092 / 7095 / 7096
Egy gombnyomással lehetséges a szivattyú leállítása etetés alatt. 1 - 15 
perc után -beállítás szerint- automatikusan újraindul a készülék.

Moon light  7095 / 7096
A Multicontroller 7095 és 7096 rendelkeznek Hold-szimuláció funkcióval 
fehér LED-fénnyel és programozható 29 napos holdfázissal.

Éjszakai lecsendesülés (nightmode) 7092 / 7095 / 7096
Fotocella segítségével minden Turbelle® szivattyú teljesítménye csökkenthető éjszakára. Ekkor, mint 
a természetben is, a kisállatok és planktonok elfoglalhatják a napközben aktív élőlények életterét.

Vihar a deszedimentáláshoz (storm cycle) 7096
Mint ahogy a természetben is, egy reffakváriumot rendszeresen meg kell tisztítani a 
részecskéktől. Ezt a funkciót a Multicontroller 7096 készülékkel automatikusan programozhatjuk, 
a csatlakoztatott szivattyúk hatékony és pontos ütemben lesznek irányítva.
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 controller
Multicontroller
A TUNZE® Multicontroller 7095 egy digitális vezérlő készülék minden 
7240.26 vagy 7240.27 driverrel és biztonsági kisfeszültséggel 
rendelkező Turbelle® szivattyúhoz, mely a tenger különböző áramlási 
viszonyait szimulálja. A 7094.40 adapter segítségével a Turbelle® 
classic 2002, 4002 szivattyúk is vezérelhetők. A 7095 Multicontroller 
LED-holdfénnyel rendelkezik, így 29 napos holdfázis is beállítható. 

A vízálló billentyűzettel ellátott műszertábla egyszerű és precíz kezelést tesz lehetővé. A 
vezérelt szivattyúk teljesítményét az LED-kijelző mutatja 30% és 100% között. Az összes 
szivattyú-csatlakozás a készülék alsó lapján található. Áramszünet esetén a beállítások 
automatikusan mentésre kerülnek, amelyekkel a Multicontroller tovább dolgozik a szünet 
után.
A csomagolás tartalmaz 4 összekötő kábelt, cikkszám: 7092.30 és fotocellát. A Multicontroller 
egy a természetbenihez hasonló áramlás vezérlést valósít meg max. 4 Turbelle® electronic 
szivattyúval. A 7092.34 Y-adapter segítségével azonban egészen 8 Turbelle® electronic 
csatlakoztatható és párosával vezérelhető.
Méret: h100 x sz40 x m195mm
7095.000  257,40 €

Wavecontroller
A Wavecontroller 7092 egy vezérlő készülék minden elektronikus motorral rendelkező 
Turbelle® szivattyúhoz, egyszerre két szivattyú szinkron vagy ellenirányú vezérlésére képes:
Hullámverés szimulálása a pulzálási idő + a két szivattyú teljesítményének max. és min. 
beállításával.
Rezgő áramlás a Wavebox direkt vagy ellentétes irányú üzemeltetéséhez.
Rezgő áramlás Turbelle® pumpával a Turbelle® stream szivattyúk működtetéséhez.
Automatikus frekvencia keresés rezgő áramlás keltésekor.
Foodtimer gombnyomásra, 8 - 10 perc után automatikus újraindítás.
A 7094.05 fotocellával (csomagolás nem tartalmazza) összekötve az automatikus éjszakai 
lecsendesülés funkció is aktiválható.
7092.000  72,30 €

Turbelle® stream Kit TS24
= 2 x Turbelle® stream 6105 
   teljesítmény 2 x 13.000l/h
+ Multicontroller 7095 
500 - 3.000 literes akváriumok 
számára, hullámverés szimulátor, 
apály-dagály szimulátor, etetési szünet 
funkció, éjszakai lecsendesülés, 
szivattyúk sorozatos kapcsolása.
TS24  899,60 €

Turbelle® stream Kit TS48
= 4 x Turbelle® stream 6105 
   teljesítmény 4 x 13.000l/h
+ Multicontroller 7095 
1.000 - 6.000 literes akváriumok 
számára, hullámverés szimulátor, 
apály-dagály szimulátor, etetési szünet 
funkció, éjszakai lecsendesülés, 
szivattyúk sorozatos kapcsolása.
TS48  1.541,90 €
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Multicontroller
A TUNZE® Multicontroller 7096 egy bármely elektronikus motorral 
rendelkező Turbelle® szivattyúhoz alkalmas vezérlő készülék, mely 
USB kábellel csatlakoztatható és így számítógéppel beállítható. 
Továbbá tartalmaz egy 8-Bit nagy teljesítményű mikroprocesszort 
táregységgel, amely áramszünet esetén a beállításokat menti.
A beállításhoz nem szükséges összeköttetés az akváriumban lévő 
szivattyúkkal. A számítógépes beállítás és a készülék eltávolítása után 
az adatok automatikusan tárolódnak a Multicontroller készülékben. A 
TUNZE Multicontroller 7096 vezérlő egység a Multicontroller 7095 és 
a Wavecontroller 7092 minden funkcióját magában foglalja, úgymint 
néhány új vezérlési lehetőséget is. A tenger különböző áramlási 
viszonyait szimulálja és egy különösen világos LED holdfénnyel 
rendelkezik.
Szállítás:
Multicontroller, fotocella, Moonlight, 5m USB kábel, 4 összekötő kábel, 
CD Windows 98, 2000, XP, Vista, Win7, Win8 és Mac kompatibilis 
vezérlő programmal.
Méret: h120 x sz31 x m56mm
7096.000  156,20 €

Példa: Multicontroller 7096 képernyő, Wavebox 6215 és két Turbelle® stream 6105

Tartozékok külön megrendelendők

Y-Adapter
Eloszt 2 bemenetet 2 x 2 kimenetre. Incl. 4 x kapcsoló 
kábel 7092.30.
7092.340  51,00 €

Fotocella
Éjszakai lecsendesülést szimulál a 7091 Singlecontroller és a 
7092 Wavecontroller készülékekkel. Ez a funkció a 7095/7096 
Multicontroller esetén alapfunkcióként van beépítve.
7094.050  16,10 €

TUNZE Safeguard
Elegánsan eltüntet minden akváriumhoz tartozó kábelt. Mindkét oldalon 
nyílással rendelkezik, nehezen gyúlékony műanyagból készült. 
H237 x sz131 x m117mm.
7096.600  67,50 €
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 e-jet
A Turbelle® e-jet nagy teljesítményű szivattyúk egy meghatározott forgásirányú keverőlapáttal rendelkeznek és ezzel 
káros nyíróerő nélküli vízsugarakat képeznek, 50%-kal alacsonyabb energiafelhasználással mint a szokványos akvárium 
szivattyúk. Az elektronikus indítású innovatív szinkronmotor a legújabb technikai ismeretek alapján készült, nagy 
megbízhatóságot nyújt csekély karbantartással és áramfogyasztással. A különleges formatervezés, incl. Magnet Holder, 
lehetővé teszi a három dimenziós beállítást és a problémamentes rögzítést az akvárium bármely falára.
Ezen modellek változások nélkül helyettesítenek minden 1988 óta piacra került Turbelle® powerhead / electronic készüléket.
A Turbelle® e-jet pumpák akvárium falra szerelt keringtető szivattyúként vagy filterként is üzemeltethetők, ezért a 
csomagolás mágnestartót, szűrőcsövet, deflektort és szűrő patront is tartalmaz. A fent említett  tartozékok nélkül a Comline 
Filter készülékbe is beépíthetők az e-jet szivattyúk, de ez esetben a motorház legfelső elemének eltávolítása szükséges.
Méret: ø90mm Magnet Holder nélkül

E-jet pumpák teljesítménye
A teljesítményt mutató táblázat +/- 5% tolarencia értéket tartalmaz.
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Nem vezérelhető szinkronmotoros szivattyúk

Turbelle® e-jet 1005
Szállítási teljesítmény: 1.100l/h
Nyomási magasság: 0,8m
Energiafelhasználás: 9W
Feszültség / frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2m, méret: ø98 x 100mm
Bemenet: ø25mm / Kimenet: ø25mm
Magnet Holder max. 15mm üvegvastagság
1005.000  78,00 €

Turbelle® e-jet 1605
Szállítási teljesítmény: 1.600l/h
Nyomási magasság: 1,1m
Energiafelhasználás: 12W
Feszültség / frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2m, méret: ø98 x 100mm
Bemenet: ø25mm / Kimenet: ø25mm
Magnet Holder max. 15mm üvegvastagság
1605.000  95,90 €

Turbelle® e-jet 3005
Szállítási teljesítmény: 3.150l/h
Nyomási magasság: 1,2m
Energiafelhasználás: 22W
Feszültség / frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2m, méret: ø98 x 100mm
Bemenet: ø25mm / Kimenet: ø25mm
Magnet Holder max. 15mm üvegvastagság
3005.000  134,70 €

Csekély motor 
felmelegedés, magas 
hatékonysági fok

Hidrodinamikus 
mágnesrotor, kopásálló és 
csendes működést biztosít

Tengely titán ötvözettel

apágymentes beszívó oldal

Helyettesít minden 
1988 óta piacra került 
Turbelle® powerhead / 
electronic készüléket

Alszekrény berendezések működtetéséhez nagy nyomási magasságú emelő szivattyúkra van szükség. Ideális és 
áramtakarékos megoldás erre a feladatra a Turbelle® e-jet 805 és 1205 készülékek.

Turbelle® e-jet 805
Szállítási teljesítmény: 850l/h
Nyomási magasság: 2,2m
Energiafelhasználás: 12W
Feszültség / frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2m, méret: ø98 x 100mm
Bemenet: ø25mm / Kimenet: ø11/17/25mm
Magnet Holder max. 15mm üvegvastagság
0805.000  95,80 €

Turbelle® e-jet 1205
Szállítási teljesítmény: 1.200l/h
Nyomási magasság: 2,9m
Energiafelhasználás: 22W
Feszültség / frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2m, méret: ø98 x 100mm
Bemenet: ø25mm / Kimenet: ø11/17/25mm
Magnet Holder max. 15mm üvegvastagság
1205.000  154,70 €
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 e-jet electronic
A Turbelle® e-jet 5005 egy elektronikusan fordulatszám vezérelhető készülék biztonsági kisfeszültséggel. A szivattyú 
tökéletesen alkalmazható hullámverés, illetve apály-dagály szimulálására. Microprocesszor által vezérelt motorral 
rendelkezik, így nevezhetjük „intelligens szivattyúnak“.
Az elektronikus motor automatikusan igazítja a fordulatszámot a szivattyú terheléséhez, így mindig a legjobb hatékonysági 
fokkal dolgozik a lehető legalacsonyabb energiafelhasználás mellett. Ez az energiafogyasztás kb. 50%-kal kevesebb, mint 
a hagyományos szivattyúk esetén.
Elakadás esetén a pumpa azonnal lekapcsol, az elakadást okozó probléma elhárítása után a készülék 20 másodperccel 
később automatikusan újraindul.
A szivattyú Fish Care funkcióval van ellátva, ami azt jelenti, hogy a készülék nyugalmi állapotában is fordul egyet a turbina 
20 másodperces időközönként.
A tápegységgel szállított Turbelle® e-jet 5005 mind a 7094, 7095 és 7096 Multicontroller, mind pedig a 7092 Wavecontroller 
készülékekkel vezérelhető.

Turbelle® e-jet 5005
Szállítási teljesítmény 24V: 2.400 - 4.200l/h
Hmax 24V: 2,2m
Energiafelhasználás 24V: max. 40W
Feszültség / frekvencia: 100 - 240V / 50 - 60Hz
Kábel hossza: 5m, méret: ø98 x 100mm
Bemenet: ø25mm / kimenet: ø25mm
Magnet Holder max. 15mm üvegvastagság
5005.000  189,60 €

Csekély motor felmelegedés, 
magas hatékonysági fok

Tengely titán ötvözettel

apágymentes beszívó oldal

Állítható 12V, 18V vagy 24V teljesítmény

Helyettesít minden 1988 óta 
piacra került Turbelle® powerhead 
/ electronic készüléket

Turbelle® e-jet 5005 három szivattyút helyettesít!
A Turbelle® e-jet 5005 egy olyan tápegységgel (N° 
6105.240) rendelkezik, mely háromféle képpen állítható be 
az oldalán található jumperen keresztül.
Egyenáram 24V (alapbeállítás): A szivattyú 
teljesítménye szabályozható 2.400l/h és 4.200l/h között, 
energiafelhasználás max. 40W.

A 12V, 18V vagy 24V beállítása nagyon egyszerűen 
végrehajtható a tápegység alsó részén lévő feszültségváltó 
(jumper) kicserélésével.

Vezérelhető fordulatszám, hullámverés 
szimuláció, apály-dagály

hidrodinamikus mágnesrotor, kopásálló 
és csendes működést biztosít
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Tartozékok külön megrendelendők

Magnet Holder
Két 20mm széles mágneses elemből álló univerzál mágnes 
tartó, max. 27mm üvegvastagság.
6205.500  103,50 €

Safety Connector
Lehetővé teszi a TUNZE® tápegységgel való normál 
üzemeltetést, áramszünet esetén automatikusan hozzákapcsol 
egy akkumulátort.
6105.500  48,10 €

Cable Safe
védelmet nyújt vízcseppek ellen, kimondottan Turbelle® 
szivattyúk csatalakoztatására alkalmas.
6105.600  9,80 €

+  -
12 - 24 V
Battery

Turbelle® e-jet 5005 mint emelőszivattyú, Hmax 6m
A Turbelle® e-jet 5005 csupán néhány kiegészítő elemmel nagy 
nyomású szivattyúvá alakítható át. Ezzel a tulajdonságával a 
készülék más alkalmazási területen is használható, akár vízemelő 
pumpaként magasabb vízoszlopokhoz vagy akár hableválasztó 
szivattyúként. A meghajtót és a turbinaházat azonban szükséges 
kicserélni. Turbinaház 1201.13, meghajtó 1205.700 és csatlakozó 
elem 1200.15.
A Turbelle® e-jet 5005 így elérhető teljesítménye:
Egyenáram 24V (alapbeállítás) : A szivattyú teljesítménye 
szabályozható 800l/h és 1.400l/h között, Hmax 5,5m, 
energiafelhasználás max. 40W.
A 12V, 18V vagy 24V beállítása nagyon egyszerűen végrehajtható a 
tápegység alsó részén lévő feszültségváltó (jumper) kicserélésével.

Áramellátás a Turbelle® e-jet 5005 
készülékhez – Safety Connector
A Turbelle® e-jet 5005 szivattyú elektronikus motorral működik. 
A készülék bármely egyenáramú forrásból (elem, szolárcella) 
üzemeltethető 10 és 24V között. A biztonságos csatlakoztatáshoz 
ajánljuk a Turbelle® Safety Connectort 6105.50, mely egy 4A 
biztosítékkal van ellátva. A Safety Connector lehetővé teszi a 
TUNZE® tápegységgel való normál üzemeltetést, áramszünet 
esetén automatikusan hozzákapcsol egy akkumulátort.



26

 classic
A Turbelle® classic merülőszivattyúk voltak az első, kimondottan akváriumok számára kifejlesztett szivattyúk. Napjainkban, 
még mindig számos akvarista használja őket egyedi tulajdonságaik miatt. Önmagukban hordozzák az összes olyan előnyt, 
mint magasfokú teljesítmény, takarékos energiafelhasználás, egyszerű kezelés és  biztonságos üzemeltetés. Szárazon 
működés esetén is biztonságosak („run-dry safe“), nyomásállók a szűrőberendezésekkel szemben, és a 7094.40 szivattyú 
adapterrel a Multicontroller és Wavecontroller készülékekhez is csatlakoztathatók. Függetlenül attól, hogy édes- vagy 
tengervízi akváriumba kerülnek beépítésre, sok éven át működnek szinte karbantartás nélkül. Az elektromos alkotóelemek 
a VDE 700/236 normának megfelelőn vízállók.
A csomagolás tartalmaz egy szűrőcsövet, egy deflektort és egy tartó elemet V4A nemesacélból. A vízszintes üveglapra 
való rögzítéshez a feszítő tartó és a feszítő szög, míg a függőleges rögzítéshez csak a feszítő tartó szükséges.

Turbelle® classic 2002
Szállítási teljesítmény: 2.400l/h
Energiafelhasználás: 38W
230V/50Hz (115V/60Hz)
Nyomási magasság: 1,3m
2002.000  280,50 €

éghűtés - motorhő nem jut a vízbe

Az akváriumban csak a 
szivattyú alsó része látható

Elektronikusan vezérelhető 
bármely TUNZE motor vezérlővel

Rögzítés vízszintes és 
függőleges üvegfalra

Tartozékok külön megrendelendők

Szivattyú adapter
Csatlakoztató a Turbelle® 
merülőszivattyúk és a TUNZE® 
Multicontroller 7095, illetve a 
TUNZE® Wavecontroller 7092 
készülékekhez. Az adaptereken a 
szivattyúk max. 300W üzemeltethetők 
(4 x 4002 vagy 5 x 2002 
elosztókkal). A Wavecontrollerhez 
egy, míg a Multicontrollerhez 
négy adapter csatlakoztatható.
7094.400  101,80 €

Turbelle® classic 4002
Szállítási teljesítmény: 3.700l/h
Energiafelhasználás: 42W
230V/50Hz (115V/60Hz)
Nyomási magasság: 1,4m
4002.000  313,30 €
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A TUNZE® Pot Filterek komplett gyorscsere-szűrők szűrőpatronnal és 
olyan visszafolyás elleni védelemmel, amely kiemeléskor megakadályozza a 
szennyeződés visszajutását a vízbe. Szükség esetén minden szűrő egymás 
mellé építhető egy összekötő elem segítségével.

A TUNZE® Cartridge Filter egy nyitott patronos szűrő, mely a Turbelle® szivattyúk nagy teljesítményével kifejezetten 
optimális szűrést tesz lehetővé. A kisebb halakat sem szippantja be és a rátapadt haltakarmányt is meg tudják enni az 
akvárium lakók. Szűrőcsere csupán néhyán másodperc alatt lehetséges és szükség esetén több szűrő is egymás mellé 
építhető egy összekötő elem segítségével.

A TUNZE® Cartridge a TUNZE® Pot Filterekbe való utántöltő patron, mely kifejezetten alkalmas 
TUNZE® Filter Carbon vagy más egyéb 1,2mm-nél nagyobb átmérőjű szűrőanyag használatához. 
A TUNZE® Cartridge könnyen csatlakoztatható a Turbelle® szivattyúk kimenetére, vagy szükség 
esetén több szűrő is egymás mellé építhető egy összekötő elem segítségével.
A TUNZE® Cartridge 871 vatta utántöltő patronba kizárólag vatta tölthető, de annak bármely 
fajtája.

Pot Filter 320
gyorscsere szűrő ø95 x 110mm.
0320.000  24,00 €

Pot Filter 820
gyorscsere szűrő ø95 x 171mm.
0820.000  32,30 €

Összekötő elem
3200.520  17,00 €

Cartridge Filter 300
patronos szűrő ø80 x 90mm.
0300.000  12,40 €

Cartridge Filter 800
patronos szűrő ø80 x 145mm.
0800.000  19,00 €

Cartridge Filter 1600
patronos szűrő ø80 x 230mm.
1600.000  28,80 €

Cartridge Filter 3200
két darab 1600 szűrőpatronból és egy 
3200.520 összekötő elemből áll.
3200.000  51,90 €

Cartridge 370
utántöltő patron ø80 x 65mm.
0370.000  15,50 €

Cartridge 870
utántöltő patron ø80 x 115mm.
0870.000  20,90 €

Cartridge 1670
utántöltő patron ø80x 210mm.
1670.000  36,00 €

Cartridge 871
utántöltő patron ø80 x 115mm.
0871.000  20,90 €
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 filter anyagok
A kíváló minőségű TUNZE® szűrőpatronok nagy mennyiségű biohulladék felvételére képesek. Tökéletes előszűrést 
biztosítanak a külső acrylhálón, 2-5 alkalommal moshatók.

Filter cartridges, 75mm
Tíz szűrőpatron acrylvattával körbetekerve, 75 x 1500mm szűrőfelülettel.
Alkalmas a Turbelle® 320 és 300 szűrőegységekhez.
0300.020  16,30 €

Filter cartridges, 135mm
Öt szűrőpatron acrylvattával körbetekerve, 135 x 1500mm szűrőfelülettel.
Alkalmas a Turbelle® e-jet készülékekhez, a 820 és 800 szűrőegységekhez, 
illetve minden Comline Filter-hez.
0800.010  11,20 €

Filter cartridges, 225mm
Öt szűrőpatron acrylvattával körbetekerve, 225 x 1500mm szűrőfelülettel.
Alkalmas a Turbelle® 1600 és 3200 patronos szűrőkhöz.
1600.010  15,60 €

Cartridge filter mat
Két szűrőfilc a 800.14 patronhoz.
0800.220  2,50 €

Foam cartridge
Szivacs szűrőpatron, egymagában vagy a 800.22 
szűrőfilchez.
0800.140  3,80 €

Szénfilc patron, 135mm, 1 db.
aktívszén acrylvattával kombinálva.
0800.030  4,70 €

Szénfilc patron, 225mm, 1 db.
aktívszén acrylvattával kombinálva.
1600.030  8,40 €

Macro wadding, 250g
Édes-, és sósvízben is használható makrovatta nagyobb 
méretű részecskék megszűréséhez. Eltávolítja és megköti 
a biohulladékokat, mint növénydarabok, halétel-maradékok 
stb.
Alkalmas Comline® Filterhez, Turbelle® utántöltő 
patronokhoz és hagyományos filterekhez is.
0873.010  6,10 €

Macro wadding, 10 x 250g
0873.000  54,90 €

Micro wadding, 60g
Édes-, és sósvízben is használható mikrovatta apró 
részecskék megszűréséhez. Eltávolítja és megköti a 
biohulladékokat, mint növénydarabok, halétel-maradékok 
stb.
Alkalmas Comline® Filterhez, Turbelle® utántöltő 
patronokhoz és hagyományos filterekhez is.
0872.010  3,70 €

Micro wadding, 10 x 60g
0872.000  33,80 €

Micro wadding, 5kg zsák
0872.050  71,70 €

Foam cartridge és Cartridge filter mat
Szivacs szűrőpatron tekercselt vattával, ø80 x 145mm.
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GRANOVIT - biogranulátum, semleges pH-érték, erősen 
lyukacsos granulátum bio-hidro-reaktorokba, magas biológiai 
lebontási érték: 300m²/l, szemcsék mérete 2-5mm.

Granovit
700ml doboz
0875.901  3,10 €

10 x 700ml doboz
0875.900  25,50 €

5 liter vödör
0875.950  16,30 €

Calcium Carbonate
700ml doboz
0880.901  4,20 €

10 x 700ml doboz
0880.900  39,90 €

5 liter vödör
0880.950  24,00 €

Filter Carbon
700ml doboz
0870.901  6,60 €

10 x 700ml doboz
0870.900  61,10 €

5 liter vödör
0870.950  38,40 €

Mészkristály granulátum több, mint 99% CaCO3 (mész) 
tartalommal, kristályok mérete ca. 4-6mm, víz kálcium 
tartalmának növeléséhez (Ca2+), illetve a pH-érték 
pufferálásához (karbonát-keménység növelés).

Speciális szűrőszén: semleges pH-érték, kapilláris felület: kb. 
1000m²/g.
Egy éjszaka alatt színteleníti és méregteleníti az édes- és 
tengervizi akváriumokat. Ideális az utántöltő patronokba.

Quickphos 750ml
alumínium alapú, gyors 
hatású foszfát-eltávolító.
0910.000  22,30 €

Silphos 750ml
vas alapú, hosszú távon ható, 
foszfát és szilikát-eltávolító 
magas kötési kapacitással.
0920.000  36,70 €

Zeolith 750ml
tiszta zeolith tápanyagszegény 
akváriumokba.
0930.000  15,30 €

Carbophos 750ml
eltávolítja a színezőanyagokat és 
a foszfátot édes- és sósvízből.
0940.000  20,10 €

NanoChem 300ml,10oz
színezőanyagok és szerves alkotóelemek eltávolítására szolgál, megakadályozza 
a nitrát- és foszfátképződést, stabilizálja a pH-értéket. Azonnal felhasználható, 
nylontasakba csomagolva.
0950.000  17,70 €
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Átvezető U-cső
belső ø 25mm, külső ø 27mm.
1001.740  22,20 €

Csatlakozó ø21/25mm
két 1001.760 csövet köt össze.
1001.780  2,10 €

Csőtartozék Turbelle® készülékhez
TUNZE szűrők és Turbelle szivattyúk csatlakoztatásához, 
belső ø 25mm, külső ø 27mm, h 30cm.
1001.760  5,30 €

Csatlakozó ø25/28mm
Turbelle® készüléket és szűrőt köti össze.
3000.780  2,50 €

T-idom
kupakkal az 1001.760 csőhöz.
1001.800  5,60 €

Szűrőcső, 7cm
alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780 
csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz, 
felhasználható max. 1000l/h.
0104.790  7,10 €

Szűrőcső, 12cm
alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780 
csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz, 
felhasználható max. 4000l/h teljesítményhez.
1001.790  9,10 €

Szűrőcső, 17cm
alkalmazható az 1001.760 csőhöz, a 3000.780 
csatlakozóhoz és az 1001.800 T-idomhoz, 
felhasználható max. 6000l/h.
1652.790  12,40 €

Összekötő elem ø9x12mm csőhöz
1278.460  7,70 €

Y-elosztó
csőhöz illeszkedően beállítható, 
belső ø 6mm.
0390.460  4,80 €

Kicsinyítő adapter
csőelemekhez, belső ø 4 és 9mm.
0240.484  1,20 €

Ragasztható dugó ø9mm csövekhez
0312.344  1,10 €

Összekötő elem ø6x9mm csövekhez
0390.040  1,00 €

Ragasztható dugó 
ø4x6mm csövekhez
7070.012  1,20 €

30° ragasztható dugó 
ø4x6mm csövekhez
7070.015  1,20 €

Bio-csatlakoztató a 
805 szivattyúhoz
és a Turbelle® 1205 pumpához.
0878.710  6,00 €
Bio-csatlakoztató a 3005
és a Turbelle® 1005, 1605, 
5005 készülékekhez.
3178.710  11,50 €

Bio-csatlakoztató a 
2002/4002 készülékekhez
2002.710  12,60 €

Áramlás-terelő elem (deflektor)
Turbelle®  1005, 1605, 3005, 5005, 
2002, 4002 modellekhez.
4002.770  5,20 €

Áramlás-terelő elem (deflektor)
a Turbelle® 805, 1205 modellekhez.
1001.770  3,20 €

Csatlakozó, külső ø 25mm
Turbelle® 3005, 1605, 5005 
készülékekhez, csatlakozó slag ø25mm.
1282.150  3,70 €

Csatlakozó, külső ø 25mm
slagok és csövek csatlakoztatásához a 
Turbelle® 805 és 1205 készülékekhez.
1200.150  2,70 €

 filter tartozékok
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Turbelle® - tartó
elektródokhoz, fűtőtestekhez etc.
3000.250  9,30 €

Rögzítő kiegészítés
már meglévő tartószerkezetekhez, 
további rögzítési variánsok:
Tartó meghosszabbítása (lyukacsos sínelem 
megtoldása 20cm-rel), sínelemek 4-15cm 
szélességű üvegperemekre való rögzítése, 
ragasztott rögzítés és dupla rögzítés.
3000.260  11,60 €

Kábelkötő
Hosszúság: 203mm, szélesség: 2,5mm
100 db, fekete, UV-stabilizált.
3000.245  14,60 €

Tartó kengyel
lehetővé teszi a  TUNZE® tartósín 
beakasztását függőleges üveglapokra, a 
hagyományos szorító tartóelem nélkül.
3000.280  2,70 €

Univerzális tartó
0102.450  9,70 €

Magnet Holder
üvegvastagság max. 19mm.
6200.500  76,80 €

Magnet Holder
üvegvastagság max. 12mm.
6080.500  54,50 €

TUNZE Magnet Holder
Szabadalmazott mágnestartók Turbelle® szivattyúk és Comline elemek rögzítésére, 
formába öntött konstrukció, rozsdamentes felület, méret: h112 x sz15 x m103mm

 rögzítő tartozékok
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Az új Comline® mutatja a trendet az akvarisztika világában; ultra funkcionalitás, nagy hatékonyság, igényes design...
A Comline® egy multifunkcionális termékcsalád: mélységi szűrés felületi vízelszívással, propeller szűrés, flash skimming 
lehabzás vagy hullámverés. A minimalizált formatervezésnek köszönhetően egészen természetes hatást nyújtanak a 
berendezések. A cél mindig ugyanaz; még több teljesítmény, még kisebb területen. A Comline® komponensek teljesítik 
mindezen elvárásokat és megőrzik emellett az akváriumban rejlő vizuális nyugalmat. Éppen emiatt mondhatjuk, hogy 
ma már nem szükséges az akvárium technikát eldugni, hanem a beépített készülékek az akvárium egy részévé válnak. 
A hatékonyságot illetően, minden organikus ballaszt anyag közvetlen eltávolításra kerül az akváriumból, nincs köztes 
lépcsőfok, sem hosszú hidraulikus utak. A 100%-ig hatékony Comline® készülékek lehetővé teszik a belső technika 
volumenének csökkentését minimális energiafogyasztás mellett.

Ötletek az akváriumban való elhelyezésre
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 Filter 3162
A Comline® Filter 3162 egy belső szűrő 60 - 400 literes édes- és sósvízi akváriumok számára terheléstől függően. Talaj- és 
felületi szűrés, 250 és 850 l/h között változó teljesítmény, szabadalmazott Magnet Holder max. 12mm üvegvastagságig. 
Melegítővel max.75W, TUNZE® Osmolatorral és további Magnet Holderrel bővíthető.
A Comline® Filter 3162 beépítésre kész állapotban, incl. szűrőanyag és szűrőzsák pl. aktív szén számára, kerül szállításra.

Melegítővel (max. 75W) bővíthető direkt a 
készülékházon, magasabb hatékonysági fok és 
semmilyen égési veszély az állatok számára.

Felületi elszívás a 
képződött hab és 
hártya eltávolítására.

Új „Comline Design“: könnyen 
kezelhető, elegáns és 
diszkrét az akváriumban.

Szabályozható Comline 
energiatakarékos szivattyú 
250 és 850 l/h között 
változó teljesítménnyel, 
energiafelhasználás 2,5 - 4,5W.

Bővíthető 3155 Osmolator® 
készülékkel a vízszint 
szabályozására.

Rögzítés szabadalmazott 
Magnet Holderrel max. 
12mm üvegvastagságig.

Nagy szűrési volumen 
780cm³, bármely szűrő 
anyaggal tölthető, 
mikro-, makrovattával, 
aktív szénnel etc.

Szabályozható 
talaji elszívás 
nehezebb üledék és 
részecskékhez.

Comline Filter 3162
60 - 400 literes édes- és sósvízi 
akváriumok számára, 250 és 850 
l/h között változó teljesítmény, 2,5 
- 4,5W, 230V/50Hz (115V/60Hz), 
méret: h110 x sz90 x m255 mm, 
max. merülési mélység kb. 230mm, 
rögzítés Magnet Holderrel max., 
12mm üvegvastagságig.
3162.000  67,70 €

Tartozékok külön megrendelendők
Micro wadding, 60g
0872.010  3,70 €
Macro wadding, 250g
0873.010  6,10 €
NanoChem 300ml,10oz
0950.000  17,70 €
Filter Carbon
0870.901  6,60 €
Quickphos 750ml
0910.000  22,30 €
Silphos 750ml
0920.000  36,70 €
Zeolith 750ml
0930.000  15,30 €
Szűrőgyapjú
3162.200  5,20 €
Carbon szürövatta
3162.300  6,40 €
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 Streamfilter 3163

Tartozékok külön megrendelendők
Micro wadding, 60g
0872.010  3,70 €
Macro wadding, 250g
0873.010  6,10 €
NanoChem 300ml,10oz
0950.000  17,70 €
Filter Carbon
0870.901  6,60 €
Quickphos 750ml
0910.000  22,30 €
Silphos 750ml
0920.000  36,70 €
Zeolith 750ml
0930.000  15,30 €
Szűrőgyapjú
3162.200  5,20 €
Carbon szürövatta
3162.300  6,40 €

Melegítővel (max. 75W) bővíthető direkt a 
készülékházon, magasabb hatékonysági fok és 
semmilyen égési veszély az állatok számára.

Felületi elszívás a 
képződött hab és 
hártya eltávolítására.

Új „Comline Design“: 
könnyen kezelhető, elegáns 
és diszkrét az akváriumban.

Streamfilter pump 
3163.200, energia 
felhasználás 3,5W.

Bővíthető 3155 Osmolator® 
készülékkel a vízszint 
szabályozására.

Rögzítés szabadalmazott 
Magnet Holderrel max. 
12mm üvegvastagságig.

Nagy szűrési volumen 
780cm³, bármely szűrő 
anyaggal tölthető, 
mikro-, makrovattával, 
aktív szénnel etc.

Szabályozható talaji 
elszívás nehezebb üledék 
és részecskékhez.

A Comline® Streamfilter 3163 egy propeller szivattyúval üzemeltetett belső szűrő édes- és sósvizi 60 - 400 literes 
akváriumokban való szűrésére és áramlás keltésre kifejlesztve. Talaji és felületi szűrés, Turbelle® nanostream® 
teljesítménye 1.800 l/h, rögzítés szabadalmazott Magnet Holderrel max. 12mm üvegvastagságig. Melegítővel max.75W, 
TUNZE® Osmolatorral és további Magnet Holderrel bővíthető.
A Comline® Streamfilter 3163 beépítésre kész állapotban, incl. szűrőanyag és szűrőzsák pl. aktív szén számára, kerül 
szállításra.

Comline® Streamfilter 3163
60 - 400 literes édes- és sósvizi 
akváriumok számára ajánlott terheléstől 
függően, teljesítmény 1.800l/h,  3,5W, 
230V/50Hz (115V/ 60Hz), méret: h 110 
x sz 90 x m 255mm, max. merülési 
mélység kb. 230mm, rögzítés Magnet 
Holderrel max. 12mm üvegvastagságig.
3163.000  79,20 €
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 Reefpack 250
Egy sósvízi akváriumban szűrőre, lehabzóra és biológiai know-howra van szükség. Természethez hasonló körülményeket 
akkor érünk el, ha az állateledel és adalékanyagok bevitele és kivonása egyensúlyban tartja magát. Végeredményben a 
vízbe juttatott, pl. halaktól származó, káros anyagok egy másik akváriumlakótól, pl. korallok, hasznosításra kerülnek vagy 
egy technikai berendezés, pl.szűrő, lehabzó, segítségével kivonásra kerülnek

Vízcsere a Comline® Reefpack 250 készülékkel:
eddig elkerülhetetlen volt az akvarisztikában a „teljes vízcsere“ az erős vízszennyeződés miatt. Azonban napjainkban a 
különösen hatékony szűrőegység Reefpack 250 lehetővé teszi a vízcsere folyamat minimális időtartamra való csökkentését, 
és emellett konstans vízértéket biztosít az akváriumban.

Comline® Reefpack 250
A Comline® Reefpack 250 egy szűrő komponensekből álló sósvízi biotópok számára kifejlesztett technikai egység. 
Célunk a 60 és 250 liter közötti akváriumokban a természethez hasonló adottságok, életkörülmények megteremtése.

Comline®nano Reefpack 250 részleteiben:
Mechanikus és kémiai szűrés a Comline® Filter 3162 készülékkel, 
utántölthető bármely szűrőanyaggal.
Felületi elszívás a képződött hártya eltávolítására, talaji szűrés a 
nehezebb darabok, üledékek eltávolítására.
Köráramlás keltése energiatakarékos szivattyúval, 250 és 850l/h 
között váltakozó teljesítménnyel.
Lehabzás a Comline® DOC Skimmer 9004 készülékkel, felületi 
lehabzás és magas teljesítmény.
Tartalék tartály 5002.10 vízutántöltésre, térfogata 13 liter.
Energiafelhasználás 8,5W, 230V/50Hz (115V/60Hz).
Szállítás: beépítésre kész állapotban szabadalmazott Magnet 
Holderrel max. 12mm üvegvastagságig, tartalék tartály és szűrővatta. 
Méret habedénnyel együtt: h110 x sz180 x m305mm.
0250.000  193,70 €
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 kiegészítők
1992 óta ajánljuk programunkban a Comline komponensek sorozatát 250 liternél nagyobb volumenű akváriumok számára. 
A Comline elemek közismerten könnyen kezelhetők és csak a „munkájuk elvégzéséhez“ szükséges energiát veszik 
igénybe. A közvetlen és rövid hidraulikus utaknak köszönhetően nincs energiaveszteség, melyet a hosszú csövek vagy 
magas vízoszlopok okoznának, a túláradás veszélye minimális. A Comline készülékek Turbelle® e-jet és Magnet Holderrel 
kerülnek szállításra. 
A Comline Reefpack 505 és Riverpack 605 moduláris felépítésük következtében tökéletesen bővíthetők további Comline 
alkotóelemekkel.

Kőkorall-akváriumokhoz max. 500 liter
Reefpack 505 kiegészítve Calcium Automat 3170 készülékkel.

Puhakorall-akváriumokhoz max. 800 liter
Reefpack 505 kiegészítve Double Filter 
3167.50 és Calcium Dispenserrel.

Cichlid akváriumokhoz max. 1500 liter
Riverpack 605 kiegészítve Double Filter 3167, csatlakoztató 
3178.71 és két Bio-Hydro-Reactor 3179 komponenssel.

A berendezések összeállítását vállaljuk egyéni igényeknek megfelelően is: info.deutsch@tunze.com

3170.000  290,80 €

3167.500  220,80 €
5074.000  97,20 €

3167.500  220,80 €
3178.710  11,50 €
3179.000  119,70 €
3179.000  119,70 €

3166.500  146,20 €
3179.000  119,70 €
3178.710  11,50 €

3167.500  220,80 €
3178.710  11,50 €
3179.000  119,70 €

3167.500  220,80 €

3179.000  119,70 €

Sósvízi halas-akváriumokhoz max. 800 liter
Reefpack 505 kiegészítve Double Filter 3167.50, csatlakoztató 
3178.71 és két Bio-Hydro-Reactor 3179 elemekkel.

Amazonas akváriumokhoz max. 1000 liter
Riverpack 605 kiegészítve Filter 3166.50, Bio-Hydro-
Reactor 3179 és csatlakoztató 3178.71 elemekkel.

Cichlid akváriumokhoz max. 1000 liter
Riverpack 605 kiegészítve Double Filter 3167 készülékkel.
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 Reefpack
Reefpack 505
A Comline Reefpack 505, kompakt belső szűrési rendszer kimondottan  200-
500 literes sósvizi akváriumok mechanikus tisztítására lett kifejlesztve nagyon 
alacsony energiafelhasználással. Magnet Holderrel és tartalék tartállyal minden 
akváriumban helyet talál. Tartalmaz egy 9011 fehérjehab-leválasztót 650l/h 
légbeszívó teljesítménnyel, egy Turbelle® e-jet 1605 mechanikus gyorsfiltert és 
egy 3155 Osmolatort. A Comline Reefpack 505 víztisztítási folyamatának alapja 
a közvetlen szennyeződés-kivonás köztes biológiai lépcsőfok nélkül.
Részletek:
LEHABZÀS: Comline DOC Skimmer 9011 egy egységbe építve a Comline Filter 
3166.50 szűrővel.
SZŰRÉS: Comline Filter 3166 a legmodernebb patrontechnikával egyesíti a 
talaji és felületi elszívást.
ÁRAMLÁS: szűrőbe épített Turbelle® e-jet 1605 szivattyú 1.600l/h szállítási 
teljesítménnyel.
VÍZSZINT SZABÁLYOZÁS: szűrőbe integrált Osmolator 3155 és tartalék tartály 
5002.25 27 literes volumennel.
RÖGZÍTÉS: Magnet Holder 6200.50 max. 15mm üvegvastagság
ENERGIAFELHASZNÁLÁS: 34W/h, 230V/50Hz (115V/60Hz).
SZÁLLÍTÁS: komplett, beépítésre kész állapotban, rögzítő elemekkel, tartalék 
tartállyal és szűrőpatronokkal. Méret habedénnyel: h225 x sz135 x m418mm.
0505.000  583,60 €

Szűrőcsere kevesebb, mint egy perc alatt

Felületi elszívás

Talaji elszívás

Vízkörforgás Turbelle® 
e-jet 1605 pumpával

Csendes, nagy teljesítményű 
fehérjehab-leválasztó

Incl. Osmolator optikai szenzorral

Tartalék tartállyal és adagoló pumpával

Incl. Magnet Holder

Tartozékok külön megrendelendők

Comline tartó
univerzális tartó Comline elemekhez, 
max. 39mm üvegvastagság.
3166.250  14,90 €
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 Riverpack
Riverpack 605
A Comline Riverpack 605 kompakt belső szűrési rendszer kimondottan  200-600 literes édesvizi akváriumok számára lett 
kifejlesztve nagyon alacsony energiafelhasználással. Magnet Holderrel és tartalék tartállyal minden akváriumban helyet 
talál. Tartalmaz egy Turbelle® e-jet 1605 mechanikus gyorsfiltert, egy Osmolatort 3155, egy Bio-Hydro-Reactort 3179 és 
granovitot. A Comline Riverpack 605 víztisztítási folyamatának alapja a közvetlen szennyeződés-kivonás az akvárium 
vízkörforgásából hatékony gyorsfilterrel. A folyamatot kiegészíti a biológiai oxidáció és redukció, mely a nitrátlebontáshoz 
szükséges. Ez az eljárás mindenekelőtt stabilizálja a vízértékeket és segíti a növények növekedését.

Részletek:
SZŰRÉS: Comline Filter 3166 a legmodernebb patrontechnikával egyesíti a talaji 
és felületi elszívást. A szűrőpatron mosható, a termékhez 5 pótpatron tartozik.
BIO-HYDRO-REACTOR: A megtisztított víz egy részét a gyorsfilter elvezeti és 
elosztja a GRANOVIT-tal töltött kétzónás 3179 Bio-Hydro-Reactorban. Ezáltal 
kerülnek, különösebb ráfordítás nélkül, a nitrogén származékok, mint ammónia, 
nitrit és nitrát lebontásra. A bioreaktor hidrokultúrás dísznövénytartóként is 
felhasználható, így kiválasztja a feloldódott szerves anyagokat az akváriumvízből, 
ami különösen fontos pl.: Cichlid tartásánál.
ÁRAMLÁS: szűrőbe épített Turbelle® e-jet 1605 szivattyú 1.600l/h szállítási 
teljesítménnyel.
VÍZSZINT SZABÁLYOZÁS: szűrőbe integrált Osmolator 3155 és tartalék tartály 
5002.25 27 literes volumennel.
RÖGZÍTÉS: Magnet Holder 6200.50 max. 15mm üvegvastagság 
ENERGIAFELHASZNÁLÁS: 12W/h, 230V/50Hz (115V/60Hz). SZÁLLÍTÁS: 
beépítésre kész állapotban, rögzítő elemekkel, tartalék tartállyal és 
szűrőpatronokkal. Méret: h225 x sz135 x m300mm.
0605.000  337,10 €

Szűrőcsere kevesebb, mint egy perc alatt

Felületi elszívás

Talaji elszívás

Vízkörforgás Turbelle® 
e-jet 1605 pumpával

Beépített bioreaktor

Incl. Osmolator optikai szenzorral

Tartalék tartállyal és adagoló pumpával

Incl. Magnet Holder

Tartozékok külön megrendelendők

Comline tartó
univerzális tartó Comline elemekhez, 
max. 39mm üvegvastagság.
3166.250  14,90 €
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 Bio-Hydro-Reactor
A Comline Bio-Hydro-Reactor 3179 egy kétzónás (oxidáció / 
redukció) reaktor Magnet Holderrel, max. 12mm üvegvastagságig. 
A bioreaktor finom pórusú GRANOVIT granulátummal van töltve, a 
biológiai lebontási aktivitás max. 300m²/l. A vízellátást a Comline 
Filter 3166.50 / 3167.50 végzi, mely folyamatosan adagol kisebb, 
megszűrt vízmennyiségeket, éppen ezért a TUNZE® Bio-Hydro-
Reactor nem is igényel karbantartást.
A levegővel dúsított akváriumvíz a GRANOVITban oxidációs zónát 
teremt, ahol végbe mehet az ammónia és a nitrit lebontása.
A granulátum középső területén redukciós zóna alakul ki, ahol pedig 
a nitrátlebontás valósul meg. A finom pórusok maximális biológiai 
lebontási aktivitást tesznek lehetővé.
Sósvízi biotópokban a Comline Bio-Hydro-Reactor 3179 készülékkel 
hasonló biológiai hatás érhető el, mint 10kg jól átmosott élő kővel.

Bio-Hydro-Reactor
Méret: h125 x sz113 x m300mm 
Merülési mélység: 150 - 290mm
Tisztítási teljesítmény:
max. 500 liter édes- vagy sósvíz.
Magnet Holder max. 12mm üvegvastagság.
3179.000  119,70 €

Alkalmazható bio-csatlakoztatók a 3166.50 / 3167.50 
Filter és Turbelle® e-jet készülékekhez külön 
megrendelenedők:
1005 -> cikkszám 1060.71
1605 -> cikkszám 3178.71
3005 -> cikkszám 3178.71

A - Oxydation

B - Reduction



40

 Filter
Kompakt és egyszerűen kezelhető, a Comline Filter 3166.50 és a Double Filter 3167.50 mechanikus gyorsfilterek, patronos 
gyorscsere-szűrővel, Turbelle e-jet szivattyúval és Magnet Holder rögzítővel.  A Comline Filter mind talaji, mind pedig 
felületi víz szűrésére képes. A beépített 800.01 filterpatronok helyére aktív szén és acryl vattával kombinált patronok 
800.03, utántöltő patronok 870/871 szén, quickphos, silphos vagy síma vatta számára vagy akár a 800.14 patron 800.22 
szűrőfilccel is használható. Minden Comline Filter kiegészíthető a 3155 Osmolatorral a tökéletes felületi elszívás vagy a 
szükséges párolgás-kiegyenlítés elérésének céljából.

Szűrőcsere kevesebb, mint egy perc alatt

Felületi elszívás

Talaji elszívás

Incl. Magnet Holder

Incl. Turbelle® e-jet

Comline Filter
200 - 600 literes akváriumok számára
Szűrési teljesítmény: 1.650l/h
Energiafelhasználás: 11W
Feszültség / frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2m
Méret: h113 x sz135 x m300mm
Magnet Holder max. 15mm üvegvastagság
3166.500  146,20 €

Comline Filter
Szivattyú nélkül, minden Turbelle® powerhead/e-jet készülékhez alkalmas
Méret: h113 x sz135 x m300mm
Max. merülési mélység ca. 280mm
Magnet Holder max. 15mm üvegvastagság
Szűrési teljesítmény ajánlott 100-700 literes édesvízi 
vagy 100-500 literes sósvízi akváriumokhoz
3166.000  119,70 €
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 Filter
A Comline Double Filter 3167.50 egy pumpából és két szűrőkamrából áll egy egységbe építve. A szűrő különösképpen 
nagy megterheléshez és nagy teljesítményű szivattyúkhoz, mint pl.: 3.100l/h ajánlott.

Comline Double Filter
200 - 1.000 literes akváriumok számára
Szűrési teljesítmény: 3.100l/h
Energiafelhasználás: 23W
Feszültség / frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2m
Méret: h225 x sz135 x m300mm
Magnet Holder max. 15mm üvegvastagság
3167.500  220,80 €

Comline Double Filter
Szivattyú nélkül, minden Turbelle® 
powerhead/e-jet készülékhez 
alkalmas.
Méret: h225 x sz135 x m300mm,
Max. merülési mélység ca. 280mm.
Két Magnet Holder max. 15mm 
üvegvastagság,
Szűrési teljesítmény ajánlott 400 
- 1.200 literes édesvízi vagy 400 - 
800 literes sósvízi akváriumokhoz.
3167.000  180,00 €

Tartozékok külön megrendelendők
Osmolator®
Vízszint-szabályozó két szenzorral, mely beépíthető az alszekrények filterberendezéseibe, a 
Comline szűrőkbe vagy elhelyezhető közvetlenül az akvárium peremére.
Szállítás: beépítésre kész állapotban, tápegységgel, adagoló pumpával, elvezető slaggal, Magnet 
Holderrel a szenzorok rögzítéséhez.
3155.000  190,30 €

Comline tartó
univerzális tartó Comline elemekhez, 
max. 39mm üvegvastagság.
3166.250  14,90 €

Micro wadding, 60g
apró részecskék megszűréséhez.
0872.010  3,70 €

Macro wadding, 250g
közepes és nagyobb méretű 
részecskék szűréséhez.
0873.010  6,10 €

Foam cartridge és Cartridge filter mat
Szivacs szűrőpatron tekercselt vattával, ø80 x 145mm.
0800.140  3,80 €
0800.220  2,50 €

Filter cartridges, 135mm
jó minőségű akvárium vattából, 
2-5 alkalommal mosható
0800.010  11,20 €

Cartridge 870
akváriumszén vagy vatta számára.
0870.000  20,90 €

Filter Carbon
700ml doboz, semleges 
pH, szuperaktív.
0870.901  6,60 €

Cartridge 871
közepes és nagy méretű 
akvárium vattákhoz.
0871.000  20,90 €
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 Calcium Automat
Tengervízi akváriumok puhakorallokkal, kőkorallokkal, csigákkal vagy mészalgákkal „belakva“ rendszeresen igényelnek 
kálcium- és hidrogén-karbonát utánpótlást. Ehhez fejlesztette ki 1989-ben első gyártóként TUNZE® Aquarientechnik az 
úgynevezett CO2-vezérelt kálcium-reaktort. A széndioxiddal dúsított vizet a szivattyú bepumpálja a tiszta mészkristály 
granulátumot tartalmazó tartályba és itt a kis térben ható szénsav kioldja a meszet. Ez az immáron telített mészoldat egy 
szabályozó csapon keresztül jut vissza az akváriumba.
A mai kálcium automaták magas hatásfokkal dolgoznak és csekély a helyigényük, csupán egy szivattyús reaktorból 
és egy Comline készülékházból áll a szerkezet. A Calcium Automat 3170 nem igényel külön 
szivattyút és már 60mm vízmélység esetén is működik. Mind akváriumba, mind 
alszekrény-berendezésekbe kitűnően beépíthető. Felépítése:  
REAKTORHÁZ: átlátszó, szivattyú és vízelosztás egy egységben.
GRANULÁTUM-KAPACITÁS: 1.200ml
COMLINE KÉSZÜLÉKHÁZ: a reaktor rögzítéséhez, mely egyben 
fény elleni védelemként is szolgál.
A CO2-OLDÓDÁS és a fel nem oldott gázok újra felszívása egy 
különösen gazdaságos CO2-felhasználást tesz lehetővé. 
Egyszerű granulátum-utántöltés a csavaros kupaknak 
köszönhetően. Pontos, mészigénynek megfelelő adagolás 
szabályozó csappal. A reaktor „STAND ALONE“ megoldásként 
használható. Zajmentes működés. A biztonságos üzemeltetés 
érdekében ajánljuk a 7074/2 CO2-vezérlő készüléket pH-
mérővel és CO2-szeleppel. A pH-mérő irányítja a CO2-
hozzáadást a megadott optimális értéknek megfelelően. Így 
elkerülhető az a veszély, hogy éjszaka túl alacsony pH-érték 
álljon be.
Szállítás: beépítésre kész állapotban, mészkristály-
granulátummal, buborék számlálóval, szivattyúval és rögzítő 
elemmel (lásd: Comline Filter).

Comline Calcium Automat
200 - 1.000 literes sósvízi akváriumok számára
Energiafelhasználás: 8W
Feszültség / frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2m
Merülési mélység kb. 60 - 280mm
Töltőtömeg: 1.200ml
Teljesítmény: max. 1,9l/hMéret: 
h113 x sz135 x m300mm
Magnet Holder max. 12mm üvegvastagság
3170.000  290,80 €SILENCE szivattyúval

1) CO2 bemenet

2) Comline készülékház, fény elleni védelem

3) Oldatlan gázok újrafelvétele

4) Átlátszó reaktor nagy vízáteresztő-
sebességgel, könnyen tisztítható

5) Vízbeszívás

6) Szivattyú 800l/h

7) Vízkimenet szabályozó csapon keresztül

8) Csavaros tető, könnyen nyitható
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 Calcium Automat
Calcium Automat Extension
A Calcium Automat 3170 egy második reaktorral bővíthető, ami egy pótlólagos 
granulátum-kamrát jelent a Comline készülékházban. Egyszerűen beépíthető 
az alapreaktor mellé és egy slaggal csatlakoztatható.
- kb. 20%-kal növeli a hatásfokot
- semlegesíti a szénsavat a reaktor kimeneténél
- növeli a granulátum-mennyiséget
- növeli az átfolyó vízmennyiséget

200 - 1.500 literes sósvízi akváriumok számára.
Merülési mélység kb. 60 - 280mm
Töltőtömeg: kb. 2.500ml
Méret: h113 x sz135 x m300mm
Magnet Holder max. 12mm üvegvastagság
3170.500  119,70 €

Tartozékok külön megrendelendők

pH/CO2 Controller-Set
7074/2  418,10 €

Nyomáscsökkentő
7077/3  96,90 €
CO2-palack 1,5kg
7079.150  148,20 €
CO2-palack 2,0kg
7079.200  154,30 €
CO2 visszacsapó szelep
7070.010  12,70 €

Reef Excel® Lab carbonate test
Karbonát-keménységet mérő teszt, édes- és 
sósvízhez is ajánlott, kb. 100 alkalomra elegendő.
7014/2  61,70 €

Reef Excel® Lab calcium test
kolorimetriás kálcium teszt édes- és sósvízben 
való méréshez, kb.200 alkalomra elegendő
7015/2  82,00 €

Mészkristály granulátum több, mint 99% CaCO3 
(mész) tartalommal, kristályok mérete ca. 4-6mm, 
víz kálcium tartalmának növeléséhez (Ca2+), illetve 
a pH-érték pufferálásához (karbonát-keménység 
növelés).

Calcium Carbonate
10 x 700ml doboz
0880.900  39,90 €

Calcium Carbonate
700ml doboz
0880.901  4,20 €

Calcium Carbonate
5 liter vödör
0880.950  24,00 €

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
Hogyan válasszuk ki a megfelelő DOC Skimmer?

Minden sósvízi akváriumnak más és más a szerves megterhelésre vonatkozó érzékenységi foka, a biotóp összeállításától 
függően. Egy átlagos puhakorall-akváriumból kiindulva eltérőek lehetnek az adatok, az akvárium méretét illetően, különböző 
biotópokra vonatkoztatva. Éppen ezért fontos érzékeny biotópok esetén a lehabzóhoz megadott ajánlott akvárium volumen 
csökkentése.

Comline® DOC Skimmer / DOC Skimmer / Master DOC Skimmer
Minimális érzékenység
Puhakorall-akváriumokban - pl. hosszú polipú korallok és anemónák - az oldott szerves anyagok aránya magasabb is 
lehet, sőt néha létfontosságú. Ennél az akváriumtípusnál nem szükséges a lehabzónál megadott volumen csökkentése.

Közepes érzékenység
Közepes organikus érzékenységet leginkább a puha- és kőkorallal (LPS) berendezett vegyes akváriumok mutatnak, ahol 
ún. szűrő állatok és szivacsok is előfordulnak. Ezen akváriumoknál a lehabzó teljesítmény 40%-os csökkenésével kell 
számolni, ami azt jelenti, hogy egy 1.000 liter teljesítményű lehabzót egy kb. 600 literes akváriumban kell használni. 

Magas érzékenység
Akváriumok túlnyomórészt kőkorallokkal (SPS) nagy tisztaságot igényelnek. Lehetőség szerint egyáltalan ne rendelkezzen 
említésre méltó foszfát vagy nitrát értékekkel. Ennek előfeltétele a jó oxigéntelítettség és a nagyon tiszta víz. A DOC 
Skimmer készüléket ezekben az akváriumokban „stand-alone“ megoldásként is lehet használni. Ennél a típusnál fontos a 
lehabzónál megadott volumen 60%-kal való csökkentése, tehát egy 1.000 liter teljesítményű lehabzót egy kb. 600 literes 
akváriumban ajánlott használni.

Magas érzékenység - nagy megterhelés
Kőkorall-akváriumok nagy halállománnyal különösen magas lehabzó teljesítményt igényelnek. A lehabzónak a kőkorallok 
számára biztosítania kell ezt a kiemelkedő tisztaságot egy átlagon felüli megterheltség ellenére is. Emellett, ha a DOC 
Skimmer „stand-alone“ megoldásként kerül alkalmazásra, meglehetősen nagy teljesítményt kell nyújtania. Éppen ezért, 
ezen akváriumtípus esetén szükséges a megadott volumen 70%-ra való csökkentése, tehát egy 1.000 literes DOC 
Skimmer-t egy max. 300 literes akváriumban ajánlott használni.

Nano DOC Skimmer / Classic DOC Skimmer
A horizontális rotációs elv alapján működő fehérjehab-leválasztók az úgynevezett kontakt lehabzássál dolgoznak, 
így a nagyobb részecskék nem szívódnak be a készülékbe. Az extrém lapos formatervezésnek köszönhetően a saját 
teljesítmény-kategóriájában ez a legkisebb méretű készülék.

Minimális érzékenység
Puhakorall-akváriumokban - pl. bőr- vagy puhakorall és anemónák - az oldott szerves anyagok aránya magas is lehet, sőt 
ezek néha létfontosságúak. Ennél az akvárium típusnál nem szükséges a lehabzónál megadott volumen csökkentése.

Magas érzékenység - tenyészakvárium planktonnal
Kőkorall-akváriumok vagy tenyészakváriumok planktonnal különösen magas tisztasági fokot igényelnek. Ennek előfeltétele 
a jó oxigéntelítettség és a tiszta víz. Ezen akvárium típus esetén a megadott volumen 70%-ra csökkentendő, tehát egy 
1.000 liter Classic DOC Skimmert egy max. 300 literes akváriumban ajánlott használni.
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 DOC Skimmer
A Comline® DOC Skimmer 9004 kimondottan sósvízi akváriumok számára lett kifejlesztve, max. 250 liter volumenig. A 
lehabzó a TUNZE® Flash Skimming elv alapján működik; a hatékony felületi elszívás során eltávolítja a keletkezett hártyát, 
ezzel alkalmazható „stand alone“ megoldásként is. A TUNZE® Foamer nagy mennyiségű, 0,1 - 0,3mm átmérőjű apró 
buborékokat képez és különösen csendes működéskor.
A Comline® DOC Skimmer beépítésre kész állapotban kerül szállításra, rögzítés Magnet Holderrel max. 12mm 
üvegvastagságig.

Habedény 0,2l 
űrtartalommal, magába 
foglalja a habreaktort 
is, könnyen levehető.

Felületi elszívás a 
képződött hab és hártya 
eltávolításához.

Új „Comline® Design“: 
könnyen kezelhető, elegáns 
és diszkrét az akváriumban.

Buborékmentes kifolyóvíz.

Légszelep és hangtompító 
a csendes működés 
biztosítására.

Rögzítés szabadalmazott 
Magnet Holderrel max. 
12mm üvegvastagságig.

Közbülső vízkamra 
szabadalmazott Anti 
Overfoaming System-mel.

TUNZE Foamer 9004.040, 
nagy légteljesítmény, csekély 
energia felhasználás.

A „Flash Skimming“ elv biztosítja a TUNZE lehabzók nagy hatékonyságát.
A proteinben gazdag felületi vizet különösen intenzíven keveri el levegővel a TUNZE® Foamer. A buborékok 
képződésekor ezek felületére hulladék anyagok, pl. protein, cellulóz etc. ragadnak és így keletkeznek a 
0,1 - 0,3mm átmérőjű apró buborékok. A víz-buborék keverék a lehabzó csőben stabilizálódik, a víz újra 
kijut az akváriumba, a proteinnel telített buborékok pedig a habedény reaktorába. A szabadalmazott Anti 
Overfoaming System  közbülső kamrája megakadályozza a készülék esetleges túlhabzását, és szabályozza 

a lehabzás mértékét a vízszintnek és organikus terhelésnek megfelelően.
A robosztus felépítésű lehabzókkal ellentétben a különösen nagy hatékonyságot azzal érik el a „flash skimming“ elven 
alapuló lehabzók, hogy a rövid „utaknak“ köszönhetően a buborékokra tapadt adszorbált anyagok nem válnak le újra, és 
így nem kerülnek vissza az akvárium vízbe.

DOC Skimmer 9004
Akvárium terhelésétől függően 60 és 250 
literes akváriumok számára ajánlott. Merülési 
mélység: kb.225 - 245mm, habedény 
volumen: 0,2l, légteljesítmény: kb. 150l/h, 
4W, 230V/50Hz (115V/60Hz), méret: 
h110 x sz90 x m305mm, rögzítés Magnet 
Holderrel max. 12mm üvegvastagságig.
9004.000  139,20 €

Szűrőgyapjú
megakadályozza a buborékképződést 
a lehabzó bejáratási ideje alatt.
3162.200  5,20 €

Tartozékok külön megrendelendők
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 DOC Skimmer
A Comline DOC Skimmer modellsorozat hatékony és modern fehérjehab- leválasztás céljára lett kifejlesztve 200 - 2.100 
literes sósvízi akváriumokhoz. Tökéletességük a kompakt formatervezésben és a habedény nagy lehabzó teljesítményében 
rejlik, mely a modellenként változó 500, 650 vagy 1.300l/h légáteresztési mennyiségnek köszönhető. Közvetlenül az 
akváriumban vagy akár alszekrény-rendszerekben is elhelyezhetők változó vízállással.

Comline DOC Skimmer 9011 akváriumban való üzemeltetéshez

Nagy kapacitású habedény, 
ø160mm, magában foglalja a 
habreaktort is, könnyen levehető.

Porlasztószelep a 
habnedvesség beállításához.

Kompakt Comline készülékház, 
védi a belső technikát 
és a reaktort a fénnyel 
és algákkal szemben. 
Tökéletesen variálható más 
Comline komponensekkel.

Incl. Magnet Holder max. 
12mm üvegvastagságig.

TUNZE® HydrofoamerEz 
a speciálisan kifejlesztett 
komponens egy nagy 
teljesítményű, meghatározott 
menetirányú propelleres 
szivattyúból áll, ami közvetlen 
összeköttetésben van egy 
fúvókával. A Hydrofoamer 
nagy mennyiségű,  0,1 - 0,4mm 
átmérőjű buborékokat képez.

Buborékmentes 
kifolyóvíz.

Vízbemenet védőráccsal.
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 DOC Skimmer
A Comline DOC Skimmer modellek könnyen beépíthetők, szinte észrevehetetlenek, merülési mélységük kb. 240 - 290mm. 
Alszekrényekben is működtethetők 100-280mm váltakozó vízszinttel. Egy konstans belső vízszint a csomagolásban 
található alkatrészek beépítésével érhető el. Az áteresztett víz mennyisége modelltől függően eléri az 1.000l/h, 1.200l/h 
vagy 2.400l/h értéket. A kifolyócsövön található szűrőpatron gondoskodik arról, hogy az akváriumba visszajutó víz 
buborékmentes legyen. Minden TUNZE® DOC Skimmer készüléknél egy egységet alkot a habedény és a habreaktor. 
Karbantartáskor mindkét elem egyszerre tisztítható, ezzel biztosítva egy konstans és hatásos habtermelést. Tisztítás alatt 
a Hydrofoamer tovább üzemel és automatikusan átmossa a légutakat és szelepeket.
Szállítás: beépítésre kész állapotban, Magnet Holderrel, Hydrofoamerrel Turbelle e-jet szivattyúval.

Tartozékok külön megrendelendők
Tartó elem a Comline 
lehabzókhoz
3130.250  21,30 €

DOC Skimmer 
Extension Set
minden elemet 
tartalmaz, mely a 
9006 Comline DOC 
Skimmer alszekrényben 
való üzemeltetéséhez 
szükséges.
9005.400  49,10 € Lefolyócső

ø40mm x 2m speciális elvezető cső 
csőbilinccsel és rögzítő elemmel.
1075/2  44,70 €

Cleaning Set
0220.700  60,40 €

Magnet Holder
üvegvastagság max. 19mm.
6200.500  76,80 €

Hableürítő henger
incl. reaktor, beépíthető a 9011, 
9016, 9211 és a 9410 DOC Skimmer 
készülékekbe. 90° könyökkel és ø40mm 
x 40cm elvezető csővel szállítva.
9020.140  101,60 €

DOC Skimmer 9006
max. 600 literes sósvízi 
akváriumok számára. 
Méret: h125 x sz113 x m378mm
230V/50Hz (115V/60Hz), 12W
Vízáteresztő teljesítmény: 850l/h
Légáteresztő teljesítmény: 500l/h
Habedény térfogata: 0,4L
Magnet Holder max. 12mm 
üvegvastagság
Alszekrényben való üzemeltetéshez 
pótlólagosan a DOC Skimmer Extension 
Set-et 9005.40 kell használni!
9006.000  259,30 €

DOC Skimmer 9011
max. 1.100 literes sósvízi akváriumok számára.
Méret: h125 x sz113 x m418mm
230V/50Hz (115V/60Hz), 22W
Vízáteresztő teljesítmény: 1.200l/h
Légáteresztő teljesítmény: 650l/h
Habedény térfogata: 0,7L
Magnet Holder max. 12mm üvegvastagság. 
Tartozékok az akváriumban és 
alszekrényben való üzemeltetéshez is.
9011.000  330,60 €

DOC Skimmer 9016
max. 1.600 literes sósvízi 
akváriumok számára. Méret: h125 
x sz113 x m478mm, 230V/50Hz 
(115V/60Hz), 22W, vízáteresztő 
teljesítmény: 1.200l/h, légáteresztő 
teljesítmény: 650l/h,
Habedény térfogata: 1,4L, Magnet 
Holder max. 19mm üvegvastagság. 
Tartozékok az akváriumban és 
alszekrényben való üzemeltetéshez is.
9016.000  441,50 €

DOC Skimmer 9021
max. 2.100 literes sósvízi 
akváriumok számára.
Méret: h125 x sz226 x m460mm
230V/50Hz (115V/60Hz), 44W
Vízáteresztő teljesítmény: 2.400l/h
lLégáteresztő teljesítmény: 1.300l/h
Két reaktort foglal magába habelvezetővel. 
Szállítás az 5000.25 tartályban 
(habedényként használható), 2 x 
40cm elvezető cső, Magnet Holder 
max. 19mm üvegvastagságig és 
alszekrényben való üzemeltetéshez szükséges tartozékok. 
Ha a habedény jóval a hableválasztó berendezés alatt 
helyezkedik el, pl. akváriumba való építés esetén, 
2 x 1075/2 elvezető cső alkalmazása ajánlott.
Habedény térfogata: 1,4L, Magnet Holder max. 
19mm üvegvastagság. Tartozékok az akváriumban 
és alszekrényben való üzemeltetéshez is.
9021.000  518,20 €
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Nano DOC Skimmer
A planktonkímélő „Nano“ modellsorozat max. 200 literes reffbiotópokban való üzemeltetésre lett kifejlesztve. A DOC 
Skimmer 9002 akár 80%-ban is megtisztítja az akvárium vizét a szerves ballaszt anyagoktól, mint pl. protein és cellulóz. 
Helyigénye kevés és karbantartása is nagyon egyszerű. A konstrukciónak köszönhetően ez a modell különösen csendes 
működés közben. 
Szállítás: beépítésre kész állapotban, szabadalmazott Magnet Holderrel max. 12mm üvegvastagságig.

Működési elv
A Silence szivattyú által generált erős vízsugarak egy 
nagy teljesítményű fúvóka segítségével gyöngyszerű 
levegőbuborékokat képeznek. Ezek a buborékok az újonnan 
kifejlesztett reflekciós rendszeren keresztül jutnak a könnyen 
tisztítható habedénybe. Az alsó nyílásokon és a hátsó 
falon keresztül diffundál a fehérje tartalmú akváriumvíz 
a hableválasztóba. Ez kíméli a planktont és így kitűnően 
alkalmas az élő planktonos tenyész-akváriumokba.

DOC Skimmer 9002
tengervízi akváriumok számára ajánlott 40 - 200 liter. 
Méret: h125 x sz55 x m338mm,
Merülési mélység: kb. 180 - 220mm,
230V/50Hz (115V/60Hz) 8W,
Habedény térfogata: 0,3l,
Légáteresztő teljesítmény: 150l/h.
9002.000  121,20 €

SILENCE szivattyúval
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Nano DOC Skimmer Classic DOC Skimmer
A Classic DOC Skimmer modellsorozat készülékei az első generáció horizontális rotációs elve alapján működnek, 
kiegészítve az e-jet Hydrofoamerekkel. A kisebb méret ellenére is nagy teljesítményre képesek, különösen élő planktonos 
tenyészakváriumokba ajánlottak. A Classic DOC Skimmer hableválasztók könnyen beépíthetők és szinte észrevehetetlenek 
az akváriumban. Merülési mélységük kb. 60 - 90mm. Beépíthetők akár alszekrény-rendszerekbe is, zavartalanul működnek 
+/- 20mm-es vízszint-ingadozás esetén is, légszelep átállítása nem szükséges. Minden TUNZE® DOC Skimmer Classic 
készüléknél egy egységet alkot a habedény és a habreaktor. Szállítás: beépítésre kész állapotban, rögzítő elemmel 
függőleges és vízszintes üveglapokra max. 19mm üvegvastagságig.

Működési elv
1963-ban fejlesztette ki TUNZE® az első sorozatgyártott 
fehérjehab-leválasztó készüléket saját levegő termeléssel. 
Ebben a keringtetős hableválasztóban a szivattyú által generált 
erős vízsugarak állandó, gyöngyszerű levegőbuborékokat 
képeznek, melyek a könnyen tisztítható habedénybe jutnak. 
Egy beépített cső redukálja a vízben lévő fehérje részecskék 
számát. Az utánpótlás automatikusan érkezik az akváriumból 
az úgynevezett molekuláris kiegyenlítő nyomásoknak (diffúzió) 
köszönhetően. Ez a TUNZE®-találmány gondoskodik arról, 
hogy élő planktonok ne kerüljenek a szivattyú körforgásába.

DOC Skimmer 9206
tengervízi akváriumok számára max. 
600 liter. Méret: h280 x sz157 x m205mm,
Merülési mélység: kb. 60-90mm,
230V/50Hz (115V/60Hz) 12W,
Légáteresztő teljesítmény: 500l/h.
9206.000  259,30 €

DOC Skimmer 9211
tengervízi akváriumok számára max. 
1.000 liter. Méret: h280 x sz157 x m235mm,
Merülési mélység: kb. 60-90mm,
230V/50Hz (115V/60Hz) 22W,
Légáteresztő teljesítmény: 650l/h.
9211.000  328,30 €

Tartozékok külön megrendelendők

Hableürítő henger
incl. reaktor, beépíthető a 9011, 
9016, 9211 és a 9410 DOC 
Skimmer készülékekbe. 90° 
könyökkel és ø40mm x 40cm 
elvezető csővel szállítva.
9020.140  101,60 €

Lefolyócső
ø40mm x 2m speciális 
elvezető cső csőbilinccsel 
és rögzítő elemmel.
1075/2  44,70 €
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DOC Skimmer
Egy tengervízi akvárium lehabzása, szűrése, levegőztetése kétségtelenül nem lehetséges áram nélkül. Azonban annál 
kevesebb energiafelhasználással, mint a TUNZE DOC Skimmer 9410 aligha képes más készülék ezen feladatokat 
elvégezni, ilyen magas szintű eredménnyel. Az új DOC Skimmer csupán 11W (15W) áramfogyasztással teljesíti mindezt, 
emellett nem igényel külön beállítást, különösen csendes, könnyen kezelhető és gyönyörű formatervezésű.

DOC Skimmer 9410 mint alszekrény-lehabzó

Nagy kapacitású, ø160mm 
habedény, a habreaktort is magában 
foglalja, könnyen levehető.

Ózon-csatlakozóhoz tartozó csődugó. 
Az ózon javítja a lehabzó teljesítményt 
és eltávolítja az akváriumvízben 
található színező anyagokat.

A booster ring lehetővé teszi a 
teljesítmény egészen pontos 
szabályozását, ezzel a lehabzó 
belső vízszintje igény szerint 
igazítható, pl. a célból, hogy még 
nedvesebb habot képezzünk.

A levehető postfilter a 
lehabzó vízkimeneténél 
lehetővé teszi a tökéletes 
mechanikus szűrést 300µm 
nylonnal és csekély biológiai 
hatással. Ezzel elkerülhető 
bármely nem kívánatos 
nitrátforrás képződése, akár 
hosszabb tisztítási időintervallum 
esetén is. Más egyéb szűrő 
anyagokkal is tölthető, mint pl. 
aktív szén vagy foszfát eltávolító.

A kamrában, ahol a víz és 
a buborékok elkeverednek 
egymással, egy áramláselosztó 
van beépítve, melynek 
köszönhetően különösen sok 
szerves anyag kerül megkötésre.

Stabil talpazat, amely egyben 
csökkenti a vízsebességet is 
a lehabzó alsó zónájában.

TUNZE® Hydrofoamer Silence 
9410.04 egy speciálisan, fehérje 
lehabzók számára kifejlesztett 
szivattyú. A Hydrofoamer nagy 
mennyiségű, apró méretű 
buborékot termel, melyek átmérője 
0,1 és 0,3mm között van. A 600l/h 
légáteresztési teljesítmény csupán 
11W (15W) energiafelhasználással 
elérhető, ezzel a levegőgenerátor 
kategóriája legjobbjai közé 
tartozik. A 900l/h vízáteresztő 
teljesítménnyel egyben biztosítja 
a vízáramlást az akváriumból 
a hableválasztóba.

Közbülső kamra fázisvízzel: 
szabadalmazott Anti 
Overfoaming System, mely 
megakadályozza a habedény 
túltelítettségét és szabályozza 
a lehabzó teljesítményt a 
vízállásnak megfelelően. 
A hableválasztó önállóan 
működik és automatikusan a 
legjobb hatásfokot állítja be.

DOC Skimmer 9410
max. 1.000 literes akváriumok számára ajánlott.
Merülési mélység: 140 - 240mm, méret postfilter nélkül: h250 x sz180 x 
m415mm, 230V/50Hz, 11W, vízáteresztő teljesítmény: 900l/h, 
(115V/60Hz, 15W, vízáteresztő teljesítmény: 264 USgal./h), légteljesítmény: 600l/h, habedény volumen: 0,7liter.
9410.000  312,40 €

Tartozékok külön megrendelendők
Hableürítő henger
incl. reaktor, beépíthető a 9011, 9016, 9211 és a 
9410 DOC Skimmer készülékekbe. 90° könyökkel 
és ø40mm x 40cm elvezető csővel szállítva.
9020.140  101,60 €

Pótfilterzsák
300µm nylonból, ajánlott 
a postfilterhez
9410.200  14,30 €
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DOC Skimmer
Az 9415 és 9430 DOC Skimmer lehabzók nagy teljesítményű, kompakt építésű készülékek, melyek gond nélkül bármely 
alszekrény-berendezésbe elhelyezhetők. A beépített TUNZE® Hydrofoamer 9420.04 vagy 9430.04 egyidőben gondoskodik 
a habtermelésről és a vízkeringtetésről. 
A Master DOC Skimmer 9480 a TUNZE Hydrofoamer 9420.04 szivattyúkkal működik, a nyitott vízkörforgás eléri a 5.200l/h 
teljesítményt is. Beépítésre kész állapotban szállítva, tisztításhoz való tartozékokkal együtt.

Nagy kapacitású habedény, 
a habreaktort is magában 
foglalja, könnyen levehető.

A levehető postfilter a 
lehabzó vízkimeneténél 
lehetővé teszi a 
tökéletes mechanikus 
szűrést 300µm nylonnal 
és csekély biológiai 
hatással. Ezzel elkerülhető 
bármely nem kívánatos 
nitrátforrás képződése, 
akár hosszabb tisztítási 
időintervallum esetén is. Más 
egyéb szűrő anyagokkal is 
tölthető, mint pl. aktív szén 
vagy foszfát eltávolító.

Közbülső kamra fázisvízzel: 
szabadalmazott Anti Overfoaming 
System, mely megakadályozza 
a habedény túltelítettségét és 
szabályozza a habozó teljesítményt 
a vízállásnak illetve az akváirumvíz 
felületi feszültégének megfelelően. 
A hableválasztó önállóan 
működik és automatikusan a 
legjobb hatásfokot állítja be.

A Hydrofoamer Silence-nek 
köszönhetően a levegőgenerátor 
kategóriája legjobbjai közé tartozik.

A belső henger stabilizálja a 
habtömeg emelkedését a lehabzó-
házban és ezzel biztosítja a 
buborékmentes kifolyóvizet.

Stabil talpazat, amely egyben 
csökkenti a vízsebességet is 
a lehabzó alsó zónájában.

„Anti Overfoaming System“ három fokozatban:

Normál habképzés: a hab 
egyenletesen emelkedik 
fel a habreaktorban.

Overfoaming A: a habképzés 
emelkedik a felületi feszültség 
miatt és kivonja a buborékokat 
a habreaktorból.

Overfoaming B: a habképzés 
tovább emelekedik, a 
buborékképzés azonnal leáll, így 
a habképzés mértéke csökken.

A vízparaméterek javulása után a lehabzó újra visszatér a normál működéshez.
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DOC Skimmer
DOC Skimmer 9415
Ajánlott tengervízi akváriumokhoz max. 1.500L.
Merülési mélység: 100 - 200mm.
Méret: h350 x sz300 x m440mm,
230V/50Hz, 15W, vízáteresztő képesség: 900l/h,
légáteresztő képesség: 1.000l/h, habedény volumen: 2L.
9415.000  518,60 €

DOC Skimmer 9430
Ajánlott sósvízi akváriumokhoz max. 3.000L.
Merülési mélység: 100 - 200mm.
Méret: h350 x sz300 x m490mm,
230V/50Hz, 24W, (115V/60Hz, 32W), vízáteresztő képesség: 1.500l/h,
légáteresztő képesség: 1.400l/h, habedény volumen: 2L.
9430.000  594,40 €

Master DOC Skimmer 9480
négy 9420.04 Hydrofoamert tartalmaz, sósvízi 
akváriumokhoz ajánlott max. 8.000L.
Merülési mélység: 160 - 370mm, Készülékház mérete: h530 x sz500 
x m700mm, 230V/50Hz (115V/60Hz), 60W, Vízáteresztő képesség: 
5.200l/h, Légáteresztő képesség: 3.400l/h, Habedény térfogata: 7liter.
9480.000  1.268,20 €

440mm

350mm

300mm

490mm

350mm

300mm

500mm

530mm

700mm

NEW GENERATION

NEW GENERATION
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Hydrofoamer Silence
A TUNZE® Hydrofoamer Silence egy kimondottan TUNZE DOC Skimmer és Master DOC Skimmer fehérjehab-leválasztó 
készülékekhez kifejlesztett szivattyú, mely standard diszpergátorként más a piacon talalható ugyanilyen méretű lehabzóba 
is beépíthető. Különlegességük a nagy légteljesítményben rejlik, alacsony energiafogyasztás és kimondottan csendes 
működés mellett. A táblázat +/- 15% tolerancia értéket tartalmaz. A lehabzók reaktorától függően változik a teljesítmény, a 
vízoszlop ellennyomása alapján.

Hydrofoamer Silence
Hálózati csatlakozás: 230V/50Hz (115V/60Hz), kábel hossza 2m.
900l/h vízátersztés esetén max. légteljesítmény: 600l/h
Energiafelhasználás: 11W (15W) 600l/h légteljesítmény 
esetén, motor védőtermosztáttal .
Szivattyú kimenet: 3/4‘ GAS csavarmenet.
Szivattyúház szűrőcsővel és hangtompítóval.
Szivattyú meghajtó: egy részből álló rotor nagy 
teljesítményű mágnesből, kerámiacsapágy.
Egyéb tartozék: levegő szabályozó és hangtompító.
9410.040  144,90 €

Hydrofoamer Silence
Hálózat: 230V/50Hz (115V/60Hz), kábel hossza 2m.
1.000l/h vízátersztés esetén max. légteljesítmény: 1.200l/h
Energiafelhasználás: 15W 1.200l/h légteljesítmény 
esetén, motor védőtermosztáttal .
Szivattyú kimenet: 3/4‘ GAS csavarmenet.
Szivattyúház szűrőcsővel és hangtompítóval.
Szivattyú meghajtó: egy részből álló rotor nagy 
teljesítményű mágnesből, kerámiacsapágy.
Egyéb tartozékok: csatlakozó elem és hangtompító.
9420.040  178,90 €

Hydrofoamer Silence
Hálózat: 230V/50Hz (115V/60Hz), kábel hossza 2m.
2.000l/h vízátersztés esetén max. légteljesítmény: 1.600l/h
Energiafelhasználás: 24W (32W) 1.600l/h légteljesítmény 
esetén, motor védőtermosztáttal .
Szivattyú kimenet: 3/4‘ GAS csavarmenet.
Szivattyúház szűrőcsővel és hangtompítóval.
Szivattyú meghajtó: egy részből álló rotor nagy 
teljesítményű mágnesből, kerámiacsapágy.
Egyéb tartozékok: csatlakozó elem és hangtompító.
9430.040  212,80 €

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

300 1200 15
0 1800 20

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

600 1600 18
300 2400 24

0 3700 39

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

900 2500 27
600 2900 30
300 3300 38

0 4200 56

NEW GENERATION

NEW GENERATION
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 Skimmer Kit
A TUNZE® Skimmer Kit 15 alszekrény-berendezés alapja a közvetlen szennyeződés eltávolítás a DOC Skimmer 9410 
lehabzóval. Kimondottan 200 - 500 literes reffakváriumok számára lett kifejlesztve, üzembehelyezés előtt csupán néhány 
előkészítő feladat elvégzése szükséges, mint pl. a víz be- és kivezető csövek csatlakoztatása. Kis méretének köszönhetően 
standard és méretre gyártott bútorokba is könnyen beépíthető.

Víz be- és kivezető egy 
oldalon található.

A tető megakadályozza 
az akvárium szekrény 
nedvesedését.

A lehabzó vízkimeneténél 
található postfilter lehetővé 
teszi a tökéletes mechanikus 
szűrést 300µm acrylvattával 
és csekély biológiai hatással. 
Ezzel elkerülhető bármely 
nem kívánatos nitrátforrás 
képződése, akár hosszabb 
tisztítási időintervallum esetén 
is. A filter más egyéb szűrő 
anyagokkal is tölthető, mint pl. 
aktív szén vagy foszfát eltávolító.

Beépített vízszint szabályozó 
optikai szenzorral.
A vezérlő készülék világító 
gombokkal mutat minden funkciót 
és bármilyen zavar esetén 
hangjelzéssel figyelmeztet.

DOC Skimmer 9410 max. 
1.000 literes akváriumokhoz.

Szabályozható vízforgató 
szivattyú Silence 1073.020 
(2.400l/h, Hmax 2m).

Kompakt üvegtartály, 21liter 
biztonsági volumennel, méret: 
h32 x sz30 x m46cm.

Skimmer Kit 15
max. 500 literes kőkorall-akváriumokhoz
üvegtartály 1591.100 (300 x 320 x 460mm)
biztonsági volumen 21 liter
DOC Skimmer 9410 postfilterrel
Osmolator 3155 infravörös technológiával 
és figyelmeztető hangjelzéssel
vízforgató szivattyú Silence 1073.020 (2.400l/h, Hmax 2m)
tartalék tartály 5002.25
teljes energiafelhasználás 41W
0015.000  656,20 €
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A TUNZE® alszekrény-berendezések kimondottan édes- és sósvízi akváriumok komplett vízelőkészítéshez lettek 
kifejlesztve. Szinte teljes mértékben összeszereltek, csupán néhány előkészítő feladat elvégzése szükséges, mint pl.: 
bioreaktor feltöltése, lefolyó-csatlakoztatás. Kis méretének köszönhetően standard és méretre gyártott bútorokba is 
könnyen beépíthető.
Minden TUNZE® Compact Kit szűrőberendezés a hatékony és kompakt alkotóelemek által való közvetlen szennyeződés 
eltávolításon alapszik. A biológiai lebontási folyamatok bioreaktorok segíségével biztosítják a nitrát tartalom csökkentést 
és stabilizálást. A TUNZE® alszekrény-berendezések mindenekelőtt az akváriumban zajló „élet“ fejlődését és a biotópok 
biodinamikáját támogatják.

Comline DOC Skimmer 
9011 max. 1000 literes 
akváriumokhoz.

Szabályozható vízforgató 
szivattyú Silence 1073.020
(2.400l/h, Hmax 2m).

Több funkciójú 
vízbeáramlási kamra.

Kompakt üvegtartályok 21 literes biztonsági 
volumennel, méret: h32 x sz30 x m46cm.
Vízbevezető és elvezető egy oldalon elhelyezve, 
fedél óvja a szekrényt a nedvességtől.

Comline Filter 3166.500 
Turbelle® e-jet 1605 szivattyúval,
filtercsere másodperceken belül.

Kis patron - nagy szűrőfelület.

Bioreaktor 3179 nitrát 
lebontásához.

Beépített vízszint szabályozó 
optikai szenzorral.
A vezérlő készülék világító 
gombokkal mutat minden funkciót 
és bármilyen zavar esetén 
hangjelzéssel figyelmeztet.

Compact Kit 16
sósvízi akváriumokhoz max. 500 liter
üvegtartály 1691.100 (300 x 320 x  460mm)
biztonsági volumen 21 liter
Comline DOC Skimmer 9011
Comline Filter 3166.000
Turbelle® e-jet 1605 filterszivattyú
Comline Bio-Hydro-Reactor 3179
bio-csatlakoztató 3178.71
Osmolator 3155 infravörös technológiával 
és figyelmeztető hangjelzéssel
Silence 1073.020 vízforgató szivattyú (2.400l/h, Hmax.2m)
tartalék tartály  5002.25
teljes energiafelhasználás 64W
0016.000  957,80 €
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Compact Kit 18
max. 1.000 liter sósvízi, puhakorall 
vagy halakváriumhoz
üvegtartály 1891.100 (490 x 320 x 460mm)
biztonsági volumen 45 Liter
Comline DOC Skimmer 9021
tartalék tartály 5002.100 a habelvezetéshez
Comline Filter 3167.000
Turbelle® e-jet 3005 filterszivattyú
Comline Bio-Hydro-Reactor 3179
bio-csatlakoztató 3178.71
Osmolator 3155 infravörös technológiával 
és figyelmeztető hangjelzéssel
Silence 1073.040 vízforgató 
szivattyú (3.000l/h, Hmax. 3m)
tartalék tartály 5002.25
teljes energiafelhasználás 110W
0018.000  1.649,00 €

Compact Kit 18.7
max. 1.000 liter sósvízi, kőkorall-akváriumhoz
üvegtartály 1891.100 (490 x 320 x 460mm)
biztonsági volumen 45 Liter
Comline DOC Skimmer 9021
tartalék tartály 5002.100 a habelvezetéshez
Comline Filter 3167.000
Turbelle® e-jet 3005 filterszivattyú
Comline Calcium Automat 3170
bio-csatlakoztató 3178.71
Osmolator 3155 infravörös technológiával 
és figyelmeztető hangjelzéssel
Silence 1073.040 vízforgató 
szivattyú (3.000l/h, Hmax. 3m)
tartalék tartály 5002.25
teljes energiafelhasználás 118W
0018.700  1.822,10 €
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A felületi elszívást végző TUNZE elvezetők a legideálisabbak 
egy nyomásmentes vízellátás biztosítására. Kb. 50% felületi 
és 50% talajvíz kerül elvezetésre. A lefolyókon csak akkora 
vízmennyiség távozik, mint amekkora a szivattyú által 
bejutott az akváriumba. A fénytől védett konstrukciónak 
köszönhetően, a lefolyók karbantartást nem igényelnek.
A TUNZE elvezetők részletes használati utasítással, 
beépítésre kész állapotban, de be- és kivezető cső nélkül 
kerülnek szállításra.
600l űrtartalom feletti akváriumok esetében két 
lefolyó rendszer alkalmazása ajánlott. A vízelvezető 
oldalon a kereskedelemben szokásos elvezető csövek 
csatlakoztathatók a kivezető csonkra, mégis a zaj 
csökkentése érdekében ajánljuk a 1075/2 TUNZE 
lefolyócsövet.
A vízbejuttatáshoz a 1073 -as bevezető cső szettet 
ajánljuk, mely az alszekrényben található szivattyúhoz való 
csatlakoztató slagot is tartalmazza.

Overflow Box
Utólagos beépítésre kifejlesztett lefolyó felületi és talaji 
elszívással, kb. 1.200 l/h teljesítménnyel. A 1074/2 nem 
igényel külön furatot, így utólag is könnyen beépíthető. 
Vízforgató szivattyú működési zavara esetén önállóan is 
működik tovább. Egy pótlólagos 1001.74 átvezető csővel, 
lásd Turbelle szűrőtartozékok, 1.500l/h teljesítmény 
lehetséges. Vízkimenet ø 40mm.
Az egyszerű beépítéshez és csendes működéshez 
ajánljuk a 1075/2 lefolyócső garnitúrával való 
kombinálást.
1074/2  132,30 €

Wall Overflow
Akváriumok oldal- vagy hátfalára szerelhető,  ø 43-
45 mm üvegfuratokba építhető lefolyó felületi és talaji 
elszívással, kb. 1.500 l/h teljesítménnyel. Vízkimenet ø 
40mm.
Az egyszerű beépítéshez és csendes működéshez 
ajánljuk a 1075/2 lefolyócső garnitúrával való 
kombinálást.
1076/2  111,80 €

Central Overflow
Központi lefolyó felületi és talaji elszívással, kb. 1.500 l/h 
teljesítménnyel.
Ez a modell belső központi lefolyócsővel tervezett 
berendezésekhez használható. A csomagolásban 
található egy csatlakozó elem ø 40mm PVC csőhöz.
A beépítéshez ajánljuk a 1077.10 csavar, cső elem és 
elvezető cső szettet.
1077.000  111,80 €

Összekötő cső, csatlakoztató és lefolyócső
a 1077 lefolyó modellhez, amely tartalmaz egy 40/50mm, 
1 ¾” csatlakoztatót az alsó üveglapban lévő kb. ø 55mm 
furathoz és a ø40mm x 1m csőhöz, illetve egy ø40mm 
x 1m lefolyócsövet nemesfém csőbilinccsel. Használati 
utasítás nincs mellékelve, így csak szakember általi 
beépítés javasolt.
1077.100  59,80 €

80mm
(3.1 in.)



58

 vízelvezetők

Lefolyócső
ø40mm x 2m speciális elvezető cső 
csőbilinccsel és rögzítő elemmel.
1075/2  44,70 €

Vízbevezető cső szett
4db ø25mm x 1m cső, 3db ø25mm karmantyú, 
7db 90° könyök, csatlakozó slag és bilincsek.
1073.000  83,10 €

Outletfilter
Mechanikus előfilter bármely alszekrény-szűrőrendszerhez, 
direkt a TUNZE® lefolyó elvezető csöve után helyezve, 
300µm nylonból készült levehető postfilterrel.
1075.500  66,80 €

Pótfilterzsák
300µm nylonból, ajánlott a postfilterhez
9410.200  14,30 €

Turbelle® szűrőtartozékok
cső meghosszabbításához 50cm-nél magassabb 
akváriumhoz, külön megrendelendő:

Szűrőcső, 12cm
1001.790  9,10 €
T-idom
1001.800  5,60 €
Csőtartozék Turbelle® készülékhez
1001.760  5,30 €
Csatlakozó ø21/25mm
1001.780  2,10 €
Szilikon-cső ø22x28mmx2m
a vízvisszaforgató szivattyú és az akvárium 
összekötésére. Bármely alszekrény-
szűrőberendezéshez használható, 100% sósvízálló.
1073.200  38,00 €
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A kompakt formatervezésü és szabályozható TUNZE® vízvisszaforgató szivattyúk sokféle területen használhatók; 
szürésre akváriumokban, szobaszökökúthoz, pataképítéshez vagy akár ipari vonatkozásban. A szivattyúk előállításánál 
különös hangsúlyt fektettünk a minőségen túl a karbantartási tevékenységek minimalizálására, éveken át tartó biztonságos 
üzemeltetés mellett. A szivattyú szigorú nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően kerül gyártásra.

Mini univerzál szivattyú 5024.04
Teljesítmény: 150 - 300l/h
Energiafelhasználás: 5W
Emelési magasság max: 0,7m
Feszültség/frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2m
Szivattyúház mérete kifolyócső és 
tapadókorongok nélkül: 44 x 43 x 42mm
Kifolyócső: 16mm hosszú, ø13/10,5mm.
5024.040  16,30 €

Vízforgató szivattyú Silence
Szállítási teljesítmény: 150 - 800l/h
Energiafelhasználás: 3 - 8W
Nyomási magasság: 1,25m,  ½“ GAS csatlakozó
Feszültség / frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2m
Készülékház kivezető cső és tapadókorongok 
nélkül: 87 x 67 x 48mm
1073.008  33,50 €

Habár propeller szivattyúk gyakran kerülnek alkalmazásra akváriumokban, hatásuk alig észrevehető a felhasználó 
számára. Azonban a technika mai állása azt mutatja, hogy az alapkomponensek igazi energiafogyasztók lehetnek, pl. 
akvárium pumpák működésben vannak a nap 24 órájában. 
Kedvezöbb árú vagy nem megfelelőképpen kifejlesztett szinkron motoros pumpák általában energia pazarlóak, ugyanakkor 
a high-tech kifejlesztett szivattyúk és motorok hosszú távon biztosítják az energiatakarékos működést. A Comline® 
energiatakarékos szivattyú kimondottan belső filterek számára lett kifejlesztve, minimális hőleadással és maximális 
megbízhatósággal dolgozik csekély energiafogyasztás és karbantartás mellett. A szivattyú teljesítménye 30 és 100 % 
között mechanikusan szabályozható, a kompakt formatervezésnek köszönhetően a készülék nagyon könnyen beépíthető 
a Comline® Filter vagy más egyéb szűrőbe.

Comline® Pump
Teljesítmény: 250 – 850l/h
Eenergiafelhasználás: 2,5 – 4,5W
Nyomási magasság: 0,7m
Feszültség / frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2m
Méret kifolyócső nélkül: 60 x 60 x 40mm
Kifolyócső: ø13mm
0900.000  31,00 €

Vízben és szárazon 
is üzemeltethető
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Napjainkban meglehetősen sokféle, különböző teljesítményű és formájú univerzális szivattyút kínál az akvarisztika. Az 
TUNZE® Silence egyesít magában minden pozitívumot, amit csak egy modern és erőteljes édes - és sósvízi akváriumhoz 
ajánlott univerzál pumpától el lehet várni. E szivattyúk előállításánál különös hangsúlyt fektettünk a minőségen túl az 
egyszerű 
karbantartásra, éveken át tartó biztonságos üzemeltetés mellett. A TUNZE® Silence szigorú nemzetközi biztonsági 
előírásoknak megfelelően kerül gyártásra.

Különösen csendes működés, 
rotor nagy teljesítményű 
mágnessel, kerámiacsapágy.

Vízben és szárazon 
is üzemeltethető.

Szabályozható teljesítmény.
Négy tapadó korong 
biztosítja a stabil tartást.

Csekély 
energiafelhasználás.

Ergonomikus design.

¾“ GAS csavarmenet, PVC 
alkatrészre csatlakoztatható, 
mint pl. filter, mészreaktor.

Teljesítmény táblázat Silence pumpák
A táblázat +/- 10% tolerancia értéket tartalmaz.

Vízforgató szivattyú Silence
Szállítási teljesítmény: 200 - 2.400l/h
Energiafelhasználás: 14 - 30W (15 - 34W)
Nyomási magasság: 2m, ¾“ GAS csatlakozó
Feszültség/Frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2m
Készülékház kivezető cső és tapadókorongok 
nélkül: 118 x 94 x 75mm
1073.020  80,80 €

Vízforgató szivattyú Silence
Szállítási teljesítmény: 300 - 3.000l/h
Energiafelhasználás: 16 - 42W (18 - 47W)
Nyomási magasság: 3m, ¾“ GAS csatlakozó
Feszültség / Frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2m
Készülékház kivezető cső és tapadókorongok 
nélkül: 118 x 94 x 75mm
1073.040  136,30 €
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A Silence electronic vízvisszaforgató szivattyú egy elektronikusan fordulatszám-vezérelhető pumpa biztonsági 
kisfeszültséggel. A készülék tökéletesen alkalmazható bármely akváriumban és microprocesszor által vezérelt motorral 
rendelkezik, így nevezhetjük „intelligens szivattyúnak“. A elektronikus motor automatikusan igazítja a fordulatszámot a 
szivattyú terheléséhez, így mindig a legjobb hatékonysági fokkal dolgozik a lehető legalacsonyabb energiafelhasználás 
mellett. Ez az energiafogyasztás kb. 50%-kal kevesebb, mint más hagyományos szivattyúknál. Elakadás esetén azonnal 
lekapcsol a pumpa, az elakadást okozó probléma elhárítása után a készülék 20 másodperccel később automatikusan 
újraindul. A szivattyú Fish Care funkcióval rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a készülék nyugalmi állapotában is fordul egyet 
a propeller 20 másodperces időközönként. A pumpa a Multicontroller 7095, 7096 és a Wavecontroller 7092 készülékekkel 
vezérelhető.

Vízforgató Silence electronic
Szállítási teljesítmény 18V: 900 - 2.200l/h
Szállítási teljesítmény 24V: 1.100 - 3.000l/h
Energiafelhasználás 18V: max. 26W
Energiafelhasználás 24V: max. 43W
Hmax 18V : 2,5m
Hmax 24V : 3,9m
¾“ GAS csatlakozó
Feszültség / frekvencia: 100 - 240V / 50 - 60Hz
Kábel hossza: 5m
Méret kifolyócső és tapadókorongok 
nélkül: 118 x 94 x 75mm
1073.050  206,30 €

Teljesítmény táblázat Silence szivattyúk
A táblázat +/- 10% tolerancia értéket tartalmaz.

Áramellátás a Silence 1073.05 vízvisszaforgató 
szivattyúhoz - Safety Connector
A Silence 1073.05 vízvisszaforgató szivattyú elektronikus 
motorral működik. A készülék bármely egyenáramú forrásból 
(elem, szolárcella) üzemeltethető 10 és 24 V között. A 
biztonságos csatlakoztatáshoz ajánljuk a 6105.50 Turbelle® 
Safety Connectort, mely egy 4A biztosítékkal rendelkezik. A 
Safety Connector lehetővé teszi a TUNZE® tápegységgel 
való normál üzemeltetést, áramszünet esetén automatikusan 
hozzákapcsol egy akkumulátort.

Tartozékok külön megrendelendők

Safety Connector
Lehetővé teszi a TUNZE® tápegységgel való normál 
üzemeltetést, áramszünet esetén automatikusan 
hozzákapcsol egy akkumulátort.
6105.500  48,10 €

Cable Safe
védelmet nyújt vízcseppek ellen, kimondottan Turbelle® 
szivattyúk csatalakoztatására alkalmas.
6105.600  9,80 €

+        -
12 - 24 V
Battery
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A TUNZE® Silence PRO 1073.11 egy speciálisan, nagy vízoszloppal rendelkező akvárium-szűrőkre kifejlesztett 
vízvisszaforgató szivattyú. A pumpa ideális akvarisztikai boltok, állatkertek stb. számára, illetve otthoni használatra is, ha 
pl. a szűrőberendezés az akvárium alatt vagy a pincében van elhelyezve, az akvárium pedig a lakásban.
Magas hatékonysági fok és kívaló minőség egyesül ebben a szivattyúban, mely sok éven át, állandó üzemeltetés mellett 
is csak csekély karbantartást igényel. Ez az univerzális készülék édes és sósvízben egyaránt üzemeltethető merülő 
szivattyúként vagy akár akváriumon kívülre is szerelhető.

Rendkívül hatásos 
szinkronmotor, mely védelmet 
biztosít szárazon való 
üzemeltetés és bármilyen 
jellegű elakadás esetén.

1 ½“ GAS csatlakozó, felszerelhető 
PVC csövekre, szűrőkre etc.

Ergonomikus design, 
kompakt formatervezés.

3 m PVC kábel.

Stabil elhelyezés a négy 
tapadókorongnak köszönhetően.

Silence PRO
Teljesítmény: 11.000l/h
Energiafelhasználás: 95 - 125W
Nyomási magasság: 4,65m, 1 ½“ GAS csatlakozó
Feszültség / frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 3m
Méret kifolyó cső és tapadókorongok 
nélkül: 242 x 120 x 160mm
1073.110  355,60 €

Teljesítmény táblázat Silence PRO
A táblázat +/- 10% tolerancia értéket tartalmaz.

Tartozékok külön 
megrendelendők

Szivattyú ház
1073.114  32,40 €

Vízben és 
szárazon is 
üzemeltethető.

Nagy teljesítményű 
mágneses rotor egy darabból, 
kerámia csapággyal.
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 Water Level Alarm
A Water Level Alarm-nak nevezett vízszint jelző készülék a vízutántöltő berendezések kiegészítésére és biztosítására 
szolgál. Zavar esetén minden hálózatra csatlakoztatott készülék lekapcsol, figyelmeztető hangjelzés aktiválódik egy piros 
fényjelzéssel együtt. Figyelem! A vízszint jelző készülék nem pótolja az installációs vagy karbantartási mulasztásokat.

Az akváriumokba és alszekrényekbe épített szűrőrendszereket védi a „szárazon 
működés“ ellen és segít elkerülni a károkat, melyeket pl. felügyelet nélküli 
üresen járó szivattyúk vagy akár az utántöltő víz hiánya okozhatnak.

Alszekrény-berendezésekben védi az akváriumot az esetleges 
túláradástól, pl. a lefolyócső-rendszer eldugulása esetén.

A Water Level Alarm felügyeli a túl nagy víztartalékkal rendelkező utántöltő 
rendszerek (ozmolátor) működését és biztosítja a túláradás elleni védelmet.

Water Level Alarm
egy vízszint jelző készülék 3 szenzorral, egy 
kiszáradás ellen védő szenzorral és két túláradás ellen 
védő szenzorral. Minden szenzornak van egy tartó 
eleme, mely vagy szilikonnal ragasztható vagy pedig 
vízszintes és függőleges üveglapokra csiptethető. A 
tartó elemek egymással kombinálhatók. A vezérlő 
egységben minden egyes szenzor számára külön 
kijelző és figyelmeztető hangjelzés van beépítve. 
A tápegység max. 230V, 1.800W (115V, 900W) 
szivattyúkhoz  alkalmazható.
7607/2  184,50 €

Ví
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nt

Szenzorfunkciók

A = normál vízszint a filtertartályban

B= kiszáradás ellen védő szenzor „Too low“ 
normál vízszint, C alatt, védi a szűrőberendezést 
a vízutántöltő rendszer leállása esetén

C = másik túláradás ellen védő szenzor „Too high“ 
a filtertartályban, véd abban az esetben, ha nem 
kerül lekapcsolásra a vízutántöltő rendszer

D = normál vízszint a akvárium

E = akvárium túláradása ellen védő szenzor „Too 
high“, védelmet nyújt pl. a lefolyó eldugulása esetén

C

B

A

E
D

Filter Aquarium
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Kis méretű akváriumoknál különösen fontos a vízelpárolgás kiegyenlítése, mivel ezek az állandóan változó sókoncentrációra 
különösen érzékenyen reagálnak. Az egy szenzorral ellátott Osmolator® nano kimondottan e célra lett kifejlesztve, 
processzor által vezérelt controller készülékkel nyújt biztonságot víztúladagolással szemben. Nano akváriumok, illetve 
kisebb volumenű, max. 200 literes akváriumok számára ajánlott.

Osmolator® nano
Vízszint-szabályozó egy szenzorral nano-akváriumok vagy kisebb volumenű, max. 200 literes akváriumok számára, 
beépíthető az
alszekrények filterberendezéseibe vagy elhelyezhető közvetlenül az akvárium peremére. Szállítás: beépítésre kész 
állapotban, 11V tápegységgel, adagoló pumpával, 3m elvezető slaggal, Magnet Holderrel (max. 10mm üvegvastagság) a 
szenzor rögzítéséhez.
3152.000  90,00 €

 Osmolator® nano

Tartozékok külön megrendelendők

Adagoló pumpa
Osmolator készülékhez 3-12V 
DC alacsony feszültséggel, 
11V esetén 4mm-es slaggal a 
teljesítmény: 0,9m - 100l/h,
1,4m - 80l/h, 1,9m - 
58l/h, Hmax 3,6m.
5000.020  21,30 €

Tartalék tartály 13liter
13liter tartály, 250 literes 
nyitott akváriumokhoz ajánlott: 
térfogata elegendő kb. egy 
hétre. 27,7 x 24,2 x 27cm.
5002.100  10,10 €

Szenzor mágnes tartóval, fénytöl 
védett, 4-10mm-es üveglapra 
tetszölegesen illeszthetö.

100-200 literes akváriumok számára kifejlesztett, 
mikroprocesszor által vezérelt Controller, 
idözitéssel, belsö jumper segítségével állítható.
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TUNZE már 1985-ban feltalálta a vízutántöltő készüléket az akvarisztika számára. Nem mindenki látta a nagyszerű ötlet 
fontosságát, hogy például érzékenyebb akváriumlakóknak egy konstans ozmotikus nyomásra van szükségük a sejtjeikben. 
Az Osmolator® (Osmotic Regulator) könnyen rögzíthető és minden fontos funkciót magában foglal egyetlen egységben. 
A sok éves TUNZE tapasztalattal kifejlesztett Osmolator® nyújtja Önnek a szükséges biztonságot és megbízhatóságot.

Egy miniszenzor felismeri 
a pontos vízszintet.

A vezérlő készülék 5017 minden 
funkciót fényjelez és biztonsági 
hangjelzést ad zavar esetén.

Az új Magnet Holderrel 
rendkívül egyszerű rögzítés!

Kettős biztonság: az optikai és a biztonsági szenzor megbízható 
működést biztosít, bármely probléma esetén lekapcsolja a készüléket 
és figyelmeztető hangjelzést ad. Ha az adagoló pumpa több, mint 10 
percen át egyfolytában működik, szintén automatikusan lekacsolódik.

Az Osmolator®  tápegységgel, adagoló pumpával, elvezető slaggal, Controllerrel és Magnet Holderrel a szenzorok 
rögzítéséhez kerül szállításra. Önnek csak egy víztartályra és vízre van szüksége!

Osmolator®
Vízszint-szabályozó két szenzorral, mely beépíthető az alszekrények filterberendezéseibe, a Comline szűrőkbe vagy 
elhelyezhető közvetlenül az akvárium peremére.
Szállítás: beépítésre kész állapotban, tápegységgel, adagoló pumpával, elvezető slaggal, Magnet Holderrel a szenzorok 
rögzítéséhez.
3155.000  190,30 €

Tartozékok külön megrendelendők

Tápegység 3150.11
Az ozmolátorral szállított kisfeszültségű centrifugális szivattyú e tápegység segítségével helyettesíthető 
egy erősebb szivattyúval. A csatlakozó 230V max 1.800W (115V/900W) teljesítményű adagoló 
pumpákhoz alkalmazható. Pl. Turbelle® e-jet 805, 1205, Silence 1073.02, 1073.04.
3150.110  62,20 €

Adagoló pumpa
Osmolator készülékhez 3-12V DC alacsony 
feszültséggel, 11V esetén 4mm-es slaggal a 
teljesítmény: 0,9m - 100l/h,
1,4m - 80l/h, 1,9m - 58l/h, Hmax 3,6m.
5000.020  21,30 €

Vízszelep
9-12V DC alacsony feszültséggel 
helyettesíti az adagoló pumpát az 
Osmolator® készülékben, pl. több 
akvárium esetén.
8555.200  79,50 €

 Osmolator®
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Calcium Dispenser
Meszes víz hozzáadás egy másik módszere a kálcium növelésnek a tengervízi 
akváriumokban. A kálcium-hydroxid egy szeparált tartályban található, mely az 
ozmolátor adagoló szivattyújának vízsugarával kerül feloldásra. A meszes vizet 
rendszeresen, kis mennyiségben adagoljuk az akváriumba. A Calcium Dispenser 
az adagoló szivattyú és a bevezető cső közé kerül beszerelésre. A Calcium 
Dispenser minden tartalék tartályba beépíthető, a dispenser tartályt minden 
1-2 hétben szükséges kálcium-hydroxiddal utántölteni. A Calcium Dispenser és 
a Calcium Automat jól kombinálható egymással, aminek következtében mind 
napközben, mind pedig éjszaka különösen jó pH-stabilitás érhető el. 
A csomagolás a következőket tartalmazza: reaktor, kálcium-hydroxid, tartó elem 
és csatlakozó az ozmolátorhoz, max. kb. 1.000 literes kőkorall-akváriumokhoz 
ajánlott.
Méret: 350x140mm
5074.000  97,20 €

Calcium-hydroxid 250g
utántöltő csomag a Calcium 
Dispenser 5074 készülékhez.
5074.500  10,80 €

Calcium Dispenser Kit 68
A Kit 68 a következőket tartalmazza: 
Calcium Dispenser 5074, Osmolator® 
Universal 3155, tartalék tartály 5002.25.
0068.000  309,20 €

Tartalék tartály 13liter
13liter tartály, 250 literes 
nyitott akváriumokhoz ajánlott: 
térfogata elegendő kb. egy 
hétre. 27,7 x 24,2 x 27cm.
5002.100  10,10 €

Tartalék tartály 27liter
27liter tartály, nagy fedélnyílásnak 
köszönhetően könnyen 
utántölthető és tisztítható. 600 
literes nyitott akváriumokhoz 
ajánlott: térfogata elegendő kb. 
egy hétre. ø 34 x 43,5cm.
5002.250  19,20 €

Visszacsapó szeleppel.

 Osmolator®
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 RO Station
A fordított ozmózis technológia egy természetes, környezetbarát eljárási módja annak, hogy az oldott sókat és káros 
anyagokat puszta fizikai úton eltávolítsuk a vízből.

Nano RO Station
30-60 liter/nap 3-6 bar és 15-25°C esetén.
A 8515 TUNZE® Nano RO Station egy kompakt, 
minőségi fordított ozmózis berendezés, mellyel 
könnyen előállíthatunk „tiszta vizet“ (RO 
víz) vasalókhoz, jégkocka készítéshez, autó 
akkumulátorhoz stb. Az akvarisztikában leginkább 
a kis és közepes méretű édes- és sósvízi 
akváriumokhoz ajánlott, könnyen kezelhető és a 
csomagolásban található tartozékkal közvetlenül 
felszerelhető bármely csaptelepre.
8515.000  109,70 €

Tartozékok külön megrendelendők

Carbon Block Filter
8515.120  9,80 €

RO Station
100-200 liter/nap 40-85PSI (3-6 bar) és 15-25°C 
esetén.
A TUNZE® RO Station 8550 egy minőségi fordított 
ozmózis berendezés, mellyel könnyen előállíthatunk 
„tiszta vizet“ (RO-víz). Az akvarisztikában édes- és 
sósvízi akváriumokhoz egyaránt ajánlott. Az RO 
Station 8550 egy 20µm szilárd anyagokat szűrő 
filterből, egy 5µm aktívszén szűrőből, egy 1µm 
szén szűrőből és egy vékony rétegű TFC (thin film 
composite) membránból (polysulfon-kötés) áll. A 
tiszta víz aránya kb. 20-25%-a a szűrésre kerülő 
víznek.
8550.000  223,20 €

Tartozékok külön megrendelendők

Sediment szűrő 5µm
8522.120  11,40 €

Quality Membrane / Made in USA

Carbon szűrő 1 µm
8550.100  13,80 €

Szilárdanyag szűrő 20 µm
8550.120  9,80 €
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 RO Station
RO Ion Exchanger
Ez a pótlólagos filter beépíthető az RO Station 
vízkimeneténél mint vízkeményítő vagy szilikát-szűrő. A 
csomagolás tartalmaz 2 csavaros csatlakozó kupakot az 

ozmózis berendezés csövéhez és 2 szorítót az RO-Station 
vízkimenetéhez való közvetlen rögzítéshez. Különösen 

ajánlatos a szilikát-szűrőként való alkalmazása kovasav 
eltávolításához, ezzel megakadályozzuk az akváriumban a 

kovamoszatok és algák képződését. Közvetítőként egy kevertágyas 
ioncserélőt  lehet használni, cikkszám: 8550.501.

Az RO-kifolyóvíz kálcium tartalmának növeléséhez az ioncserélő 
granulátum helyett a mészgranulátum Calcium Carbonate 0880.901 

is betölthető. Az RO-kifolyóvíz nagy mennyiségű kálcium-hidrogén-karbonátot vesz fel, a víz keményebbé válik és így 
növeljük a karbonát keménységet.
8550.600  51,60 €

Tartozékok külön megrendelendők

Kevertágyas ioncserélő
8550.501  20,60 €

RO TDS Monitor
A RO TDS Monitor 8533 pontosan meghatározza a fordított ozmózis rendszer 
vízminőségét. A ozmózis berendezés vízbemeneténél és vízkimeneténél folyamatosan 
méri a vezetési értéket ppm egységben és informál egy esetleges szűrő- vagy 
membráncsere szükségességéről.
8533.000  85,70 €

RO Water Controller
A TUNZE® RO Water Controller 8555 egy automata vízszint-szabályozó 
a TUNZE® RO Station tisztavíz-tartályához. A készülék más akváriumi 
víztartályhoz is használható, illetve utántöltő automatával kombinálható. 
Egy controllert, két szenzort, egy vízszelepet és egy 11V tápegységet foglal 
magába. A vízszelep szükség szerint kicserélhető a hálózati üzemeltetéshez 
való 3150.11 tápegységgel. Ha az RO Water Controller szenzorainak pozícióját 
megcseréljük, a 3150.11 tápegységgel és egy szivattyú csatlakoztatásával 
kiüríthetjük a víztartályt, így a készülék használható tartályok automatikus 
ürítés-töltéséhez. Két készülék kombinációjával pedig egy komplett vízcserélő 
berendezés építhető.
8555.000  188,50 €

Tartozékok külön megrendelendők

Tápegység 3150.11
3150.110  62,20 €
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 pH/CO2-Controller
A TUNZE® digitális mérőkészülékek kimondottan akvarisztikai 
használatra lettek kifejlesztve. A készülékek és a szondáik nagy 
pontossággal mérnek, minőségük a laboratóriumi mérő eszközökével 
hasonlítható össze. A műszertábla áttekinthető és a beállításhoz 
szükséges gombok könnyen kezelhetők. A Controller kétféle rögzítési 
módhoz tartalmaz különböző elemeket.

Mérési tartomány: pH 1 - 14
Kimutatási pontosság: ± 0,01 pH
Kapcsolási tartomány: pH 5 - 9
Mérési időköz: beállítható kb.2 és 6min között
Mérési szünet: e nélkül vagy 5 - 15min
Környezeti hőmérséklet: 0 - 45°C 
Méret: h156 x sz83 x m30mm

pH-Controller
A mérőkészülék univerzális fali tartó elemmel és elektród tartóval 
kerül szállításra. A csomagolás ezenkívül tartalmaz egy hosszan tartó 
üvegelektródot, pufferoldatot és egy 9V elemet. A készülék Auto-Power-Off 
funkcióval rendelkezik, így az elem élettartama jelentősen megnő. 
Egy CO2-szelep és egy tápegység segítségével a pH-Controller könnyen 
átépíthető egy tökéletes CO2 szabályozó állomássá. A 7075.12 tápegységgel 
más szelepek is kapcsolhatók.
7070/2  301,60 €

pH/CO2 Controller-Set
következőket tartalmazza: pH-Controller 
7070/2, CO2-szelep-szett 7074.11, tápegység 
5012.01. A 12V szelep nikkel bevonatú 
és  rozsdamentes. Az állítható szakaszos 
adagolás lehetővé teszi a finomabb CO2-
elosztást, elkerülve ezzel az esetleges 
túladagolást. A szabályozó készülék biztonsági 
kisfeszültséggel működik.
7074/2  418,10 €

Tartozékok külön megrendelendők

Puffer oldat, pH 7 és 9
minden pH-mérő készülékhez.
7040.120  11,70 €

Tisztító oldat
pH, mV és vezetőképesség mérő 
elektródokhoz.
7040.200  7,20 €

Szelep-szett 7074.11
incl. a 7070.01 visszacsapó szelep és a 7072.30 
öt méter hosszú cső.
7074.110  126,70 €

pH-elektród 7070.11
üveg, BNC, kábel hossza 2m, alkalmazható a 
7070, 7070/2 vagy más szokványos pH-mérő 
készülékhez.
7070.110  100,00 €

Puffer oldat, pH 5 és 7
minden pH-mérő készülékhez.
7040.130  12,00 €

Tápegység 7075.12
tápegység a 7070/2 Controller 
készülékhez, kapcsolási teljesítmény 
max. 1800 Watt  230V esetén.
7075.120  102,40 €

Tápegység 11V
a 7074.11 szelep-szett (230V/50Hz) 
üzemeltetéséhez.
5012.010  17,90 €

pH-elektród 7070.10
műanyag, BNC, kábel hossza 2m, alkalmazható 
a 7070, 7070/2 vagy más szokványos pH-mérő 
készülékekhez.
7070.100  89,30 €
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 pH/CO2-Systems
Nyomáscsökkentő
Precíziós műszer finom beállítással, szokásos 
kereskedelemben kapható CO2 palackokhoz, 
csavarmenet DIN 477 szabványnak megfelelő 
(US-verzió CGA 320 csavarmenettel). Szerszám 
nélküli beszerelés, pontos beállítás, két manometer, 
túlnyomás elleni szelep, Made in Germany.
7077/3  96,90 €

CO2-palack 1,5kg
állótalppal, kézi fogantyúval, töltött állapotban (kivéve 
légi fuvarozás esetén).
Nyomóhenger európai norma szerint p0685, palack 
szelep M21,8 x 1/4“ menettel DIN 477 szabványnak 
megfelelően.
7079.150  148,20 €

CO2 Diffuser
egy széndioxid-elosztó készülék, mely nagy mértékű CO2-bevitelt biztosít kevés helyigénnyel, 
ami különösen édesvízi akváriumoknál fontos. Egy Magnet Holder segítségével rögzíthető az 
akvárium falára max. 15mm üvegvastagságig. Az elérhető teljesítmény akár négy CO2 buborék 
másodpercenként. A Diffuser „Stand-Alone“ megoldásként működik egy kis merülő szivattyúval, 
mely beszippantja a vizet és széndioxiddal elkeveri azt. Csak oldott CO2 jut ki a készülékből, 
ezzel elkerülve a széndioxid veszteséget. A Diffuser max. 1.000 liter édesvízi akváriumhoz 
elegendő. 230V/50Hz (115V/60Hz), 5W, kábel 2m.
7074.500  40,30 €

CO2-palack 2,0kg
állótalppal, kézi fogantyúval, töltött állapotban (kivéve 
légi fuvarozás esetén).
Nyomóhenger európai norma szerint p0685, palack 
szelep M21,8 x 1/4“ menettel DIN 477 szabványnak 
megfelelően.
7079.200  154,30 €

Kit 75
Comline Ca-adagoló berendezés
-> CO2-Controller 7074/2 
-> nyomáscsökkentő 7077/3 
-> Calcium Automat 3170 
-> CO2-palack 7079.15
0075.000  955,20 €

Kit 79
CO2-adagoló berendezés
-> CO2-Controller 7074/2 
-> nyomáscsökkentő 7077/3 
-> CO2 Diffuser 7074.50 
-> CO2 palack 7079.15
0079.000  693,50 €

Példa: Kit 75
A - CO2-csatlakozó
B - Calcium Automat 3170  
C - buborékszámláló 1572.20 
D - visszacsapó szelep 7070.01
E - cső 4 x 6mm 7072.30
F  - pH/CO2-Controller-Set 7074/2 
G - pH-Elektrode 7070.11
H - a 7074/2 szabályozó szelepe 
 I  - palack + szelep
J  - nyomáscsökkentő 7077/3
K - a 7077/3 nyomásszabályozó szelepe
L - a 7077/3 finombeállító szelepe
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 Redox-Controller
A TUNZE® digitális mérőkészülékek kimondottan akvarisztikai használatra lettek kifejlesztve. A 
készülékek és a szondáik nagy pontossággal mérnek, minőségük a laboratóriumi mérő eszközökével 
hasonlítható össze. A műszertábla áttekinthető és a beállításhoz szükséges gombok könnyen 
kezelhetők. A Controller kétféle rögzítési módhoz tartalmaz különböző elemeket.

Mérési tartomány: ± 1900 mV
Kimutatási pontosság: ± 1 mV
Kapcsolási tartomány: -150mV bis 500mV
Mérési időköz: beállítható kb.2 és 6min között
Mérési szünet: e nélkül vagy 5 - 15min
Környezeti hőmérséklet: 0-45°C
Méret: h156 x sz83 x m30mm

mV-Controller
Ez a mérőkészülék a pH Controllerhez hasonlóan szintén kétféleképpen 
rögzíthető, az elektród pedig egy univerzális tartó egységgel szerelhető 
fel problémamentesen az akvárium falára. A Controllert egy minőségi 
long-life üvegelektróddal, egy tisztító oldattal és egy 9V elemmel szállítjuk. 
A mérőkészülék Auto-Power-Off funkcióval rendelkezik, így az elem 
élettartama jelentősen megnő. Egy tápegység segítségével az mV-
Controller könnyen átépíthető egy pl. ózon szabályozó állomássá.
7071/2  343,00 €

mV-Controller Set
egy 7071/2 mV-Controller és egy 7075.12 
tápegységből áll. A kapcsolási teljesítmény 
1800W 230V esetén (900W/115V). A Controller 
a tápegységen keresztül kapja az áramellátást, 
hogy hálózati készülékként tudjon dolgozni.
Az állítható időintervallumos adagoláson keresztül 
lehetővé válik a mérsékelt ózonelosztás, mely véd 
a túladagolástól.
7075/2  430,10 €

Tartozékok külön megrendelendők

Tisztító oldat
pH, mV és vezetőképesség mérő 
elektródokhoz.
7040.200  7,20 €

Tápegység 7075.12
tápegység a 7070/2 Controller 
készülékhez, kapcsolási teljesítmény 
max. 1800 Watt  230V esetén.
7075.120  102,40 €

mV-elektród
üveg, BNC, kábel hossza 2m, alkalmazható 
a 7071/2, 7075/2 mV-Controller vagy más 
szokványos mV-mérőkészülékhez.
7055.100  167,70 €
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 Temperature / Conductivity

Mérési tartomány: 0°C és - 55°C
Kapcsolási tartomány: 3°C - 40°C
Kapcsolási pontosság: ± 0,1 - 0,2°C
Környezeti hőmérséklet: 0 - 45°C
Kapcsolási teljesítmény: 1800W/230V
Méret: h156 x sz83 x m30mm

Temperature Controller Set °Celsius
Ez a Controller Set egy hűtés-fűtéshez való szabályozó 
és mérő állomás Celsius fokban. A vele szállított 
tápegység biztosítja az áramellátást. Kapcsolási 
teljesítmény 1.800W 230V esetén. A készülék 
elemmel (nem tartalmazza a csomag) is kitűnően 
működtethető, mint egyszerű és pontos hőmérő. A 
mérőkészülék kétféleképpen rögzíthető, az elektród 
pedig egy univerzális tartó egységgel szerelhető fel 
problémamentesen az akvárium falára.
7028/3  228,60 €

Tartozékok külön megrendelendők

Tisztító oldat
pH, mV és vezetőképesség 
mérő elektródokhoz.
7040.200  7,20 €

Etalon oldat 600µS/cm
édesvízhez.
7005.140  7,20 €

Mérési tartomány: 0,1 µS/cm - 199,9 mS/cm
Kimutatás pontossága: +/- 0.01 µS
Környezeti hőmérséklet: 0 - 45°C
Méret: h156 x sz83 x m30mm

Temperature Controller Set °F
Fahrenheit fokban mérő Controller Set, tápegység kapcsolási 
teljesítménye 900W 115V/60Hz esetén.
7028/3_A  228,60 €

Conductivity Meter
A vezetőképesség pontos meghatározásához édes- és 
sósvízben. Tengervízi akváriumokban kimutatja a sótartalmat a 
víz vezetőképességén keresztül, mégpedig sokkal pontosabban 
és egyszerűbben, mint egy laboratóriumi areométer. Ez az 
egység egy robosztus, keményszén elektródot és egy hőmérő 
szondát foglal össze egyetlen mérőelektródba. A mérés így 
automatikusan hőkiegyenlített. A mérőkészülék hatékonyan 
működik egy 9V elemmel és az Auto-Power-Off-funkcióval. Egy 
szeparált tápegységgel problémamentes az állandó működtetés 
is. A mérőkészülék kétféleképpen rögzíthető, az elektród pedig 
egy univerzális tartó egységgel könnyen felszerelhető az akvárium 
falára.
7032/2  296,80 €

Etalon oldat 50mS/cm
tengervízhez.
7030.140  7,20 €

Tápegység 11V
a 7074.11 szelep-szett (230V/50Hz) 
üzemeltetéséhez.
5012.010  17,90 €
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Reef Excel® Labor víztesztek
A biokémiai Reef Excel® Labor víztesztek fontos kémiai adatokat adnak az édes- és sósvízi biotópokról. A mérési területek, 
a kimutatott eredmények pontossága, és a mérések száma a standard értékek felett helyezkednek el. Ezek alapján tudjuk 
meghatározni az akvárium vizének kémiai értékeit és ennek megfelelően döntéseket hozni.
Made for TUNZE® by Macherey-Nagel.

Reef Excel® Lab nitrate test
Gyorsteszt a nitráttartalom édes- és sósvízben, 
úgymint ivóvízben való meghatározásához. 100 
tesztcsík 10-500mg/l mérési intervallumban, 
sósvíznél 25%-os eltérés lehetséges a 100 
mg/l nitrát alatti értékintervallumban.
7010.000  35,30 €

Reef Excel® Lab calcium test
kolorimetriás kálcium teszt édes- és sósvízben 
való méréshez, kb.200 alkalomra elegendő
7015/2  82,00 €

Reef Excel® Lab nitrate test
kolorimetriás teszt nitrát 1 - 100mg/l (NO-3) 
intervallumban való méréséhez, esetleges nitrit 
tartalmat is kimutatja, kb. 110 alkalomra elegendő.
7011/2  59,80 €

Reef Excel® Lab phosphate test
kolorimetriás foszfát teszt édes- és sósvízben 
oldott foszfát 0,25 - 3 mg/l (PO4³-) intervallumban 
való méréséhez, kb. 100 alkalomra elegendő.
7016.000  67,30 €

Reef Excel® Lab nitrite test
kolorimetriás teszt nitrit 0,02 - 0,5mg/l 
(NO-2) intervallumban való méréséhez, 
kb. 120 alkalomra elegendő.
7012/2  97,90 €

Reef Excel® Lab phosphate test
nagyon érzékeny kolorimetriás foszfát teszt 
0,01-0,25 mg/l (P) vagy 0,03 - 0,77 mg/l (PO4³-) 
méréséhez, kb. 100 alkalomra elegendő.
7016.500  124,70 €

Reef Excel® Lab hardness test
Multistick az összkeménység 0-25°d, a karbonát 
keménység 0-20°d és a pH-érték 6,4 - 8,4 
közötti méréséhez, 100 db tesztcsík.
7013.000  53,20 €

Reef Excel® Lab ammonium test
kolorimetriás teszt ammónium  0,2 - 0,7mg/l 
(NH4+) intervallumban való méréséhez, édes- és 
sósvízhez is ajánlott, kb. 50 alkalomra elegendő.
7017/2  67,40 €

Reef Excel® Lab carbonate test
Karbonát-keménységet mérő teszt, édes- és 
sósvízhez is ajánlott, kb. 100 alkalomra elegendő.
7014/2  61,70 €

Reef Excel® Lab iron test
kolorimetriás teszt vas(II)-ionok és vas(III)-ionok 
0,04-1,0mg/l intervallumban való méréséhez, édes- és 
sósvízhez is ajánlott, kb. 100 alkalomra elegendő.
7019/2  61,40 €

Reef Excel® Lab hardness test
Összkeménységet mérő cseppteszt 
édesvízhez, kb. 110 alkalomra elegendő.
7020/2  55,00 €
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Reef Excel® Lab Marine Salt
Reef Excel® Labor tengeri só a már évtizedek óta jól bevált hw-
tengeri só következetes továbbfejlesztése. A só összetétele 
a legújabb nemzetközi tengerbiológiai kutatások, analízisek 
eredményein alapszik. Olyan mennyiségben tartalmaz nyom- 
és bioelemeket, mint ahogy azok a természetes tengervízben 
előfordulnak. Reef Excel® folyamatos minőségi ellenőrzés alá 
kerül egy a DIN EN 45001 szabványnak megfelelő akkreditált 
laboratóriumban. Előállítva és bevizsgálva az ISO 9000ff 
minőségbiztosítási kritériumoknak megfelelően. Reef Excel® rövid 
időn belül, kristálytisztán és maradványmentesen oldódik.

Reef Excel® Lab Marine Salt, 2kg
zsák 60 literhez, 20°C esetén 
1.020 sűrűségi érték.
7008.100  9,50 €

Reef Excel® Lab Marine Salt, 8kg
zsák 240 literhez, 20°C esetén 
1.020 sűrűségi érték.
7008.000  30,60 €

Reef Excel® Lab Marine Salt, 16kg
vödör 480 literhez, 20°C esetén 
1.020 sűrűségi érték.
7008.200  63,50 €

Reef Excel® Lab Marine Salt, 10x2kg
10 zsák egy kartonban.
7008.300  94,90 €

Reef Excel® Lab Marine Salt, 4x8kg
4 zsák egy kartonban.
7008.400  122,40 €

Reef Excel® Lab Marine Salt, 20kg
zsák 600 literhez, 20°C esetén 
1.020 sűrűségi érték.
7008.500  72,70 €

Ezen cikkek esetében szállítási plusz költségek merülhetnek fel.
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Napfény a tengerben 5m mélyen
A fémhalogénlámpák TUNZE® 8043 és 
8045 különösen intenzív, a természeteshez 
legközelebb álló fényt biztosítanak a 
tengervízi akváriumoknak. A 10.000K 
színhőmérséklettel csökkentett arányú 
piros és emelt arányú kékszínt termelnek 
a fényskálán, ezt visszaadva a halak és 
korallok minden szinében. Még az érzékeny 
korallfajták számára is megtalálható az ideális 
növekedési feltételekhez való TUNZE® fém 
halogénlámpa.
Élettartam: kb. 9.000 óra, magas színstabilitás 
a lámpa teljes élettartamának idején.

HIT-égő 150W,10.000K,RX7s
8043.000  67,20 €

HIT-égő 150W,14.000K,RX7s
8043.070  122,00 €

HIT-égő 250W, 
10.000K, Fc2/18
8045.000  77,20 €

HQI-égő 250W/D, 
5.200K, Fc2/18
8044.000  118,90 €

HIT-égő 70W, 10.000K, RX7s
8041.000  89,40 €

HIT-égő 250W, 
14.000K, Fc2/18
8045.070  141,80 €

HIT-égő 70W,blue,>15K,RX7s
8041.100  76,40 €

HQI-égő 250W,10.000K,E40
8048.000  148,70 €

HQI-égő 150W/D, 
5.200K,RX7s
8042.000  60,50 €

HQI-égő 400W, blue, E40
8049.000  143,80 €

HIT-égő 
150W,blue,>15K,RX7s
8043.100  104,20 €

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

Az TUNZE® LED tudatos egyesítése a nagy fényerősségű világításnak és kompakt designnak, kombinálva az innovatív 
Magnet Holder rögzítő elemmel.
A világítás teljes mértékben vízálló és így mind víz alatt mind pedig közvetlenül a vízfelület felett elhelyezhető, ezzel 
bármely fényveszteséget
elkerülve. A passzív hűtésű TUNZE® LED tökéletes hőeloszlása és működés alatti minimális felmelegedése garantálja 
a különösen hosszú élettartamot. Az optimális fényeloszlás ideálissá teszi a lámpákat nano akváriumokba fővilágításnak 
vagy nagyobb akváriumokba kiegészítésnek. A kis méretű formatervezésnek köszönhetően több lámpa is könnyedén 
elhelyezhető egymás mellett, így a fényerősség szinte a lámpák számának megfelelően felszorzódik. A fényerősség és 
szín vezérelhető a 7097 TUNZE® Multicontroller (csomagolás nem tartalmazza) készülékkel.
Lámpa mágnes tartó nélkül: h305mm x sz25mm x m17mm.

Lehetséges elhelyezési módok

320 mm

Napjainkra sokat változott az akvarisztika divatja is, az új trendekre cégünk válasza a TUNZE® LED, mely tökéletésen 
demonstrálja, hogyan változik a világítás és vízkeringtetés technikája igazi müvészetté. A mai technika küldetése a 
tökéletes fény- és energiaviszony megteremtése, és ezzel minden akvárium számára a technikai elörelépésböl adódó 
elönyök biztosítása.
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TUNZE LED marine
Max. kb. 60 literes kőkorallos és max. kb. 100 literes puhakorallos akváriumok számára ajánlott.
42 fehér LED 6500K, 20 kék LED 470nm, 750lm. Ezzel a kombinációval 
egy kb. 15.000K színhőmérséklet érhető el.
Energiafogyasztás 11W, incl. Magnet Holder max. 12mm üvegvastagságig.
8810.000  156,60 €

TUNZE LED white
Max. kb. 120 literes puhakorallos vagy édesvízi akváriumok számára ajánlott.
62 fehér LED 6500K, 1050lm, energiafogyasztás 12W, incl. 
Magnet Holder max. 12mm üvegvastagságig.
8820.000  156,60 €

TUNZE LED blue
Max. kb. 300 literes akváriumokhoz ajánlott pótlólagos világításként.
62 kék LED, 470nm, energiafogyasztás 8W, incl. Magnet Holder max. 15mm üvegvastagságig.
8830.000  156,60 €
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 Power Magnet

A TUNZE Power Mágnesek, 
melyek kimondottan 6-55mm 
vastagságú üveglapok számára 
lettek kifejlesztve, akváriumfalak 
tisztítására használatosak. 
A formába öntött konstrukció 
következtében rozsdamentesek 
és biotópokra való káros 
hatások nélkül alkalmazhatók 
az akváriumokban. Két elemből 
állnak, egy alsó részből súroló 
felülettel és egy filc bevonatú 
felső részből. Mindkettőt 
szükséges összekötni a csomagolásban mellékelt biztosító fonallal, hogy az akváriumba esést megakadályozzuk.

Szupermágnes 6-55mm üveglapokhoz

100 %  rozsdamentes 
és formába öntött

Biztosító fonál az egyszerű 
eltávolításhoz az akváriumból

Nagy tisztító felület (59x77mm), 
gyors és hatékony munka

Tisztító felületek könnyen cserélhetők



79

 Power Magnet

Ta
rt

oz
ék

ok

Power Magnet 220.53
6 - max. 12mm  üvegvastagság
tisztító felület: 59 x 77mm 
magasság: 22mm
0220.530  19,20 €

Tartozékok külön megrendelendők

Tisztító felület, 77x59mm
üveglapokhoz ajánlott tisztító felület a 220.53, 220.54, 220.55,220.56 mágnesekhez.
0220.521  2,60 €

Power Magnet 220.54
10 - max. 18mm  üvegvastagság
tisztító felület: 59 x 77mm 
magasság: 22mm
0220.540  36,10 €

Power Magnet 220.55
12 - max. 30mm  üvegvastagság
tisztító felület: 59 x 77mm 
filcbevonattal acryllapokhoz
magasság: 22mm
0220.550  126,60 €

Power Magnet 220.56
15 - max. 40mm  üvegvastagság
tisztító felület: 59 x 77mm
filcbevonattal acryllapokhoz
magasság: belső fél 18mm, külső fél 22mm
0220.560  236,40 €

Power Magnet 220.57
35 - max. 55mm  üvegvastagság (1,4 - 2,4“)
tisztító felület: 115 x 77mm
filcbevonattal acryllapokhoz
magasság: belső fél 26mm, külső fél 27mm
0220.570  506,90 €

Tisztító felület, 115x77mm
üveglapokhoz ajánlott tisztító felület a 220.57 mágneshez.
0220.571  6,30 €

Filcbevonat acryllapokhoz
Ez a filc egy külön bevonat a belső mágnesek tisztító felületére: 220.53, 220.54, 
220.55,220.56. Ezek segítségével lehet könnyedén és kímélően tísztítani az akváriumok 
acryllapjait. A 220.57 mágneshez 2 db szükséges.
0220.568  1,50 €

Külső velúr felület, 77x59mm
a 220.53, 220.54 mágnesekhez.
0220.526  1,80 €

Külső filc, 77x59xmm
a 220.55, 220.56 mágnesekhez.
0220.558  4,20 €

Külső filc, 115x77mm
a 220.57 mágneshez.
0220.572  10,40 €
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 Magnet Holder
A TUNZE® Nano Magnet Holder 6025.50, 6065.50 
és 6205.50 a Turbelle® nanostream® /stream 
rögzítésére szolgál, mégis univerzális tartóként 
is tökéletesen használható. Ezek a mágnestartók 
nagyon erős tartó erőkkel rendelkeznek és 
bármely akváriumfalra felerősíthetők. A Magnet 
Holder két mágneses darabból áll, az egyik 
elem kerül az akvárium belsejébe, a másik 
pedig az üvegfal külső részére, mindkét darab 
azonos formájú. A formába öntött konstrukciónak 
köszönhetően a Magnet Holder rozsdamentes és 
nincs káros hatással az akvárium biotópra. 
Szállítás: 2db M5 x 40 csavar, 2db M5 x 40 anya, 
2db kábelkötő, 100mm tépőzáras rögzítőcsík 
speciális rögzítéshez vízben.

Magnet Holder
univerzál tartó max. 
20mm üvegvastagság, 
méret: ø 50 x B15mm.
6025.500  36,50 €

Magnet Holder
Univerzális mágnes tartó 
max. 20mm üvegvastagság, 
méret: ø 70 x B20mm.
6065.520  67,90 €

Magnet Holder
Univerzál tartó max. 
27mm üvegvastagság, 
méret: ø70 x B20mm.
6205.500  103,50 €
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Több mint 15 éve nyújt TUNZE® korallragasztókat 
kimondottan kőkorallok szaporításához. Az új 
termékcsalád tagjai az epoxid alapú korallragasztók 
mellett egy új két komponensből álló ragasztó a gyorsabb 
alkalmazás érdekében.
A korallragasztók nem juttatnak semmilyen káros 
anyagot az akvárium vizébe és megakadályozzák a 
fehérje-leválasztók túlhabzását is.

Coral Gum, 112g
Epoxid alapú ragasztó korallok kövekhez való 
rögzítéséhez. Pirosan színezett a mészalgákhoz 
hasonlóan, kimondottan reffakváriumokhoz ajánlott, de 
felhasználható üveg, kerámia, fa és sokféle műanyag 
ragasztásához. Űrtartalom: 112g.
0104.740  12,20 €

Coral Gum instant, 120g
A Coral Gum instant egy két komponensből álló ragasztó 
korallok kövekhez való rögzítéséhez. Használatkor nem 
keletkezik semmilyen káros anyag, ragasztó maradék 
nem kerül az akváriumvízbe, mégis a Coral Gum instant 
rugalmas és nagy súlyterhet is kibír.
Mind édes-, mind sósvízben való használatra alkalmas.
Csomagolás tartalma: 2 x 60g (4.23oz.)
0104.750  20,20 €

Coral Gum instant, 400g
A Coral Gum instant egy két komponensből álló ragasztó 
korallok kövekhez való rögzítéséhez. Használatkor nem 
keletkezik semmilyen káros anyag,  ragasztó maradék 
nem kerül az akváriumvízbe, mégis a Coral Gum instant 
rugalmas és nagy súlyterhet is kibír.
Mind édes-, mind sósvízben való használatra alkalmas.
Csomagolás tartalma:2 x 200g (14.11oz.)
0104.760  44,50 €
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TUNZE® Aquawind
különösen halk akváriumhűtő készülék 5V kisfeszültségű tápegységgel. Ezenkívül tartalmaz egy rögzítő elemet, mely 
bármely max. 25mm vastagságú akvárium-szegélyre rögzíthető. A berendezés légmozgást generál a vízfelület felett, 
meggyorsítja a párolgást és ezzel lehűti az akváriumvizet. Standard akváriumok esetén, 500 literes volumennél 1-2 °C 
lehűtés érhető el. Két teljesítmény fokozat állítható be, szállítás tápegységgel és univerzális tartóval.
Méret: h270 x sz100 x m30mm.
7028.900  71,50 €

Ragasztók az akváriumhoz

Black Mangrove
Az akvarisztikában már hosszú ideje több különböző fajtájú mangróve 
kerül termesztésre. A Black Mangrove (lat. Avicennia germinans) nagy 
előnye, hogy a növekedéshez alacsony páratartalomra van szüksége. E 
különös faj speciálisan arra a célra lett kiválasztva, hogy akváriumokban 
és azok peremén tökéletesen és gyorsan növekedhessen.
Szállítás: a Black Mangrove magként vagy kisnövényként kerül szállításra, 
kizárólag tengervízben való termesztéshez. A csomagolásban kb. 10 napig 
transzportálható. A szállítási lehetőségek szezonfüggőek.
3178.500  32,30 €

Mangrove Box
A Comline Mangrove Box 3178 kifejezetten mangróve termesztéshez 
sósvízben, illetve édesvízi hidrokultúrás növények számára lett kifejlesztve.
A növények optimálisan növekednek, mert a bakteriális úton lebontott 
ballaszt anyagokat a gyökér koncentráltan veszi fel. Ezzel egyidőben az 
akvárium vizét tisztítja. A Comline Mangrove Box merülési mélysége 100 - 
130mm. Az alsó részén található vízcserélő felületnek köszönhetően nincs 
szükség pótlólagos vízkeringésre az akváriumban. Rögzítés a Magnet 
Holder 6200.500 segítségével, max. 15mm üvegvastagságig. Méret: h125 
x sz113 x m150mm.
3178.000  80,00 €

Theben-Timer 7080
24 órás időkapcsoló, 230V~,16A, méret 70x70x45mm, csak német 
csatlakozó aljzathoz használható. Kapcsolási idő 15 perc.
7080.000  37,70 €

Szilikon, 50 ml
átlátszó szilikon üveghez és TUNZE® termékekhez.
0104.720  6,20 €

Pillanatragasztó
minden anyaghoz, 3g tubus.
0104.730  7,00 €
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Védőkesztyű
10 darab egész kart befedő védőkesztyű, mely ideális az 
akváriumban végzett munkákhoz pl.: véd a medúza szerű 
állatoktól.
0220.510  6,50 €

Cleaning Set
Komplett szett akvárium szivattyúk, szűrők és lehabzók 
tisztításához.
Tartalom: speciális tisztító kefék, különböző eszközök 
Turbelle® pumpákhoz, tisztító kendő, csepegtetős 
edény citromsav oldathoz, koncentrált citromsav és DVD 
karbantártási instrukciókkal a Turbelle® pumpákhoz.
0220.700  60,40 €

Citric Acid
110g citromsav a Cleaning Set 0220.700 termékhez.
0220.710  8,70 €

Brush set
5 részes kefe-szett törölközővel szivattyúk és hableválasztók 
tisztításához.
0220.500  14,90 €

Akvárium csipesz
Precíz munkát, szoros fogást tesz lehetővé és hosszú 
életű. Max. 2kg súlyú tárgyak emelhetők. A csipeszvégek 
gummikoronggal vannak ellátva, ezzel meggátolva, hogy a 
fogandó tárgy kicsússzon. 
Hossza: 800mm. Anyag: Lexan®. Akváriumon belül és kívül 
is alkalmazható.
0220.400  28,00 €

PVC-cső, ø6 x 9mm x 1m
fekete, ajánlott bármely TUNZE bioreaktorhoz.
1678.390  2,50 €

PVC-cső, ø6 x 9mm x 2m
fekete, ajánlott bármely TUNZE bioreaktorhoz.
1678.370  3,60 €

PVC-cső, ø6 x 9mm x 10m
fekete, ajánlott bármely TUNZE bioreaktorhoz.
1678.380  16,90 €

PVC-cső, ø4 x 7mm x 3m
fekete, ajánlott bármely TUNZE ozmolátorhoz.
5000.390  4,60 €

PVC-cső, ø4 x 7mm x 10m
fekete, ajánlott bármely TUNZE ozmolátorhoz.
5000.380  13,30 €

PVC-cső, ø4 x 6mm x 5m
átlátszó, alkalmazható légszivattyúkhoz és CO2-
rendszerekhez is.
7072.300  5,20 €

Szilikon cső, ø4x7mm x5m
átlátszó, alkalmazható ózonos légszivattyúkhoz is.
7072.200  16,90 €



Cégünk és akvaristák között új honlapunk biztosít közvetlen kapcsolatot. 
Az alábbiak több nyelven is megtalálhatók: 
konfigurátor, melyben Ön csupán megadja az akvárium dimenzióit és a program 
automatikusan kiadja a legmegfelelőbb javasolt szűrési és áramlási technikát,
teljeskörű termékleírás képekkel és gyártó által javasolt árakkal, 
alkatrész információk képekkel és közvetlen vásárlási lehetőséggel, 
e-mail cím technikai segítséghez vagy termék információkhoz, 
összes használati útmutató PDF formátumban letöltéshez és természetesen cégünk elérhetőségei.

Az itt megadott árak a gyártó által ajánlott árak, EUR-ban értendők és 27% ÁFÁ-t 
tartalmaznak. Ármódosítás és technikai változtatások jogát fenntartjuk.

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

E-Mail: info.deutsch@tunze.com

Art. Nr. 0090.000_H

www.tunze.com
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