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■ Turbelle® System Automatic
Skimmers SKS 210 and SKS 220
■ “TUNZE® SYSTEM” Successful coral reef aquariums
without the usual change of water
■ Change from manually produced
motor housings for the Turbelle® system
filter set to injection moulded parts
■ Company relocation to Penzberg
■ Turbelle® pumps
■ Export to countries outside Germany
■ First production-line pocket-size
instrument for the measurement of
conductivity in fresh-water aquariums
■ First production-line protein skimmers,
cartridge and pot-type filters,
bio-electric measuring instruments

■ Norbert® Tunze sets up
TUNZE Aquarientechnik
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60 lat TUNZE !

Firmę TUNZE®, specjalizującą się w technologii akwariowej, założył w roku 1960 Norbert
Tunze. W branży wówczas niemal pozbawionej konkurencji stworzył firmę, która miała stać
się międzynarodową ikoną i renomowanym symbolem wyjątkowej technologii i innowacji
w akwarystyce.
W 1990 roku firmę przejmuje Axel Tunze, który przeciera jej szlak do stałego wzrostu i modernizacji
procesów. Zostają wtedy wprowadzone liczne innowacje, takie jak pierwsza pompa śmigłowa w
akwarystyce, technologia wysokowydajnych filtrów oraz intensywna komunikacja zewnętrzna
za pośrednictwem różnych mediów i Internetu.
Felix Tunze, poczynając od roku 2020, reprezentuje w TUNZE® trzecie pokolenie nowego
typu akwarystyki. Dzięki nowym możliwościom technicznym jego rozwiązania pozwalają na
imponująy postęp w czasach intensywnej konkurencji w branży akwarystycznej. Tak samo
jak w pierwszych latach historii firmy, TUNZE® nadal szczególnie koncentruje się na jakości,
innowacjach, energooszczędności i najwyższej jakości obsłudze.
Dzisiaj, tak jak i wtedy, technologia akwarystyczna TUNZE® ceniona jest na całym świecie za
wyjątkową gamę wysokiej jakości pomp Turbelle®, odpieniaczy, systemów filtrów i produktów
elektronicznych, które w imponujący sposób łączą doskonałość technologiczną i wartości
emocjonalne w nowy język projektowania.

Pompy

Filozofia
W naszym ustawicznym dążeniu do wyprodukowania perfekcyjnego biotopu pod kątem natury
i ambitnych akwariów ciągle od nowa badamy granice techniki.

Wizja

To dzięki wizji przedsiębiorstwo może realizować swoją filozofię i wysoko postawione cele. Tak
z pierwszych pomp Turbelle® powstały dzisiejsze, nowoczesne pompy charakteryzujące się
doskonałą jakością i oryginalnym wzornictwem. Nasze obecne wyzwania stoją pod znakiem
jakości i ochrony środowiska naturalnego, gdyż energia jest kosztowna i ma wpływ na
środowisko. Nasze pompy są stale ulepszane, aby mogły ustanawiać nowe rekordy w obszarze
wydajności i mniejszego zużycia prądu. Oznacza to także minimalną emisję ciepła do wody
i niezawodność. Również wewnętrzne procesy produkcji są konsekwentnie ukierunkowane na
ochronę środowiska. Aby ograniczyć emisję CO2 i zoptymalizować energooszczędność, jako
priorytet wyznaczyliśmy sobie minimalizację zużycia energii.

Serwis
Czym byłby produkt bez serwisu? Dysponujemy szeroko rozwiniętym serwisem. W internecie
mają Państwo dostęp do kompletnej oferty, instrukcji, filmów wideo, konfiguratora i innych.
Można tam także zamawiać wszystkie dostępne części zamienne. Jeśli mają Państwo pytania,
można je zadać przesyłając e-mail lub skorzystać z naszej telefonicznej linii obsługi klienta.
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Oprzyrządowanie
dodatkowe, na zamówienie
Do produktów, na których widnieje taki symbol można zamówić
oddzielnie dodatkowe oprzyrządowanie.

Bardzo cicha praca urządzenia
Specjalne łożyska ze sztucznego tworzywa lub
magnetyczne oraz seryjnie dodawane uchwyty Silence
pozwalają na bardzo cichą pracę urządzenia.
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Jakie są cechy szczególne
pomp wirnikowych Turbelle®?

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

in e

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

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

Strefa plaża / Strefa glonowa
Średnia i łagodna cyrkulacja oscylująca. Strefa ta jest często zasiedlana przez anemony i glony
TUNZE® prąd wodny: Wavebox lub Turbelle® nanostream® / stream w Wavemodus oraz prąd
okrężny pompy filtrującej.

Strefa przejściowa / Mikroatole
Średni prąd wodny ze słabymi uderzeniami fal, lekko odczuwalny przypływ i odpływ. W tej
strefie znajdują się pierwsze formacje koralowców.
TUNZE® prąd wodny: Wavebox lub Turbelle® nanostream® / stream w wavemodus
z Multicontroller lub 2 Turbelle® nanostream® / stream z Multicontroller.

Un

eq

ua
lled

Regulowana wydajność
Pompa Turbelle® z bezpiecznym niskim napięciem ma elektronicznie regulowane
obroty i nadaje się idealnie do każdego akwarium do symulacji uderzeń fal, przypływu
i odpływu. Posiada nowy, „inteligentny” silnik sterowany za pomocą mikroprocesora.
Razem z urządzeniem Multicontroller tworzą niezawodną całość.

Obok oświetlenia cyrkulacja wody jest najważniejszym parametrem w akwarium, szczególnie
w przypadku biotopów morskich. Poniższe przykłady wyjaśniają jakie cyrkulacje, odtwarzane
przy pomocy systemu cyrkulacyjnego Turbelle®, dominują w poszczególnych strefach raf
koralowych. Zalecane kombinacje są przeznaczone dla akwariów o pojemności od 200 do
2000 litrów. Dalsze zalecenia lub specjalne przykłady biotopów wód słodkich znajdują się na
stronie internetowej www.tunze.com pod TUNZE® Configurator lub wysyłane są na życzenie
pocztą elektroniczną.

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

Niezawodne podczas awarii prądu
Pompy Turbelle® z elektronicznie regulowanymi obrotami mogą działać wraz ze złączem Safety
Connector na podstawie zasilania prądem stałym (bateria, bateria słoneczna) o mocy od 10 do
24 V. Safety Connector umożliwia normalne działanie pompy za pomocą zasilacza TUNZE®,
w przypadku awarii prądu włącza automatycznie baterię lub inne źródło prądu.

Felix Tunze
Design & development

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

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

Obrzeże zewnętrzne rafy
Strefa rafy z najsilniejszym prądem wodnym. Uderzenia fal i oświetlenie są
intensywne. W strefie tej szczególnie dobrze rozwijają się: Acropora, Favia,
korale twarde Porites.
TUNZE® prąd wodny: Wavebox lub Turbelle® nanostream® / stream w wavemodus oraz 2 Turbelle® stream z Multicontroller lub 2 Turbelle® masterstream
z Multicontroller.

Zbocze zewnętrzne rafy
Silny prąd wodny ze słabymi uderzeniami fal i silnym oświetleniem. Bardzo
bogata różnorodność gatunkowa i liczebność korali twardych.
TUNZE® prąd wodny: Turbelle® nanostream® / stream / masterstream
z Multicontroller.

Przedzbocze rafy
Strefy głębsze rafy z równoległymi liniami prądów wodnych. Strefa
ta jest zasiedlona przede wszystkim przez gatunki odżywiające się
planktonem.
TUNZE® prąd wodny: Turbelle® nanostream® / stream pracująca
w trybie ciągłym, bez pulsacji, zredukowana do niskiej wydajności.
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NANOSTREAM

®

6020

Turbelle® nanostream® 6020 sprawia, że
woda delikatnie cyrkuluje. Pompa jest
wyraźnie wydajniejsza niż wskazywałaby
na to jej wąska konstrukcja. Ten bardzo
kompaktowych pomp przepływowych do
akwariów o pojemności od 40 do 250 litrów można łatwo umieścić za dekoracją. Dzięki temu
w małym akwarium zachowane zostaje ogólne wrażenie harmonii – perfekcyjne do aranżacji
akwariów. Dzięki specjalnemu kątownikowi przepływowemu i uchwytowi magnetycznemu
można przestawiać szeroki strumień wody na wyjściu pompy w trzech kierunkach.
Dzięki uchwytowi silence pompa nie jest umiejscowiona na szybie akwarium i nie przekazuje
dalej wibracji, zaliczając się do najcichszych urządzeń na rynku.
Wytrzymała
Produkt wysokiej jakości „Made in Germany”
„Miękki” start
Bardzo cicha praca urządzenia
Uchwyt Silence
Smukły wzór
Niskie zużycie energii
Wydajny strumień regulowany w 3D
Mocowanie przy pomocy nowego uchwytu magnetycznego
Dyskretne wbudowanie do każdego biotopu w akwarium
Niewymagana konserwacja dzięki Self-Cleaning-System
Niski poziom wibracji
Wide Flow
Nowe silniki energooszczędne

stream
discrete

ular flow
circ

Wzoru nanostream®
2006 opracowano w TUNZE® koncepcję nanostream®. Turbelle® nanostream® to kompaktowa
pompa wirnikowa do średnich i nano akwariów. Przekonuje swoim organicznym wzornictwem
w kształcie kuli jak i regulowanym w 3 kierunkach strumieniem wody bez zbędnych
dodatkowych akcesoriów. Pompa posiada ogromny kosz do zasysania wody, pozwalający
uniknąć przedwczesnego zanieczyszczania.
Ta pompa przepływowa przy wprowadzaniu na rynek, dzięki nowatorskiemu pomysłowi,
ustanowiła nowy rekord: ze średnicą strumienia wynoszącą zaledwie 70 mm osiągnęła przepływ
wody 4500 l/h zużywając energię o wartości 5 W (18 W i 5500 l/h w wersji elektrycznej). Jako
pierwsza pompa na rynku otrzymała także standardowo uchwyt magnetyczny, który umożliwił jej
nieskomplikowane zamocowanie w każdym miejscu ścianki akwarium o grubości szyby do 19 mm.

TUNZE

Technologia
wirnika

TUNZE

PROPELLER

ECONOMIC

dla akwariów od 40 do 200 litrów.
Wydajność przepływu: ok. 1800 l/h
Zużycie energii: 3,5 W
Napięcie / częstotliwość: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Długość kabla: 2 m
Wymiary: ø70 mm, wylot: ø40/15 mm
Uchwyt magnetyczny Magnet Holder
z imadłem Silence do szyb o grubości do 12 mm.

TECHNOLOGY

€

Niewielka
ilość ciepła
oddawana przez
silnik

6015.000

TUNZE

Wraz
z uchwytem
Silence
(z wyjątkiem
6020)

ENERGY

SAVING

37,70 €

Regulacja
w trzech
kierunkach

Razem
z uchwytem
magnetycznym

TUNZE

Turbelle® nanostream® 6015

Turbelle® nanostream® 6025

dla akwariów od 40 do 200 litrów.
Wydajność przepływu: ok. 2800 l/h
Zużycie energii: 5 W
Napięcie / częstotliwość: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Długość kabla: 2 m
Wymiary: ø70 mm, wylot: ø40/15 mm
Uchwyt magnetyczny Magnet Holder
z imadłem Silence do szyb o grubości do 12 mm.

ENERGY

SAVING

6025.000

49,90 €

Zintegrowany
termostat
zabezpieczający

Turbelle® nanostream® 6020
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dla akwariów od 40 do 250 litrów.
Wydajność przepływu: ok 2500 l/h
Zużycie energii: 4 W
Napięcie / częstotliwość: 230V/50Hz
(115V/60Hz)
Długość kabla: 2 m
Wymiary bez kątownika przepływowego:
65 x 60 x 72 mm
Wylot: ø40 mm
Uchwyt magnetyczny Silence Magnet Holder
do szyb o grubości do 12 mm.

6020.000

40,30 €

TUNZE

FLOW

CONTROL

+

Turbelle® nanostream® 6045

dla akwariów od 40 do ok. 500 litrów.
Wydajność przepływu: od 1500 do ok. 4500 l/h
Zużycie energii: 5 - 7 W
Napięcie/ częstotliwość: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Długość kabla: 2 m
Wymiary: ø70 mm, wylot: ø 40/15 mm
Uchwyt magnetyczny Magnet Holder
z imadłem Silence do szyb o grubości do 15 mm.

6045.000

70,50 €
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Turbelle® Controller to urządzenie sterujące do ustawiania
różnej wydajności pompy. Umożliwia przy tym symulację
uderzenia fal, wytwarzanie prądu oscylacyjnego,
automatyczne wyszukiwanie częstotliwości rezonansu
prądu oscylacyjnego, posiada przy tym także funkcję
przerwy na karmienie (foodtimer). Można go także
podłączyć bezpośrednio do Multicontrollera. Pompa
może dzięki niemu działać z innymi pompami w trybie
symulacji przepływu i odpływu. Jeśli do Turbelle®
Controllera
zostanie
podłączona
fotokomórka
Moonlight 7097.050 (odrębne zamówienie), aktywuje
się automatycznie obniżenie nocne. Jeśli Controller
zostanie połączony z drugim Controllerem przy pomocy
kabla 7092.300, można podłączyć i sterować kolejną
pompą np. do symulacji uderzenia fal lub wytwarzania
prądu oscylacyjnego. Dzięki adapterowi kablowemu
typu Y 7090.300 można podłączyć trzeci Controller.

NANOSTREAM

®

ELECTRONIC

6040

Wzoru nanostream®
Turbelle® nanostream® electronic 6055 i 6095 to pompy o elektronicznie regulowanych obrotach
z Turbelle® Controllerem i z bezpiecznym niskim napięciem, idealnie nadające się do akwariów
o pojemności nominalnej od 40 do 1000 litrów, do symulacji uderzeń fal, przypływu i odpływu.
Posiadają silnik sterowany mikroprocesorem i Turbelle® Controller. Elektryczny silnik automatycznie
dopasowuje liczbę obrotów do obciążenia pompy, wybierając najbardziej optymalny stopień
wydajności przy najniższym zużyciu energii. Pompa posiada ochronę przed pracą na sucho
i blokowaniem się oraz funkcję Fish Care, która podczas postoju urządzenia wykonuje co 20
sekund jeden obrót wirnika. Pompą Turbelle® nanostream® electronic można sterować przy
pomocy Multicontrollerów.

Turbelle® nanostream® 6055

dla akwariów od 40 do 500 litrów.
Wydajność przepływu: 1000 do ok. 5500 l/h
z Turbelle® Controller
Zużycie energii: 4 - 18 W
Zasilacz sieciowy:100-240V / 50-60Hz
Długość kabla: 3 m
Wymiary: ø70 mm, wylot: ø40/15 mm
Uchwyt magnetyczny Magnet Holder
z imadłem Silence do szyb o grubości do 15 mm.
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Ten
bardzo
kompaktowych
pomp
przepływowych do akwariów od 20 do
500 litrów można łatwo umieścić za
dekoracją. Dzięki temu w małym akwarium
zachowane zostaje ogólne wrażenie
harmonii – perfekcyjne do aranżacji akwariów. Dzięki specjalnemu kątownikowi przepływowemu
i uchwytowi magnetycznemu można przestawiać szeroki strumień wody na wyjściu pompy
w trzech kierunkach. Dzięki uchwytowi silence pompa nie jest umiejscowiona na szybie akwarium
i nie może przekazywać dalej wibracji. Dzięki temu zalicza się do najcichszych urządzeń na rynku.
Turbelle® nanostream® 6040 electronic WIDE FLOW to nasza najmniejsza pompa przepływowa ze
sterowanymi obrotami i bezpiecznym niskim napięciem 12 V. Posiada funkcję Fish Care Funktion,
która podczas postoju co 20 sekund wykonuje ruch wirnika. Sterowana z Multicontrollerem.
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Unequalled in excellence and performance

Turbelle® Controller

TUNZE

safety
l

Technologia
wirnika

ular flow
circ
TUNZE
12 V
24 V

PROPELLER

TECHNOLOGY

TUNZE
12 V
24 V

Niewielka
ilość ciepła
oddawana przez
silnik

6055.000

173,70 €

Profil cyrkulacji

ELECTRONIC

PM-MOTOR

ELECTRONIC

PM-MOTOR

Regulacja
w trzech
kierunkach

Turbelle® nanostream® 6095

WIDE FLOW
dla akwariów od 100 do 1000 litrów.
Wydajność przepływu: 2 000 do ok. 9500 l/h
z Turbelle® Controller
Zużycie energii: 5 - 21 W
Zasilacz sieciowy: 100-240V / 50-60Hz
Długość kabla: 3 m
Wymiary: ø70 mm, wylot: ø50/10 mm
Uchwyt magnetyczny Magnet Holder
z imadłem Silence do szyb o grubości do 15 mm.

Razem
z uchwytem
magnetycznym
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Turbelle® nanostream® 6040

dla akwariów od 20 do 500 litrów.
Wydajność przepływu: ok 200 do 4500 l/h
z Turbelle® Controller
Zużycie energii: 1,5 - 13 W
Zasilanie:100-240V / 50-60Hz
Długość kabla: 3 m
Wymiary bez kątownika przepływowego:
65 x 65 x 65 mm, wylot: ø40 mm
Uchwyt magnetyczny Silence Magnet
Holder do szyb o grubości do 15 mm.

6040.000

131,80 €

Wraz
z uchwytem
Silence
(z wyjątkiem
6040)
Możliwość
regulacji
obrotów,
symulacji fal,
przypływu
i odpływu

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

6095.000
Profil cyrkulacji

216,00 €
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STREAM
ELECTRONIC

STREAM

12 V
24 V

Turbelle Controller
®

Energooszczędne
i bardzo
ciche urządzenie

ELECTRONIC

Turbelle® Controller to urządzenie sterujące do ustawiania różnej wydajności pompy.
Umożliwia przy tym symulację uderzenia fal, wytwarzanie prądu oscylacyjnego, automatyczne
wyszukiwanie częstotliwości rezonansu prądu oscylacyjnego, posiada przy tym także funkcję
przerwy na karmienie (foodtimer). Można go także podłączyć bezpośrednio do Multicontrollera.
Pompa może dzięki temu działać z kolejnymi pompami w trybie symulacji przepływu
i odpływu. Jeśli do Turbelle® Controllera zostanie podłączona fotokomórka Moonlight
7097.050 (odrębne zamówienie), aktywuje się automatycznie obniżenie nocne. Jeśli Controller
zostanie połączony z drugim Controllerem przy pomocy kabla 7092.300, można podłączyć
i sterować kolejną pompą np. do symulacji uderzenia fal lub wytwarzania prądu oscylacyjnego.
Dzięki adapterowi kablowemu typu Y 7090.300 można podłączyć trzeci Controller.
Turbelle® stream electronic to pompy o elektronicznie regulowanych obrotach z bezpiecznym
niskim napięciem, idealnie nadające się do akwariów o pojemności nominalnej od 200 do 2000
litrów (6105) ewentualnie więcej niż 4000 litrów (6255) do symulacji uderzeń fal, przypływu
i odpływu. Posiada silnik sterowany mikroprocesorem i Turbelle® Controller. Elektryczny silnik
automatycznie dopasowuje liczbę obrotów do obciążenia pompy, wybierając najbardziej
optymalny stopień wydajności przy najniższym zużyciu energii. Pompa posiada ochronę przed
pracą na sucho i blokowaniem się oraz funkcję Fish Care, która podczas postoju urządzenia
wykonuje co 20 sekund jeden obrót wirnika. Wszystkie pompy Turbelle® nanostream® electronic
można dodatkowo sterować przy pomocy Multicontrollerów.

Pompy Turbelle® stream to wydajne pompy
wirnikowe w kształcie 90 mm kuli, przeznaczone
do przetłaczania wody w akwariach lub innych
zbiornikach wodnych. Można je ustawiać w trzech
różnych kierunkach. Pomimo swojej wysokiej
wydajności charakteryzują się kompaktową budową.
W pompie zastosowano wiele innowacyjnych
technologii, dzięki którym urządzenie dopasowuje
się do akwarium, nie czyniąc żadnej szkody
w biotopie.

Turbelle® stream 6065

dla akwariów od 250 do 800 litrów.
Wydajność przepływu: ok. 6500 l/h
Zużycie energii: 12 W
Napięcie/ częstotliwość:
230V/50Hz (115V/60Hz)
Długość kabla: 2 m
Wymiary: ø90 mm
Wylot: ø50 mm
Uchwyt magnetyczny Magnet Holder
z imadłem Silence do szyb o grubości do 15 mm.

6065.000

TUNZE

Możliwość regulacji
obrotów,
symulacji fal,
przypływu i odpływu

ECONOMIC

€
TUNZE

Technologia
wirnika

108,80 €

PROPELLER

TECHNOLOGY

Turbelle stream 6085
®

dla akwariów od 400 do 1000 litrów.
Wydajność przepływu: ok. 8000 l/h
Zużycie energii: 14 W
Napięcie / częstotliwość:
230V/50Hz (115V/60Hz)
Długość kabla: 2 m
Wymiary: ø90 mm
Wylot: ø50 mm
Uchwyt magnetyczny Magnet Holder
z imadłem Silence do szyb o grubości do 15 mm.

6085.000

dla akwariów od 400 do 2000 litrów.
Wydajność przepływu: ok. 12000 l/h
Zużycie energii: 22 W
Napięcie / częstotliwość:
230V/50Hz (115V/60Hz)
Długość kabla: 2 m
Wymiary: ø90 mm
Wylot: ø63 mm
Uchwyt magnetyczny Magnet Holder
z imadłem Silence do szyb o grubości do 15 mm.

6125.000

TUNZE
TUNZE

ENERGY

SAVING

182,60 €

Niewielka
ilość ciepła
oddawana przez
silnik

12 V
24 V

Turbelle® stream 6105

dla akwariów od 200 do 2000 litrów.
Wydajność przepływu: 3000 do ok. 13000 l/h
z Turbelle® Controller
Zużycie energii: maks. 35 W
Zasilacz sieciowy: 100-240V / 50-60Hz
Długość kabla: 5 m
Wymiary: ø90 mm, wylot: ø50 mm
Uchwyt magnetyczny Magnet Holder
z imadłem Silence do szyb o grubości do 15 mm.
Wraz z drugą obudową wirnika WIDE FLOW.
Wylot: ø63 mm

6105.000

PM-MOTOR

®
elle
6105 Turbctronic
le
stream e ana jest
dostarcz budową
z drugą oa Wide
wirnik
y idealnie
Flow, ab ać profil
w
dopaso wody do
cyrkulacjiakwarium.
każdego

257,40 €

ELECTRONIC

PM-MOTOR

Profil cyrkulacji

Regulacja
w trzech
kierunkach

151,70 €

Turbelle® stream 6125
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TUNZE

TUNZE

ENERGY

Razem
z uchwytem
magnetycznym

Turbelle® stream 6255

SAVING

WIDE FLOW
dla akwariów > 4000 litrów.
Wydajność przepływu: 5 000 do ok. 17000 l/h
z Turbelle® Controller
Zużycie energii: maks. 51 W
Zasilacz sieciowy:100-240V / 50-60Hz
Długość kabla: 5 m
Wymiary: ø90 mm, wylot: ø75 mm
Uchwyt magnetyczny Magnet Holder
z imadłem Silence do szyb o grubości do 27 mm.

Wraz
z uchwytem
Silence

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

6255.000
Profil cyrkulacji

433,10 €
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MAGNETIC

BEARING

Unequalled in excellence and performance

TUNZE

Turbelle® stream 3 odpowiada na wszystkie potrzeby współczesnej akwarystyki. Jest wydajna, ma
kompaktową budowę, różne zastosowania, a ponadto jest wyjątkowo cicha dzięki specjalnemu napędowi
pompy z magnetycznym łożyskiem. Pompa stream 3 jest energooszczędna i posiada 5 letnią gwarancję!
Dzięki nowoczesnemu wzornictwu jest prawie niezauważalna w każdym akwarium. Jej przewaga polega
na prawie bezgłośnej pracy dzięki napędowi pompy na magnetycznych łożyskach, nawet przy maksymalnej
jej wydajności. Wydajność można regulować od 2500 do 15 000 l/h zużywając wyłącznie od 3,5 do 50 W
energii. Dostarczana jest wraz z urządzeniem Turbelle® Controller i 5 metrowym kablem do pompy. Uchwyt
magnetyczny gwarantuje łatwy sposób mocowania urządzenia w każdym miejscu akwarium. Regulator
przepływu umożliwia zasięg cyrkulacji powyżej 3 metrów – to idealne rozwiązanie dla długich akwariów!
Funkcja 0,8 Hz FishCare zapobiega okaleczaniu ryb i innych żyjących organizmów. Co 24 godziny pompa
przestawia się automatycznie na 8 sekund w tryb obniżonej do 30% wydajności pracy.

performance

CIRCULAR

FLOW

2 500 l/h

5 000 l/h

7 500 l/h

10 000 l/h

12 500 l/h

15 000 l/h

nanostream® 6040
nanostream® 6055

nanostream® 6095
stream 6105

stream 6255

stream 6150

Ilustracja zbliżona, stąd
możliwe różnice.

Regulowane i wyjmowane kolanko obiegowe
w celu dokładnego dopasowania prądu
w akwarium. Dzięki temu pompa stream 3
może być umieszczona także w pionie
dyskretnie w narożniku akwarium.

NEW

Pompa Turbelle® stream3+ jest standardowo wyposażona
w nasz najsilniejszy magnetyczny uchwyt Silence,
pozwalający na mocowanie do szyb akwariowych o grubości
szkła do 19 mm!

Turbelle® stream 3+

Do akwariów do 3 000 litrów.
Wydajność cyrkulacyjna: 2 500 do ok. 15 000 l/h
z Turbelle® Controllerem
Zużycie energii: od 3,5 do maks. 50 W
Zasilacz: 100-240V / 50-60Hz
Długość kabla: 5 m
Wymiary (dł x szer. x wys.): 93 x 70,6 x 184 mm
Uchwyt magnetyczny Silence do szyb o grubości do 19 mm.
Dostarczany z kątownikiem cyrkulacyjnym,
kratką ochronną i regulatorem przepływu.

6150.001

360,70 €

Bardzo odporny kabel PUR (5 m)
Zoptymalizowany pod kątem akustycznym wirnik
niskich częstotliwości sprawia, że pompa zyskuje
najlepszą z możliwych wydajność hydrauliczną.
Duży kosz do zasysania z masywnymi hakami
jest łatwy do wyjęcia i może być przykryty kratką
zabezpieczającą dla małych zwierząt i anemonów.

przepływ poziomy

+
Magnet Holde
rd
nce
e
l
i
os
S

!

MOTOR

Customize your stream

bości szkła do 19
gru
mm

BEMF
BLDC

STREAM3 STREAM3+
bo
zy

TUNZE
24 V

STRONG
STRONGER

Uchwyt hybrydowy z przyssawką i magnesem.
Ochrona przed wibracjami dzięki
podkładkom silikonowym.
Silnik sterowany mikroprocesorem
z inteligentnym monitoringiem stanu
pracy i wysoko wydajną elektroniką.

Turbelle® stream 3

Do akwariów do 3 000 litrów.
Wydajność cyrkulacyjna: 2 500 do ok. 15 000 l/h
z Turbelle® Controllerem
Zużycie energii: od 3,5 do maks. 50 W
Zasilacz: 100-240V / 50-60Hz
Długość kabla: 5 m
Wymiary (dł x szer. x wys.): 93 x 70,6 x 184 mm
Uchwyt magnetyczny Silence do szyb o grubości do 15 mm.
Dostarczany z kątownikiem cyrkulacyjnym,
kratką ochronną i regulatorem przepływu.

6150.000

323,90 €

Licznik czasu pracy z interfejsem LED.

12

przepływ pionowy

Łożysko magnetyczne do bezdotykowego
ułożyskowania neutralizuje hałasy silnika.
Ułożyskowanie z ceramiki technicznej
i wysoko wydajnego tworzywa sztucznego.
Odporna obudowa zewnętrzną
z powłoką o wysokim połysku.
Otwór zasysania do
optymalnego chłodzenia rotora.
Sterownik Turbelle® Controller do ustawiania
róż nej wydajnoś ci pompy oraz do symulacji
uderzenia fal, wytwarzania prądu oscylacyjnego,
funkcji przerwy na karmienie (foodtimer) itp.

13

+

CONTROLLER

Pompy Turbelle® wraz elektronicznie sterowanym silnikiem i TUNZE® Controllerem tworzą
niezawodną całość, która umożliwia symulację prawdziwych prądów rafowych w zbiornikach
wodnych. Praca urządzenia TUNZE® Controllera skoncentrowana jest na najistotniejszych
czynnościach. W akwariach można wytworzyć następujące odwzorowanie prądów wodnych:

Sterowanie LED (light control) – Multicontroller

Oddzielne sterowanie kanałami barw poprzez dołączone diody TUNZE® LED, ze wschodem
i zachodem słońca, dopasowaniem do pór roku, światłem księżyca, symulacją błyskawic podczas
burzy i funkcją rozluźnienia osadów oraz oświetleniem demo dla każdego kanału świetlnego.

Prąd oscylacyjny wytwarzany (oscillating current) przez Wavebox lub pompy Turbelle® –
Turbelle® Controller / Multicontroller

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

Rozluźnienie osadów (storm cycle) – Multicontroller

Akwarium z rafą powinno być – podobnie, jak w naturze – regularnie oczyszczane z osadów.
Dzięki Multicontrollerowi można automatycznie zaprogramować taką funkcję, a podłączone
pompy będą wydajnie i precyzyjnie sterowane.

Stream 3 Rock
Nanostream
Rock
®
®

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

6200.250

6150.250

Obniżenie nocne (nightmode) – Turbelle® Controller / Multicontroller

6025.250

Symulacja światła księżyca (moonlight) – Turbelle Controller / Multicontroller

Inne zabezpieczenia zasilania dla wszystkich
Turbelle® electronic – Safety Connector

Za pomocą fotokomórki 7097.050 można obniżyć wydajność pompy Turbelle® na czas nocy.
Podobnie jak na rafie, małe zwierzęta i plankton mogą w tym czasie wykorzystać przestrzeń
życiową zwierząt o aktywności dziennej.
®

Controller i Moonlight Turbelle® z fotodiody 7097.050 posiadają wbudowaną symulację światła
księżyca z białym światłem lamp LED i ustawialną 29-dniową fazą księżyca.

50,80 €

ze specjalnym wejściem dla
Turbelle® stream.
Składa się z bardzo porowatej skałki
ceramicznej z Live Rock Function,
nadaje się do słodkiej i słonej
wody. Umożliwia dekoracyjne
wbudowanie pompy w akwarium.

ze specjalnym wejściem dla
Turbelle® stream 3 i stream 3+.
Składa się z bardzo porowatej skałki
ceramicznej z Live Rock Function,
nadaje się do słodkiej i słonej
wody. Umożliwia dekoracyjne
wbudowanie pompy w akwarium.
Wymiary (dł. x szer. x wys.):
22 x 18 x 18 cm

Stream Rock

74,20 €

74,20 €

Symulacja przypływu i odpływu (interval) – Multicontroller

Pompy Turbelle® stream electronic są wyposażone w silnik elektroniczny. Dzięki niemu pompa
może być zasilana każdym źródłem prądu stałego (bateriami, bateriami słonecznymi) o napięciu
od 10 do 24 V. W celu bezpiecznego podłączenia pompy zalecamy złącze Turbelle® Safety
Connector 6105.500, które posiada bezpiecznik 4A. Safety Connector umożliwia normalne
działanie pompy za pomocą zasilacza sieciowy TUNZE®. W przypadku awarii prądu włącza
automatycznie baterię lub inne źródło zasilania prądem stałym.

Symulacja uderzenia fal (pulse only) – Turbelle® Controller / Multicontroller

Safety Connector
6105.500

Karmienie pauza (foodtimer) – Turbelle® Controller / Multicontroller

We wszystkich Turbelle® można zatrzymać pompy na czas karmienia przez naciśnięcie guzika.
Po regulowanym czasie (od 1 do 15 minut) następuje automatyczne włączenie urządzenia.
Kanały pomp są włączane/wyłączane na przemian. Rafa jest z obydwu stron obmywana
w regulowanym czasie: od minuty do 12 godzin.

51,90 €

Przez ustawienie wydajności i częstotliwości pulsacyjnej pompy Turbelle , mogą być wytwarzane
duże i małe prędkości uderzeń fali, tworzące się na głębokości 1 metra pod powierzchnią wody,
tak jak w naturze.
®

+

-

12 - 24 V
Battery

Prąd wodny przypadkowy (random flow) – Multicontroller

Jest generowany z symulacji uderzeń fal i kolejności włączania pomp. W pewnych strefach rafy
(kipiel morska) kombinacja ta przedstawia interesujący ruch wody.

Multicontroller 7097 USB
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Multicontroller 7097 to urządzenie sterujące dla wszystkich pomp Turbelle® z elektronicznie sterowanym
silnikiem i oświetleniem TUNZE® LED, regulowany i programowalny przy pomocy komputera poprzez złącze
USB. Posiada mikroprocesor z pamięcią i wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego. Multicontroller 7097 wraz
z pompami Turbelle® może symulować wszystkie prądy morskie w akwarium, jak i symulacje uderzenia fal,
symulacje przypływów i odpływów, prąd oscylacyjny, obniżenie nocne, burze i rozluźnienie osadów, dopasowanie
do pór roku itp. Diody TUNZE® LED można również podłączyć do oddzielnego ustawiania kanałów barw np.
wschodu i zachodu słońca oraz dopasowania do pór roku oraz do imitacji światła księżyca itp. Opcjonalnie, w celu
włączania i wyłączania kolejnego oświetlenia akwarium można dołączyć osobne gniazdo z wyłącznikiem. Dzięki
czterem wyjściom Multicontroller 7097 może sterować np. dwoma pompami Turbelle® i dwoma diodami TUNZE®
LED. Dzięki adapterowi kablowemu typu Y 7090.300 można sterować łącznie sześcioma urządzeniami TUNZE®.
W zestawie: Multicontroller, kabel 5 m USB, 4 kable łączące. Współpracuje z Windows do Win10.
Wymagania: komputer z dostępem do internetu
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 120 x 31 x 56 mm

7097.000

Moonlight Turbelle®

Z fotokomórką. Imituje światło księżycowe z 29
dniową fazą księżyca i steruje obniżeniem
nocnym w pompach z zamontowanym Turbelle®
Controller add-on. Nadaje się do wszystkich pomp
elektronicznych Turbelle® z 5-polowym gniazdem
podłączeniowym i zasilaczem sieciowym.

7097.050

32,30 €

Magnet Holder

Uniwersalny uchwyt do zamocowania na
akwariach o ściankach do 20 mm grubości.
Wymiary: ø 50 x szer. 15 mm.

6025.500

46,40 €

165,00 €

Turbelle® Controller add-on

Turbelle® Controller to urządzenie sterujące do wszystkich pomp Turbelle® z silnikiem elektronicznym do
ustawiania różnej wydajności pompy – szczególnie do modeli bez wbudowanego Turbelle® Controllera. Umożliwia
przy tym symulację uderzenia fal, wytwarzanie prądu oscylacyjnego, automatyczne wyszukiwanie częstotliwości
rezonansu prądu oscylacyjnego, posiada przy tym także funkcję przerwy na karmienie (foodtimer). Jeśli do
Turbelle® Controllera zostanie podłączona fotokomórka Moonlight 7097.050 (odrębne zamówienie), aktywuje
się automatycznie obniżenie nocne. Jeśli Controller zostanie połączony z drugim Controllerem przy pomocy kabla
7092.300, można podłączyć i sterować kolejną pompą np. do symulacji uderzenia fal lub wytwarzania prądu
oscylacyjnego. Dzięki adapterowi kablowemu typu Y 7090.300 można podłączyć trzeci Controller.

7090.000

49,10 €

Adapter kablowy typu Y

Łączy dwa Turbelle® Controllery w celu
jednoczesnego sterowania, a także można
dodatkowo podłączyć Moonlight 7097.050 lub
trzecią pompę.

®
Controller
Kabel 1,2 m Turbelle
®

7090.300

7092.300

18,00 €

Łączy dwa Turbelle Controllery w celu
jednoczesnego sterowania lub Turbelle®
Controller z Multicontrollerem.

10,00 €
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MASTERSTREAM

...it streams
in the shadows
Energooszczędne

Prosta kalkulacja parametrów Turbelle® masterstream 6580 (80 m³/h – 420 W)
dowodzi, że dzięki optymalnemu ruchowi wody pod względem wydatkowania
energii wody, można bardzo zaoszczędzić na kosztach:
Objętość zbiornika: 60 m³, wybór cyrkulacji przez pompę odśrodkową (32 m³/h –
2200 W). To oznacza że, przy całorocznej pracy urządzenia, liczącej 8760 godzin i
cenie 0,28 EUR za kilowat, można zaoszczędzić 4366 EUR na rok.

298 m3, Musée de la Mer, Biarritz, Francja

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

Obejmy mocujące do rury PCV lub drążka ø32 mm.

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

Wirnik Performance z niską
prędkością obrotową i osią
pokrytą tytanem.

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

Regulowana wydajność
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Turbelle® masterstream to pompy o elektronicznie regulowanych obrotach dzięki Turbelle®
Controller / Multicontroller. Nadają się idealnie do wymuszonego obiegu wody, symulacji uderzeń
fal oraz symulacji przypływu i odpływu.

W 100% odporne na korozje

Wszystkie części naszych pomp zbudowane są z tworzyw technicznych ASA, POM oraz
wzbogaconych tworzywami pomocniczymi PA6.6. Kable pokryte PU, oś silnika ze stopu tytanu,
silnik i elektronika zalane masą z tworzywa PU.

Bez sterowania zewnętrznego

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

ENERGY

SAVING

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

TUNZE

Technologia
wirnika

Turbelle® masterstream 6550

Turbelle® masterstream to pompy przeznaczone dla segmentu rynkowego wysokowydajnych
pomp wirnikowych, stworzone przede wszystkim do nowoczesnych ogrodów zoologicznych,
instytutów badawczych, klinik leczniczych, zakładów hodowli ryb. Opracowano również model
przeznaczony dla miłośników dużych akwariów, którzy do swoich zbiorników z rafą potrzebują
silnej i dużej cyrkulacji wody. Turbelle® masterstream zostały opracowane tak, aby osiągać
maksymalną wydajność przy oszczędnym zużyciu energii. Dzięki zastosowaniu elektronicznego
silnika P.M. TUNZE® z bezpiecznym niskim napięciem pompy nie pracują głośno, nawet w trybie
największej swojej wydajności. Przy tym zużywają wyraźnie mniej energii niż zwykłe pompy przy
wykonywaniu identycznej pracy.

TUNZE

dla akwariów > 5000 litrów.
Wydajność przepływu: 30 000 do około 50 000 l/h
Prędkość cyrkulacji: 0,8 - 1,3 m/s
Zużycie energii: maks. 110 W
Zasilacz sieciowy: 100–240V / 50–60Hz / 12V DC
Długość kabla: 10 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 340 x 165 x 227 mm
Wylot: ø125 mm
Zamocowanie na rurę ø32 mm

6550.000

PROPELLER

TECHNOLOGY

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

1.456,40 €

Niewielka
ilość ciepła
oddawana
przez silnik

Turbelle® masterstream 6580

dla akwariów > 20 000 litrów.
Wydajność przepływu: 45 000 do około 80 000 l/h
Prędkość cyrkulacji: 1,1 - 2,0 m/s
Zużycie energii: 290-420 W
Zasilacz sieciowy: 100-240V / 50-60Hz / 24-30V DC
Długość kabla: 10 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 340 x 165 x 227 mm
Wylot: ø125 mm
Zamocowanie na rurę ø32 mm
Dostarczany z Wavecontrollerem 7092

6580.000

Regulacja
w dwóch
kierunkach

Bezpieczne
napięcie SELV

3.464,80 €

Turbelle® masterstream 6580 – 15 m

Możliwość
regulacji obrotów,
symulacji fal,
przypływu
i odpływu

identyczny jako 6580.000
Długość kabla 15 m zamiast 10 m.

6580.002

3.638,10 €

Uchwyt magnetyczny masterstream

(Pat. Nr 20 2005 003 170) zaprojektowany specjalne do pomp
Turbelle® masterstream, do zamocowania na ściankach o grubości
do 30 mm. Składa się z trzech połączonych ze sobą magnesów
z silikonowymi podkładkami. Konstrukcja uchwytu zalana jest
wodoodpornym tworzywem sztucznym, dzięki czemu uchwyt
jest odporny na korozję chemiczną i nie wykazuje szkodliwego
oddziaływania na biotop akwarium.

6508.500

291,40 €

Power Supply Box

to skrzynka rozdzielcza o stopniu ochrony IP33 (IEC 60529): ochrona
przed ciałami o wielkości ponad 2,5 mm i ochrona przed kroplami
padającymi pod kątem 60° od pionu.
Skrzynka rozdzielcza przeznaczona jest specjalnie do urządzeń
zasilających Turbelle® masterstream 6560 i 6580 i posiada boczny
wyłącznik główny, wysokogatunkowy wentylator i prowadnicę DIN.
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 375 x 375 x 225 mm

6515.245

606,40 €

12/24 V
DC

+
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WAVEBOX

E-JET

Turbelle® e-jet są wysokowydajnymi pompami obiegowymi z ustalonym kierunkiem obrotów wirnika.
Dzięki tej technologii przy powstawaniu strumienia wody, nie ma szkodliwych sił odcinających,
a zużycie energii jest o 50% mniejsze niż w tradycyjnych pompach akwariowych. Ich synchroniczny
silnik z elektronicznym sterowaniem gwarantuje niezawodność, brak konieczności częstych
konserwacji oraz niskie zużycie prądu. Niecodzienny design wraz z uchwytem magnetycznym
umożliwia ustawianie w trzech poziomach i nieskomplikowane mocowanie w każdym miejscu
akwarium. Pompy Turbelle® e-jet są montowane pojedynczo, jako pompy obiegowe lub filtry na
ściankach akwarium. Dlatego w zestawie znajdują się: uchwyt magnetyczny, koszyczek ssawny,
kolanko obiegowe, nabój do filtra.
TUNZE
e-jet

Tabela wydajności pomp e-jet
Tabela wydajności zawierają tolerancję +/-5%

ELECTRONIC

Wys/m
1,5

PM-MOTOR
START

TUNZE

1,0
ENERGY

SAVING

0,5

0

1605
0

3005

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 l/h

Turbelle® e-jet 1605

Wydajnoś ć przepływu: 1600 l/h
Wysokoś ć słupa wody: 1,1 m
Zuż ycie energii: 12 W
Napię cie / czę stotliwoś ć:
230V/50Hz (115V/60Hz)
Długoś ć kabla: 2 m
Wymiary: ø98 x 100 mm
Wlot: ø25 mm / wylot: ø25 mm
Uchwyt magnetyczny Magnet Holder
do szyb o gruboś ci do 15 mm.

1605.000

Mała temperatura
motoru, wysoki
współczynnik sprawnośći
technicznej
Ułożyskowanie hydrodynamiczne (wodne)
rotoru magnetycznego,
niskozużywalne i ciche

Oś pokryta
warstwą tytanu

99,50 €

Comline® Wavebox 6208 jest generatorem fal do małych i średnich akwariów o pojemności nominalnej
od 150 do 800 litrów. Jest łatwy w obsłudze, elegancki i mały. Jego bardzo kompaktowe rozmiary
pozwalają na dyskretne umieszczenie w akwariach. Comline® Wavebox 6208 wykorzystuje do
swojej pracy Turbelle® nanostream® 6055 i Turbelle® Controller. Zintegrowany uchwyt magnetyczny
pozwala w łatwy sposób przymocować urządzenie w każdym miejscu akwarium o grubości ścianek
do 15 mm.
Comline® Wavebox 6214 jest generatorem fal dla akwariów o pojemności od 400 do 1400 litrów
w zależności od kształtu i aranżacji akwarium. Jego kompaktowe gabaryty umożliwiają dyskretne
zamontowanie w rogu akwarium. Comline® Wavebox 6214 wykorzystuje do swojej pracy Turbelle® stream
i Turbelle® Controller. Podkładki silikonowe na generatorze fal zapobiegają przenoszeniu wibracji na
szyby akwarium. Zintegrowany uchwyt magnetyczny pozwala w łatwy sposób przymocować urządzenie
w każdym miejscu akwarium o grubości ścianek do 19 mm.

Czy Wavebox pasuje do akwarium z urządzeniem odpływowym?
Przy normalnym tworzeniu się fali, w środkowej części akwarium (w odniesieniu
do długości) powstają tylko niewielkie ruchy wody. Jeśli jest to możliwe, należy
w tym miejscu zainstalować odpływ i dopływ wody. Im dalej od tej strefy tym
większe powstają różnice w poziomie wody. Odpływy TUNZE® mogą bez
przeszkód pracować przy takich różnicach, ale mogą pojawić się szumy.
Czy Wavebox może wytworzyć więcej fal?
W akwariach o długości powyżej dwóch metrów mogą tworzyć się podwójne
fale. Aby uzyskać niezbędną częstotliwość, należy zmniejszyć o połowę
częstotliwość rezonansu fali pojedynczej. Można to uzyskać jedynie z większym
urządzeniem Wavebox.
Czy Wavebox jest kompatybilny z innymi pompami Turbelle®?
Wavebox może być zamontowany w akwarium z pompami Turbelle®. Prąd okrężny
z pomp Turbelle® i uderzenia fal Wavebox nakładają się i tworzą silny, pulsacyjny
prąd okrężny, jak na przykład w strefie biotopu dachu rafy.

W zbiornikach o pojemności 2000 litrów niezbędne są dwa urządzenia Wavebox
6214. Czy z braku miejsca należy ustawić dwa Waveboxy obok siebie?
Dwa Waveboxy mogą być umieszczone w dwóch przeciwległych kątach
akwarium, pracują wtedy naprzemiennie. Gdy jeden Wavebox pracuje, drugi się
zatrzymuje itd. Tym może kierować Wavecontroller 7092.

Turbelle® e-jet 3005

Wydajnoś ć przepływu: 3150 l/h
Wysokoś ć słupa wody: 1,2 m
Zuż ycie energii: 22 W
Napię cie / czę stotliwoś ć:
230V/50Hz (115V/60Hz)
Długoś ć kabla: 2 m
Wymiary: ø98 x 100 mm
Wlot: ø25 mm / wylot: ø25 mm
Uchwyt magnetyczny Magnet Holder
do szyb o gruboś ci do 15 mm.

+
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3005.000

139,80 €

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

Bezłożyskowa
strona ssawna
pompy

Pompa zostaje zatrzymana, Wavebox napełnia się i cała woda
w akwarium powraca znowu na prawo. Wszystkie polipy
w akwarium pochylają się na prawo.

Zastępuje wszystkie
Turbelle® powerhead /
electronic wprowadzone
od 1988 r

NEW
Filter cartridges, 225 mm

Pot Filter 820

jest filtrem szybkowymiennym
o wymiarach ø95 x 171 mm.

5 zastępczych naboi do filtra z nawiniętą watą
akrylową. Nadaje się do Turbelle® Cartridge Filter
1600 i 3200.

Comline® Wavebox

jest nabojem napełniany dla
węglem przeznaczonym do
akwariów lub delikatną watą
o wymiarach ø80 x 115 mm.

5 zastępczych naboi do filtra z nawiniętą
watą akrylową. Z najlepszej waty akwariowej
zmywalnej od 2-5 razy. Nadaje się do Turbelle®
e-jet, Pot Filter 820 i Cartridge Filter 800 oraz
wszystkich filtrów Comline®.

dla akwariów od 150 do 800 litrów.
Turbelle® Controller
Głębokość zanurzenia: ok. 230 mm
Zużycie energii: średnio 10 W
Zasilacz sieciowy: 100-240V / 50-60Hz
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 110 x 90 x 255 mm
Uchwyt magnetyczny Magnet Holder do
szyb o grubości do 15 mm.
Moonlight Turbelle® steruje przy regulatorze
(Controller) obniżeniem nocnym.

0870.000

0800.010

6208.000

0820.000

34,90 €

Cartridge 870

22,60 €

1600.010

16,80 €

Filter cartridges, 135 mm

12,10 €

273,30 €

Comline® Wavebox 6214

dla akwariów od 400 do 1400 litrów.
Turbelle® Controller
Głębokość zanurzenia: 255 do 285 mm
Zużycie energii: średnio 26 W przy 24 V
Zasilacz sieciowy: 100-240V/50-60Hz
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 140 x 110 x 300 mm
Uchwyt magnetyczny Magnet Holder do
szyb o grubości do 19 mm.
Moonlight Turbelle® steruje przy regulatorze
(Controller) obniżeniem nocnym.

6214.000

328,70 €
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REEFPACK

Aby stworzyć akwaria morskie wykorzystano filtry, odpieniacze i wiedzę, gdyż naturalne warunki
można odtworzyć tylko wtedy, gdy dostawa pokarmu i dodatków oraz usuwanie zbędnych
substancji pozostają w równowadze. W rezultacie substancje przemiany materii wydalane do
wody przez jeden rodzaj organizmów (np. ryby) są wykorzystywane przez inny rodzaj (np.
korale, małe zwierzęta) ewentualnie usuwane przez urządzenia techniczne (np. filtry, odpieniacze)
i dzięki temu unieszkodliwiane.

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

Comline® Nanofilter 3161 to wyjątkowo kompaktowy i cichy filtr wewnętrzny we wzornictwie
Comline® posiadający dwie komory z odsysaniem powierzchni i dna akwarium do nano
akwariów ze słodką i morską wodą od 30 do 100 litrów. Jednocześnie jest to filtr do pobierania
wody z warstwy powierzchniowej, specjalnie do oczyszczania z niej zanieczyszczeń w przypadku
dużych akwariów do 1000 litrów. W takich akwariach, które często nie posiadają obiegu wody
Comline® Nanofilter 3161 może zapewnić bardzo skuteczne oczyszczanie powierzchniowe,
a przy tym zajmuje niewiele miejsca. Składa się z regulowanej energooszczędnej pompy Comline®
900, w której można regulować moc w zależności od wielkości akwarium. W mocowaniu Comline®
Nanofilter 3161 zintegrowany jest uchwyt magnetyczny Silence do szyb o grubości do 10 mm,
filtr oddzielony jest od szyby silikonowymi podkładkami, dzięki czemu nie przenosi wibracji
na akwarium. W przypadku większych akwariów można zwiększyć grubość szyb do 15 mm
(akcesoria). Komora przednia filtra z 15% łącznym przepływem wody posiada wystarczająco
dużo miejsca dla nano grzałki lub materiału biologicznego w przypadku nano akwariów,
a także dla czujnika pH lub temperatury w przypadku większych
7
akwariów. Główna komora przeznaczona jest dla waty filtracyjnej
1
lub środka filtracyjnego każdego rodzaju, posiada także gąbkę do
8
filtracji i można ją łatwo wyjmować. Comline® Nanofilter 3161 jest
gotowy do zabudowy wraz z środkiem filtracyjnym.

6

Comline® Nanofilter 3161

Comline Reefpack 100
®

Do nano biotopów morskich od 30 do 100 litrów.
Zużycie energii tylko 7 W dla wszystkich komponentów,
230V/50Hz (115V/60Hz).
• Odpieniacz Comline® DOC Skimmer 9001 do odpieniania;
• Comline® Filter 3161 do filtracji mechanicznej i chemicznej.
Można wypełniać każdego rodzaju środkami filtracyjnymi;
• Wata filtracyjna 0873.010;
• 13-litrowy zbiornik uzupełniający 5002.100 do regulacji poziomu wody;
• Uchwyt magnetyczny dla ścianek o grubości do 10 mm.
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 115 x 123 x 215 mm

0100.000

3161
NANOFILTER

152,10 €

2

do akwariów słodkowodnych i morskich, w zależności od obciążenia
zbiornika, o pojemności od 30 do 100 litrów (filtr do nano akwariów)
lub do 1000 litrów (filtr do odsysania wody z powierzchni).
Regulowana wydajność pompy od 250 do 850 l/h.
Zużycie energii: 2,5 – 4,5 W, 230V/50Hz (115V/60Hz)
Maksymalne zanurzenie ok. 160 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 115 x 60 x 175 mm
Zamocowanie przy pomocy uchwytu magnetycznego do szyb
o grubości do 10 mm.

3161.000

Filtry

COMLINE

®

3

49,70 €

5

4

1 Obrotowe odsysanie powierzchniowe umożliwia umieszczenie filtra

w każdym narożniku akwarium. Obydwa elementy można dobudować.

Comline® Reefpack 250

Do biotopów morskich od 60 do 250 litrów.
Zużycie energii tylko 8,5 W dla wszystkich komponentów,
230V/50Hz (115V/60Hz).
• Odpieniacz Comline® DOC Skimmer 9004 do wydajnego odpieniania;
• Prąd okrężny w akwarium dzięki pompie energooszczędnej z regulowaną
wydajnością od 250 do 850 l/h;
• Comline® Filter 3162 do filtracji mechanicznej i chemicznej;
Można wypełniać każdego rodzaju środkami filtracyjnymi.
• Wata filtracyjna 0873.010;
• 13-litrowy zbiornik uzupełniający 5002.100 do regulacji poziomu wody;
• Uchwyt magnetyczny dla ścianek do 12 mm.
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 110 x 180 x 305 mm

0250.000

203,00 €

2 Zamocowanie przy pomocy opatentowanego uchwytu magnetycznego

dla ścianek do 10 mm.

3 Przednia komora do nano grzałki, czujników lub materiału biologicznego.
4 Zasysanie z dna (15% wydajności pompy) cząstek do słupa wodnego.
5 Regulowana, energooszczędna pompa Comline® ze zróżnicowaną

wydajnością od 250 do 850 l/h, zużycie energii 2,5 - 4,5 W.

6 Główną komorę (85% wydajności pompy) z pojemnością filtra 250 cm³

można wypełnić środkiem filtracyjnym każdego rodzaju np.: luźną mikroi makrowatą, luźnym węglem aktywnym lub innymi adsorbentami.
7 Pokrywa filtra nad komorą główną pozwalająca na wygodną wymianę filtra.
8 Tylna pokrywa może pozostać zamknięta dla czujników lub grzałki.
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Comline® Reefpack 500

Do akwariów morskich od 200 do 500 litrów.
Zużycie energii tylko 31 W dla wszystkich komponentów,
230V/50Hz (115V/60Hz).
• Odpieniacz Comline® DOC Skimmer 9012 do wydajnego odpieniania;
• Prąd okrężny w akwarium dzięki pompie energooszczędnej z regulowaną
wydajnością od 500 do 2100 l/h;
• Comline® Multifilter 3168 (szybkozmienne naboje filtracyjne);
• Osmolator® 3155;
• 27-litrowy zbiornik uzupełniający 5002.250 jako zbiornik wyrównawczy;
• Uchwyt magnetyczny dla ścianek o grubości do 15 mm.
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 140 x 220 x 415 mm
Łatwe łączenie z innymi produktami TUNZE®.

0500.000

571,40 €

+

Micro wadding, 60 g
0872.010
4,00 €

Quickphos 750 ml
0910.000
17,00 €

Ionic Carbon 300 ml
0950.000
19,10 €

Macro wadding, 250 g
0873.010
6,60 €

Silphos 400 g
0920.000

Filter Carbon
0870.901

24,10 €

7,10 €
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FILTER FILTER

Comline® Filter 3162 i Streamfilter 3163 to filtry wewnętrzny do akwariów słodkowodnych
i morskich o pojemności od 60 do 400 litrów z odsysaniem wody z dna i powierzchni
i opatentowanym uchwytem magnetycznym do ścianek o grubości 12 mm. Może być rozbudowany
o regulowaną grzałkę do 75 W, Osmolator® TUNZE® i dalsze uchwyty magnetyczne. Comline®
Filter 3162 jest gotowy do montażu wraz z zestawem filtracyjnym i workiem na węgiel aktywny
bądź inne adsorbenty.
Bezpośrednio do korpusu można wbudować
regulowaną grzałkę do 75 W, która posiada lepszą
wydajność. Brak ryzyka oparzenia zwierząt.
Odsysanie z usuwaniem
zanieczyszczeń powierzchniowych.
Bezpośrednio do korpusu można
wbudować Osmolator® 3155 do regulacji
poziomu wody.
Zamocowanie przy pomocy opatentowanego
uchwytu magnetycznego Magnet Holder
do szyb o grubości do 12 mm.

Praktyczny szybki filtr
do każdego akwarium…

Comline® Multifilter 3168 to mechaniczny filtr szybkozmienny do
akwariów od 200 do 500 litrów, w komplecie z szybkozmiennymi
nabojami filtracyjnymi, pompą Comline® Pump 2000 i uchwytem
magnetycznym. Filtr może filtrować zarówno wodę z powierzchni
jak i z dna akwarium, a wydajność jego pompy wynosi od 500 do
2200 l/h i można ją łatwo regulować. Wzbogacony o Osmolator®
3155 zapewnia perfekcyjnie odsysanie wody powierzchniowej
jak i niezbędne wyrównywanie ubytków wody bezpośrednio
przy obudowie. Zamiast wbudowanych wkładów filtracyjnych
0800.010 można zastosować wkłady z węgla aktywnego
0800.030 lub wkłady napełniane 870 do węgla, Quickphosu,
Silphosu lub luźnej waty.

...to także uniwersalny filtr wewnętrzny
do wszystkich mediów filtracyjnych

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

Wystarczy wymienić tylko dwie części (dostarczane seryjnie)
a wielofunkcyjny filtr zamienia się w uniwersalny filtr wewnętrzny
o pojemności filtracyjnej 1200 cm³. Można wypełniać go
środkiem filtracyjnym każdego rodzaju np.: luźną mikro- i makrowatą, węglem aktywnym lub innymi adsorbentami. Pracuje
jako główny filtr w akwarium od 200 do 500 litrów lub
jako filtr dodatkowy do celowej filtracji (węglem aktywnym,
Zeolithem). Podkładki silikonowe na wielofunkcyjnym filtrze
zapobiegają przenoszeniu wibracji na szyby akwarium.

Wzornictwo Comline®: praktyczne w
użyciu, eleganckie, dyskretne w akwarium.
Regulowane odsysanie ciężkich
cząsteczek i osadów z dna.
Regulowana, energooszczędna pompa
Comline® z regulowaną wydajnością
od 250 do 850 l/h, zużycie energii 2,5-4,5 W.

3168
MULTIFILTER

Streamfilter pump 3163.200,
pompa śmigło do filtrowania
i przepływu, zużycie energii 3,5 W.

TUNZE
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Comline® Filter 3162

dla akwariów słodkowodnych i morskich w zależności
od obciążenia od 60 do 400 litrów.
Wydajność pompy od 250 do 850 l/h.
Zużycie energii: 2,5 - 4,5 W, 230V/50Hz (115V/60Hz)
Maks. głębokość zanurzenia: ok. 230 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 110 x 90 x 255 mm
Zamocowanie przy pomocy uchwytu magnetycznego
Magnet Holder do szyb o grubości do 12 mm.

+

3162.000
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70,30 €

PM-MOTOR

Comline® Streamfilter 3163

dla akwariów słodkowodnych
i morskich w zależności od obciążenia
od 60 do 400 litrów.
Wydajność pompy od 1800 l/h.
Zużycie energii: 3,5 W, 230V/50Hz (115V/ 60Hz)
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 110 x 90 x 255 mm
Zamocowanie przy pomocy uchwytu magnetycznego
Magnet Holder do szyb o grubości do 12 mm.

3163.000

Filtry

COMLINE
3163
3162 STREAM

®

82,10 €

Comline® Multifilter 3168

dla akwariów słodkowodnych i morskich w zależności
od obciążenia od 200 do 500 litrów.
Różna wydajność pompy od 500 do 2100 l/h.
Zużycie energii: 8 - 15 W, 230V/50Hz (115V/60Hz)
Głębokość zanurzenia: ok. 270 do 290 mm w akwariach
i min. 250 mm w filtracyjnych zestawach szafkowych
Wymiary bez uchwytu magnetycznego (dł. x szer. x wys.):
140 x 110 x 300 mm
Uchwyt magnetyczny Silence Magnet Holder
do szyb o grubości do 15 mm.

3168.000

135,10 €

Osmolator®

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

3155.000
Micro wadding, 60 g
0872.010
4,00 €

Filter Carbon
0870.950

189,80 €
41,40 €

+

Ionic Carbon 300 ml
0950.000
19,10 €

Quickphos 750 ml
0910.000
17,00 €

Macro wadding, 250 g
0873.010
6,60 €

Macro wadding, 250 g
0873.010
6,60 €

Quickphos 750 ml
0910.000
17,00 €

Filter cartridges, 135 mm
0800.010
12,10 €

Filter Carbon
0870.901

Silphos 400 g
0920.000

Wkładka z pianki
3162.200

Sintered Glass Rings, 300 g
0350.165
14,70 €

Silphos 400 g
0920.000

Cartridge 870
0870.000

7,10 €

24,10 €

5,60 €

24,10 €

22,60 €

23

DSKIMMER
OC COMLINE

®

W akwariach z koralami miękkimi, np. koralami z długimi polipami
i anemonami, ilość rozpuszczonych związków organicznych
może być większa, a niekiedy nawet niezbędna dla życia.
Odpieniacz DOC dla tej objętości akwarium może być
używany bez potrzeby brania poprawki.

Średnia wrażliwość, 40% redukcja

W zbiornikach mieszanych z koralami miękkimi i twardymi
(LPS) obserwuje się przeważnie średnią wrażliwość na
zmieniające się warunki organiczne. Tam znajduje się często
także zooplankton, gąbki itp. W przypadku tych akwariów
oblicza się ok. 40% korektę podanej wydajności odpieniacza.
Odpieniacz DOC do 1000 litrów powinien być używany
maksymalnie do zbiornika ok. 600 litrowego.

Duża wrażliwość, 60% redukcja
Akwaria z przewagą małopolipowych korali kamiennych (SPS)
wymagają szczególnie wysokiego stopnia czystości wody. Nie
powinny być obciążane fosfatem albo azotanem. Wysokie
nasycenie tlenem i przejrzysta woda są warunkiem koniecznym.
DOC Skimmer często jest używany w tych akwariach jako
rozwiązanie „stand-alone”.
Odpieniacz DOC do 1000 litrów powinien być używany
maksymalnie do zbiornika ok. 400 litrowego.

Duża wrażliwość i wysokie
obciążenie, 70% redukcja
Akwaria z koralami twardymi i dużą ilością ryb wymagają bardzo
wysokiej wydajności odpieniacza. Odpieniacz musi zapewnić wysoki
stopień czystości wody dla korali kamiennych przy stosunkowo
dużej ilości ryb. W zastosowaniu jako „stand-alone” odpieniacz
musi charakteryzować się szczególnie wysoką wydajnością.
Odpieniacz DOC do 1000 litrów powinien być używany
maksymalnie do zbiornika ok. 300 litrowego.
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Szczególnie dla Comline® DOC
Skimmer jako odpieniacz kontaktowy
w zbiornikach hodowlanych
z planktonem 70% redukcja
Korale twarde lub zbiorniki hodowlane z planktonem do karmienia
wymagają szczególnie wysokiego stopnia czystości wody. Wysokie
nasycenie tlenem i czysta woda są warunkiem koniecznym.
Odpieniacz Comline® DOC Skimmer do 1200 litrów powinien
być używany maksymalnie do zbiornika ok. 360 litrowego.

9001
DOC SKIMMER
Prosty, cichy i wydajny, oto dzisiejsze wymagania stawiane komponentom akwariowym. To
właśnie charakterystyczne cechy małego Comline® DOC Skimmer 9001, prawdziwego „plug and
play” odpieniacza do małych akwariów morskich od 20 do 140 litrów. Do pracy nie potrzebuje
żadnych skomplikowanych ustawień czy regularnej kalibracji. Wystarczy zamontować go w rogu
akwarium, a on wykona pracę sam.

+

Skimmer

Mała wrażliwość, brak korekty

215mm

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

Zasada Flash Skimming gwarantuje efektywną produkcję piany i wysoką wydajność urządzenia. Zasada:
bogata w proteiny powierzchniowa warstwa wody jest bardzo intensywnie mieszana z powietrzem
przez TUNZE® Foamer. Podczas tworzenia się pęcherzyków powietrza z powierzchni pobierane są
odpady jak białka, celuloza, martwe komórki itp. Tak powstają małe pęcherzyki o średnicy 0,1 i 0,3 mm.
Mieszanka wody i pęcherzyków powietrza jest rozprężana i stabilizowana w odpieniaczu, następnie
woda powraca do akwarium a pęcherzyki powietrza z białkami wędrują do reaktora zbiornika zbiornika
na pianę. Opatentowany system Anti Overfoaming komora pośrednia z dozownikiem wody zapobiega
zagotowaniu się odpieniacza i reguluje wydajność piany w zależności od poziomu wody i obciążenia
biologicznego. Dzięki Flash Skimming można osiągnąć szczególnie dużą wydajność w porównaniu
z modułowymi odpieniaczami z długim czasem
kontaktu, gdyż w tym przypadku zaabsorbowane
z pęcherzyków substancje nie są odrywane lecz
wędrują z powrotem do wody w akwarium.

Możliwość dopasowania się do akwariów

Jak wybrać prawidłowy Odpieniacz DOC dla
akwarium morskiego?

63mm

110mm

Comline® DOC Skimmer 9001

Zalecany do akwariów morskich od 20 do 140 litrów.
Głębokość zanurzenia: ok. 135 do 155 mm
Objętość pojemnika na pianę odpieniacza:
0,2 litra
Wydajność powietrza: ok. 100 l/h
Zużycie energii: 2,5 W, 230V/50Hz
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 110 x 63 x 215 mm
Z uchwytem magnetycznym Magnet Holder
do szyb o grubości do 10 mm.

DC25
9001.000
108,60 €
®
Comline DOC Skimmer 9001 DC

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

Wkładka z pianki

zapobiega przedostawania się
pęcherzyków do odpieniacza
podczas
pierwszej
fazy
filtrowania.

9001.200

5,60 €

PM-MOTOR

Zalecany do akwariów morskich od 20 do 160 litrów.
Głębokość zanurzenia: ok. 135 do 155 mm
Objętość pojemnika na pianę odpieniacza:
0,2 litra
Wydajność powietrza: ok. 150 l/h
Zużycie energii: ok. 5 W (maks. 8 W)
Zasilacz sieciowy: 100-240V / 50-60Hz
Długość kabla: 3 m do Turbelle® Controllera
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 110 x 63 x 215 mm
Z uchwytem magnetycznym Magnet Holder
do szyb o grubości do 10 mm.

9001.001

152,20 €

CO9004
MLINE

®

Regulacja przepływu powietrza
i tłumik, dzięki którym zapewniona
jest wyjątkowo cicha praca.
Pojemnik na pianę o pojemności
0,2 litra zawiera również łatwy
do wyjęcia reaktor pianowy.

305mm

Odsysanie powierzchniowej
warstwy zanieczyszczeń.
Zamocowanie przy pomocy opatentowanego uchwytu magnetycznego
Magnet Holder do szyb o grubości do 12 mm.
Komora przejściowa z opatentowanym
systemem Anti Overfoaming.

Duży Comline® DOC Skimmer 9012 został zaprojektowany do dużych akwariów morskich
i mieszanych oraz akwariów z koralami miękkimi od 200 do 1200 litrów lub do wrażliwych
biotopów rafowych z koralami twardym do 500 litrów. Działa na zasadzie TUNZE® Flash
Skimming i pobiera wodę z warstwy powierzchniowej wraz z usuwaniem zanieczyszczeń.
Dzięki temu wykorzystywany jest w akwariach jako rozwiązanie „stand-alone”. TUNZE® Foamer
generuje dużą ilość małych pęcherzyków powietrza o średnicy od 0,1 do 0,3 mm i wyjątkowo
cicho pracuje. Podkładki silikonowe na odpieniaczu zapobiegają przenoszeniu wibracji na
szyby akwarium. Comline® DOC Skimmer 9012 jest gotowy do zamontowania z uchwytem
magnetycznym do ścianek o grubości do 15 mm.
Pojemnik na pianę o pojemności, 0,7 litra
zawiera także łatwy do wyjęcia reaktor pianowy.
Regulacja przepływu powietrza i tłumik, dzięki
którym zapewniona jest wyjątkowo cicha praca.
Pobieranie wody z warstwy powierzchniowej
wraz z usuwaniem zanieczyszczeń.
Komora przejściowa z opatentowanym systemem Anti Overfoaming.
Podkładki silikonowe na odpieniaczu zapobiegają
przenoszeniu wibracji na szyby akwarium.

90mm

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

110mm

+

Wzornictwo Comline®: praktyczne
w użyciu, eleganckie, dyskretne w akwarium.

Wkładka z pianki

zapobiega przedostawania się
pęcherzyków do odpieniacza
podczas pierwszej fazy filtrowania.

3162.200

5,60 €

Pojemnik na pianę do DOC Skimmera
9004 z dopasowanym przyłączem węża
i 2-metrowym wężem silikonowym.
Umożliwia zebranie wyraźnie większej
ilości piany z wody np. w pojemniku,
kubku lub bezpośrednio w odpływie.
Dla akwariów w okresie wakacyjnym,
profesjonalnych instalacji, większych
akwariów itp.

9004.145

38,40 €

Comline® DOC Skimmer 9004

Comline® DOC Skimmer 9012

9004.000

9012.000

144,40 €

Comline DOC Skimmer 9004 DC

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

+

Zalecany w zależności od obciążenia zbiornika
do akwariów morskich od 200 do 1200 litrów.
Głębokość zanurzenia: ok. 255 do 285 mm
Objętość pojemnika na pianę odpieniacza: 0,7 litra
Wydajność powietrza: ok. 400 l/h
Zużycie energii: 13 W, 230V/50Hz (115V/60Hz)
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 140 x 110 x 415 mm
Uchwyt magnetyczny Silence Magnet Holder
do szyb o grubości do 15 mm.

282,40 €

Comline DOC Skimmer 9012 DC
®

Zalecany w zależności od obciążenia zbiornika
do akwariów morskich od 60 do 300 litrów.
Głębokość zanurzenia: ok. 225 do 245 mm
Objętość pojemnika na pianę odpieniacza: 0,2 litra
Wydajność powietrza: ok. 200 l/h
Zużycie energii: ok. 5 W (maks. 10 W)
Zasilacz sieciowy: 100-240V / 50-60Hz
Długość kabla: 3 m do Turbelle® Controllera
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 110 x 90 x 305 mm
Zamocowanie uchwytem magnetycznym
Magnet Holder do szyb o grubości do 12 mm.

Zalecany w zależności od obciążenia zbiornika
do akwariów morskich od 200 do 1400 litrów.
Głębokość zanurzenia: ok. 255 do 285 mm
Objętość pojemnika na pianę odpieniacza: 0,7 litra
Wydajność powietrza: ok. 450 l/h
Zużycie energii: ok. 17 W (maks. 21 W)
Zasilacz sieciowy: 100-240V / 50-60Hz
Długość kabla: 3 m do Turbelle® Controllera
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 140 x 110 x 415 mm
Uchwyt magnetyczny Silence Magnet Holder
do szyb o grubości do 15 mm.

9004.001

9012.001

184,70 €

110mm

140mm

Zamocowanie przy pomocy opatentowanego uchwytu
magnetycznego Magnet Holder do szyb o grubości do 15 mm.
Odpływ wody bez pęcherzyków powietrza.

®

Pojemnik na pianę Holiday

TUNZE® Foamer 9012.040, wysoka
wydajność powietrza i niskie zużycie energii.

Odpływ wody bez pęcherzyków powietrza.

Zalecany w zależności od obciążenia zbiornika
do akwariów morskich od 60 do 250 litrów.
Głębokość zanurzenia: ok. 225 do 245 mm
Objętość pojemnika na pianę odpieniacza: 0,2 litra
Wydajność powietrza: ok. 150 l/h
Zużycie energii: 4 W, 230V/50Hz (115V/60Hz)
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 110 x 90 x 305 mm
Zamocowanie uchwytem magnetycznym
Magnet Holder do szyb o grubości do 12 mm.

Skimmer

Comline® DOC Skimmer 9004 jest przeznaczony do akwariów morskich o pojemności do 250
litrów. Działa na zasadzie TUNZE® Flash Skimming i pobiera wodę z warstwy powierzchniowej
wraz z usuwaniem zanieczyszczeń. Dzięki temu wykorzystywany jest w akwariach jako
rozwiązanie „stand-alone”. TUNZE® Foamer generuje dużą ilość małych pęcherzyków powietrza
o średnicy od 0,1 do 0,3 mm i wyjątkowo cicho pracuje. Comline® DOC Skimmer jest gotowy do
zamontowania z uchwytem magnetycznym do ścianek o grubości do 12 mm.

415mm

DOC SKIMMER

9012
DOC SKIMMER

350,80 €

Pojemnik na pianę Holiday

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

Pojemnik na pianę do DOC Skimmera
9012 z dopasowanym przyłączem węża
i 2-metrowym wężem silikonowym.
Umożliwia
zebranie
wyraźnie
większej ilości piany z wody np. w
pojemniku, kubku lub bezpośrednio
w odpływie. Dla akwariów w okresie
wakacyjnym,
profesjonalnych
instalacji, większych akwariów itp.

9012.145

67,20 €
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9430
9410
9415
DOC SKIMMER
DOC SKIMMER
DOC Skimmer 9410

Zalecany dla akwariów morskich do 1000 litrów.
Głębokość zanurzenia: od 140 do 240 mm bez regulacji
Wymiary bez Postfiltra (dł. x szer. x wys.):
250 x 180 x 415 mm
Przepływ wody: 900 l/h
Wydajność powietrza: 600 l/h
Zużycie energii: 11 W, 230V/50Hz
Objętość pojemnika na pianę odpieniacza: 0,7 litra

9410.000

324,10 €

DC
DOC Skimmer 9410 DC

TUNZE
12 V
24 V

+

ELECTRONIC

PM-MOTOR

Odprowadzenie piany
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Zalecany dla akwariów morskich do 1200 litrów.
Głębokość zanurzenia: od 140 do 240 mm
Wymiary bez Postfiltra (dł. x szer. x wys.):
250 x 180 x 415 mm
Wydajność powietrza: regulowany do ok. 750 l/h
Zużycie energii: do ok. 29 W
Zasilacz sieciowy: 100-240V / 50-60Hz
Długość kabla: 3 m do Turbelle® Controllera
Objętość pojemnika na pianę odpieniacza: 0,7 litra

9410.001

Worek Postfiltra

300µm włókna waty
nylonowej, nadającej się
do Postfiltra wymiennego.

9020.140

9410.200 15,50 €

Komora przejściowa z dozownikiem wody:
opatentowanym systemen Anti Overfoaming zapobiega
zagotowaniu się odpieniacza i reguluje wydajność piany
w zależności od stanu i napięcia powierzchniowego
wody. Odpieniacz funkcjonuje samodzielnie, regulując
automatycznie swój optymalny stopień działania.
Łatwy do wyciągania Postfiltr w miejscu ujścia piany
umożliwia perfekcyjną, mechaniczną filtrację za pomocą
300 µm włókna waty nylonowej z niewielką ingerencją
biologiczną. Zapobiega tworzeniu się niepożądanych
substancji oraz azotanów przy dłuższych przedziałach
czasowych w oczyszczaniu. Filtr można wypełniać takimi
środkami jak: węgiel aktywny lub adsorber fosforanu.
Hydrofoamer Silence stawia generator powietrza na
czołowym miejscu wśród innych produktów tego rodzaju.
Wewnętrzny cylinder mieszający stabilizuje
tworzenie się piany w obudowie i zapewnia odpływ
wody bez pęcherzyków powietrza.
Stabilna podstawa służy również
redukcji prędkości przepływu wody
w dolnej części odpieniacza.

DOC Skimmer 9415

Zalecany dla akwariów morskich do 1500 litrów.
Głębokość zanurzenia: od 100 do 200 mm bez regulacji
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 340 x 300 x 440 mm
Przepływ wody: 900 l/h
Wydajność powietrza: 1000 l/h
Zużycie energii:15 W, 230V/50Hz (15 W, 115V/60Hz)
Objętość pojemnika na pianę odpieniacza: 2 litra
Wymiary odpieniacza z pokrywą: ø 215 x wys. 218 mm
Aby wyjąć odpieniacz, należy go podnieść
przynajmniej o 71 mm.

9415.000

548,80 €

DC29
TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

DOC Skimmer 9430 DC

Anti Overfoaming System w trzech fazach:
1. Zwykła produkcja piany: Piana przesuwa się 1
2
równomiernie w kierunku pojemnika odpieniacza.
2. Overfoaming A: Wytwarzanie piany wzrasta w
związku z napięciem powierzchniowym wody i
usuwa pęcherzyki powietrza z reaktora pianowego.
3. Overfoaming B: Produkcja piany wzrasta w
dalszym ciągu, proces tworzenia się baniek zostaje
zatrzymany, a produkcja piany zmniejsza się.
Po ulepszeniu parametrów wody, odpieniacz przyjmuje swój zwykły tryb działania.

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

399,50 €

z reaktorem, do zastosowania
w DOC Skimmer 9410. Z 90°
kolankiem do połączenia z wężem
odpływowym ø40 mm.

47,00 €

Odpieniacze DOC Skimmer 9415 i 9430 charakteryzują się bardzo kompaktową
budową przy jednocześnie wysokiej wydajności, dzięki czemu mogą być łatwo
zamontowane w każdym zestawie filtracyjnym. Współpracują z pompami TUNZE®
Hydrofoamer 9420.040 lub 9430.040, które zapewniają jednocześnie produkcję
piany i cyrkulację wody.

Techn. zestawów podakwaryjnych

Odpienianie, filtracja oraz wentylacja akwarium z wodą morską bez dopływu prądu jest
niemożliwa. Jednak nie ma bardziej oszczędnego urządzenia niż TUNZE® DOC Skimmer 9410.
DOC Skimmer zużywa zaledwie 11 W (15 W) energii elektrycznej. Do tego nie wymaga specjalnej
instalacji, jest bardzo cichy, wygodny w obsłudze i ładny.
W komorze mieszania z rozdzielaczem strumienia wody zbierają się duże ilości materiału organicznego.
Pierścień Booster umożliwia łatwą regulację wydajności, co pozwala według zapotrzebowania
dopasować wewnętrzny poziom wody w celu uzyskania bardziej wilgotnej piany.
Gniazdko do podłączenia generatora ozonu. Ozon poprawia odpienianie i usuwa jednocześnie
żółte substancje zanieczyszczające akwarium.
TUNZE® Hydrofoamer Silence 9410.040 to specjalnie zaprojektowana pompa do odpieniacza
protein. Hydrofoamer generuje dużą ilość małych pęcherzyków powietrza o średnicy od 0,1 do
0,3 mm. Dla wydajności powietrza 600 l/h wystarczy energia o mocy 11 W (15 W),co stawia
urządzenie to na czołowym miejscu wśród innych tego rodzaju produktów. Gwarantując
przepływ wody 900 l/h służy również jako pompa zaopatrzeniowa, począwszy od wody
w akwarium do odpieniacza.

DOC Skimmer 9430
3

Zalecany dla akwariów morskich do 3000 litrów.
Głębokość zanurzenia: od 100 do 200 mm bez regulacji
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 350 x 300 x 490 mm
Przepływ wody: 1500 l/h
Wydajność powietrza: 1400 l/h
Zużycie energii: 24 W, 230V/50Hz (32 W,115V/60Hz)
Objętość pojemnika na pianę odpieniacza: 2 litra
Wymiary odpieniacza z pokrywą: ø 215 x wys. 218 mm
Aby wyjąć odpieniacz, należy go podnieść
przynajmniej o 71 mm.

9430.000

616,60 €

Zalecany dla akwariów morskich do 3500 litrów.
Głębokość zanurzenia: od 100 do 200 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 350 x 300 x 490 mm
Przepływ wody: regulowany do ok. 2500 l/h
Wydajność powietrza: regulowany do ok. 1 800 l/h
Zużycie energii: do ok. 38 W
Zasilacz sieciowy: 100-240 V / 50-60 Hz,
Długość kabla: 3 m do Turbelle® Controllera
Objętość pojemnika na pianę odpieniacza: 2 litra
Wymiary odpieniacza z pokrywą: ø 215 x wys. 218 mm
Aby wyjąć odpieniacz, należy go podnieść
przynajmniej o 71 mm.

9430.001

705,30 €

Ponad 5000 litrów powietrza na godzinę
dzięki nowemu TUNZE® „High-Performance
Automatic DOC Skimmer” 9460!

W roku 1963 został opracowany przez TUNZE® pierwszy odpieniacz protein z własną pompą
i wytwarzaniem powietrza. W 2005 roku na rynek weszły pierwsze odpieniacze-dyspergatory
TUNZE® z bardzo wysoką wydajnością i niskim zużyciem energii.
Dzisiaj oznaczamy nasze odpieniacze w zestawie filtracyjnym pod szafkę „High-Performance
Automatic DOC Skimmer”, gdyż wszystkie modele charakteryzują się wysokim standardem
jakości, wydajności i komfortu obsługi. DOC Skimmer 9460 charakteryzuje się bardzo
dużym przepływem powietrza ponad 5000 l/h, przepływem wody 3500 l/h, a jednocześnie
ma kompaktową budowę. Można go wbudować w nieskomplikowany sposób do każdego
akwarium z zestawem szafkowym, a także w profesjonalnych instalacjach lub sklepach
z akwariami do maks. 6000 litrów wody. Przy czym poziom wody może wahać się od 150
do 250 mm. Współpracuje z TUNZE® Hydrofoamer 9460.040, który równocześnie zapewnia
produkcję piany i cyrkulację wody przy zużyciu energii zaledwie 58 W.

Zalety odpieniacza DOC Skimmer 9460:
• Wysoka wydajność odpieniania przy niskim zużyciu energii;
• Woda odpływowa jest całkowicie pozbawiona
pęcherzyków powietrza;
• DOC Skimmer jest zbudowany tylko z wysokogatunkowych materiałów;
• Nie ma potrzeby ustawiania po pierwszej fazie filtrowania.
Działa automatycznie z taką samą wydajnością;
• Opatentowany Anti Overfoaming System zapobiega
przegrzaniu się odpieniacza i reguluje wydajność piany;
• Wykorzystuje się energię wody odpływowej:
DOC Skimmer zawiera dwa wyjmowane postfiltry, które doskonale
filtrują mechanicznie przez watę akrylową o grubości 300 µm;
• Postfiltry można wypełniać takimi dodatkami jak węgiel
aktywny lub adsorber fosforu;
• Łatwe czyszczenie: Pojemnik na pianę i reaktor tworzą
jedną całość;
• Bardzo cicha praca Hydrofoamera Silence 9460.040 dzięki
specjalnej stopce silikonowej i maksymalnym tłumieniu
dźwięków – model DOC Skimmer 9460 zalicza się do
najcichszych urządzeń na rynku;
• Bardzo mocna konstrukcja napędu pompy:
Dyspergator z wysokowydajnym rotorem są
skonstruowane jako jeden element.

HYDROFOAMER
SILENCE

TUNZE® Hydrofoamer Silence to pompy specjalnie opracowane dla odpieniaczy białek TUNZE®
DOC Skimmer. Mogą być także sprzedawane jako standardowe dyspergatory dołączone do
każdego rodzaju odpieniacza. Charakteryzują się szczególnie dużą wydajnością przepływu
powietrza, niskim zużyciem energii oraz cichą pracą. Silnik z ochronnym termostatem. Napęd
pompy: jednoczęściowy rotor z wysokowydajnym magnesem pokryty ceramiką. Zasilanie:
230V/50Hz (115V/60Hz).
Tabele wydajności zawierają tolerancję +/- 15% W zależności od reaktora odpieniacza wydajność
słupa wody może się zmieniać na podstawie ciśnienia zwrotnego.

Hydrofoamer Silence ®

Hydrofoamer Silence

Dla odpieniaczy białek TUNZE DOC Skimmer 9410.
Długość kabla: 2 m
Maksymalna wydajność powietrza: 600 l/h
Przepływie wody: 900 l/h
Zużycie energii: 11 W (15 W) przy wydajności powietrza 600 l/h
Wyjście pompy za pomocą gwintu ¾” GAS.
Obudowa pompy z koszykiem ssawnym i tłumikiem.
Wyposażony w regulacja przepływu powietrza i złączkę węża.

Dla odpieniaczy białek TUNZE® DOC Skimmer 9415.
Długość kabla: 2 m
Maksymalna wydajność powietrza: 1200 l/h
Przepływie wody: 1000 l/h
Zużycie energii: 15 W przy wydajności powietrza 1200 l/h
Wyjście pompy za pomocą gwintu ¾” GAS.
Obudowa pompy z koszykiem ssawnym i tłumikiem.
Wyposażony w złączkę węża i tłumikiem.

9410.040

9420.040

153,30 €

189,30 €

Air flow (l/h)

Water flow (l/h)

Pump wattage

Air flow (l/h)

Water flow (l/h)

Pump wattage

600 (air max.)
300
0

900
1200
1800

11
15
20

1200 (air max.)
600
300
0

1000
1600
2400
3700

15
18
24
39

Hydrofoamer Silence

Hydrofoamer Silence ®

Dla odpieniaczy białek TUNZE DOC Skimmer 9430.
Długość kabla: 2 m
Maksymalna wydajność powietrza: 1600 l/h
Przepływie wody: 2000 l/h
Zużycie energii: 24 W (32 W) przy wydajności powietrza 1600 l/h
Wyjście pompy za pomocą gwintu ¾” GAS.
Obudowa pompy z koszykiem ssawnym i tłumikiem.
Wyposażony w złączkę węża i tłumikiem.

Dla odpieniaczy białek TUNZE®® DOC Skimmer 9460.
Długość kabla: 3 m
Maksymalna wydajność powietrza: 5.400 l/h
Przepływie wody: 3.500 l/h
Zużycie energii: 58 W przy wydajności powietrza 5.400 l/h
Wyjście pompy za pomocą gwintu 1” GAS.
Obudowa pompy z dyszy i kątem 90°.
Napęd pompy: jednoczęściowy rotor z wysokowydajnym
magnesem pokryty ceramiką

9430.040

9460.040

220,80 €

Air flow (l/h)

Water flow (l/h)

Pump wattage

1600 (air max.)
900
600
300
0

2000
2500
2900
3300
4200

24
27
30
38
56

369,00 €

HYDROFOAMER
SILENCE DC

DC31

Hydrofoamer Silence 9410.044 DC

30

Wyposażony podobnie jak Hydrofoamer 9410.040.
Z elektronicznym silnikiem PM TUNZE® i Turbelle® Controllerem
do regulacji wydajności.
Maksymalna wydajność powietrza: 750 l/h przy przepływie wody 1200 l/h
Zużycie energii: maks. 29 W
Zasilacz sieciowy: 100-240V / 50-60Hz
Długość kabla: 3 m do Turbelle® Controllera

DOC Skimmer 9460

Zalecany dla akwariów morskich do 3000 litrów.
Glebokosc zanurzenia: od 100 do 200 mm bez regulacji
Zuzycie energii: 58 W, 230V/50Hz (54 W, 115V/60Hz)
Przeplyw wody: 3.500 l/h
Wydajność powietrza: 5.000 l/h
Objetosc pojemnika na piane odpieniacza: 7 litra
Wymiary odpieniacza z pokrywa: ø 320 x wys. 259 mm
Wymiary (dl. x szer. x wys.): 558 x 320 x 544 mm
Obsługiwany przez Hydrofoamer Silence 9460.040.
Aby wyjac odpieniacz, nalezy go podniesc
przynajmniej o 63 mm.

9460.000

1.987,60 €

9410.044

224,60 €

Hydrofoamer Silence 9430.044 DC
TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

Techn. zestawów podakwaryjnych

9460
DOC SKIMMER

Wyposażony podobnie jak Hydrofoamer 9430.040.
Z elektronicznym silnikiem PM TUNZE® i Turbelle® Controllerem
do regulacji wydajności.
Maksymalna wydajność powietrza: 1800 l/h przy przepływie wody 2500 l/h
Zużycie energii: ok. 38 W (maks. bez powietrza 63 W)
Zasilacz sieciowy: 100-240V / 50-60Hz
Długość kabla: 3 m do Turbelle® Controllera

9430.044

309,50 €

122,60 €
herheit
Sic
s

12V

7074.500

42,70 €

l

2 Sercem automatów wapniowych jest specjalna pompa wapniowa z żyroskopem

mieszającym przyczyniająca się do osiągania wysokiej wydajności i mieszania CO2.

3 Wlot wody, samozasysający system.
4 Wlot CO2.
2

98,40 €

voltage —
ow

CO2 Valve Set

to niewielki dozownik do
rozbijania większej ilości CO2, do
akwariów słodkowodnych. Dzięki
uchwytowi
magnetycznemu
do ścianek do 15 mm można
go umieścić bezpośrednio na
akwarium. Dyfuzor gwarantuje
usuwanie do czterech bąbelków
CO2 na sekundę. Dyfuzor działa
w akwarium na zasadzie „stand
alone” z małą pompą wodną,
która zasysa wodę i energicznie
miesza z CO2.
Tylko rozpuszczone CO2 jest
usuwane, co nie pozwala na jego
straty. Dyfuzor można stosować
w akwariach słodkowodnych
nawet 1000 litrów 230V/50Hz
(115V/60Hz), 5 W, kabel 2 m.

5 Przeźroczysty reaktor z dużą objętością granulatu.
6 Pokrywa ze śrubami – szeroki otwór do napełniania i czyszczenia.
7 Uszczelnienie do wewnętrznej sondy pH.
8 Wylot wody do akwarium.

RECIRCULATION
PUMPS
Uniwersalna pompa Mini

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

4

5024.040

3

20,10 €

Comline® Pump 900

32

Wydajność pompy: 250 - 850 l/h
Zużycie energii: 2,5 - 4,5 W
Wysokość słupa wody: 0,7 m
Napięcie / częstotliwość:
230/50Hz (115V/60Hz)
Długość kabla: 2 m
Wymiary bez wylot: 60 x 60 x 40 mm
Wylot: ø13 mm

0900.000
Calcium Automat 3171

Calcium Automat 3172

do akwariów morskich do 1200 litrów
w zależności od obsadzenia koralami.
Zużycie energii: 17 W (25 W)
Napięcie / częstotliwość: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Długość kabla: 2,2 m
Do pracy poza zbiornikiem lub w zestawie
podakwaryjnym (zalecane), samozasysający
Pojemność: 1850 ml bez wypełnienia
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 230 x 150 x 350 mm

do akwariów morskich do 2 000 litrów
w zależności od obsadzenia koralami.
Zużycie energii: 17 W (25 W)
Napięcie / częstotliwość: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Długość kabla: 2,2 m
Do pracy poza zbiornikiem lub w zestawie
podakwaryjnym (zalecane), samozasysający
Pojemność: 10 litrów, bez wypełnienia
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 310 x 250 x 520 mm

Comline® Pump 2000

3171.000

3172.000

2000.000

397,50 €

644,30 €

32,80 €

Wydajność pompy: 500 - 2200 l/h
Zużycie energii: 8 - 15 W
Wysokość słupa wody: 0,8 m
Napięcie / częstotliwość:
230V/50Hz (115V/60Hz)
Długość kabla: 2 m
Wymiary bez wylot: 78 x 82 x 51 mm
Wylot: ø25 mm

49,10 €

33
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7079.200

inspannu
kle

3171
3172

Z nóżką do postawienia i uchwytem do przenoszenia.
Cylinder naciskowy został wyprodukowany zgodnie z europejską normą p0685, a zawór butelki z łącznikiem
gwintowym M21,8x ¼” zgodnie z DIN 477. Ze względów
bezpieczeństwa dostarczana bez wypełnienia.

1 Powtórne zasysanie nierozpuszczonego gazu.

6

CO2 Diffuser

7077/3
102,60 €
Butelka CO2 2,0 kg bez wypełnienia

7070.400

1

5

Precyzyjne urządzenie z dokładną
regulacją, dla standartowych butli
CO2, gwint znormowany DIN 477.
(Wersja amerykańska z gwintem
CGA 320). Do montażu bez użycia
narzędzi, dokładna regulacja, dwa
manometry, wentyl nadciśnienia.
Made in Germany.

Zawiera niklowany 12 V zawór CO2,
zawór zwrotny, wąż 3 m,
zasilacz sieciowy 12 V.

7

8

Zawór redukcyjny

safety

W 1989 firma TUNZE® Aquarientechnik GmbH opracowała i jako pierwsza wyprodukowała
sterowany CO2 reaktor wapniowy. Wzbogacona w dwutlenek węgla woda jest przepompowywana
przez specjalny granulat przy pomocy pompy cyrkulacyjnej. Dwutlenek węgla reaguje z wodą
zamieniając się w kwas węglowy i rozpuszcza węglan wapniowy, a utwardzona woda opuszcza
reaktor. Nowa generacja automatów wapniowych składa się z dwóch urządzeń:
Calcium Automat 3171 nadaje się do urządzeń podakwaryjnych i akwariów do 1200 litrów
z objętością granulatu 1,85 litrów.
Calcium Automat 3172 do urządzeń podakwaryjnych i akwariów do 2000 litrów w zależności
od obsadzenia koralami posiada 10 litrową objętość granulatu i wyjątkowo wysoką wydajność.
Wszystkie modele są samozasysające, co wyraźnie ułatwia ich uruchamianie. Przepływ wody
jest regulowany granulatem, dzięki czemu jest stabilny przez cały czas. Wszystkie urządzenia
posiadają powtórne zasysane nierozpuszczonego gazu, dlatego zużywają bardzo małe ilości
CO2. Modele 3171 i 3172 korzystają z pokrywy z szerokim otworem i posiadają specjalne złącze
dla wewnętrznego czujnika pH.

pH / CO2
SYSTEMS

—
ng

CALCIUM
AUTOMAT

Technika akwaryjna oferuje dzisiaj wiele pomp uniwersalnych o różnej wydajności i formach.
Pompy obiegowe TUNZE® Silence łączą w sobie wszystkie korzyści, których można się spodziewać
przy nowoczesnych, o dużej mocy pompach uniwersalnych do akwariów z wodą morską i słodką.
Przy ich produkcji szczególną uwagę zwrócono na jakość pompy i jej długotrwałe użytkowanie.
Pompy obiegowe TUNZE® stworzone zostały według najbardziej surowych, międzynarodowych
norm bezpieczeństwa.
Cichy tryb pracy, jednoczęściowy rotor
z wysokowydajnym magnesem pokryty ceramiką.
Gwint ¾” GAS, podłączenie do złączek
rurowych PVC, np. reaktorów
wapiennych, filtrów, etc.
Ergonomiczny design

Pompa obiegowa Silence electronic to pompa o elektronicznie regulowanych obrotach
z bezpiecznym niskim napięciem. Można ją zamontować w każdym akwarium, posiada silnik
regulowany mikroprocesorem i Turbelle® Controllerem.
Elektryczny silnik automatycznie dopasowuje liczbę obrotów do obciążenia pompy, wybierając
najbardziej optymalny stopień wydajności przy najniższym zużyciu energii. Po zablokowaniu,
pompa wyłącza się automatycznie. Po usunięciu blokady pompa rusza automatycznie po upływie
20 sekund. Pompa posiada funkcję Fish Care, która podczas postoju urządzenia wykonuje co 20
sekund jeden obrót wirnika.

Tabele wydajności

Tabele wydajności zawierają tolerancję +/-10%.
Wys/m
4

Wys/m
4

3

3

2

2

1

1

0

0

1
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4
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5 m3/h

0
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Pompa obiegowa Silence electronic

Wydajność przepływu:
1100 - 3000 l/h z Turbelle® Controller
Zużycie energii: 10 - 43 W
Wysokość słupa wody wys. maks.: 3,9 m
¾” GAS przyłącze węża
Napięcie / częstotliwość: 100-240V / 50-60Hz
Długość kabla: 3 m
Wymiary bez wylot i przyssawek: 118 x 94 x 75 mm

Regulowana wydajność.
Do zastosowania
w wodzie lub
na zewnątrz.

Stabilne umocowanie za pomocą czterech przyssawek.

Pompa obiegowa Silence

Tato tabulka obsahuje toleranci /- 10%.
Wys/m
4

Wys/m
4

3

3

2

2

1

1

36,10 €

0

0

1

2

3

4

5 m3/h

Pompa obiegowa Silence

1073.020

83,90 €

141,40 €

20

40

60

80

100 W

Do
zastosowania
w wodzie lub
na zewnątrz.

Jednoczęściowy rotor z wysokowydajnym
magnesem pokryty ceramiką.

1
0

1
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5 m3/h
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100 W

Gwint 1 ½” GAS, podłączenie do złączek
rurowych PCV, filtrów, etc.
Bardzo wydajny silnik synchroniczny. Ochrona
przed pracą na sucho i blokowaniem się.

Wys/m
4
3

Ergonomiczny design, zwarta budowa.

2
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100 W

Stabilne umocowanie za pomocą czterech
silikonowe nóżki.

Tabela wydajności

Tabele wydajności zawierają tolerancję +/-10%

Pompa obiegowa Silence

Wydajność pompy: 2500 - 5000 l/h
Wys/m
Zużycie energii: 38 - 85 W
4
Zużycie energii bez przyłącze węża: 105 W
Wysokość słupa wody:
3
3,7 m, 1” - ¾” GAS przyłącze węża
Napięcie / częstotliwość: 230V/50Hz (115V/60Hz) 2
Długość kabla: 2,2 m
1
Wymiary bez wylot i przyssawek: 174 x 113 x 87 mm

1073.060

Pompa obiegowa TUNZE® Silence Pro 1073.110 została stworzona dla filtrów akwariowych
z wysokim slupem wody. Idealna dla sklepów zoologicznych, zoo, dużych akwariów lub jeśli
urządzenie filtracyjne znajduje sie pod akwarium czy nawet jest umieszczone w piwnicy a samo
akwarium w pokoju.
Ta pompa to wypadkowa wydajności i jakości. Przy niewielkiej konserwacji pracuje niezawodnie przez
cztery lata. To uniwersalna pompa silnikowa do akwariów morskich i słodkowodnych, montowana
w wodzie lub na zewnatrz i jak wszystkie pompy Silence charakteryzuje się
szczególnie cichą pracą.

2

Wys/m
Wydajność pompy: 300 - 3000 l/h
4
Zużycie energii: 16 - 42 W
Wysokość słupa wody:
3
3 m, ¾” GAS przyłącze węża
Napięcie / częstotliwość: 230V/50Hz (115V/60Hz) 2
Długość kabla: 2,2 m
1
Wymiary bez wylot i przyssawek: 118 x 94 x 75 mm

1073.040

0

176,10 €

214,00 €

3

Pompa obiegowa Silence

0

+

Wys/m
4

Wys/m
Wydajność pompy: 200 - 2400 l/h
4
Zużycie energii: 14 - 30 W
Wysokość słupa wody:
3
2 m, ¾” GAS przyłącze węża
Napięcie / częstotliwość: 230V/50Hz (115V/60Hz) 2
Długość kabla: 2,2 m
1
Wymiary bez wylot i przyssawek: 118 x 94 x 75 mm
0

0

1073.050

Silence Pro – wydajny i cichy

Tabele wydajności

Wydajność pompy: 150 - 800 l/h
Zużycie energii: 3 - 8 W
Wysokość słupa wody:
1,25 m, ½” GAS przyłącze węża
Napięcie / częstotliwość: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Długość przewodu: 2,2 m
Wymiary bez wylot i przyssawek: 87 x 67 x 48 mm

1073.008

100 W

0
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SILENCE

RECIRCULATION
PUMPS

Silence electronic – regulowana elektronicznie
z urządzeniem Turbelle® Controller

Wys/m
5

Wys/m
4

0

1

2

3

4

5 m3/h

3

2

2

1

1

0

Wydajność pompy: 11 000 l/h
Zużycie energii: 95 - 125 W
Wysokość słupa wody wys. maks.: 4,65 m
1 ½” GAS przyłącze węża
Napięcie / częstotliwość: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Długość kabla: 3 m
Wymiary bez wylot i silikonowe nóżki:
242 x 120 x 16 mm

4

3

0
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100 W

0

Silence Pro

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 m3/h

1073.110

369,00 €
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MACRO

BASIC
COMBINATIONS
Te zestawy pokazują przykłady urządzeń techniki wewnętrznej
i standardowych akwariów szklanych oraz podstawowych
komponentów TUNZE®. Zbiornik szklany zawiera jeszcze
miejsce na dodatkowe filtry, reaktor wapnia itp.

Osmola

1073.02

0/1073.0
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Bioremediacja w akwariach słodkowodnych i morskich
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ALGAE
REACTOR

Żywe rośliny i makroglony mogą być doskonałymi biologicznymi środkami odtruwającymi do
bioremediacji ekosystemu.
Glon Chaetomorpha „Spaghetti Algae” hodowany jest przez wielu akwarystów morskich
w celu wyeliminowania azotanów i fosforanów z biotopu wodnego. Aby utrzymać równowagę
biologiczną w akwarium, w zupełności wystarczy od czasu do czasu zebrać garść glonów – to
ekonomiczna i prosta alternatywa dla wielu chemikaliów czy żywic.
Trawę Naja, Najas guadalupensis, można uprawiać w celu oczyszczenia systemów
słodkowodnych, takich jak biotopy pielęgnic.
TUNZE® MAR 3181 i 3182 można umieścić w dowolnym zbiorniku filtracyjnym lub obok
akwarium bez zewnętrznej technologii filtrowania. Cyrkulacja wody w reaktorze zapewnia
rotację kultury glonów, a tym samym zmniejsza liczbę źródeł światła, a zarazem zapewnia silny
wzrost roślin. W razie potrzeby zestaw można jednak rozbudować
o dodatkowe źródła światła.

NEW

Funkcje reaktorów glonowych TUNZE®:

Techn. zestawów podakwaryjnych

Silence

Zestawy dla akwariów morskich

• Hodowla glonów w wodzie morskiej i roślin w wodzie słodkiej
• Detoksykacja biologiczna przez glony / rośliny
• Zmniejszenie zawartości azotanów i fosforanów
• Filtracja wody w akwarium
• Produkcja suplementu pokarmowego dla ryb
• Refugium dla zooplanktonu, służącego jako pokarm
dla koralowców i ryb
• Wzbogacanie wody w tlen

W zestawie:

• Reaktor
• LED eco chic refugium 8831 9 W
• Pompa obiegowa
Comline® Pump 2500 electronic
• Sterownik Turbelle® Controller basic 7090.200
• Węże silikonowe
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Osmolator 31
®

Silence 1073.040

r 9430

DOC Skimme

Osmolator® 3155

1075.500
2x Outletfilter
0 litrów: i o wymiarach
ów do 150yb
ami szklanym ość szyby 8 mm.
Do akwariak
sz
z
warium
ub
Standardowe .) 1200 x 400 x 500 mm, gr ok. 160 litrów.
(dł. x szer. x wys 0 mm, bezpieczna objętość
Poziom wody: 15

Overflow Box
DOC Skimmer 9415/9430
2x Outletfilter 1075.500
Do akwariów do 1000 litrów:

Standardowe akwarium z szybami szklanymi o wymiarach
(dł. x szer. x wys.) 1000 x 400 x 500 mm, grubość szyby 8 mm.
Poziom wody: 150 mm, bezpieczna objętość ok. 140 litrów.

Odprowadzenie wody z powierzchni i dna
zbiornika poprzez zasysanie o wydajności do
ok. 1200 l/h. Łatwy do zamocowania, gdyż nie
wymaga wiercenia otworu w ściance akwarium.
Działa również po przerwaniu pracy pompy
obiegowej. Z dodatkową rurą przelewową
1001.740, patrz wyposażenie filtra, możliwe jest
uzyskanie wydajności do 1500 l/h przy ø40 mm.
Aby ułatwić sobie instalację i uzyskać tryb
cichego działania polecamy zestaw węży
odprowadzających 1075/2.

1074/2

140,00 €

Macro Algae Reactor 3182

Do akwariów od 500 do 1600 litrów.
Wydajność cyrkulacyjna od 1 000 do 2 400 l/h.
Zużycie energii z pompą: ok. 40 W
Wymiary reaktora (dł. x szer. x wys.): 310 x 250 x 430 mm

3182.000

597,40 €

Macro Algae Reactor 3181

Do akwariów od 100 do 600 litrów.
Wydajność cyrkulacyjna od 500 do 1 200 l/h.
Zużycie energii z pompą: ok. 20 W
Wymiary reaktora (dł. x szer. x wys.): 233 x 195 x 422 mm

3181.000

358,60 €
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OSMOLATOR
nano

OSMOLATOR

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

voltage —
ow

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

Zbiornik 27 L, z pokrywą, wygodny
w napełnianiu i czyszczeniu.
Wielkość
wystarczająca
dla
otwartego akwarium 600 L:
jedno napełnienie wystarcza
około jednego tygodnia.
ø34 x 43,5 cm

5002.250
Zbiornik zapasowy 13 L

20,70 €

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

5002.100

Optyczny mikrosensor dokładnie rozpoznaje poziom
wody.
Teraz z uchwytem magnetycznym Magnet Holder,
bardzo łatwy do zamontowania.
W 1985 firma TUNZE® stworzyła automat do
uzupełniania poziomu wody w akwarium. Niektórzy
uważali to odkrycie za zbędny dodatek… ale o jednym
zapomnieli: delikatne zwierzęta w akwarium potrzebują
stałego ciśnienia osmotycznego w swoich komórkach.
Osmolator® (Osmotic Regulator) jest bardzo łatwy do
zamontowania i posiada wszystkie funkcje w jednym kompletnym urządzeniu. Tylko Osmolator®, bazujący na
25 letnim doświadczeniu TUNZE® może zagwarantować niezbędne bezpieczeństwo i niezawodność w działaniu.
W zestawie z Osmolatorem®: kabel zasilający, pompa dozująca, wąż, Controller, uchwyt magnetyczny do
czujników. Potrzebujesz już tylko wiadra / zbiornika i wody.

10,90 €

Calcium Dispenser Kit 68

Zestaw Kit 68 składa się z: Calcium
Dispenser 5074, Osmolator® 3155 jak
i zbiornika wyrównawczego 5002.250.

Metering pump

Zastępcza pompa dozująca
z napięciem niskowoltowym
3-12 V DC dla Osmolatora®,
wydajność przy 12 V, wężu 4 mm:
0,9 m - 100 l/h,
1,4 m - 80 l/h,
1,9 m - 58 l/h,
Wys.max. 3,6 m

5000.020

0068.000

308,20 €

Poziom wody

inspannu
kle

voltage —
ow

herheit
Sic
s

189,80 €

Sterownik 5017 wyświetla wszystkie funkcje i ostrzega
sygnałem o problemach.

Zbiornik zapasowy 27 L

Controller sterowany
mikroprocesorem
z dozorem czasowym
dla akwariów poniżej
100 litrów lub do
200 litrów, regulowany
wewnętrznym jumperem.

12V
safety
l

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

3155.000

herheit
Sic
s

—
ng

89,70 €

Regulacja poziomu wody za pomocą dwóch
czujników. Nadaje się do montażu: w kompletnych
zestawach filtracyjnych, w filtrach Comline® lub
bezpośrednio na obrzeżu akwarium.
W zestawie: Osmolator® gotowy do montażu
z zasilaczem sieciowym 12 V, pompa dozująca, wąż,
uchwyty dla czujników.

inspannu
kle

Regulator poziomu wody z tylko jednym
czujnikiem do nano akwariów lub małych
akwariów do 200 litrów, montowany w zestawach
filtracyjnych lub bezpośrednio na obrzeżu
akwarium, w zestawie: Osmolator® nano gotowy
do montażu z zasilaczem sieciowym 12 V,
niskonapięciowa pompa dozująca, wąż 3 m,
uchwyt magnetyczny do ścianek do 10 mm
i pokrywa ochronna dla czujnika.
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Osmolator®

+

Osmolator nano
®

3152.000

®

RO Water
Controller
®

22,50 €
Calcium Dispenser

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

5074.000
Calciumhydroxid 250 g

99,70 €

5074.500

10,00 €

dla Calcium Dispenser 5074.

TUNZE RO Water Controller 8555 to
automatyczny regulator poziomu wody
dla TUNZE® RO Station z pojemnikiem
na czystą wodę lub każdy inny pojemnik
na wodę z funkcją automatycznego
napełniania. Składa się z miernika,
dwóch czujników, zaworu wody
oraz zasilacza o mocy 12 V. Według
zapotrzebowania
zawór
wodny
wymienić można na wtyczkę stałego
łącza 3150.110. Przy zmianie pozycji
czujnika miernika wody, możliwe jest
automatyczne napełnianie i opróżnianie
pojemników wody za pomocą pompy
i wtyczki 3150.110. W kombinacji
dwóch urządzeń zbudować można
urządzenie działające naprzemiennie.

8555.000

195,60 €
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LED
8850
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Produkt może być „eko” czyli oszczędny, ekologiczny, tani a jednocześnie „szykowny”,
z pięknym kształtem. Oświetlenie TUNZE® LED do wody słodkiej i morskiej łączy te atrybuty
w wysokowydajnych, perfekcyjnie skonstruowanych lampach do akwariów w absolutnie rozsądnej
cenie. Szykowne, ekologiczne oświetlenie ledowe ze stopniem ochrony IP 68 działa długo, zarówno
na powietrzu jak i w wodzie. Specjalna metoda produkcji gwarantuje nie tylko wodoszczelność,
ale i umożliwia stałe zamontowanie pod wodą, co ponadto odciąża ogrzewanie akwarium. Dzięki
oświetleniu podwodnemu unika się odbijania światła od powierzchni wody, źródło światła jest
wydajniejsze, a głębokość zanurzenia od 1 do 2 cm jest już w zupełności wystarczająca. Dzięki
zastosowaniu najnowocześniejszych komponentów zaprojektowano małą obudowę, którą można
dowolnie mocować przy pomocy uchwytu magnetycznego. Działanie z wykorzystaniem bezpiecznego,
niskiego napięcia gwarantuje zastosowanie urządzenia pod wodą bez ryzyka i strat energii.
Wbudowana ochrona przed przegrzaniem stanowiąca zabezpieczenie gwarantuje, że w przypadku
gdy lampy osiągną temperaturę powyżej 25°C ich moc będzie redukowana stopniowo z 10 W do 7 W.

Oświetlenie LED full spectrum 8850 jest wyposażeniu w 76 1 Watt opracowane w technologii Low
Current. Zimne białe, niebieskie LED-y (450 nm), zielone i czerwone LED-y do regulacji spektrum światła
przy pomocy temperatury barwy, która działa w przedziale od 8000 K do 25000 K, a także do czysto
niebieskiego światła. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych komponentów zaprojektowano małą
obudowę, którą można dowolnie mocować przy pomocy uchwytu magnetycznego. Specjalna metoda
produkcji gwarantuje nie tylko jego wodoszczelność ale i umożliwia stałe zamontowanie pod wodą. Przy tym
wzrasta jego moc do 26 W co odciąża ogrzewanie akwarium. Ponadto doszła możliwość bezdotykowego
ustawiania spektrum przy pomocy dostarczonego uchwytu magnetycznego. Od 5000 K można
ustawiać każdą wartość temperatury barw. LED schłodzone na powietrzu ustawia dla każdego rodzaju
spektrum maksymalną moc oświetlenia 10 W. Niskonapięciowe żarówki 24 V minimalizują straty energii.

8811

LED white eco chic

8821
8831
8811.000

65,30 €

LED white eco chic

Nadaje się do akwariów z koralami miękkimi
i akwariów słodkowodnych do 60 litrów.
Wyposażone w 30 lampek LED o długości fali
840 lm i temperaturze barwy 10 000 K. Łączne
zużycie prądu to ok. 10 W. Można stosować na
powierzchni jak i pod powierzchnią wody.
Zasilacz sieciowy 100-240V/50-60Hz, wraz z uchwytem
magnetycznym Magnet Holder do szyb o grubości do 10 mm.
Wymiary bez uchwytu (dł. x szer. x wys.):
305 x 25 x 13 mm
Oświetlenie zawiera wbudowane lampy LED.
W oświetleniu tym nie można wymieniać lampy.

Uchwyt
magnetyczny
do szyb
o grubości
do 12 mm

Żeberka
chłodzące
zwiększają
rozpraszanie
ciepła

Obudowa
z tworzywa
sztucznego
odpornego
na korozję

Obudowa
z odblaskową
białą powierzchnią
wewnętrzną zapewnia
minimalne straty spowodowane
rozproszonym światłem

Czujnik temperatury
umożliwia
optymalizację
wydajności w każdych
warunkach

Aluminium do
redukcji rezystancji
cieplnej

Moonlight LED
LED PU-żywica
dla klasy bezpieczeń
stwa IP 68

Wysokiej jakości
diody LED
marki Osram

Czujnik
bezdotykowy do
ustawiania barw

LED full spectrum

Zasięg przeznaczony specjalnie dla refugium i
zbiorni-ków do hodowli glonów w wodzie morskiej
i słodkiej. Łączne zużycie prądu to ok. 9 W. Można
stosować na powierzchni jak i pod powierzchnią
wody.
Zasilacz sieciowy 100-240V/50-60Hz, wraz z uchwytem
magnetycznym Magnet Holder do szyb o grubości do 10 mm.
Wymiary bez uchwytu (dł. x szer. x wys.):
305 x 25 x 13 mm
Oświetlenie zawiera wbudowane lampy LED.
W oświetleniu tym nie można wymieniać lampy.

Do akwariów z koralami twardymi o pojemności do
ok. 60 litrów, akwariów z koralami miękkimi do ok.
100 litrów i akwariów morskich do ok. 120 litrów.
Wyposażony w 76 1-watowych diod LED
z technologią Ultra Low Current. Zimno
białe, niebieskie diody LED (450 nm), zielone
i czerwone diody LED dla regulowanego spektrum
światła o temperaturze barwowej podobnej
do 8000 do 25000 K, ale również do czystego
niebieskiego światła. Ręczna regulacja za pomocą
dołączonego uchwytu magnesu, alternatywnie
z oddzielnie dostępnym Multicontrollerem 7097.
Może być używany na stałe pod wodą (ulepszone
chłodzenie) przy max. Całkowita moc 26 W (około
25000 K). W powietrzu lampa dostosowuje się do
około 10 W.
Zasilacz sieciowy 100-240V/50-60Hz
Wwraz z uchwytem magnetycznym do grubości szyb
do 12 mm.
Wymiary bez uchwytu (dł. x szer. x wys.): 305 x 25 x 13 mm
Oświetlenie zawiera wbudowane lampy LED.
W oświetleniu tym nie można wymieniać lampy.

8831.000

8850.000

8821.000
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65,30 €

LED eco chic refugium

74,20 €

Innowacyjny uchwyt do
dyskretnego i elastycznego
zamocowania

144,20 €

LED

Nadaje się do akwariów z koralami twardymi
o pojemności do 20 litrów i koralami miękkimi
o pojemności do 40 litrów. Wyposażone w 15
białych lampek LED 6 500K i 15 niebieskich lampek
LED o długości fali 455 nm. Ta kombinacja daje
temperaturę barwy około 25000 K i 470 lm. Łączne
zużycie prądu to ok. 10 W. Można stosować na
powierzchni jak i pod powierzchnią wody.
Zasilacz sieciowy 100-240V/50-60Hz, wraz z uchwytem
magnetycznym Magnet Holder do szyb o grubości do 10 mm.
Wymiary bez uchwytu (dł. x szer. x wys.):
305 x 25 x 13 mm
Oświetlenie zawiera wbudowane lampy LED.
W oświetleniu tym nie można wymieniać lampy.
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Coral Rack nano
Od 15 lat firma TUNZE dostarcza na rynek kleje do korali przeznaczone
specjalnie do rozmnażania się korali twardych. Nasza seria produktów
zawiera klej na bazie epoksydowej i dwuskładnikowy klej do szybkiego
przygotowania. Kleje do korali nie wydzielają do akwarium żadnych
szkodliwych substancji i zapobiegają przegrzaniu się odpieniacza.
®

Coral Gum, 112 g

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

0104.740

12,90 €

Coral Gum instant, 120 g

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

0104.750

21,00 €

Skała hodowlana do umieszczania korali. Składa się
z ceramicznego, porowatego kamienia z funkcją live rock
i posiada zagłębienia pozwalające na umieszczenie około 6
korali do hodowli oraz reef plugs (śr. około 11 mm). Nadaje
się do wody słodkiej i morskiej. Pozwala stworzyć wyjątkową
dekorację na szybie akwarium. Dzięki mocnym uchwytom
magnetycznym Coral Rack nano można stosować
w akwariach o grubości szyb do 15 mm. Pod wodą można
go obciążać koralami o wadze ok. 1 kg suchego produktu
w przypadku grubości szyb do 12 mm W przypadku
15 mm możliwe obciążenie do 0,5 kg suchego produktu.
Wymiary (dł. x szer. x wys.): ok. 180 x 60 x 130 mm

0104.800

61,60 €

Coral Rack long

Skała hodowlana do umieszczania korali. Składa się
z ceramicz nego, porowatego kamienia z funkcją live rock
i posiada zagłębienia pozwalające na umieszczenie około 8
korali do hodowli oraz reef plugs (śr. około 11 mm). Nadaje
się do wody słodkiej i morskiej. Pozwala stworzyć wyjątkową
dekorację na szybie akwarium. Dzięki dwóm mocnym
uchwytom magnetycznym Coral Rack long można stosować
w akwariach o grubości szyb do 12 mm. Pod wodą można
go obciążać koralami o wadze ok. 2 kg suchego produktu
w przypadku grubości szyb do 12 mm w przypadku
15 mm możliwe obciążenie do 0,8 kg suchego produktu.
Wymiary (dł. x szer. x wys.): ok. 240 x 100 x 140 mm

0104.820

79,30 €

Delta Rock

Coral Gum instant to dwuskładnikowy klej do korali. Służy do mocnego przyklejania korali
do kamieni podłoża. Klej nie wydziela do wody akwarium żadnych szkodliwych substancji,
ani nie pozostawia resztek. Nie kruszy się, jest elastyczny i wytrzymuje duże obciążenia.
Zastosowanie zarówno w akwariach z wodą słodką jak i morską.
Zawartość: 2 x 200 g

0104.760

47,00 €

0104.840

42
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102,30 €

Szczypce akwarystyczne

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

0220.400

20,60 €
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Coral Gum instant, 400 g

Kwadratowy kamień z dużym zagłębieniem do
umieszczenia w nim korali lub roślin w narożniku
akwarium na dowolnej wysokości. Kamień
Delta Rock można wypełnić piaskiem i obsadzić
roślinami błotnymi lub też mangrowcami
w akwarium ze słoną wodą. Składa się z ceramicznego, mocno porowatego kamienia z funkcją
live rock i posiada duże zagłębienie dla korali
lub korzeni roślin. Pozwala stworzyć wyjątkową
dekorację na szybie akwarium. Dzięki dwóm
mocnym uchwytom magnetycznym kamień
Delta Rock można stosować w akwariach
o grubości szyb do 12 mm. W wodzie
można obciążyć go do ok. 2,2 kg suchego
wyrobu przy grubości szyb do 12 mm, a przy
grubości szyb do 15 mm obciążenie może
wynosić tylko do 1 kg suchego wyrobu.
Wymiary (dł. x szer. x wys.): ok.175 x 150 x 225 mm

CAREMAGNET
Care for your aquarium

Dzięki opatentowanej zasadzie wykorzystania odmiennej długości
brzeszczotów z tworzywa sztucznego powstaje różne ciśnienie
powierzchniowe. Dzięki temu wąski brzeszczot może usuwać także mocno
przytwierdzone glony. Szeroki brzeszczot usuwa glony z dużej powierzchni.
Dzięki jego wąskiej budowie nie narusza roślin ani korali.

Koncepcja „Care Magnet” była w 2014 roku główną innowacją w zakresie wzornictwa myjek
do szyb. Care Magnet składa się z ergonomicznego uchwytu i specjalnych brzeszczotów
z mało zużywalnego tworzywa sztucznego wysokiej jakości.

Care Magnet można stosować także w okrągłych akwariach lub na
wypukłych szybach akwarium.

Dlaczego Care?
Dzięki tej myjce do szyb można uniknąć zadrapania szklanych lub akrylowych szyb akwariowych.
Magnes wewnętrzny jest oddalony od szyby akwarium o ponad 3 mm i zapobiega osadzaniu
się piasku. Dwa brzeszczoty z tworzywa sztucznego usuwają glony z szyb wyraźniej lepiej niż
płaska powierzchnia czyszcząca. Prawie tak dobrze jak ostra, metalowa klinga. Żywotność
brzeszczotu waha się od kilku miesięcy do około roku. Niski opór przepływu podczas
czyszczenia z równoczesnym sprzężeniem magnetycznym uniemożliwia prawie całkowicie
oderwanie się magnesu.
Tylko w przypadku szyb szklanych z dużym nalotem glonów np. starsze osady na bocznych
stronach lub grube zwapnienia krasnorostów należy przedłużyć brzeszczot o duży specjalnie
dostarczony w zestawie brzeszczot ze stali szlachetnej.

Brzeszczoty z tworzywa sztucznego z okrągłymi końcami umożliwiają
płynne przejście przez kąty akwarium do następnej szyby bez uszkadzania
silikonowych uszczelnień.
Nie rozrzuca glonów po akwarium w postaci zielonego osadu, tylko zwija je
w rolki. W ten sposób glonowy osad staje się prawdziwym pokarmem dla ryb.

+

Można go wykorzystać także jako skrobak ręczny.

Care Magnet pico

Grubość szyb od 3 do maks. 6 mm.
Szerokości 40 mm, długości 81 mm.
Wysokości: wew. 20 mm, zew. 17 mm

0220.006

Brzeszczoty z tworzywa
sztucznego 45 mm, 2 szt.
0220.156
5,30 €

Brzeszczoty z tworzywa
sztucznego 86 mm, 2 szt.
0220.153
7,00 €

Brzeszczoty ze stali
szlachetnej, 3 szt.
0220.155
8,20 €

Zestaw brzeszczotów 86 mm

10,20 €

Care Magnet nano

Grubość szyb od 6 do maks. 10 mm.
Szerokość 45 mm, długość 78 mm.
Wraz z zamiennikiem dla brzeszczotu
z tworzywa sztucznego.

0220.010

20,10 €

Podkładki filcowe
19 x 38 mm, 2 szt.
0220.157
2,90 €

z tworzywa sztucznego i stali szlachetnej.

0220.154

7,10 €

POWERMAGNET

Care Magnet long

Grubość szyb od 10 do maks. 15 mm.
Szerokość 86 mm, długość 140 mm.
Wraz z brzeszczotem ze stali szlachetnej
i dwoma zamiennikami dla brzeszczotu
z tworzywa sztucznego.

32,70 €

Care Magnet strong

Grubość szyb od 15 do maks. 20 mm.
Szerokość 86 mm, długość 140 mm.
Wraz z brzeszczotem ze stali szlachetnej
i dwoma zamiennikami dla brzeszczotu
z tworzywa sztucznego.
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0220.020

72,40 €

Magnesy TUNZE® Power wykorzystuje się do czyszczenia szyb
akwariowych o grubości ścianek do 55 mm. Dzięki konstrukcji zalanej Power Magnet 0220.560
tworzywem sztucznym, są odporne na korozję i mogą bez skutków Grubość szyb od 15 do maks. 40 mm.
czyszcząca: 59 x 77 mm
ubocznych dla biotopu akwarium, stale w nim pozostawać. Składają Powierzchnia
Z materiałem ochronnym dla
się z części wewnętrznej z materiałem czyszczącym i części zewnętrznej ścianek akrylowych.
z naklejonym filcem lub welurem. Obie części można połączyć dołączoną Wysokość : wewn. 18 mm, zewn. 22 mm
250,20 €
linką zabezpieczającą, żeby zapobiec spadnięciu na dno akwarium. 0220.560

Care Magnet strong+

Grubość szyb od 20 do maks. 25 mm.
Szerokość 86 mm, długość 140 mm.
Wraz z brzeszczotem ze stali szlachetnej
i dwoma zamiennikami dla brzeszczotu
z tworzywa sztucznego.

0220.025

87,20 €

Power Magnet 0220.570

W 100 % odporny
na korozję, zalany
tworzywem

Linka zabezpieczająca
dla łatwego wyjmowania
z akwarium
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Grubość szyb od 35 do maks. 55 mm.
Powierzchnia czyszcząca: 115 x 77 mm
Z materiałem ochronnym dla
ścianek akrylowych.
Materiał czyszczący Wysokość: wewn. 26 mm, zewn. 27 mm

pozwala się łatwo
wymienić

0220.570

536,40 €

Care & Culture

0220.015

CAREBACTER

Care Bacter to wyjątkowa mieszanka bioaktywnych organizmów filtrujących, która została
specjalnie opracowana, aby utrzymywać w czystości zarówno wodę w akwariach morskich jak
i słodkowodnych oraz zapewnić optymalną biologiczną równowagę.
Care Bacter składa się z szczepów bakterii, które nie są patogenne ani modyfikowane genetycznie
(Dyrektywa 2000/54/WE) i które w połączeniu z oczyszczaniem wody współpracują wyjątkowo
skutecznie i z zachowaniem synergii.
Jeden ze szczepów bakterii działa jako destruent. Zapewnia zatem całkowity rozkład martwych
cząstek organicznych w akwarium (białko → amon/amoniak → azotyn → azotan) i zużywa
jako saprofag powstałe przy tym azotany. Bakterie te rozkładają także fosforan pobierając
z niego fosfor. Prowadzi to do wyjątkowo skutecznego oczyszczania wody. Poprzez usunięcie
fosforanów i azotanów zapobiega się namnażaniu glonów.
Drugi szczep bakterii przyczynia się do zwalczania bakterii patogennych ze szczepu Vibrio, które
są wyjątkowo szkodliwe dla biotopów akwariowych. Care Bacter chroni w ten sposób ryby,
skorupiaki, korale i inne zwierzęta przed patogenami i ułatwia w ten sposób ich aklimatyzację
w akwarium. W przypadku korali twardych LPS i SPS Care Bacter wyraźnie redukuje ryzyko
szybko rozprzestrzeniającej się martwicy tkanki RTN. Wreszcie Care Bacter wyraźnie wzbogaca
warstwę biologiczną w akwarium i zaopatruje niektóre gatunki korali oraz zwierząt dennych.
Przy tym Care Bacter przyczynia się do zaskakujących efektów
ubocznych: szyby akwarium pozostają znacznie dłużej czyste!
Care Bacter można stosować także w stawach ogrodowych. Działa
w temperaturze powyżej 15°C.
Stężenie: 109 CFU/g

FILTERMEDIA

Calcium Carbonate (węglan wapnia) to
granulat utwardzający, zawierający ponad
99% CaCO3 (wapnia). Ziarnistość ok.
4 – 6 mm dla wyrównania współczynnika
pH (podwyższenie twardości karbonowej)
i zwiększenie zawartości wapnia (Ca2+),
szczególnie nadaje się do Calcium Automat
oraz inne reaktory wapniowe.

Calcium Carbonate
Karton 700 ml

0880.901
Karton 10 x 700 ml

0880.900
0880.950

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

26,50 €

Filter Carbon
Karton zawiera 700 ml

Objętość: 200 ml

0220.007

0870.901

101,50 €

7,10 €

Karton 10 x 700 ml

0870.900

Care Panes skutecznie czyści zewnętrzne szyby akwarium i gładkie
powierzchnie szklane, z pleksiglasu, tworzywa sztucznego,
metalu, lakierowanego drewna i podobnych materiałów. Cares
Panes składa się z mieszanki organicznych biosurfaktantów
z olejkiem eterycznym, która łatwo i efektywnie czyści akwaria,
szafki akwariowe oraz oświetlenie. Dzięki łagodnym składnikom
Care Panes jest nieszkodliwy dla organizmów wodnych i stosuje
się go już z powodzeniem w placówkach medycznych, budynkach
użyteczności publicznej oraz szkołach. Już wyjątkowo mała ilość
Care Panes daje optymalne efekty, szybko schnie i nie pozostawia
po sobie śladów. Dzięki 99,9% naturalnym składnikom oraz dużej
wydajności Care Panes redukuje zanieczyszczenie środowiska do
minimum. Care Panes zawiera wyjątkowo wydajne bio-surfaktanty,
które są do 500 razy skuteczniejsze niż zwykłe chemiczne
tensydy, pochodzące z przemysłu petrochemicznego. Care Panes
nie posiada oznaczeń ostrzegających przed ryzykiem i został
opracowany w celu zminimalizowania ryzyka alergii. Nie zawiera
również substancji modyfikowanych genetycznie. Specjalna
pianka do rozpylania redukuje tworzenie się aerozoli, dlatego
Care Panes nie może być wdychany, ani nie rozprzestrzenia się
w niekontrolowany sposób na szybie akwarium. Care Panes można
nanieść w jednym wybranym miejscu. Care Panes jest w pełni
ekologiczny, jego składniki pochodzą z surowców odnawialnych,
a opakowanie wykonano z tworzywa sztucznego podawanego
w 100% recyklingowi i bez udziału metalu.
Objętość: 500 ml

0220.002

10,00 €

65,90 €

Wiadro 5 litrów

CAREPANES
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25,90 €

0870.950

41,40 €

Quickphos 750 ml

szybko działający absorber fosforu na bazie Al.

0910.000

17,00 €

Silphos 400 g

dla systematycznego usuwania fosfatu i silikatów z
dużą wydajnością wiążącą, na bazie Fe.

0920.000

24,10 €

Ionic Carbon 300 ml

Środek do usuwania substancji barwiących oraz
pozostałości organicznych, zapobiega powstawaniu
azotanów i fosforanów, stabilizuje współczynnik pH.
Do bezpośredniego użytku w nylonowym woreczku
filtracyjnym.

0950.000

CareClean

19,10 €

Złoże mieszane wymiennik jonów

680 g kwasu cytrynowego do zestawu
czyszczącego Cleaning Set 0220.700.

Zapasowe wypełnienie dla RO Ion Exchanger 8550.600.

0220.710

8550.501

9,40 €

22,20 €
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Care & Culture

NEW

43,00 €

Wiadro 5 litrów

Objętość: 40 ml

0220.005

4,50 €

UNZE

Inne
akcesoria
Sklep z częściami zamiennymi
Pomoc techniczna
zobacz
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