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PHILOSOPHY
V naší nepolevující snaze o věrnou a dokonalou reprodukci biotopu postavenou na
přírodních zákonech a potřebách nadšených akvaristů nasazujeme lat’ku technických
řešení vždy o něco výš.
Dipl.Ing. (FH) Axel Tunze

čerpadla

Společnost TUNZE® Aquarientechnik založil Norbert Tunze v roce 1960. Vybudoval podnik, který
se stal mezinárodní ikonou a celosvětově proslulým symbolem špičkové akvarijní techniky
a novátorských řešení. Dnes se TUNZE® Aquarientechnik těší celosvětovému uznání pro svůj
nezaměnitelný sortiment, kam patří kvalitní Turbelle® čerpadla, odpěňovače, filtrační systémy
a elektronické výrobky, u nichž se nejvyspělejší technologie a nezaměnitelné emoční hodnoty
snoubí v novém, originálním designérském výrazu.

Naše vize

Co by byl produkt samotný bez kvalitního servisu? Chceme, aby servis nekončil prodejem, ale aby
byl i jeho důsledným pokračováním. Prostřednictvím internetu máte přístup k celému našemu
programu, návodům, videím, konfigurátoru atd. Zde také můžete přímo objednávat veškeré
dostupné náhradní díly. V případě dotazů jsme Vám rádi k dispozici jak e-mailem, tak na horké
telefonní lince.

Naše budoucnost
Designérský projev TUNZE® – to není jen pouhý tvar a vzhled produktu, ale výrazný technologický
náskok v porovnání s běžně nabízenými produkty na trhu. Chceme být ti, kdo odkrývají nové horizonty,
a neustále pochybovat s cílem naplňování jednoty mezi technickými možnostmi na straně
jedné a dnešním chápáním ekologie a elektrotechniky v akvaristice na straně druhé.
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Měření a regulace
Reefpack

Filozofii a náročné cíle firmy lze vyjádřit vizí. Přesně tak vznikly z původních čerpadel Turbelle®
dnešní moderní produkty vynikající kvality a autentického designu. Našimi dnešními vůdčími
principy jsou kvalita a ekologický přístup, nebot’ energie stojí peníze a zatěžuje životní prostředí.
Naše čerpadla procházejí neustálým vývojem s cílem dosahování nových rekordů, pokud jde
o energetickou spotřebu. To znamená minimální předávání tepla vodě a spolehlivost. Rovněž
interní procesy ve výrobě jsou dnes ještě více podřízeny ekologickým kritériím.
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Příslušenství
objednávejte zvlášt’

Všude, kde vidíte tento symbol, můžete k produktům
objednávat samostatně další příslušenství.
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Čím je vrtulové čerpadlo
Turbelle® tak vyjímečné?
Velmi tichý chod
Speciální plastová nebo magnetická ložiska a sériově
dodávaná Silence svorka zajišt’ují mimořádně tichý chod.

Flexibilní 3D usměrňování
Na rozdíl od jiných čerpadel nabízí Turbelle® významnou flexibilitu,
pokud jde o umístění a směr proudění vody. Lze jej nastavit na
dlouhou vzdálenost a tak, aby bylo docíleno účinného pohybu vody
při minimální spotřebě elektrické energie.
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Velká sací plocha
Rozměrný sací koš zabraňuje předčasnému znečištění a eliminuje riziko
přisávání živočichů z akvária.

Výkon pod kontrolou
Turbelle® s elektronickou regulací otáček a ochranou SELV lze efektivně využít k simulaci
vodních vln nebo přílivu a odlivu v jakémkoliv akváriu. Inteligentní mikroprocesorem řízený
motor tvoří spolu s Multicontrollerem nebo SmartControllerem 7000 neporazitelný tandem.
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Ekonomický provoz šetrný k životnímu prostředí
Výkonné motory jsou úsporné, ekologické a poskytují vysokou účinnost při
minimální spotřebě a zanedbatelných nárocích na běžnou údržbu.

Magnetický držák v sériové výbavě
Pro upevnění je Turbelle® vybaveno magnetickým držákem, který umožňuje jednoduché
upevnění na libovolném místě stěn akvária.

Bezproblémový provoz i při výpadku proudu
Čerpadlo Turbelle® s elektronicky regulovanými otáčkami může být spolu se Safety Connectorem
napájeno z jakéhokoliv stejnosměrného zdroje (baterie, solární články) od 10 do 24 V. Safety
Connector zajistí běžný provoz na sít’ový zdroj TUNZE® a při výpadku proudu přepne automaticky na
baterii nebo na zdroj stejnosměrného napájení.

Felix Tunze
Design & development

Vedle světelných podmínek je pohyb vody v akváriu nejdůležitějším parametrem, zejména v prostředí
s mořskou vodou. Na následujících příkladech si vysvětlíme, jaké situace z hlediska proudění vody
převládají v konkrétních prostředích a jak se dají reprodukovat pomocí systémů Turbelle® určených pro
generování vodního proudění. Doporučované kombinace jsou vhodné pro akvária o objemu zhruba
200 až 2.000 litrů. Další doporučení, speciální příklady nebo doporučení pro sladkovodní biotopy
naleznete také na našem webu www.tunze.com na stránce Konfigurátor TUNZE® a nebo si je můžete
vyžádat e-mailem.

Pobřežní zóna / zóna s vodními řasami

Středně silné a mírné oscilační proudění. Tato písečná zóna bývá často osídlena řasami a sasankami.
Proudění vody podle TUNZE®: Wavebox nebo Turbelle® nanostream® / stream v režimu Wave plus
okružní proudění filtračního čerpadla.

Oblast přechodná / mikroatoly

Středně silné proudění doprovázené drobnými vlnami, odliv a příliv je již mírně patrný. V tomto
prostředí se nacházejí první korálové útvary.
Proudění vody podle TUNZE®: Wavebox nebo Turbelle® nanostream® / stream v režimu Wave
s Multicontrollerem / SmartControllerem 7000 nebo 2 Turbelle® nanostream® / stream s Multicontrollerem / SmartControllerem 7000.

Linie vnitřního útesu
Silnější proudění ovlivněné přílivem a odlivem, ale mírným vlnobitím. V této oblasti má velmi
důležitou roli světlo a panuje zde nádherný korálový život.
Proudění vody podle TUNZE®: Wavebox nebo Turbelle® nanostream® / stream v režimu
Wave plus Turbelle® nanostream® / stream s Multicontrollerem / SmartControllerem 7000
nebo jen 2 Turbelle® nanostream® / stream s Multicontrollerem / SmartControllerem 7000.

Povrch útesu
Silné proudění vody s výrazným vlivem přílivu a odlivu a velkými vlnami. Silný růst korálů.
Proudění vody podle TUNZE®: Wavebox s nočním zklidněním + 2 Turbelle® nanostream® /
stream / masterstream s Multicontrollerem / SmartControllerem 7000 nebo Turbelle®
stream + Turbelle® e-jet s Multicontrollerem / SmartControllerem 7000 nebo 2 Turbelle®
masterstream s Multicontrollerem / SmartControllerem 7000.

Linie vnějšího útesu
Oblast s nejsilnějším prouděním, vlny i světlo velmi intenzivní. V tomto prostředí se
obzvlášt’ dobře daří druhům jako acropora, favia a útesotvorným korálům typu porites.
Proudění vody podle TUNZE®: Wavebox nebo Turbelle® nanostream® / stream
v režimu Wave plus 2 Turbelle® stream s Multicontrollerem / SmartControllerem
7000 nebo 2 Turbelle® masterstream s Multicontrollerem / SmartControllerem 7000

Vnější strana útesu
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Silné proudění se slabými vlnami a intenzivním osvětlením. Bohatá rozmanitost
druhů a velké množství tvrdých korálnatců.
Proudění vody podle TUNZE®: Turbelle® nanostream® / stream / masterstream
s Multicontrollerem / SmartControllerem 7000.

Čelo útesu
Hlubší zóna útesu s paralelním prouděním. Tento úsek obsahuje především
korály živící se planktonem.
Proudění vody podle TUNZE®: Turbelle® nanostream® / stream v nepřetržitém
provozu, bez pulzování, se sníženým výkonem.
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Unequalled in excellence and performance

NANOSTREAM

®

6020

Turbelle® nanostream® 6020 vytváří velmi
jemné proudění a skrývá v sobě podstatně
větší výkon, než na jaký by se dalo podle
subtilního tvaru usuzovat. Tento nový typ velmi
kompaktních proudových čerpadel určený
pro akvária o objemu 40 až 250 litrů lze snadno skrýt za dekoraci a umocnit tak celkový harmonický
dojem z malého akvária – ideální pro aquascaping. Díky speciálně nastavenému úhlu proudění
a magnetickému držáku lze široký proud vody na výstupní straně čerpadla nastavovat v režimu 3D.
Čerpadlo upevněné v tiché „Silence” spojce se přímo nedotýká skla akvária a proto nešíří dál žádné
vibrace; patří k nejtišším čerpadlům na trhu.
Robustnost
Měkký start
Velmi tichý provoz
Prostorově střídmý design
Výroba v kvalitě Made in Germany
Upevnění novým magnetickým držákem
Tichý „Silence” držák
Bezúdržbový systém Self Cleaning
Nízká spotřeba energie
Diskrétní integrace do jakéhokoliv akvarijního biotopu
Efektivní regulace proudění 3D
Nové energeticky úsporné motory
Nepatrné vibrace
Wide Flow

stream
discrete

ular flow
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Designu nanostream®
Přesně před 10 lety přišli vývojáři firmy TUNZE® s novou koncepcí „nanostream®”. Turbelle® nanostream®
je kompaktní vrtulové čerpadlo pro nanoakvária a akvária střední velikosti. Zaujme organickým kulovým
designem a 3D prouděním vody regulovatelným do všech směrů bez nutnosti dalšího příslušenství.
Součástí čerpadla je velký sací koš, který zabraňuje předčasnému znečištění vody.
Po svém uvedení na trh se toto moderní proudové čerpadlo pochlubilo novým rekordem:
S průměrem pouhých 70 mm dosáhlo při energetické spotřebě jen 5 W průtočný výkon 4.500 l/h (resp.
elektronická verze 5.500 l/h při spotřebě 18 W). Jako první čerpadlo na trhu bylo sériově vybaveno
magnetickým držákem, který umožnil snadné upevnění čerpadla na kterémkoli místě akvarijního skla
do síly až 19 mm.

TUNZE

Vrtulová
technologie

Turbelle® nanostream® 6015

PROPELLER

pro akvária od 40 do 200 litrů
Průtok: přibližně 1.800 l/h
Spotřeba el. energie: 3,5 W
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2 m
Rozměry: ø70 mm
Výtlačný otvor: ø40/15 mm
Magnetický držák (Magnet Holder) s tichou
„Silence” svorkou do síly skla 10 mm.

TECHNOLOGY

Nízká teplota
motoru

TUNZE
ECONOMIC

€

6015.000

Turbelle® nanostream® 6025

3D nastavení

pro akvária od 40 do 200 litrů
Průtok: přibližně 2.800 l/h
Spotřeba el. energie: 5 W
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2 m
Rozměry: ø70 mm
Výtlačný otvor: ø40/15 mm
Magnetický držák (Magnet Holder) s tichou
„Silence” svorkou do síly skla 12 mm.

TUNZE

Obsahuje
magnetický
držák

TUNZE

37,10 €

ENERGY

SAVING

6025.000

49,00 €

Včetně
Silence svorky
(kromě 6020)

ENERGY

SAVING

Turbelle® nanostream® 6045

pro akvária od 40 cca do 500 litrů
Průtok: 1.500 - přibližně 4.500 l/h
Spotřeba el. energie: 5 - 7 W
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2 m
Rozměry: ø70 mm
Výtlačný otvor: ø40/15 mm
Magnetický držák (Magnet Holder) s tichou
„Silence” svorkou do síly skla 15 mm.

Integrovaný
ochranný
termostat
TUNZE

FLOW

CONTROL

Turbelle® nanostream® 6020
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pro akvária od 40 do 250 litrů
Průtok: přibližně 2.500 l/h
Spotřeba el. energie: 4 W
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2 m
Rozměry bez usměrňovače proudu vody
(D x Š x V): 65 x 60 x 72 mm
Výtlačný otvor: ø40 mm
Tichý magnetický držák (Silence Magnet Holder)
do síly skla 12 mm.

6020.000

39,70 €

+

6045.000

69,30 €

Turbelle® nanostream® 6045 blue

TUNZE

FLOW

CONTROL
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pro akvária od 40 cca do 500 litrů
Průtok: 1.500 - přibližně 4.500 l/h
Spotřeba el. energie: 5 - 7 W
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2 m
Rozměry: ø70 mm
Výtlačný otvor: ø40/15 mm
Magnetický držák (Magnet Holder) s tichou
„Silence” svorkou do síly skla 15 mm.

6045.001

69,30 €
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Turbelle® Controller je ovládací jednotka sloužící
k nastavování různých výkonových úrovní čerpadla.
Současně umožňuje simulaci vln, oscilační proudění,
automatické vyhledávání rezonanční frekvence při
oscilačním proudění a vybaven je rovněž funkcí Foodtimer.
Umožňuje také přímé připojení k Multicontrolleru /
SmartControlleru 7000. Čerpadlo tak např. může
spolupracovat v režimu odliv – příliv s dalšími čerpadly.
Po propojení regulátoru Turbelle® se zařízením Moonlight
7097.050 (není součástí dodávky), se automaticky
aktivuje pokles výkonu na noční režim. Spojí-li se regulátor
pomocí kabelu 7092.300 s dalším regulátorem, je možné
připojit a ovládat další čerpadlo, např. k zajištění simulace
vln nebo oscilačního proudění. Pomocí rozdvojovacího
kabelového adaptéru 7090.300 lze připojit třetí regulátor.

NANOSTREAM

®

ELECTRONIC

6040

Tento typ velmi kompaktních proudových
čerpadel určený pro akvária o objemu 20 až
500 litrů lze snadno skrýt za dekoraci a umocnit
tak celkový harmonický dojem z malého
akvária – ideální pro aquascaping. Díky
speciálně nastavenému úhlu proudění a magnetickému držáku lze široký proud vody na výstupní straně
čerpadla nastavovat v režimu 3D. Čerpadlo upevněné v tiché „Silence” svorce se přímo nedotýká skla
akvária a proto nešíří dál žádné vibrace; patří k nejtišším čerpadlům na trhu.
Turbelle® nanostream® 6040 electronic WIDE FLOW je naše nejmenší 12 V proudové čerpadlo
s regulovanými otáčkami a zabudovanou funkcí Fish Care, která při nečinnosti spustí pohyb vrtulky
každých 20 sekund. Dodává se s Turbelle® Controllerem, regulace je však možná i ve spolupráci s Multicontrollery / SmartControllery 7000.

Turbelle® nanostream® electronic 6055 a 6095 jsou nízkonapět’ová čerpadla s ochranou SELV
s regulovanými otáčkami; jejich použití je ideální pro vytváření vln nebo pro simulaci odlivu a přílivu
v každém akváriu o objemu 40 až 1.000 litrů. Součástí je nový mikroprocesorem řízený motor
a regulátor Turbelle®. Elektronický motor automaticky upravuje svoje otáčky podle zatížení čerpadla
a neustále hledá nejvyšší možnou účinnost při minimální energetické spotřebě. Čerpadla Turbelle®
nanostream® electronic jsou vybavena ochranou proti zablokování a zadření a také funkcí Fish Care,
která v případě, že čerpadlo nepracuje, otočí jedenkrát vrtulkou každých 20 sekund. Jejich ovládání
je kromě toho možné také Multicontrollerem / SmartControllerem 7000.
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Turbelle® nanostream® 6055

pro akvária od 40 do 500 litrů
Průtok: přibližně 1.000 - 5.500 l/h
s Turbelle® Controllerem
Spotřeba el. energie: 4 - 18 W
Napájecí zdroj: 100-240V / 50-60Hz
Délka kabelu: 3 m
Rozměry: ø70 mm
Výtlačný otvor: ø40/15 mm
Magnetický držák (Magnet Holder) s tichou
„Silence” svorkou do síly skla 15 mm.
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Designu nanostream®
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Unequalled in excellence and performance

Turbelle® Controller

TUNZE

Vrtulová
technologie
PROPELLER

TECHNOLOGY

ular flow
circ

12 V
24 V

Nízká teplota
motoru

TUNZE

TUNZE

6055.000

170,90 €

Profil proudění vody

ELECTRONIC

PM-MOTOR

12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

3D nastavení

Turbelle® nanostream® 6095

WIDE FLOW
pro akvária od 100 do 1.000 litrů
Průtok: přibližně 2.000 - 9.500 l/h
s Turbelle® Controllerem
Spotřeba el. energie: 5 - 21 W
Napájecí zdroj: 100-240V / 50-60Hz
Délka kabelu: 3 m
Rozměry: ø70 mm
Výtlačný otvor: ø50/10 mm
Magnetický držák (Magnet Holder) s tichou
„Silence” svorkou do síly skla 15 mm.

Obsahuje
magnetický
držák
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Turbelle® nanostream® 6040

pro akvária od 20 do 500 litrů
Průtok: 200 - 4.500 l/h
s Turbelle® Controllerem
Spotřeba el. energie: 1,5 - 13 W
Napájecí zdroj: 100-240V / 50-60Hz
Délka kabelu: 3 m
Rozměry bez usměrňovače proudu vody
(D x Š x V): 65 x 65 x 65 mm
Výtlačný otvor: ø40 mm
Tichý magnetický držák (Silence Magnet Holder)
do síly skla 15 mm.

6040.000

129,60 €

Včetně
Silence svorky
(kromě 6040)

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

Regulovatelný
počet otáček,
simulace vln,
přílivu a odlivu

PM-MOTOR

6095.000
Profil proudění vody

212,50 €
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Unequalled in excellence and performance

STREAM

Turbelle Controller

Turbelle® stream 6065

6065.000

ELECTRONIC

Turbelle stream 6105

TUNZE

pro akvária od 200 do 2.000 litrů
Průtok: 3.000 až přibližně 13.000 l/h
s Turbelle® Controllerem
Spotřeba el. energie: max. 35 W
Napájecí zdroj: 100-240V / 50-60Hz
Délka kabelu: 5 m
Rozměry: ø 90 mm, výstupní otvor: ø 50 mm
Magnetický držák (Magnet Holder) s tichou
„Silence” svorkou do síly skla 15 mm.
Včetně druhého pouzdra vrtule WIDE FLOW.
Výstupní otvor: ø 63 mm

Regulovatelný počet
otáček, simulace vln,
přílivu a odlivu

ECONOMIC

€
TUNZE

107,10 €

Vrtulová
technologie

TUNZE
12 V
24 V

PROPELLER

6105.000

ELECTRONIC

PM-MOTOR

TECHNOLOGY

Turbelle stream 6085
®

6085.000

pro akvária od 400 do 2.000 litrů
Průtok: přibližně 12.000 l/h
Spotřeba el. energie: 22 W
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2 m
Rozměry: ø90 mm
Výtlačný otvor: ø63 mm
Magnetický držák (Magnet Holder) s tichou
„Silence” svorkou do síly skla 15 mm.

6125.000

179,60 €

PM-MOTOR

m
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253,20 €

Profil proudění vody
TUNZE

Nízká teplota
motoru
ENERGY

Turbelle® stream 6155

SAVING

149,30 €

Turbelle® stream 6125

12 V
24 V

Turbelle® Controller je řídicí jednotka sloužící k nastavování různých výkonových úrovní čerpadla.
Současně umožňuje simulaci vln, oscilační proudění, automatické vyhledávání rezonanční frekvence
při oscilačním proudění a vybaven je rovněž funkcí Foodtimer. Umožňuje také přímé připojení
k Multicontrolleru / SmartControlleru 7000. Čerpadlo tak např. může spolupracovat v režimu odliv-příliv
s dalšími čerpadly. Po propojení regulátoru Turbelle® se zařízením Moonlight 7097.050 (není součástí
dodávky) se automaticky aktivuje pokles výkonu na noční režim. Propojí-li se regulátor pomocí kabelu
7092.300 s dalším regulátorem, je možné připojit a ovládat další čerpadlo, např. k zajištění simulace
vln nebo oscilačního proudění. Pomocí rozdvojovacího kabelového adaptéru 7090.300 lze připojit
třetí regulátor.
Turbelle® stream electronic jsou nízkonapět’ová čerpadla s ochranou SELV s regulovanými otáčkami;
jejich použití je ideální pro vytváření vln nebo pro simulaci odlivu a přílivu v každém akváriu
o objemu 200 až 2.000 litrů (6105) resp. více než 3.000 litrů (6155 a 6255). Jsou vybavena novým
mikroprocesorem řízeným motorem a regulátorem Turbelle®. Elektronický motor automaticky upravuje
svoje otáčky podle zatížení čerpadla a neustále hledá nejvyšší možnouúčinnost při minimální
energetické spotřebě. Čerpadlo je vybaveno ochranou proti zablokování a zadření a také funkcí
Fish Care, která v případě, že čerpadlo nepracuje, otočí jedenkrát vrtulkou každých 20 sekund.
Ovládání všech čerpadel Turbelle® stream electronic je kromě toho možné také Multicontrollerem /
SmartControllerem 7000
®

Turbelle® stream jsou vysoce výkonná vrtulová
čerpadla v originálním 90 mm kulatém designu
zajišt’ující pohyb vody v akváriích a nádržích.
Vyznačuje se 3D směrováním a navzdory
silnému výkonu také kompaktností; skrývá
v sobě moderní technická řešení a přizpůsobí se
akváriu bez negativního vlivu na místní biotop.

pro akvária od 250 do 800 litrů
Průtok: přibližně 6.500 l/h
Spotřeba el. energie: 12 W
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2 m
Rozměry: ø90 mm
Výtlačný otvor: ø50 mm
Magnetický držák (Magnet Holder) s tichou
„Silence” svorkou do síly skla 15 mm.

TUNZE

®

Úsporné, ekologické
a mimořádně tiché

pro akvária od 400 do 1.000 litrů
Průtok: přibližně 8.000 l/h
Spotřeba el. energie: 14 W
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2 m
Rozměry: ø90 mm
Výtlačný otvor: ø50 mm
Magnetický držák (Magnet Holder) s tichou
„Silence” svorkou do síly skla 15 mm.
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STREAM
ELECTRONIC

3D nastavení
TUNZE

ENERGY

SAVING

Obsahuje
magnetický
držák

pro akvária > 3.000 litrů
Průtok: 4.000 až přibližně 15.000 l/h
s Turbelle® Controllerem
Spotřeba el. energie: max. 52 W
Napájecí zdroj: 100-240V / 50-60Hz
Délka kabelu: 5 m
Rozměry: ø90 mm
Výtlačný otvor: ø63 mm
Magnetický držák (Magnet Holder) s tichou
„Silence” svorkou do síly skla 20 mm.

6155.000

393,40 €

Profil proudění vody

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

Včetně
Silence svorky

Turbelle® stream 6255

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

WIDE FLOW
pro akvária > 4.000 litrů
Průtok: 5.000 až přibližně 18.000 l/h
s Turbelle® Controllerem
Spotřeba el. energie: max. 58 W
Napájecí zdroj:100-240V / 50-60Hz
Délka kabelu: 5 m
Rozměry: ø90 mm
Výtlačný otvor: ø70 mm
Magnetický držák (Magnet Holder) s tichou
„Silence” svorkou do síly skla 27 mm.

6255.000

444,80 €
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BEMF
BLDC
MOTOR

TUNZE

MAGNETIC

BEARING

Unequalled in excellence and performance

TUNZE
24 V

Další možnosti napájení čerpadel
Turbelle® electronic – Safety Connector

STREAM3
Customize your stream
Čerpadlo Turbelle® stream 3 vyhovuje dokonale požadavkům dnešní akvaristiky. Je kompaktní,
výkonné, všestranně použitelné a kromě toho absolutně tiché díky speciální hnací jednotce
zakomponované do magnetického lože. Stream 3 se vyznačuje vysokou energetickou účinností
a záruční dobou 5 let!
Nový nadčasový design jej činí v každém akváriu téměř neviditelným. Jeho bezkonkurenčnost však tkví
v ultra tichém chodu – a to i při maximálním výkonu – díky nové magneticky uložené hnací jednotce.
Nastavení výkonu lze provádět od pouhých 3,5 do 50 W v rozmezí 2.500 až 15.000 l/h. Dodává se
společně s Turbelle® Controllerem a 5 m kabelem k čerpadlu. Silence Magnet Holder umožňuje
přichycení v kterémkoliv místě na skle akvária do síly 15 mm. Nová funkce 0,8 Hz FishCare zabraňuje
poraněním ryb a jiných živočichů. Každých 24 hodin spustí čerpadlo automaticky na 8 sekund
zpětný proplach na 30% výkon. Pro větší akvária je možné zvětšit sílu skla až na 20 mm (příslušenství).
Nový směrovač proudu vody zvládá nyní dosah přes 3 metry; ideální pro dlouhá akvária!

performance
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

Čerpadla Turbelle® stream electronic jsou vybavena elektronickým motorem. Mohou být
napájena z jakéhokoliv stejnosměrného zdroje (baterie, solární články) od 10 do 24 V.
K zajištění nepřetržitého napájení čerpadel doporučujeme používat Turbelle® Safety
Connector 6105.500, který obsahuje 4A jištění. Safety Connector zajistí běžný provoz na
sít’ový zdroj TUNZE® a při výpadku proudu přepne automaticky na baterii nebo na zdroj
stejnosměrného napájení.

+

Safety Connector

umožňuje běžný provoz na sít’ový zdroj TUNZE®
a při výpadku proudu přepne automaticky na
baterii nebo na zdroj stejnosměrného napájení.
+

6105.500

-

12 - 24 V
Battery

NEW

50,10 €

Magnet Holder

Univerzální držák pro upevnění do 20 mm síly
skla. Rozměry: ø50 x š.5 mm

6025.500

44,70 €

nanostream® 6055

nanostream® 6095

stream 6105
stream 6155
stream 6150

Nastavitelný a odnímatelný usměrňovač proudění
přizpůsobující podmínky proudění konkrétnímu
akváriu. Stream 3 je tak možné umístit svisle
a diskrétně do rohu ve větší hloubce akvária.

Orientační obrázek,
odchylky jsou možné.

Moonlight Turbelle®

pro Turbelle® stream 3

s fotodiodou. Simuluje 29denní měsíční fázi
a reguluje noční pokles u čerpadel s Turbelle®
Controllerem add-on nebo pomocí Smart
Controller 7000. Vhodné pro všechna čerpadla
Turbelle® electronic s 5kontaktní přípojkou a zdrojem.

6150.300 12,60 €

7097.050

Rozdvojovací kabelový adaptér

1,2 m kabel pro Turbelle® Controller

Směrovač

31,10 €

Velmi odolný PUR kabel (5 m).
Akusticky optimalizovaný nízkofrekvenční vrtulka
dodává nejlepší možný hydraulický výkon.

CIRCULAR

FLOW

Velký sací koš s masivními západkami se dá
snadno sundat a lze jej opatřit ochrannou
mřížkou před malými živočichy, sasankami atd.
Hybridní úchyt formou savky a magnetu.
Eliminace přenosu vibrací silikonovými tlumiči.
Mikroprocesorem řízený motor s inteligentním
monitorováním provozních stavů a špičkovou
výkonovou elektronikou.

spojuje dva Turbelle® Controllery pro paralelní ovládání, avšak navíc lze
připojit ještě Moonlight 7097.050 nebo třetí čerpadlo. Spojuje SmartController
7000 s Turbelle® čerpadel a / nebo TUNZE® LED nebo Moonlight 7097.050.

7090.300

17,30 €

propojuje dva Turbelle® Controllery pro paralelní
ovládání nebo jeden Turbelle® Controller s Multicontrollerem.

7092.300

9,70 €

Počítadlo provozních hodin s LED rozhraním.

horizontální proudění

Magnetické ložisko pro bezkontaktní
radiální uložení eliminuje hlučnost motoru.
Uložení z technické keramiky a velmi
kvalitního umělohmotného materiálu.
Odolný vnější plášt’ ve vysokém lesku.
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vertikální proudění

Sací otvor pro optimální chlazení rotoru.
®

Turbelle® stream 3

pro akvária do 3 000 litrů
Výkon: od 2.500 cca do 15.000 l/h
s Turbelle® Controllerem
Spotřeba: od 3,5 max. do 50 W
Napájecí zdroj: 100-240V / 50-60Hz
Délka kabelu: 5 m
Rozměry (D x Š x V): 93 x 70,6 x 184 mm
Silence Magnet Holder do síly skla 15 mm.
Dodává se ve složení usměrňovač proudu,
ochranná mřížka a směrovač.

6150.000

318,60 €

Řídicí jednotka Turbelle Controller sloužící
k nastavování různých čerpacích výkonů, simulaci
vlnobití, oscilačního proudění, Foodtimeru atd.

Stream Rock

Stream 3 Rock

Nanostream® Rock

pro Turbelle nanostream 6015, 6025,
6045 a 6055. Je vyroben z vysoce
porézní porézní keramiky s funkcí Live
Rock a je vhodný pro sladkovodní
i mořská akvária a vysoký průtokový
objem. Umožňuje dekorativní integraci
proudových čerpadel do akvárií.

se speciálním nástavcem pro
všechny druhy
Turbelle® stream
6095 až 6155. Vyroben z vysoce
porézní keramiky s funkcí Live Rock
a je vhodný pro sladkovodní i mořská
akvária a vysoký průtokový objem.
Umožňuje dekorativní integraci
proudových čerpadel do akvárií.

se speciálním nástavcem pro všechny
druhy Turbelle® stream 3. Vyroben
z vysoce porézní keramiky s funkcí Live
Rock a je vhodný pro sladkovodní
i mořská akvária a vysoký průtokový
objem. Umožňuje dekorativní integraci
proudových čerpadel do akvárií.
Rozměry (D x Š x V): 22 x 18 x 18 cm

6025.250

6200.250

6150.250

®

®

49,00 €

71,60 €

71,60 €

13

Energeticky úsporný a ekologický provoz

298 m3, Musée de la Mer, Biarritz, Francie

Turbelle masterstream jsou čerpadla určená pro trh vysoce výkonných vrtulových čerpadel,
především pro zoologické zahrady, výzkumné ústavy, rehabilitační kliniky, chovné stanice
ryb a řas, avšak existuje také model pro akvaristy s velkými akvárii, kteří pro svoji nádrž vyžadují
výkonný systém proudění s širokým výkonovým rozsahem. Čerpadla Turbelle® masterstream
jsou navržena pro zajištění maximální efektivity při minimální spotřebě energie. Díky novému
elektronickému PM motoru TUNZE® s ochranou SELV pracují čerpadla i při maximálním výkonu
neuvěřitelně tiše a vyžadují přitom výrazně méně energie než běžná vodní čerpadla o stejném výkonu.
®

Srdce čerpadla masterstream tvoří inteligentní
a inovativní mikroprocesorem řízený PMmotor s ochranou SELV od 12 do 24 V.

Úchytky pro upevnění čerpadla na PVC trubici nebo rouru
ø32 mm

Šrouby a matky
odolné proti korozi.
Kryt čerpadla slouží jako
velký nasávací kryt. Sací
plocha je 3,95 krát větší
než plocha výtlačného®
otvoru. Čerpadla Turbelle
masterstream nepotřebují
žádný dodatečný
nasávací kryt.

Turbelle® masterstream 6550

pro akvária > 5.000 litrů
Průtok: přibližně 30.000 - 50.000 l/h
Rychlost proudění: 0,8 - 1,3 m/s
Spotřeba el. energie: max. 110 W
Napájecí zdroj: 100-240V / 50-60Hz / 12V DC
Délka kabelu: 10 m
Rozměry (D x Š x V): 340 x 165 x 227 mm
Výtlačný otvor ø125 mm
Upevnění na trubce ø32 mm

6550.000

TUNZE

12 V
24 V

ENERGY

SAVING

Vrtulová
technologie

1.432,70 €

Výkon pod kontrolou

Turbelle masterstream mají elektgronickou regulaci otáček pomocí Turbelle Controlleru / Multicontrolleru / SmartControlleru 7000. Nejlépe se dají využít pro vytváření proudění vody, simulování
příboje nebo odlivu a přílivu.
®

®

12V čerpadla vhodná pro bazény

Turbelle masterstream 6560

12V technologie pro akvária > 10.000 litrů
Průtok: 30.000 - přibližně 60.000 l/h
Rychlost proudění: 0,8 - 1,5 m/s
Spotřeba el. energie: max. 110-140 W
Napájecí zdroj: 100-240V / 50-60Hz / 12-14V DC
Délka kabelu: 10 m
Rozměry (D x Š x V): 340 x 165 x 227 mm
Výtlačný otvor: ø125 mm
Upevnění na trubce ø32 mm
Dodáváno s Wavecontrollerem 7092

6560.000

100% vhodný
pro mořskou
vodu, titan a
umělá hmota

Nízká teplota
motoru

2.636,60 €

Turbelle® masterstream 6580

pro akvária > 20.000 litrů
Průtok: 45.000 - přibližně 80.000 l/h
Rychlost proudění: 1,1 - 2,0 m/s
Spotřeba el. energie: 290-420 W
Napájecí zdroj: 100-240V / 50-60Hz / 24-30V DC
Délka kabelu: 10 m
Rozměry (D x Š x V): 340 x 165 x 227 mm
Výtlačný otvor: ø125 mm
Upevnění na trubce ø32 mm
Dodáváno s Wavecontrollerem 7092

6580.000

2D nastavení

Ochrana SELV

3.408,50 €
Regulovatelný
počet otáček,
simulace vln,
přílivu a odlivu

6580.002

3.579,00 €

Magnet Holder (magnetický držák) masterstream

(pat. č. 20 2005 003 170) je specielně vyvinut pro Turbelle® masterstream,
do síly skla 30 mm. Skládá se ze tří vzájemně spojených magnetů se
silikonovým tlumením, je zalitý ve speciální hmotě, nerezaví a neovlivňuje
tak negativně akvarijní biotop.

6508.500

281,00 €

Model 6560 v 12-V provedení o výkonu 60.000 l/h je speciálně navržen pro plavecké bazény a velká akvária.

100% odolnost proti korozi
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Všechny části čerpadla jsou z ASA, POM obohaceného PA6.6. Kabel s PU pláštěm, osa motoru z titanové
slitiny, motor a elektronika zalité v PU pryskyřici.

Bez externí řídicí jednotky

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

Bezproblémový provoz i při výpadku proudu

Čerpadla Turbelle® masterstream mohou se Safety Connectorem 6515.500 fungovat na jakýkoliv
stejnosměrný zdroj napájení (baterie, solární články) od 11 do 24 V. Safety Connector umožňuje
běžný provoz se zdrojem TUNZE® a v případě výpadku proudu přepíná automaticky na baterii nebo
na zdroj stejnosměrného napájení.

PROPELLER

TECHNOLOGY

®

stejné jako 6580.000
Délka kabelu: 15 m místo 10 m

Performovaná vrtule s nízkými
otáčkami a titanovou osou.

ELECTRONIC

PM-MOTOR

TUNZE

Turbelle® masterstream 6580 – 15 m
Usměrňovač proudu
ø125 mm s integrovanou
bezpečnostní ochranou
podle EN 60335-1.

TUNZE

.
.
.
t strea
in thie
ms
shado
ws

MASTERSTREAM

Na malém příkladu Turbelle® masterstream 6580 (80 m³/h – 420 W) si ukážeme, že při
optimálním proudění vody jsou možné enormní úspory ve spotřebě energie:
Obsah akvária: 60 m³, pro pohyb vody je zvoleno běžné odstředivé čerpadlo (32 m³/h –
2.200 W). Při ročním provozu 8.760 hodin a ceně 0,28 EUR za kilowatthodinu činí tato
úspora 4.366 EUR za rok.

Power Supply Box

je spínací skříňka s krytím IP33 (IEC 60529). Je chráněná proti nárazům
předmětů větších než 2,5 mm, proti kapkám vody dopadajícím pod
úhlem až 60° vůči vertikále. Tato ochranná skříňka je speciálně určena
pro napájecí zdroj Turbelle® masterstream 6560 a 6580 a je vybavena
postranním vypínačem, větrákem a DIN přípojnicí.
Rozměry (D x Š x V): 375 x 375 x 225 mm

6515.245

584,80 €

+
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E-JET

Neporazitelný systém – čerpadla Turbelle® s elektronickým motorem a Turbelle® Controller vám
umožní napodobit v akváriu proudění vody, jaké panuje kolem skutečných mořských útesů. TUNZE®
Controllery se zaměřují na to podstatné a důležité. S jejich pomocí v akváriu snadno napodobíte
následující profily proudění vody:

Turbelle® e-jet jsou výkonná odstředivá čerpadla. Mají vrtulku s definovaným směrem otáček a vytvářejí
tak vodní paprsek bez nežádoucích smykových sil. Vyznačují se poloviční spotřebou než běžná
akvarijní čerpadla. Jejich moderní synchronní motor s elektronicky řízeným startem splňuje aktuální
technické požadavky a nabízí vysokou spolehlivost při minimální údržbě a spotřebě. Nevšední design
a magnetický držák umožňují nastavení ve 3D a snadnou instalaci v kterémkoliv místě v akváriu.
Nahrazují bez modifikací veškerá čerpadla Turbelle® powerhead / electronic vyrobená od roku 1988.
Turbelle® e-jet mohou být upevněna samostatně na stěně akvárií jako proudová nebo filtrační
čerpadla. Jsou proto dodávána s magnetickým držákem, plastovým nástavcem, usměrňovačem
proudu a filtrační patronou.
Mohou se bez držáku, plastového nástavce a usměrňovače proudu montovat rovněž do Comline®
filtrů. V tom případě je nutné odstranit horní kryt bloku motoru.
TUNZE
e-jet

Tabulka výkonnosti e-jet čerpadla
Tato tabulka obsahuje toleranci od +/- 5%.

ELECTRONIC

V/m
1,5

PM-MOTOR
START

TUNZE

1,0
ENERGY

SAVING

0,5

0

1605
0

3005

Malé zahřívání motoru,
vysoká efektivita

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 l/h

Turbelle® e-jet 1605

Magnetické rotory
ve vodním filmu jsou
tiché a nepodléhají
rychlému opotřebení

Průtok: 1.600 l/h
Výtlak: 1,1 m
Spotřeba el. energie: 12 W
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2 m
Rozměry: ø98 x 100 mm
Přívod: ø25 mm / vývod: ø25 mm
Magnetický držák (Magnet Holder) do síly
skla 15 mm.

1605.000

Titanová osa

97,90 €

Turbelle® e-jet 3005

Průtok: 3.150 l/h
Výtlak: 1,2 m
Spotřeba el. energie: 22 W
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2 m
Rozměry: ø98 x 100 mm
Přívod: ø25 mm / vývod: ø25 mm
Magnetický držák (Magnet Holder) do síly
skla 15 mm.

+

3005.000
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Pot Filter 820

Sací otvor čerpadla
bez ložisek

Regulace LED osvětlení (light control) –
Multicontroller 7097 / SmartController 7000

Samostatné nastavení barevných kanálů připojeného LED osvětlení TUNZE®,
včetně východu a západu slunce, možnosti úprav podle ročních období,
měsíčního svitu, simulace blesků za bouře, desedimentační funkce
a demosvětlo pro každý světelný kanál.
®

Oscilační ®proudění (oscillating current) s Waveboxem nebo čerpadly Turbelle –
Turbelle Controller / Multicontroller / SmartController 7000

U Turbelle® Controlleru / Multicontrolleru / SmartControlleru 7000 a Multicontrolleru 7097 mohou Wavebox nebo čerpadla Turbelle® využívat čerpací
kanály jako Wavecontroller pro provoz v součinnosti nebo proti sobě. Tato
funkce zahrnuje ještě automatické vyhledávání rezonanční frekvence a lze ji
navíc kombinovat se simulací vlnobití či přílivu a odlivu.

Bouře zbavující sedimentů (storm cycle) –
Multicontroller 7097 / SmartController 7000

Stejně jako je tomu v přírodě, mělo by se i akvárium pravidelně zbavovat
kalů. Tuto automatickou funkci je možné naprogramovat Multicontrollerem /
SmartControllerem 7000 a spolupracující čerpadla pak dokonale a velmi
efektivně vše zařídí.

Noční provoz
(nightmode) –
®
Turbelle Controller / Multicontroller / SmartController 7000

Výkon čerpadel Turbelle® se na noc snižuje. Stejně jako v podmínkách
mořských útesů pak může plankton a drobní živočichové vystoupat vzhůru
a proniknout do životního prostoru živočichů aktivních přes den.

Simulace měsíčních fází (moonlight) –
®
Turbelle Controller / Multicontroller / SmartController 7000

Controllery a Moonlight Turbelle® s fotodiodou 7097.050 mají v sobě zahrnutou
simulaci svitu měsíce pomocí bílého LED osvětlení a nastavitelné 29denní
fáze měsíce.

Klid na krmení (foodtimer) –
®
Turbelle Controller / Multicontroller / SmartController 7000

Všechny Controllery umožňují vypnout stiskem jediného tlačítka všechna
čerpadla za účelem krmení. Po 1 až 15 minutách (hodnota se dá nastavit) se
čerpadla automaticky opět spustí.

Simulace přílivu a odlivu (interval) –
Multicontroller / SmartController 7000

®

Nahrazuje všechny Turbelle
powerhead / electronic
vyráběné od roku 1988

137,50 €

Čerpadla se střídavě zapínají a vypínají. Útes je omýván z obou stran, přičemž
dobu, po kterou mají čerpadla pracovat, lze nastavit v rozmezí od 1 minuty do
12 hodin.

Simulace vlnobití (pulse only) –
®
Turbelle Controller / Multicontroller / SmartController 7000

Nastavením výkonu čerpadla Turbelle® na max. a min. a dobou impulzu lze
dosáhnout rychlého resp. pomalého pohybu vody jako při přírodním vlnobití
v hloubce jednoho metru pod vodní hladinou.

Náhodné proudění (random flow) –
Multicontroller / SmartController 7000

Dochází k němu při současné simulaci vlnobití a sekvenčního zapínání
čerpadel. U některých speciálních útesů může tato kombinace vyvolat
zajímavý pohyb vody (příboj).

Cartridge 870

filtrační zvon o ø95 x 171 mm.

0820.000

Měření
a regulace

CONTROLLER

náhradní filtrační patrona pro akvarijní uhlí
nebo jemnou filtrační vatu o ø80 x 115 mm.

33,60 € 0870.000

21,80 €

Cartridge 871

Patrona pro střední nebo hrubou filtrační
vatu o ø80 x 115 mm.

0871.000

21,70 €

Postupné zapínání čerpadel (sequential) –
Multicontroller 7097

Čerpadla Turbelle® se spouští postupně, což vytváří mohutnějící proudění.
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Turbelle Controller add-on
®

Turbelle® Controller je ovladač pro všechna čerpadla Turbelle® s elektronickým
motorem pro nastavení různého čerpacího výkonu – především pro modely bez
zabudovaného Turbelle® Controlleru. Současně umožňuje simulaci vln, oscilační
proudění, automatické vyhledávání rezonanční frekvence při oscilačním proudění
a vybaven je rovněž funkcí Foodtimer. Po propojení regulátoru Turbelle® se zařízením
Moonlight 7097.050 (není součástí dodávky), se automaticky aktivuje pokles výkonu
na noční režim. Spojíli se regulátor pomocí kabelu 7092.300 s dalším regulátorem,
je možné připojit a ovládat další čerpadlo, např. k zajištění simulace vln nebo
oscilačního proudění. Pomocí rozdvojovacího kabelového adaptéru 7090.300 lze
připojit třetí regulátor.

7090.000

48,30 €

CONTROLLER
Transparentní chráněné
pouzdro z polykarbonátu.
Držák na stěnu.
Indikace výkonu čerpadla.

7000

Měření
a regulace

CONTROLLER

SMART

Zobrazení teploty, pH nebo redox potenciálu.

Multicontroller 7095

TUNZE Multicontroller 7095 je digitální řidicí jednotka pro všechna čerpadla
Turbelle® s elektronickým motorem. V akváriu simuluje různé podmínky mořského
proudění, obsahuje měsíční LED světlo s 29denní měsíční fází a může řídit až osm
Turbelle® čerpadel. Přehledný ovládací panel s voděodolnou fóliovou klávesnicí
a ovládacími tlačítky zaručuje perfektní obsluhu vycházející z praktických potřeb.
Výkon ovládaných čerpadel je možné sledovat od 30% do 100% na LED displeji.
Všechny přípojky pro čerpadla jsou na spodní straně přístroje.
Při výpadku proudu zůstává veškeré nastavení uloženo a po obnovení dodávky
elektřiny pokračuje Multicontroller ve zpracování programu tam, kde skončil.
Dodání vč. 4 propojovacích kabelů 7092.300 a fotobuňky. Umožňuje ovládat
přírodní proudění ve vodě pomocí až čtyř Turbelle® čerpadel, resp. spolu
s rozdvojovacím kabelovým adaptérem 7090.300 až osmi Turbelle® čerpadel.
Rozměry (D x Š x V): 100 x 40 x 195 mm
®

7095.000

262,70 €

Touchpad chráněný proti stříkající vodě
a vybavený ochranou před nebezpečným
dotykem / dětská pojistka.
WIFI inside (pro všechny OS).
Provozní indikátor pro čerpadla.

Čtyři konektory „3 v 1” pro čerpadla /
LED / spínací zásuvky / ventily.
Napájení.
Vstup pro pH sondu nebo pro redox sondu.
TUNZE

TUNZE

Teplotní sonda.
ALL-IN-ONE

SOLUTION

HIGH PRECISION

MEASUREMENT

TUNZE

WEB
INTERFACE

SmartController 7000

Dodávka obsahuje:
SmartController, teplotní sondu,
4 spojovací kabely, sadu pro uchycení.
Vhodné pro koncových zařízení s WiFi a prohlížečem.
Rozměry bez uchycení (D x Š x V): 133 x 33 x 116 mm

Příklad 1:

2 čerpadla Turbelle stream 6105
(2 x 13.000 l/h) s Multicontrollerem 7095.
Pro akvária od 500 do 3.000 litrů,
simulace vln, simulace přílivu a odlivu,
pauza na krmení a noční zklidnění.
®

7000.000

Příklad 2:

4 čerpadla Turbelle stream 6105
(4 x 13.000 l/h) s Multicontrollerem 7095.
Pro akvária od 1.000 do 6.000 litrů,
simulace vln, simulace přílivu a odlivu,
pauza na krmení a noční zklidnění.
®

Multicontroller 7097 USB
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Multicontroller 7097 je řídící jednotka pro všechna Turbelle® čerpadla s elektronickým
motorem a TUNZE® LED. Nastavuje a programuje se z počítače přes USB konektor.
Obsahuje mikroprocesor s pamětí a vnitřními hodinami reálného času. Ve
spolupráci s čerpadly Turbelle® může Multicontroller 7097 napodobovat veškeré
podmínky proudění vody v mořském akváriu, simulovat pohyb vln, příliv a odliv,
reprodukovat oscilační proudění vody, noční zklidnění vody, bouři, a napodobovat
ročního období atd. Také TUNZE® LED mohou být připojeny na samostatné ovládání
barevných kanálů, východu a západu slunce, napodobení ročních období,
měsíčního světla atd. Jako alternativa zapínání a vypínání dalších akvarijních
světel může být instalovaná další samostatná zásuvka. Multicontroller 7097 má
čtyři výstupy, prostřednictvím kterých může např. ovládat dvě TUNZE® čerpadla
a dvě TUNZE® LED. S využitím dvou rozdvojovacích kabelových adaptérů 7090.300
lze ovládat celkem 6-8 jednotek TUNZE®.
Dodávka obsahuje: Multicontroller, 5 m USB kabel, 4 připojovací kabely. Vhodný
pro Windows až Win10. Předpoklad: PC s přístupem na internet.
Rozměry (D x Š x V): 120 x 31 x 56 mm

7097.000

162,30 €

321,30 €

TUNZE® SmartController 7000 integruje v jediném přístroji všechny důležité funkce nutné k zajištění
přírodních podmínek v akváriu. K tomu byla dosud zapotřebí celá řada řídicích a regulačních
systémů, jejichž vzájemné sladění často neumožňovalo dosáhnout kýženého funkčního efektu.
Předností nového a nekomplikovaného řešení „vše v jednom” od firmy TUNZE® je snadná manipulace,
přehlednost a pohodlné umístění v jakémkoli akvarijním nábytku nebo na stěně.
SmartController 7000 může ovládat všechna elektronická čerpadla Turbelle® a také LED, spínací
zásuvky a ventily TUNZE®. Dále pak měří a reguluje teplotu, pH a redox potenciál. Poskytuje komfortní
nastavení prostřednictvím webového rozhraní a pomocí jakéhokoliv koncového zařízení umožňujícího
komunikaci přes WiFi a vybaveného libovolným prohlížečem. Základní nastavení je ale také možné
rychle a snadno provádět i bez připojení k WiFi z ovládacího panelu.
Ve spolupráci s čerpadly Turbelle® lze v akváriu reprodukovat komplexní podmínky mořského
proudění. Ve spolupráci s LED světly TUNZE® lze přesně simulovat denní podmínky stejně jako v přírodě
a synchronně s čerpadly. Navíc je zde možnost upravovat jas LEDek v závislosti na ročních obdobích.
Hodiny reálného času jsou zabezpečeny proti výpadkům napájení a časomíra tak funguje i při
výpadcích proudu a bez rizika vybití baterie.
SmartController 7000 je schopen udržovat konstantní teplotu a ovládat topení nebo chlazení.
Galvanicky oddělené měření pH zaručuje v každém okamžiku přesný výsledek měření, a to
nezávisle na všech ostatních připojených elektronických zařízeních. SmartController 7000 přímo
ovládá magnetický ventil a tím hladinu CO2 pro udržení konstantní hodnoty pH v akváriu nebo v Ca
reaktoru; při redox a ozonové regulaci ovládá spínací zásuvku.
Při výpadku proudu neovládá SmartController 7000 žádný z výstupů. Jsou-li proudová čerpadla
připojena na Safety Connector 6105.500, musí být SmartController 7000 připojen rovněž na některý
Safety Connector.
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CONTROLLER

7000

pH/CO2
SMARTCONTROLLER
pH/CO2 SmartController

pH/CO2 SmartController je sestava skládající se ze SmartControlleru 7000
a následujícího příslušenství:
- 7070.200 CO2 Valve Set včetně zpětného ventilu a hadice
- 7070.110 skleněné pH elektrody
- 7040.130 ústojný roztok pro pH 5 a 7
- 7070.300 pH/mV držák elektrody

7070.000

489,10 €

7097.050

31,10 €

spojuje dva Turbelle® Controllery pro paralelní
ovládání, avšak navíc lze připojit ještě Moonlight
7097.050 nebo třetí čerpadlo. Spojuje
SmartController 7000 s Turbelle® čerpadel a / nebo
TUNZE® LED nebo Moonlight 7097.050.

7090.300

propojuje
dva
Turbelle®
Controllery pro paralelní ovládání
nebo jeden Turbelle® Controller
s Multicontrollerem.

17,30 €

7092.300

obsahuje CO2 ventil 8 V poniklované, zpětný ventil, hadice 3 m a propojovací kabel pro
další čerpadlo / LED na SmartControlleru 7000.

7070.200

63,90 €

Controlled Power Socket

Zásuvka může být použita k zapnutí ohřívač, chladící jednotka nebo ozone zařízení
na SmartControlleru 7000, max. 1.800 W při odporové zátěži (900 W / 115 V), včetně
propojovací kabel pro další čerpadlo / LED na SmartControlleru 7000

7070.120

64,80 €

Safety Connector

umožňuje běžný provoz na sít’ový zdroj TUNZE® a při výpadku proudu přepne automaticky
na baterii nebo na zdroj stejnosměrného napájení.

6105.500

50,10 €

pH / mV držák elektrody
7070.300
26,40 €

7040.130

pH elektroda 7070.100

plast, BNC spojka, délka kabelu 2 m,
vhodná pro 7070.000 nebo pro
všechny běžné pH metry.

7070.100

Skleněná, BNC spojka, délka kabelu
2 m, vhodná pro 7070.000 nebo pro
všechny běžné pH metry.

12,50 €

7070.110
mV elektroda

104,10 €

skleněná, BNC spojka, délka kabelu
2 m, vhodná pro použití s mV metrem
7075.000, 7000.000 nebo pro všechny
běžné mV metry.

pro pH-, mV- a vodivostní elektrody.

7040.200

92,90 €

pH elektroda 7070.110

Čisticí roztok

7,50 €

pH / CO2
SYSTEMS
7055.100

Redox Controller

Redox Controller je sestava skládající se ze SmartControlleru 7000
a následujícího příslušenství:
- 7070.120 Controlled Power Socket
- 7055.100 skleněná mV elektroda
- 7070.300 pH/mV držák elektrody
- 7075.150 Redox Test Solution +475 mV, 50 ml
Každá část v samostatném balení. Nastavení je možné jen přes WiFi.

584,90 €

9,70 €

CO2 Valve Set

Pro všechny pH metry.

7075.000

1,2 m kabel pro
Turbelle® Controller

Rozdvojovací kabelový adaptér

Tekutina pro nastavení
pH 5 a 7

REDOX
CONTROLLER

+

s fotodiodou. Simuluje 29denní měsíční fázi a reguluje noční pokles u čerpadel
s Turbelle® Controllerem add-on nebo pomocí SmartController 7000. Vhodné pro
všechna čerpadla Turbelle® electronic s 5kontaktní přípojkou a zdrojem.

Měření
a regulace

SMART

Moonlight Turbelle®

151,10 €

Redukční ventil

Přesné zařízení s jemným nastavením,
pro běžné CO2 láhve, závit podle
DIN 477 (USA provedení - závit CGA 320).
Montáž bez nářadí, přesné nastavení,
dva manometry, přetlakový ventil.
Made in Germany.

7077/3

CO2 láhev 2,0 kg, bez náplně

Vybavena podstavcem a držákem.
Tlakový píst vyhovuje evropské normě p0685
a ventil láhve má závit M21,8 x ¼” podle DIN 477.
Z bezpečnostních důvodů se dodává bez náplně.

120,60 €

7028.000

7070.400

386,10 €

96,80 €

herheit
Sic
s

12V
l

Regulátor teploty je sestava skládající se ze SmartControlleru 7000 a příslušné
zásuvky, Controlled Power Socket 7070.120 v samostatném balení.

Obsahuje CO2 ventil 12 V poniklované,
zpětný ventil, hadice 3 m, napájecí
zdroj 12 V.

voltage —
ow

CO2 Valve Set

Temperature Controller

safety

7079.200

—
ng

TEMPERATURE
CONTROLLER

inspannu
kle

20

CO2 Diffuser

100,90 €

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

7074.500

42,00 €
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TUNZE® Comline® otevírá cestu k mimořádně
efektivním, nadčasově funkčním, propracovaným a designově vizionářským
kompaktním akvaristickým potřebám.
Comline® je víceúčelová produktová řada:
Hloubková filtrace s odsáváním z vodní
hladiny, filtrace s podporou vrtulky,
separace proteinové složky na principu
„flash skimming” a s tím ruku v ruce jdoucí
miniaturizace navozují přirozené prostředí
v akváriu. Cíl je stále stejný: co nejvyšší
výkon na co nejmenší ploše. I když produkty
Comline® všechny tyto podmínky splňují,
optický klid v akváriu zůstává neměnný.
Dnes již není nutné akvarijní techniku v akváriu
skrývat; je jeho součástí. Odstraňování
veškerého organického balastu z prostředí
akvária probíhá efektivně a přímo bez
jakýchkoliv
mezistupňů,
hydraulické
trasy jsou krátké a přímé. Riziko přetečení
je rovno téměř nule. Tato beze zbytku
efektivní technologie umožňuje výrazně
minimalizovat technologickou a současně
i energetickou náročnost.

Claude Hug

Design & development

3161
NANOFILTER
Filtr Comline® 3161 je velmi kompaktní a tichý vnitřní filtr v Comline® designu se dvěma komorami,
odsáváním z hladiny a odsáváním ze dna a určený pro sladkovodní a mořská nanoakvária od
30 do 100 litrů. Současně je také čistým hladinovým filtrem používaným konkrétně při odstraňování
organických nečistot z velkých akvárií do objemu 1.000 litrů. V takovýchto akváriích, často bez
možnosti vypouštění, může filtr Comline® 3161 zajistit velmi účinnou povrchovou filtraci a přitom
má jen nepatrné prostorové nároky. Jeho součástí je energeticky úsporné regulovatelné čerpadlo
Comline® 900, jehož výkon lze pro malá akvária snížit, u větších akvárií pak odpovídajícím způsobem
výkon zvýšit. Součástí uchycení filtru Comline® 3161 je Silence Magnet Holder do síly skla 10 mm; filtr
na sklo přiléhá prostřednictvím silikonových tlumičů a na akvárium tak nepřenáší žádné vibrace. Pro
větší akvária je možné zvětšit sílu skla až na 15 mm (příslušenství).
Předkomora filtru s podílem asi 15 % na celkovém průtoku vody je dostatečně prostorná, aby pojala
nanotopení nebo biologický materiál u nanoakvárií, ale také pH sondy nebo teplotní sondy ve větších
akváriích. Hlavní komora je určena pro filtrační vatu nebo jakýkoliv jiný druh filtračního média, obsahuje
7
také filtrační houbičku a dá se snadno vyjmout. Filtr Comline® 3161
1
se dodává kompletně připravený k montáži včetně filtračních médií.

Filtry

COMLINE

®

8

6

Comline® Nanofilter 3161

2

pro sladkovodní a mořská akvária od 30 do 100 litrů v závislosti na vytíženosti
nádrže (filtry pro nanoakvária) nebo do 1.000 litrů (hladinové filtry).
Variabilní výkon čerpadla od 250 do 850 l/h.
Spotřeba: 2,5 - 4,5 W, 230V/50Hz (115V/60Hz)
Max. hloubka ponoru: cca 160 mm
Rozměry (D x Š x V): 115 x 60 x 175 mm
Uchycení magnetickým držákem „Silence Magnet Holder” do síly skla 10 mm.

3161.000

3

48,90 €
5

4

1 Otočné povrchové odsávání umožňuje umístění filtru v kterémkoli rohu akvária.

Dva díly se nasazují.

2 Upevnění patentovaným magnetickým držákem „Silence Magnet Holder” do síly skla 10 mm.
3 Předkomora pro nanotopení, sondy nebo biomateriál.
4 Odsávání ze dna (15 % výkonu čerpadla) pro zachytávání částic ve vodním sloupci.
5 Regulovatelné energeticky úsporné čerpadlo Comline® s variabilním výkonem

v rozmezí 250 a 850 l/h, spotřeba 2,5 - 4,5 W.

6 Hlavní komoru (85% výkonu čerpadla) s filtračním objemem 250 cm³ lze plnit jakýmkoli

druhem volné mikro a makrovaty, volného aktivního uhlí a dalšími filtračními médii.

7 Kryt filtru nad hlavní komorou pro snadnou výměnu filtru.
8 Zadní kryt může zůstat pro sondy nebo topení zavřený.
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impressively
minimalistic

+

Micro wadding, 60 g
0872.010
3,90 €

Quickphos 750 ml
0910.000
23,20 €

Ionic Carbon 300 ml
0950.000
18,40 €

Macro wadding, 250 g
0873.010
6,40 €

Silphos 400 g
0920.000

Filter Carbon
0870.901

38,20 €

6,90 €
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COMLINE

®

Comline® Filter 3162 je vnitřní filtr na mořskou a sladkou vodu, pro akvária od 60 do 400 litrů, s odsáváním
nečistot ze dna i z hladiny vody v akváriu. Variabilní výkon od 250 do 850 l/h, patentovaný magnetický
držák (Magnet Holder) do síly skla 12 mm. Může být doplněn topením s výkonem až 75 W, TUNZE®
Osmolátorem® a dalším magnetickým držákem (Magnet
Holder). Comline® Filter 3162 dodávaný včetně filtračních
materiálů a sáčku na aktivní uhlí nebo jiné filtrační materialy.

3163
STREAMFILTER
Comline® Streamfilter 3163 je vnitřní vrtulovým čerpadlem poháněný filtr určený k filtraci vody a vytváření
vodních proudů ve sladkovodním i mořském prostředí v akváriích o objemu 60 až 400 litrů v závislosti
na vytíženosti nádrže, se sáním ze dna nebo z vodní hladiny, s čerpadlem Turbelle® nanostream®
o výkonu 1.800 l/h a patentovaným magnetickým držákem na sklo o síle až 12 mm. Může být
doplněn o regulovaným ohřevem do 75 W, TUNZE®
Osmolátorem® a dalším magnetickým držákem.
Comline® Streamfilter 3163 je připraven k okamžitému
Možnost dovybavení regulovaným
ohřevem do 75 W upevněném
použití včetně filtračních médií a filtračního
na krytu. Bez rizika poranění
vaku na aktivní uhlí nebo jiné filtrační materiály.

Možnost dovybavení regulovaným ohřevem do 75 W
upevněném na krytu. Bez rizika poranění popálením
pro obyvatele akvária.

popálením pro obyvatele akvária.

Funkce odsávání
biologického odpadu
z vodní hladiny.

®

Možnost rozšíření o Osmolátor
3155 pro doplňování odpařené
vody s umístěním na krytu filtru.

®

Comline design:
praktická obsluha,
elegantní a diskrétní
v akváriu.

Funkce odsávání
biologického odpadu
z vodní hladiny.

Upevnění pomocí
patentovaného magnetického
držáku (Magnet Holder)
do síly skla 12 mm.

Velký objem filtrační hmoty cca
780 cm³, vhodný pro mikro
a makrovatu, aktivní uhlí nebo
jiné filtrační materiály.

Velký objem filtrační hmoty
cca 780 cm³, vhodný pro
mikro a makrovatu, aktivní uhlí
nebo jiné filtrační materiály.

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

®

Comline design:
praktická obsluha,
elegantní a diskrétní
v akváriu.

Comline® Streamfilter 3163

pro sladkovodní a mořská akvária od 60 do 400 litrů (podle množství obyvatel v akváriu)
Výkon čerpadla: 1.800 l/h
Spotřeba el. energie: 3,5 W, 230V/50Hz (115V/ 60Hz)
Max. ponorná hloubka: cca 230 mm
Rozměry (D x Š x V): 110 x 90 x 255 mm
Připevnění pomocí magnetického držáku (Magnet Holder) do síly skla 12 mm.

pro sladkovodní a mořská akvária od 60 do 400 litrů (podle množství obyvatel v akváriu).
Variabilní výkon čerpadla: od 250 do 850 l/h
Spotřeba el. energie: 2,5 - 4,5 W, 230V/50Hz (115V/60Hz)
Max. ponorná hloubka: cca 230 mm
Rozměry (D x Š x V): 110 x 90 x 255 mm
Připevnění pomocí magnetického držáku (Magnet Holder) do síly skla 12 mm.
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Regulované odsávání
těžších částic a sedimentů
ze dna akvária.

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

Comline® Filter 3162

+

Možnost
rozšíření
®
o Osmolátor 3155 pro
doplňování odpařené vody
s umístěním na krytu filtru.

Upevnění pomocí
patentovaného magnetického
držáku (Magnet Holder)
do síly skla 12 mm.

Regulované odsávání
těžších částic a sedimentů
ze dna akvária.

3162.000

+

3163.000

69,10 €

Micro wadding, 60 g
0872.010
3,90 €

Micro wadding, 60 g
0872.010
3,90 €

80,80 €

Ionic Carbon 300 ml
0950.000
18,40 €

Quickphos 750 ml
0910.000
23,20 €

Macro wadding, 250 g
0873.010
6,40 €

Macro wadding, 250 g
0873.010
6,40 €

Quickphos 750 ml
0910.000
23,20 €

Ionic Carbon 300 ml
0950.000
18,40 €

Filter Carbon
0870.901

Silphos 400 g
0920.000

Pěnová vložka
3162.200

Pěnová vložka
3162.200

Silphos 400 g
0920.000

Filter Carbon
0870.901

6,90 €

Filtry

3162
FILTER

38,20 €

5,40 €

5,40 €

38,20 €

6,90 €

25

COMLINE

®

Praktický rychlofiltr
pro jakékoliv akvárium …

Comline® Multifilter 3168 je mechanický rychlo-filtr pro akvária
od 200 do 500 litrů, kompletně připravený k instalaci s filtrační
patronou určenou k rychlé výměně, Comline Pump 2000 a tichým
magnetickým „Silence” držákem (Silence Magnet Holder). Filtr může
nasávat vodu ze dna i z povrchu vodní hladiny, jeho filtrační kapacita
se dá snadno nastavit v rozmezí od 500 do 2.200 l/h. Pro doplňování
odpařené vody se dá Osmolator® 3155 instalovat přímo na kryt filtru.
Místo dodávané filtrační patrony 0800.010 mohou být použity patrony
s filtračním uhlím 0800.030 nebo doplňované filtrační patrony 870 /
871 na uhlí, Quickphos, Silphos nebo vatu.

REEFPACK
V mořském akváriu jsou používány filtry, odpěňovače a biologické know how; přírodní podmínky
jsou splněny tehdy, jestliže je podávání a odstraňování krmiva udržováno v rovnováze. V praxi
to znamená, že škodlivé látky, které do vody zanáší jeden živočišný druh (např. ryby), jsou jiným
druhem (např. korálnatci, drobnými živočichy) zužitkovány, popř. odstraňovány za pomoci
vhodných technických zařízení (např. filtry, odpěňovači) a tím zneškodněny.

Filtry

3168
MULTIFILTER
®

Výměna vody
s Comline® Reefpack:
Dosud bylo téměř nemožné
úspěšně provozovat akvaristiku
bez časté výměny vody. Ucelený
a efektivně pracující filtrační systém
Reefpack dnes umožňuje snížit
četnost výměn vody na minimum
a současně v akváriu udržet
konstantní parametry vody.

… je také univerzální vnitřním
filtrem pro všechna filtrační média
Stačí jen vyměnit dvě části (jsou standardně součástí dodávky) a z Multifiltru se stane univerzální vnitřní filtr s filtračním objemem 1.200 cm³.
Ten může být doplňován mikro- a makrovatou, aktivním uhlím nebo
jiným filtračním materiálem, začleněn do akvária o objemu 200 až
500 litrů jako hlavní filtr, ale i jako doplňkový filtr pro cílené filtrování
(aktivní uhlí, zeolit, atd.), ve větších akvárijích. Silikonové vložky
zabraňují přenosu vibrací na sklo akvária.

Comline® Reefpack 100

Pro mořskovodní nanobiotopy o objemu 30 až 100 litrů.
Spotřeba jen 7 W pro všechny komponenty, 230V/50Hz (115V/60Hz).
• Comline® DOC Skimmer 9001 odpěňovače
• Comline® Filter 3161 pro mechanická a chemická filtrace,
s možností doplňování všech druhů filtračních médií.
• Makro vata 0873.010
• Zásobník 5002.100 o objemu 13 litrů, slouží jako zásobárna
doplňované vody.
• Magnetický držák (Silence Magnet Holder) do síly skla 10 mm.
Rozměry (D x Š x V): 115 x 123 x 215 mm

Comline® Multifilter 3168

pro sladkovodní a mořská akvária od 200 do 500 litrů (podle množství obyvatel
v akváriu).
Variabilní výkon čerpadla: od 500 do 2.100 l/h
Spotřeba el. energie: 10 - 18 W, 230V/50Hz (115V/60Hz)
Ponorná hloubka: cca 270 mm až 290 mm v akváriu a min. 250 mm ve filtrační skříni
Rozměry s magnetickým držákem (Magnet Holder) (D x Š x V): 140 x 110 x 300 mm
Magnetický držák (Silence Magnet Holder) do síly skla 15 mm.

3168.000

149,60 €

Comline® Reefpack 250

132,90 €

+
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0100.000

Osmolátor®

Řídicí jednotka pro udržování stálé vodní hladiny se dvěma
senzory, pro umístění ve filtrační skříni, v Comline® filtrech
nebo na skle akvária.
Obsah dodávky: Připravený k použití se zdrojem 12 V,
dopouštěcí čerpadlo, hadice, magnetický držák (Magnet
Holder) pro senzory.

3155.000

Pro mořskovodní nanobiotopy o objemu 60 až 250 litrů.
Spotřeba jen 8,5 W pro všechny komponenty, 230V/50Hz (115V/60Hz).
• Comline® DOC Skimmer 9004 odpěňovače
• Kruhové proudění vody díky úspornému čerpadlu s variabilním výkonem
od 250 do 850 l/h.
• Comline® Filter 3162 pro mechanická a chemická filtrace,
s možností doplňování všech druhů filtračních médií.
• Makro vata 0873.010
• Zásobník 5002.100 o objemu 13 litrů, slouží jako zásobárna
doplňované vody.
• Magnetický držák (Silence Magnet Holder) do síly skla 12 mm.
Rozměry (D x Š x V): 110 x 180 x 305 mm

0250.000

197,70 €

186,80 €
Comline® Reefpack 500

Filter cartridge, 135 mm
0800.010
11,70 €

Filter Carbon
0870.950

Quickphos 750 ml
0910.000
23,20 €

Cartridge 870
0870.000

21,80 €

Macro wadding, 250 g
0873.010
6,40 €

Silphos 400 g
0920.000

Cartridge 871
0871.000

21,70 €

Sintered Glass Rings, 300 g
0350.165
10,40 €

38,20 €

39,90 €

Pro mořskovodní nanobiotopy o objemu 200 až 500 litrů.
Spotřeba jen 31 W pro všechny komponenty, 230V/50Hz (115V/60Hz).
• Comline® DOC Skimmer 9012 odpěňovače
• Kruhové proudění vody díky úspornému čerpadlu s variabilním výkonem
od 500 do 2.100 l/h.
• Comline® Multifilter 3168 (rychlo-filtr)
• Osmolator® 3155
• Makro vata 0873.010
• Zásobník 5002.250 o objemu 27 litrů, slouží jako zásobárna
doplňované vody.
• Magnetický držák (Silence Magnet Holder) do síly skla 12 mm.
Rozměry (D x Š x V): 140 x 220 x 415 mm
Snadno kombinovatelný s dalšími produkty TUNZE®.

0500.000

562,10 €
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DSKIMMER
OC COMLINE

®

V akváriích s měkkými korálnatci, např. s dlouhopolypovými korály
(LPS) a sasankami může být podíl rozpuštěných organických látek
vyšší, ba někdy je dokonce životně důležitý.
DOC Skimmer může být použit pro doporučovaný
objem akvária bez dalších úprav.

Střední senzibilita – 40% odpočet
Střední organickou senzibilitu vykazují většinou smíšená akvária
obsahující měkké i tvrdé korálnatce (LPS). Často se zde rovněž vyskytují
živočichové filtrující potravu z vody, houby atd. Pro tato akvária
se počítá cca se 40% redukcí uváděného výkonu zpěňování.
DOC Skimmer určený pro 1.000 litrů by se měl tedy
použít max. pro nádrž o objemu cca 600 litrů.

Vysoká senzibilita – 60% odpočet
Akvária, v nichž převažují krátkopolypové korály (SPS), vyžadují
vysoký stupeň čistoty. Neměly by obsahovat významnější podíl
fosforečnanů nebo dusičnanů. Základním předpokladem je
kvalitní nasycení kyslíkem a křišt’álově čirá voda. DOC Skimmer se
v těchto akváriích používá často formou řešení „stand-alone”.
DOC Skimmer určený pro 1.000 litrů by se měl tedy
použít max. pro nádrž o objemu cca 400 litrů.

Vysoká senzibilita a vysoká
zátěž – 70% odpočet

28

Akvária s tvrdými korálnatci a bohatým podílem ryb vyžadují
obzvlášt’ vysoký výkon odpěnění. Odpěňovač musí zajistit vysokou
kvalitu vody pro tvrdé korálnatce i navzdory velkému počtu ryb;
forma „stand-alone” řešení vyžaduje mimořádně vysoký výkon.
DOC Skimmer určený pro 1.000 litrů by se měl tedy
použít max. pro nádrž o objemu cca 300 litrů.

Především Comline® DOC Skimmer
coby kontaktní odpěňovač v chovných
akváriích s planktonem – 70% odpočet
Akvária s tvrdými korálnatci nebo také chovná akvária s planktonem
jako krmivo vyžadují mimořádně vysoký stupeň čistoty. Základním
předpokladem je kvalitní nasycení kyslíkem a čistá voda.
Comline® DOC Skimmer určený pro 1 200 litrů by se měl
tedy použít max. pro nádrž o objemu cca 360 litrů.

Jednoduché, tiché a efektivní, to jsou aktuální požadavky na komponenty akvária. Ty splňuje malý
Comline® DOC Skimmer 9001, skutečný „plug and play” odpěňovač pro malá mořská akvária od
20 do 140 litrů. Ke zprovoznění není zapotřebí žádné složité nastavování a seřizování, stačí jednoduché
umístění v rohu akvária a filtr funguje sám od sebe.

+

Skimmer

9001
DOC SKIMMER

2.5W

Nízká senzibilita – snížení
odpěňovacího výkonu se nepoužije

215mm

Každé mořské akvárium se díky specifické skladbě svého biotopu vyznačuje rozdílnou sensibilitou
z hlediska organické zátěže. Vycházíme-li z běžného akvária s měkkými korálnatci, mohou se údaje
týkající se velikosti akvária při změně biotopové skladby lišit. Proto se má v případě náročných biotopů
zmenšit objem akvária doporučovaný pro konkrétní odpěňovač, případně jej upravit s použitím odpočtu.

Princip Flash Skimming zajišt’uje efektivní a vysoce účinnou tvorbu pěny.
Princip: Voda z povrchu akvária je bohatá na proteiny a je v TUNZE® Foameru intenzivně promíchávána
se vzduchem. Za vzniku bublinek jsou na jejich povrchu okamžitě zachycovány proteiny, celulóza
a odumřelé zbytky. Vznikají velmi drobné bublinky o velikosti mezi 0,1 a 0,3 mm. Směs vody a vzduchových
bublin se v tělesu odpěňovače rozpíná a stabilizuje, voda se navrací zpět do akvária a proteiny
nasycené vzduchové bublinky do reaktoru pěnové nádobky. Patentovaná mezikomora systému
Anti Overfoaming s fázovou vodou zabraňuje přetékání odpěňovače a odpěňovací výkon reguluje
v závislosti na množství vody a organické zátěži. Mimořádně vysokou účinnost v porovnání s odpěňovači
vysoké konstrukce s dlouhou kontaktní dobou dosahuje princip Flash Skimming tím, že adsorbované
látky zůstávají na povrchu vzduchových bublinek
a nejsou vháněny zpět do akvarijní vody.

Rozdílné možnosti upevnění na akváriu

Jak zvolit vhodný DOC odpěňovač pro
mořské akvárium?

63mm

110mm

Comline® DOC Skimmer 9001

doporučen pro 20 až 140 litrů mořské vody.
Ponorná hloubka: cca 135 až 155 mm
Objem pěnové nádobky: 0,2 litrů
Vzduchový výkon: cca. 100 l/h
Spotřeba el. energie: 2,5 W, 230V/50Hz
Rozměry (D x Š x V): 110 x 63 x 215 mm
Včetně magnetického držáku (Magnet Holder)
do síly skla 10 mm.

9001.000

106,90 €

Comline DOC Skimmer 9001 DC
®

zabraňuje úniku vzduchových
bublin v odpěňovači
v počáteční fázi.

doporučen pro 20 až 140 litrů mořské vody.
Ponorná hloubka: cca 135 až 155 mm
Objem pěnové nádobky: 0,2 litrů
Vzduchový výkon: cca 150 l/h
Spotřeba el. energie: cca. 2,5 W (max. 8 W)
Napájecí zdroj: 100-240V/50-60Hz
Délka kabelu: 3 m po Turbelle® Controller
Rozměry (D x Š x V): 110 x 63 x 215 mm
Včetně magnetického držáku (Magnet Holder)
do síly skla 10 mm.

9001.200

9001.001

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

Pěnová vložka

5,40 €

PM-MOTOR

149,70 €
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CO9004
MLINE

®

Regulace vzduchu a zvuková
izolace pro velmi tichý chod.
Pěnová nádobka o objemu
0,2 litrů, obsahuje také snadno
odnímatelný pěnový reaktor.
Funkce odsávání biologického
odpadu z povrchu vodní hladiny.
Upevnění pomocí patentovaného
magnetického držáku (Magnet
Holder) do síly skla 12 mm.
Vnitřní komora s patentovaným
Anti Overfoaming Systémem.

Pěnová nádobka o objemu 0,7 litrů, obsahuje
také snadno odnímatelný pěnový reaktor.

Regulace vzduchu a zvuková izolace pro velmi tichý chod.
Funkce odsávání biologického odpadu z povrchu vodní hladiny.
Vnitřní komora s patentovaným Anti Overfoaming Systémem.
Silikonové vložky na odpěňovači zabraňují
přenášení vibrací na sklo akvaria.

110mm

®

TUNZE Foamer 9004.040,
vysoký vzduchový výkon
a nízká spotřeba energie.

+

®

Pěnová vložka

zabraňuje úniku vzduchových bublin
v odpěňovači v počáteční fázi.

3162.200

5,40 €

do DOC Skimmeru 9004
s přizpůsobenou přípojkou pro
hadičku a 2 m silikonovou hadičkou.
Umožňuje sběr podstatně většího
množství zpěněné vody, např.
ve vědru, pohárku nebo přímo
do odpadu. Pro akvária po dobu
dovolené, profesionální akvária,
akvária větších rozměrů atd.

9004.145

37,00 €

Odtok vody bez vzduchových bublin.

Vývod vody s likvidací vzduchových bublin.

Comline® DOC Skimmer 9004

Comline® DOC Skimmer 9012

9004.000

9012.000

142,10 €

Comline DOC Skimmer 9004 DC

Pěnová nádobka Holiday

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

®

Upevnění pomocí patentovaného magnetického
držáku (Magnet Holder) do síly skla 15 mm.

®

+

doporučen pro mořská akvária od 200 do
1.200 litrů (podle množství obyvatelů v akváriu).
Ponorná hloubka: 255 až 285 mm
Obsah pěnové nádobky: 0,7 litrů
Vzduchový výkon: cca 400 l/h
Spotřeba el. energie: 13 W, 230V/50Hz (115V/60Hz)
Rozměry (D x Š x V): 140 x 110 x 415 mm
Magnetický držák Silence Magnet Holder do síly
skla 15 mm.

277,90 €

Comline DOC Skimmer 9012 DC
®

doporučen pro mořská akvária od 60 do 300 litrů
(podle množství obyvatel v akváriu).
Ponorná hloubka: cca 225 až 245 mm
Obsah pěnové nádobky: 0,2 litrů
Vzduchový výkon: cca 200 l/h
Spotřeba el. energie: cca 5 W (max. 10 W)
Napájecí zdroj: 100-240V / 50-60Hz
Délka kabelu: 3 m po Turbelle® Controller
Rozměry (D x Š x V): 110 x 90 x 305 mm
Upevnění pomocí magnetického držáku (Magnet
Holder) do síly skla 12 mm.

doporučen pro mořská akvária od 200 do
1.400 litrů (podle množství obyvatelů v akváriu).
Ponorná hloubka: 255 až 285 mm
Obsah pěnové nádobky: 0,7 litrů
Vzduchový výkon: cca 450 l/h
Spotřeba el. energie: cca 17 W (max. 21 W)
Napájecí zdroj: 100-240V / 50-60Hz
Délka kabelu: 3 m po Turbelle® Controller
Rozměry (D x Š x V): 140 x 110 x 415 mm
Magnetický držák Silence Magnet Holder do síly
skla 15 mm.

9004.001

9012.001

181,70 €

140mm

TUNZE Foamer 9012.040, vysoký vzduchový
výkon a nízká spotřeba energie.

Comline design: praktická obsluha,
elegantní a diskrétní v akváriu.

doporučen pro mořská akvária od 60 do 250 litrů
(podle množství obyvatel v akváriu).
Ponorná hloubka: cca 225 až 245 mm
Obsah pěnové nádobky: 0,2 litrů
Vzduchový výkon: cca 150 l/h
Spotřeba el. energie: 4 W, 230V/50Hz (115V/60Hz)
Rozměry (D x Š x V): 110 x 90 x 305 mm
Upevnění pomocí magnetického držáku (Magnet
Holder) do síly skla 12 mm.

Skimmer

110mm

Velký Comline® DOC Skimmer 9012 je určen pro smíšená mořská akvária s měkkými korál natci od
200 do 1.200 litrů, nebo pro citlivé útesové biotopy do 500 litrů vody s tvrdými korály. Pracuje na
principu TUNZE® Flash Skimmingu, získává vodu efektivním povrchovým odsáváním za současného
odstraňování biofilmu a dá se tedy využít jako „stand-alone” řešení. TUNZE® Foamer vytváří velké
množství drobných bublinek o průměru mezi 0,1 a 0,3 mm a za provozu je mimořádně tichý.
Silikonové vložky na odpěňovači zabraňují přenášení vibrací na sklo akvária. Comline® DOC
Skimmer 9012 je kompletně připraven k instalaci a dodává se s magnetickým držákem (Magnet
Holder) do síly skla 15 mm.

415mm

305mm

90mm

Comline® DOC Skimmer 9004 je pracuje na principu TUNZE® Flash Skimming, odebírá vodu efektivním
odsáváním z hladiny a odstraňováním organických nečistot a je proto vhodný do akvária i jako
„stand-alone” řešení. TUNZE® Foamer generuje velké množství drobných bublinek o průměru mezi
0,1 a 0,3 mm.
Za provozu je mimořádně tichý. Comline® DOC Skimmer se dodává kompletně smontovaný a je
doplněn magnetickým držákem do síly skla 12 mm.

13W

4W

DOC SKIMMER

9012
DOC SKIMMER

345,10 €

Pěnová nádobka Holiday

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

do DOC Skimmeru 9012
s přizpůsobenou přípojkou pro
hadičku a 2 m silikonovou hadičkou.
Umožňuje sběr podstatně většího
množství zpěněné vody, např.
ve vědru, pohárku nebo přímo
do odpadu. Pro akvária po dobu
dovolené, profesionální akvária,
akvária větších rozměrů atd.

9012.145

64,80 €
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®

Comline DOC Skimmer 9004, mimořádně
účinný, velmi tichý a v praxi osvědčený.
Odnímatelný postfiltr umožňuje perfektní dodatečnou mechanickou
filtraci na 300 µm nylonových vláknech jen s malým biologickým
účinkem. Při delších intervalech čištění tak nedochází
k nežádoucímu hromadění zbytků potravy a dusičnanů. Lze plnit
dalšími filtračními médii jako aktivním uhlím nebo sorbentem fosforečnanů.
Akrylový kontejner uzpůsobený speciálně pro 9004
nebo pro jakékoliv přizpůsobené zařízení na trhu.
®

Energeticky úsporné čerpadlo Comline 900
s možností regulace v rozsahu 250 až 850 l/h.
Základní deska se silikonovými patkami,
které zabraňují šíření vibrací od filtru.

Doporučen pro mořská akvária do 250 litrů.
Hloubka ponoru: od 80 do 250 mm bez nastavení
Rozměry bez postfiltru (D x Š x V): 190 x 190 x 330 mm
Průtok: max. 850 l/h
Vzduchový výkon: 150 l/h
Spotřeba: 8,5 W, 230V/50Hz
Objem pohárku na pěnu: 0,2 litry

+
1

2

DOC Skimmer 9410
odpěňovač do
akvarijní skříňky

Nádoba na pěnu o ø160 mm
s velkou kapacitou. Obsahuje
také snadno odnímatelný
pěnový reaktor.

Booster Ring umožňuje jemnou regulaci
výkonu, tím se upravuje vodní hladina
uvnitř, odpěňovače podle potřeby,
např. k vytváření vlhčí pěny.

Připojovací hrdlo ozonu. Ozon
zlepšuje odpěňování a zároveň
odstraňuje nežádoucí nažloutlé
zbarvení vody.

Odnímatelný postfiltr na
vývodu odpěňovače
umožňuje perfektní
mechanické filtrování
materiálem z jemných
nylonových vláken
rozměru 300 µm jen
s nízkým biologickým
účinkem. Tím nevznikají
nežádoucí ložiska potravy
a dusičnanů zhoršující
kvalitu vody při delších
odstupech čištění. Může
být plněn i jinými materialy
jako je filtrační uhlí nebo
fosfát absorbér.

Mezikomora s fázovou vodou:
patentovaný Anti Overfoaming
System zabraňuje přetékání
odpěňovače a reguluje množství
pěny v závislosti na povrchovém
napětí vodní hladiny a výšce vody.
Odpěňovač funguje samostatně
a automaticky optimalizuje
svoji účinnost.
Ve směšovací komoře
s rozdělovačem proudění je
shromažďováno velké množství
organického materialu.
Stabilní podstavec slouží také ke
snížení rychlosti průtoku vody ve
spodní části odpěňovače.

DOC Skimmer 9404

9404.000

Odpěňování, filtrování a provzdušňování mořského akvária je bez spotřeby elektrické energie
nemyslitelné. Nižší spotřebou než TUNZE® DOC Skimmer 9410 se však nemůže chlubit žádné jiné
srovnatelné zařízení, a už vůbec ne při srovnatelném výsledku. Se spotřebou pouhých 11 W (15 W)
nemá DOC Skimmer sobě rovného. Kromě toho nevyžaduje žádné nastavování, je mimořádně tichý
a vyznačuje se snadnou obsluhou.

®

TUNZE Hydrofoamer Silence 9410.040 je speciálně vyvinuté čerpadlo pro odpěňovače. Hydrofoamer vytváří
velké množství drobných bublinek o průměru mezi 0,1 a 0,3 mm. Spotřeba činí jen 11 W (15 W) při vzduchovém
výkonu 600 l/h, což tento produkt staví na špičku mezi produkty ve své třídě. S průtokem vody 900 l/h slouží také
jako zásobovací čerpadlo z akvária do odpěňovače.

238,50 €

Container 9404.500

Nádobka na filtr do podstavné skříňky s různě vysokou
hladinou; k zajištění fungování 9004, 9004.001 DC
nebo
jakéhokoliv
vhodného
odpěňovače
dostupného na trhu s nízkou vodní hladinou.
Obsahuje energeticky úsporné čerpadlo Comline®
900 a postfiltr.
Spotřeba: 2,5 - 4,5 W, 230V/50Hz
Rozměry bez postfiltru (D x Š x V): 190 x 190 x 270 mm

9404.500

3

Skimmer

compact

Trend nanoakvaristiky pokračuje nezadržitelně dál. I tento druh nádrží se dnes již často nabízí společně
s technologií komponent pod akvária. Vyvstane-li poté otázka, jaký zvolit odpěňovač, narazíme na
nepřeberný počet modelů, které bývají často příliš velké, příliš drahé nebo neefektivně dimenzované.
Díky vlastním zkušenostem v oblasti motoricky poháněných odpěňovačů datujícím se od roku
1963 jsme před čtyřmi lety vyvinuli úspěšný Comline® DOC Skimmer 9004; je velmi kompaktní, má
minimální prostorové nároky a pracuje s vysokou účinností v nanoakváriích do 250 litrů. Tento model
lze aktuálně také používat ve filtrech podstavných skříněk s proměnlivou hladinou od 80 do 250 mm
a to díky speciálně pro tento účel vyvinutému Containeru 9004.500. Ten kompenzuje kolísání vodní
hladiny bez nutnosti neustálého přenastavování a zahrnuje robustní regulovatelné čerpadlo Comline®
a postfiltr jako každý skříňový DOC Skimmer. Comline® DOC Skimmer 9004 může v tomto Containeru
9004.500 optimálně fungovat stejně jako v každém přizpůsobeném akváriu. Nabízí tak stejné výhody,
jaké mají naše větší modely – snadno odnímatelnou nádobu, Anti Overfoaming System a princip Flash
Skimming. DOC Skimmer 9404 compact se vyznačuje velmi snadnou instalací, je vybaven silikonovými
patkami pro absolutně tichý chod a své místo si najde v každém vnějším skříňovém nanofiltru.

9410
DOC SKIMMER

11W

8.5W

9404
DOC SKIMMER

Sáček k postfiltru

300 µm nylonová vlákna,
vhodný pro postfiltr.

9410.200

14,90 €

118,70 €

DOC Skimmer 9410

Doporučuje se pro mořská akvária do 1.000 litrů.
Hloubka ponoru: od 140 do 240 mm bez nastavení
Rozměry bez postfiltru (D x Š x V): 250 x 180 x 415 mm
Průtok: 900 l/h
Vzduchový výkon: 600 l/h
Spotřeba el. energie: 11 W, 230V/50Hz (15 W, 115V/60Hz)
Obsah pěnové nádoby: 0,7 litrů

9410.000

318,90 €

a odvádí vzduchové bubliny z pěnového reaktoru.
3 Overfoaming B: Produkce pěny se dále zvyšuje. Tvorba bublinek se okamžitě
zastaví. Výroba pěny klesá.
Po zlepšení kvalitativních parametrů vody začne odpěňovač zase normálně
pracovat.

Doporučuje se pro akvária do 1.200 litrů.
Hloubka ponoru: od 140 do 240 mm
Rozměry bez postfiltru (D x Š x V): 250 x 180 x 415 mm
Průtok: s možností nastavení cca do 1.200 l/h
Vzduchový výkon: s možností nastavení cca do 750 l/h
Spotřeba el. energie: cca do 29 W
Napájecí zdroj: 100-240V / 50-60Hz
Délka kabelu: 3 m k Turbelle® Controlleru
Obsah pěnové nádoby: 0,7 litrů

9410.001

Anti Overfoaming System ve třech krocích:

1 Normální produkce pěny: Pěna stoupá rovnoměrně do pěnového reaktoru.
2 Overfoaming A: Produkce pěny roste následkem povrchového napětí vody

DC
DOC Skimmer 9410 DC

Odvod odpěněné
tekutiny

Sáček k postfiltru

9020.140

9410.200

45,30 €

+33

389,00 €

Lze použít v DOC Skimmer 9410;
včetně 90° kolena pro připojení
k vypouštěcí hadici ø40 mm.

300 µm nylonová vlákna,
vhodný pro postfiltr.

14,90 €

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

9430
9415
DOC SKIMMER
DOC Skimmery 9415, 9430 a 9460 se vyznačují velmi
kompaktní konstrukcí a vysokým výkonem, díky čemuž je
lze bez problémů použít do jakékoliv skříňky pod akváriem.
Pracují společně s TUNZE® Hydrofoamerem 9420.040,
9430.040 nebo 9460.040, které současně zaručují
rovnoměrnou výrobu pěny a cirkulaci vody.
Dodávka obsahuje: kompletně smontovaný skimmer
připravený k okamžitému použití, příslušenství.

Skimmer

Mezikomora s fázovou vodou: patentovaný Anti
Overfoaming System zabraňuje přetékání pěnové
nádoby a reguluje množství vytvářené pěny podle
povrchového napětí vody v akváriu a výšky vodní
hladiny. Odpěňovač pracuje samostatně
a automaticky optimalizuje svoji účinnost.

Výhody nového DOC Skimmeru 9460:

Odnímatelný postfiltr na výstupu vody z odpěňovače
umožňuje dokonalou mechanickou filtraci zajišt’ovanou
300 µm jemnými nylonovými vlákny s nízkou biologickou
účinností. Tím se nevytvářejí nežádoucí ložiska potravy
a dusičnanů při delších intervalech údržby. Může být
doplňován také aktivním uhlím nebo fosfát absorbérem.
Hydrofoamer Silence staví vzduchový
generátor na přední místo ve své třídě.
Vnitřní směšovací válec stabilizuje posouvání
pěny v nádobě a tím zajišt’uje, že odtékající
voda neobsahuje bublinky.
Stabilní podstavec slouží také pro snížení rychlosti
průtoku vody ve spodní části odpěňovače.

DOC Skimmer 9415

DOC Skimmer 9430

Doporučuje se pro mořská akvária do 1.500 litrů.
Hloubka ponoru: od 100 do 200 mm bez nastavení
Rozměry (D x Š x V): 350 x 300 x 440 mm
Průtok: 900 l/h
Vzduchový výkon: 1.000 l/h
Spotřeba el. energie: 15 W, 230V/50Hz
(15 W, 115V/60Hz)
Obsah pěnové nádoby: 2 litrů
Rozměry pěnové nádobky s víčkem: ø 215 x V 218 mm
Aby bylo možné pěnovou nádobku sejmout, musí být
alespoň o 71 mm výš.

Doporučuje se pro mořská akvária do 3.000 litrů.
Hloubka ponoru: od 100 do 200 mm bez nastavení
Rozměry (D x Š x V): 350 x 300 x 490 mm
Průtok: 1.500 l/h
Vzduchový výkon: 1.400 l/h
Spotřeba el. energie: 24 W, 230V/50Hz
(32 W,115V/60Hz)
Obsah pěnové nádoby: 2 litrů
Rozměry pěnové nádobky s víčkem: ø 215 x V 218 mm
Aby bylo možné pěnovou nádobku sejmout, musí být
alespoň o 71 mm výš.

9415.000

9430.000
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5.000 litrů vzduchu za hodinu s novým
TUNZE® „High-Performance Automatic
DOC Skimmerem” 9460!

V roce 1963 vyvinuli u firmy TUNZE® první sériový proteinový odpěňovač s vlastním čerpadlem
a vzduchovým generátorem. V roce 2005 se na trhu objevily první TUNZE® dispergátory – odpěňovače
s vysokým vzduchovým výkonem a nízkém příkonu.
Naše odpěňovače pro filtry do podstavné skříňky dnes nazýváme „High-Performance Automatic
DOC Skimmer”, nebot’ všechny modely se pyšní vysokým standardem co do kvality, výkonnosti
i komfortu. Nový DOC Skimmer 9460 se vyznačuje úctyhodným vzduchovým výkonem přesahujícím
5.000 l/h a přitom mimořádně kompaktní konstrukcí a vodním výkonem vyšším než 3.500 l/h. Najde
snadné využití v každém akváriu s podstavnou skříňkou, ale i v profesionálních zařízeních nebo
v prodejnách s akvaristikou, a to do objemu až 6.000 litrů vody, přičemž hladina vody může kolísat
od 150 do 250 mm. Pracuje společně s TUNZE® Hydrofoamerem 9460.040, který zajišt’uje současně
jak výrobu pěny tak cirkulaci vody, a to vše jen při energetické spotřebě 58 W.

Nádoba na pěnu o velké kapacitě, obsahuje
rovněž pěnový reaktor a dá se snadno sejmout.

539,90 €

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

• vysoký odpěňovací výkon při nízké spotřebě energie,
• voda na výstupu je zcela bez bublinek,
• na výrobu DOC Skimmeru se používají jen
prvotřídní materiály,
• po „zaběhnutí” již není třeba nic nastavovat, pracuje
plně automaticky s rovnoměrným výkonem,
• patentovaný Anti Overfoaming System zabraňuje
přetékání pěnové nádoby a reguluje množství
vytvářené pěny,
• využívání energie výstupní vody: DOC Skimmer
obsahuje dva odnímatelné postfiltry, jejichž 300 µm
akrylová vlákna zajišt’ují perfektní mechanickou filtraci;
postfiltry lze plnit filtračními médii, jako je aktivní uhlí
nebo sorbenty fosforečnanů,
• snadná údržba: pěnová nádobka a pěnový
reaktor tvoří společnou jednotku,
• mimořádně tichý provoz s Hydrofoamerem
Silence 9460.040 díky speciálním silikonovým
patkám a naddimenzovanému odizolování
hlučnosti vzduchu; tento DOC Skimmer 9460
patří k nejtišším zařízením na trhu,
• obzvlášt’ robustní konstrukce pohonu čerpadla:
dispergátor a výkonný rotor tvoří jeden blok.

606,60 €

DOC Skimmer 9430 DC

Včetně ru
me
Hydrofoa 44
9430.0

9460
DOC SKIMMER

NEW

DOC Skimmer 9460

Doporučuje se pro akvária do 3.500 litrů.
Hloubka ponoru: od 100 do 200 mm
Rozměry (D x Š x V): 350 x 300 x 490 mm
Průtok: s možností nastavení cca do 2.500 l/h
Vzduchový výkon: s možností nastavení cca do 1.800 l/h
Spotřeba el. energie: cca do 38 W
Napájecí zdroj: 100-240V / 50-60Hz
Délka kabelu: 3 m k Turbelle® Controlleru
Obsah pěnové nádoby: 2 litrů
Rozměry pěnové nádobky s víčkem: ø 215 x V 218 mm
Aby bylo možné pěnovou nádobku sejmout, musí být
alespoň o 71 mm výš.

Doporučuje se pro mořská akvária do 3.500 litrů.
Hloubka ponoru: od 150 do 250 mm bez nastavení
Spotřeba el. energie: 58 W, 230V/50Hz (54 W,115V/60Hz)
Průtok: 3.500 l/h
Vzduchový výkon: 5.000 l/h
Obsah pěnové nádoby: 7 litrů
Rozměry (D x Š x V): 558 x 320 x 544 mm
Rozměry pěnové nádobky s víčkem: ø320 x V 259 mm
Provozováno Hydrofoamer Silence 9460.040.
Aby bylo možné pěnovou nádobku sejmout, musí být
alespoň o 63 mm výš.

9430.001

9460.000

693,90 €

1.955,30 €
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TUNZE Hydrofoamer Silence jsou speciálně vyvinutá čerpadla pro TUNZE odpěňovače DOC
Skimmer. Mohou být také využita jako standardní dispergátory pro jakýkoliv odpěňovač dostupný
na trhu. Vyznačují se vysokým výkonem, nízkou spotřebou a tichým provozem. Motor je vybaven
ochranným termostatem. Pohon čerpadla: Rotor s výkonným magnetem tvoří jednolitý celek. Uložení
v keramice. Přípojení do sítě: 230V/50Hz (115V/60Hz).
Výkonnostní tabulky obsahují toleranci +/- 15%. Podle druhu odpěňovacího reaktoru může výkon
kolísat v závislosti na odporu tlaku ve vodním sloupci.
®

®

Hydrofoamer Silence

Pro TUNZE® odpěňovače DOC Skimmer 9410.
Kabel: 2 m
Maximální vzduchový výkon: 600 l/h
Průtok vody: 900 l/h
Spotřeba el. energie: 11 W (15 W) při při vzduchovém výkonu 600 l/h
Výstup čerpadla má závit ¾” GAS.
Kryt čerpadla s plastovým nástavcem a tlumičem hluku.
Vybaven regulací vzduchu, mufnou a, tlumičem hluku.

9410.040

150,80 €

Hydrofoamer Silence

Pro TUNZE® odpěňovače DOC Skimmer 9415.
Kabel: 2 m
Maximální vzduchový výkon: 1.200 l/h
Průtok vody: 1.000 l/h
Spotřeba el. energie: 15 W při vzduchovém výkonu 1.200 l/h
Výstup čerpadla má závit ¾” GAS.
Kryt čerpadla s plastovým nástavcem a tlumičem hluku.
Vybaven mufnou a, tlumičem hluku.

9420.040

186,20 €

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

Pro TUNZE® DOC Skimmer 9460.
Kabel: 3 m
Maximální vzduchový výkon: 5.400 l/h
Průtok vody: 3.500 l/h
Energetická spotřeba: 58 W při vzduchovém výkonu 5.400 l/h
Výstup čerpadla se závitem 1” GAS.
Kryt čerpadla se sací tryskou a úhlem 90°.

9460.040

363,00 €

Hydrofoamer Silence

Pro TUNZE® odpěňovače DOC Skimmer 9430.
Kabel: 2 m
Maximální vzduchový výkon: 1.600 l/h
Průtok vody: 2.000 l/h
Spotřeba el. energie: 24 W (32 W) při 1.600 l/h průtoku vzduchu
Výstup čerpadla má závit ¾” GAS.
Kryt čerpadla s plastovým nástavcem a tlumičem hluku.
Vybaven mufnou a, tlumičem hluku.

9430.040

217,20 €

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

HYDROFOAMER
SILENCE DC

DC

WAVEBOX

Comline® Wavebox 6208 je vlnový generátor pro menší a středně velká akvária od 150 do 800 litrů.
Je elegantní, má malé rozměry a jeho ovládání je velmi snadné. Jeho velmi kompaktní rozměry
umožňují diskrétní umístění v akváriu. Comline® Wavebox 6208 využívá pro provoz Turbelle®
nanostream® 6055. Integrovaný magnetický držák umožňuje bezproblémové uchycení na jakémkoli
místě akvária do síly skla 15 mm.
TUNZE® Comline® Wavebox 6214 je vlnový generátor pro akvária od 400 do 1.400 litrů v závislosti na
tvaru akvária a na dekoraci. Kompaktní rozměry dovolují diskrétní umístění v rohu akvária. Comline®
Wavebox 6214 využívá pro provoz Turbelle® stream a Controller. Silikonové tlumiče na Waveboxu
zabraňují přenosu vibrací na skleněné tabule akvária. Integrovaný magnetický držák umožňuje
bezproblémové uchycení na jakémkoli místě akvária do síly skla 19 mm.

Je možné umístit Wavebox do akvária s přepadem?
Při jednoduchém vytváření vln dochází uprostřed akvária (vzhledem k jeho podélné ose)
jen k nepatrnému kolísání výšky vodní hladiny. Toto místo by mělo být podle možností
použito k umístění odtoku a přítoku vody. Dovolují-li to podmínky, měl by být v této části
umístěn odtok i přítok. S přibývající vzdáleností od tohoto místa se zvětšují rozdíly ve výšce
vodní hladiny. TUNZE® odtoky těmto rozdílům čelí bez problémů, mohou být však hlučnější.

Hydrofoamer
Wavebox

HYDROFOAMER
SILENCE

Je možné aby čerpadlo Wavebox vytvořilo několik vln za sebou?
U akvárií s délkou přesahující 2 m je možné docílit dvojitou vlnu. Pro získání této frekvence
se musí rezonanční frekvence jednoduché vlny dělit dvěma. Toho je však možné
docílit pouze s větším Waveboxem.

Je Wavebox kompatibilní s ostatními čerpadly Turbelle®?
Wavebox je možné umístit do akvária i s čerpadly Turbelle®. Kruhové proudění
generované čerpadlem Turbelle® a vlnobití z Waveboxu působí současně a vytváří
silné pulzující kruhové proudění vhodné např. pro útesové biotopy.

Pro akvária o obsahu 2.000 litrů jsou zapotřebí dva Waveboxy 6214. Je nutné
umístit ve stísněných podmínkách Waveboxy vedle sebe?
Dva Waveboxy mohou být umístěny v rozích naproti sobě a pracují pak střídavě. Když je
jeden Wavebox v provozu, druhý stojí atd. Celý systém je pak možné regulovat pomocí
Wavecontrolleru 7092.
Jak pracuje Wavebox?
Čerpadlo, které je součástí
Waveboxu, vytlačuje vodu na
levou stranu akvária a všechny
korálové polypy se kloní doleva.

Čerpadlo se zastaví, Wavebox se
naplní vodou a voda v akváriu se
vrací na pravou stranu. Všechny
polypy se kloní doprava.

Comline® Wavebox 6208

Comline® Wavebox 6214

Hydrofoamer Silence 9410.044 DC
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Výbava jako Hydrofoamer 9410.040.
S PM motorem TUNZE® electronic a Turbelle® Controllerem pro nastavení výkonu.
Maximální vzduchový výkon: 750 l/h při průtoku vody 1.200 l/h
Spotřeba el. energie: cca 29 W
Napájecí zdroj: 100-240V / 50-60Hz
Délka kabelu: 3 m k Turbelle® Controlleru

9410.044

221,00 €

Hydrofoamer Silence 9430.044 DC

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

Výbava jako Hydrofoamer 9430.040.
S PM motorem TUNZE® electronic a Turbelle® Controllerem pro nastavení výkonu.
Maximální vzduchový výkon: 1.800 l/h při průtoku vody 2.500 l/h
Spotřeba el. energie: cca 38 W (bez vzduchu max. 63 W)
Napájecí zdroj: 100-240V / 50-60Hz
Délka kabelu: 3 m k Turbelle® Controlleru

9430.044

304,50 €

pro akvária od 150 do 800 litrů
Ponorná hloubka: přibližně 230 mm
Spotřeba el. energie: průměrně 10 W
Napájecí zdroj: 100-240V / 50-60Hz
Rozměry (D x Š x V): 110 x 90 x 255 mm
Magnetický držák (Magnet Holder) do sily
skla 15 mm.
S Moonlight Turbelle®, řídí noční provoz
controlleru.

pro akvária od 400 do 1.400 litrů
Ponorná hloubka: 255 až 285 mm
Spotřeba el. energie: průměrně 26 W při 24 V
Napájecí zdroj: 100-240V / 50-60Hz
Rozměry (D x Š x V): 140 x 110 x 300 mm
Magnetický držák (Magnet Holder) do sily
skla 19 mm.
S Moonlight Turbelle®, řídí noční provoz
controlleru.

6208.000

6214.000

268,80 €

323,40 €
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V roce 1989 vyvinula společnost TUNZE® Aquarientechnik GmbH jako první na světě Ca reaktor řízený
CO2. Oxidem uhličitým sycenou vodu žene cirkulační čerpadlo skrze granulát. Oxid uhličitý reaguje
s vodou za vzniku kyseliny uhličité a rozpouští uhličitan vápenatý, zatímco voda o vyšší tvrdosti opouští
reaktor. Nová generace kalciových automatů se skládá ze dvou přístrojů:

Calcium Automat 3171 je vhodný pro skříňové technologie a akvária do 1.200 litrů s kapacitou
granulátu 1,85 litrů.

Calcium Automat 3172 pro skříňové technologie a akvária až 2.000 litrů a více (v závislosti na osazení
korálnatci) má kapacitu granulátu 10 litrů a mimořádně vysokou účinnost.
Všechny modely jsou samonasávací, což významně usnadňuje jejich zprovoznění. Průtok vody
se nastavuje před granulátem a zůstává tak trvale konstantní. Všechna zařízení obsahují zpětné
pohlcování nerozpuštěných plynů a spotřeba CO2 nutná je tak jen nepatrná. Modely 3171 a 3172
používají víko se širokým otvorem a mají speciální přípojku pro interní pH sondu.

7

1 Zpětné odsávání nerozpuštěných plynů.

6
1

2 Srdcem kalciového automatu je speciální kalciové čerpadlo se směšovačem

zajišt’ující mimořádně vysokou účinnost a důkladné promíchání CO2.

3 Vstup vody, samonasávací systém.
4 Vstup CO2.
8

5

2
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Vláknitou řasu pěstuje
mnoho mořských
akvaristů za účelem eliminace
dusičnanů a fosforečnanů
z vodního biotopu.
Plně postačí, když čas od času
„sklidíte” hrst řas, čímž v akváriu
zachováte biologickou rovnováhu;
skvělá, ekonomicky výhodná
a jednoduchá alternativa místo
hromady chemikálií a pryskyřic!
TUNZE® proto vyvinula dva speciální
reaktory, které se pohodlně vejdou
do každé filtrační nádoby nebo
vedle akvária bez externí filtrace.
Cirkulující voda v reaktoru zajišt’uje
rotování řasové kultury a snižuje
tak počet zdrojů světla.
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Dodávka obsahuje:
• Reaktor
• LED eco chic
refugium 8831 10 W
• Cirkulační čerpadlo
elektronický
• Silikonové hadice

Calcium Automat
MAR

3171
3172

CALCIUM
AUTOMAT

5 Transparentní reaktor s vysokou kapacitou granulátu.
6 Víko opatřené šrouby – široký otvor pro plnění a čištění.
7 Těsnění pro interní pH sondu.
8 Výstup vody do akvária.

4

3
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Calcium Automat 3171

pro mořská akvária do 1.200 litrů v závislosti na
míře osazení korálnatci.
Spotřeba: 17 W (25 W)
Napětí / kmitočet: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2,2 m
Externí provoz nebo ve skříňce pod akváriem
(doporučeno), samonasávání.
Náplň: 1.850 ml, bez náplně
Rozměry (D x Š x V): 230 x 150 x 350 mm

3171.000

391,00 €

MAR MAR

Calcium Automat 3172

3181 3182

pro mořská akvária o objemu větším než 2 000 litrů
v závislosti na osazení korálnatci.
Spotřeba: 17 W (25 W)
Napětí / kmitočet: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2,2 m
Externí provoz nebo ve skříňce pod akváriem
(doporučeno), samonasávání.
Náplň: 10 litrů, bez náplně
Rozměry (D x Š x V): 310 x 250 x 520 mm

Macro Algae Reactor 3181

Macro Algae Reactor 3182

3172.000

3181.000

3182.000

633,80 €

Pro akvária od 100 do 600 litrů.
Průtok: od 400 do 900 l/h
Energetická spotřeba s čerpadlem: cca 18 W
Rozměry reaktoru (D x Š x V): 200 x 160 x 400 mm

309,00 €

Pro akvária od 500 do 1.600 litrů.
Průtok: od 1.000 do 2.400 l/h
Energetická spotřeba s čerpadlem: cca 40 W
Rozměry reaktoru (D x Š x V): 310 x 250 x 430 mm

587,60 €
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Kompaktní zpětná čerpadla TUNZE® s regulací pokrývají celou řadu možných použití, se kterými se
můžeme na trhu setkat, např. filtraci v akváriích, pokojových fontánách, budování vodních toků
a kaskád v modelářství, ale také při použití v průmyslu. Při výrobě těchto čerpadel je zvláště dbáno
na kvalitu s cílem minimální údržby a maximální životnosti. Výroba kompaktních zpětných čerpadel
TUNZE® podléhá nejpřísnějším mezinárodním bezpečnostním normám.

Univerzální čerpadlo Mini

SILENCE
Akvaristika dnes nabízí celou řadu univerzálních čerpadel různých výkonů a tvarů. Oběhová
čerpadla TUNZE® Silence spojují veškeré výhody, které si jen mořský i sladkovodní akvarista od
moderních a výkonných univerzálních čerpadel může přát. Při výrobě je kladen mimořádný důraz
na kvalitu a minimální údržbu s garancí mnohaletého provozu. Oběhová čerpadla TUNZE® Silence
jsou konstruována v souladu s nejpřísnějšími mezinárodními bezpečnostními normami.

Výkon: 150 - 300 l/h
Spotřeba el.energie: 5 W
Výtlak: 0,7 m
Vývodní trubka: d.16 mm, ø13/10,5 mm
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2 m
Rozměry bez vývodu a přísavek: 44 x 43 x 42 mm

Velmi tichý chod, rotor s výkonným silným
magnetem tvoří jednolitý celek. Uložen v keramice.

5024.040

Ergonomický design.

16,90 €

®

Comline Pump – úsporné čerpadlo
I když jsou odstředivá čerpadla v akvaristice hojně využívána, nebývají si jejich provozovatelé často
vědomi toho, s jakou účinností pracují. Současné znalosti techniky však ukazují, že základní komponenty
mohou být skutečnými požírači energie. Čerpadla v akvaristice pracují nepřetržitě.
Cenově výhodná či méně kvalitní čerpadla poháněná synchronními motory nemusí spotřebovávanou
energii využívat úsporně, zatímco high-tech čerpadla a motory dosahují dlouhodobě významných
energetických úspor. Úsporné čerpadlo Comline® bylo vyvinuto speciálně pro vnitřní filtraci a jeho
předávání tepla akváriu je nevýznamné. Přitom se vyznačuje mimořádnou spolehlivostí při minimálním
odběru elektřiny a minimální údržbě. Výkon čerpadla je možné mechanicky regulovat v rozmezí od
30 do 100%, kompaktní design umožňuje jeho snadnou instalaci do filtrů Comline® nebo do běžných
vnitřních filtrací.

¾” GAS závit, kompatibilní s tvarovkami z PVC,
např. pro Ca reaktor, filtry, atd.

Regulovaný výkon.

Výkonová tabulka čerpadla Silence
Tato tabulka obsahuje toleranci +/- 10%.
V/m
4

V/m
4

3

3

2

2

1

1

0

Comline® Pump 900

Výkon: 250 - 850 l/h
Spotřeba el. energie: 2,5 - 4,5 W
Výtlak: 0,7 m
Napětí /frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2 m
Rozměry bez vývodu: 60 x 60 x 40 mm
Vývod: ø13 mm

0900.000

32,30 €

Comline Pump 2000

Výkon: 500 - 2.200 l/h
Spotřeba el. energie: 8 - 15 W
Výtlak: 1,8 m
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2 m
Rozměry bez vývodu: 78 x 82 x 51 mm
Vývod: ø25 mm
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®

Použití ve
vodě nebo
mimo vodu.

Stabilní poloha zajištěná čtyřmi gumovými přísavkami.
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Zpětné čerpadlo Silence

Výkon: 150 - 800 l/h
Spotřeba el. energie: 3 - 8 W
Výtlak Vmax: 1,25 m, hadicová objímka ½” GAS
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2,2 m
Rozměry bez vývodu a přísavek: 87 x 67 x 48 mm
0
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34,80 €

Zpětné čerpadlo Silence

Výkon: 200 - 2.400 l/h
Spotřeba el. energie: 14-30 W (15 - 34 W)
Výtlak Vmax: 2 m, hadicová objímka ¾” GAS
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2,2 m
Rozměry bez vývodu a přísavek: 118 x 94 x 75 mm
0
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1073.020

82,50 €

Zpětné čerpadlo Silence

Výkon: 300 - 3.000 l/h
Spotřeba el. energie: 16 - 42 W
Výtlak Vmax: 3 m, hadicová objímka ¾” GAS
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz).
Délka kabelu: 2,2 m
Rozměry bez vývodu a přísavek: 118 x 94 x 75 mm
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48,30 €
V/m
4

1073.008

1073.040

139,10 €

Zpětné čerpadlo Silence

Výkon: 2.500 - 5.000 l/h
Spotřeba el. energie: 38 - 85 W
Spotřeba el. energie bez hadicová spona: 105 W
Výtlak Vmax: 3 m, hadicová objímka ¾” GAS
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 2,2 m
Rozměry bez vývodu a přísavek: 174 x 113 x 87 mm
0
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1073.060

173,20 €

Komponenty
pod akvária

RECIRCULATION
PUMPS

SILENCE
RECIRCULATION
PUMPS

Silence electronic –
elektronická regulace pomocí Turbelle® Controlleru

Silence Pro – výkonná a přesto tichá

Výkonová tabulka
čerpadla Silence electronic

Rotor s výkonným magnetem, jednodílný,
uložen v keramice.

Oběhové čerpadlo Silence electronic je čerpadlo s regulovatelnými otáčkami s ochranou SELV. Dá
se použít v jakémkoli akváriu a je vybaveno novým mikroprocesorem řízeným motorem a regulátorem
Turbelle®. Elektronický motor upravuje svoje otáčky automaticky podle zatížení čerpadla a nepřetržitě
hledá nejvyšší možnou účinnost při nejnižší možné spotřebě. V případě závady čerpadlo okamžitě
vypne. Po odstranění problému se čerpadlo automaticky zapne s prodlevou 20 sekund. Je vybaveno
funkcí Fish Care, která v případě, že čerpadlo nepracuje, otočí jedenkrát vrtulkou každých 20 sekund.

TUNZE® Silence Pro 1073.110 je zpětné čerpadlo určené speciálně pro provoz ve filtračních nádobách
s vysokou hladinou vody. Je ideální pro akvaristické obchody, zoologické zahrady, velká akvária nebo
v případech, kdy je filtrace zabudována pod akváriem nebo dokonce ve sklepě a akvárium samotné
je v obývacím pokoji. Toto čerpadlo je synonymem efektivity a kvality a zaručuje dlouholetý trvalý
provoz při minimální údržbě. Jeho použití je univerzální pro mořskou i sladkou vodu, pod hladinou
nebo mimo akvárium. Jako ostatní Silence čerpadla je velmi tiché.

Použití ve
vodě nebo
mimo vodu.

Tato tabulka obsahuje toleranci +/- 10%.
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1 ½” GAS přípojka pro hadici, montáž
možná na PVC potrubí, filtr, atd.
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Výkonný synchroní motor s ochranou
proti zadření a zablokování.

100 W

+

Zpětné čerpadlo Silence electronic

Výkon: 1.100 - 3.000 l/h s Turbelle® Controllerem
Spotřeba el. energie: 10 - 43 W
Výtlak Vmax: 3,9 m, hadicová objímka ¾” GAS
Napětí / frekvence: 100-240V / 50-60Hz
Délka kabelu: 3 m
Rozměry bez vývodu a přísavek: 118 x 94 x 75 mm

1073.050

210,50 €

Tato tabulka obsahuje toleranci +/- 10%.
V/m
5

Silence Pro

Výkon: 11.000 l/h
Spotřeba el. energie: 95 - 125 W
Výtlak Vmax: 4,65 m, 1 ½” GAS průměr hadice
Napětí / frekvence: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Délka kabelu: 3 m
Rozměry bez vývodu a patek: 242 x 120 x 16 mm
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1073.110

363,00 €

160 mm

-

12 - 24 V
Battery

120 mm

1 ½” GAS

Nasávací kryt

®

50,10 €

7

242 mm

+

umožňuje běžný provoz na sít’ový zdroj TUNZE a při výpadku proudu
přepne automaticky na baterii nebo na zdroj stejnosměrného napájení.

6105.500

Výkonová tabulka čerpadla Silence Pro

3

Zpětné čerpadlo Silence 1073.050 je vybaveno elektronickým motorem.
Čerpadlo může být napájeno z jakéhokoliv stejnosměrného zdroje (baterie,
solární článek) od 10 do 24 V.
K zajištění nepřetržitého napájení čerpadel doporučujeme používat Turbelle®
Safety Connector 6105.500, který obsahuje 4A jištění. Safety Connector zajistí
běžný provoz na sít’ový zdroj TUNZE® a při výpadku proudu přepne automaticky
na baterii nebo na zdroj stejnosměrného napájení.

42

Stabilní poloha zajištěna čtyřmi
integrovanými silikonovými přísavkami.

4

Další možnosti napájení zpětného čerpadla
Silence 1073.050 – Safety Connector

Safety Connector

Komponenty
pod akvária

Ergonomický design, kompaktní konstrukce.

1 ½” GAS

pro Silence Pro 1073.110

1073.114

33,70 €

43

BASIC
COMBINATIONS

OUTLETS

Odtokové přepady TUNZE® s odsáváním z vodní hladiny jsou ideálním řešením beztlakového přítoku
vody pod úrovní akvária. Je odváděno přibližně 50% vody z hladiny a 50% vody ze dna akvária.
Přepadem protéká jenom tolik vody, kolik jí je do akvaria přičerpáno. Díky konstrukci zabraňující
pronikání světla nevyžadují téměř žádnou údržbu.
TUNZE® přepady jsou dodávány hotové, ale bez hadic a s podrobným montážním návodem.
U akvárií přes 600 litrů by měly být použity dva odtokové systémy.
Na odtokové straně mohou být napojeny běžné hadice.
Pro minimalizaci hluku však doporučujeme použít odtokové hadice 1075/2.
Pro přítok doporučujeme přítokovou sadu 1073.000. V té je již hadice k čerpadlu ve skříňce obsažena.

Sestavy mořských akvárií

Silence

Tyto sestavy jsou příkladem běžných skleněných akvárií se
spodní skříňkou a základními prvky TUNZE®. Skleněná nádrž
poskytuje ještě místo pro další filtry, Ca reaktory atd.

Osmola

1073.02

0/1073.0
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tor ® 315

Filtrační příslušenství Turbelle® k prodloužení
potrubí u akvarií s výškou nad 50 cm:

Závěsný odtok pro následné napojení. Odsává
vodu z povrchu i ze dna cca do 1.200 l/h. Není
třeba vrtat do skla a jeho dodatečná instalace
je proto velmi snadná. Při vysazení zpětného
čerpadla pracuje nezávisle dál. S dodatečnou
U-trubkou 1001.740 (viz. Turbelle® náhradní díly
k filtraci), dosahuje výkonu až 1.500 l/h.
Odtokové potrubí ø40 mm.
Pro jednoduchou instalaci a tichý provozu
doporučujeme odtokovou sadu hadic 1075/2.

1074/2

137,70 €

Wall Overflow

Odtok pro montáž do skla s otvorem o ø43 45 mm v zadní nebo boční stěně akvária.
S odsáváním z hladiny i ze dna akvária, průtok
cca 1.500 l/h.
Odtokové potrubí ø40 mm. Pro jednoduchou
instalaci a tichý provoz doporučujeme
odtokovou sadu hadic 1075/2.

1076/2

Spojovací článek ø21/25 mm
1001.780
2,20 €
Trubka pro Turbelle®
1001.760

5,50 €

T-spojka
1001.800

5,90 €

tor
smola

®

O

116,40 €

Závitové spojení,
trubka a hadice

D

1077.100

44

62,20 €

Pr

Odtoková hadice

Přítoková sada

Skládá se z 4 trubek ø25 mm x 1 m
a 3 spojovacích článků ø25 mm,
7 kolen 90°, připojující hadice a objímek.

1075/2

1073.000

46,60 €

Silence 1073.040

Osmolator® 3155
r 9430

DOC Skimme

69,60 €

1075.500
2x Outletfilter
ů:
do 1500 litr
V)
Pro akvária
s rozměr y (D x Š x

Sáček k postfiltru

é akvárium
Standardní skleněnmm, síla skla 8 mm.
0
ruba 160 litrů.
50
x
0
1200 x 40
ečné množství zh
zp
be
,
m
m
0
15
Vodní hladina:

14,90 €
DOC Skimmer 9415/9430

Silikonová hadice
ø22 x 28 mm x 2 m

slouží jako přítoková hadice pro
jednoduché spojení zpětného čerpadla
s akváriem. Použitelná pro všechny filtry
umístěné pod akváriem, dokonale
odolává působení mořské vody.

23,10 €

1073.200

®
55
Osmolator 31

86,50 €

Mechanický předčišt’ující filtr pro filtrační
nádoby umístěné v podstavcové
skříni, je umístěn přímo za odtokovou
hadicí TUNZE®, odnímatelný postfiltr
300 µm. Vlákna z nylonu.

1075.500

tfilter
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ožs
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sk
čné m
rdní skle
m, síla
Standa300 x 400 m mm, bezpe
500 x hladina: 150
Vodní

skládá se ze speciální
odtokové hadice ø40 mm x
2 m s objímkami a držákem.

9410.200

Vnitřní ø25 mm, vnější ø27 mm.

.040

Silence 1073

500
1075.

300 µm nylonová vlákna, vhodný
pro postfiltr.

Přepad U-trubka
1001.740

0

er 941

imm
OC Sk

Outletfilter

pro odtok 1077; skládá se ze závitového spojení
40/50 mm, 1 ¾” pro otvor ve dně akvária
o cca ø55 mm a z trubky o ø40 mm x 1 m.
K tomu je dodávána nerez objímka a odtoková
hadice o ø40 mm x 1 m. Dodává se bez návodu
k použití. Instalace jen pro zkušené odborníky.

tletfilter
1075.50 DOC Skimme
Pro ak
r 9415
0
Standard vária do 7
0
n
í
0
litrů:
800 x 40 skleněné akv
ári
0

Vodní hla x 500 mm, síla um s rozměry
(D x Š x V
dina: 15
0 mm, bskla 8 mm.
)
ezpečné
množstv
í zhruba
110 litrů.

Central Overflow

1077.000

1-2x Ou

3155

Plastový nástavec, 12 cm
1001.790
9,50 €

116,40 €

Centrální odtok, s odsáváním z hladiny i ze
dna akvária. Průtok cca. 1.500 l/h. Použití
v akváriích s vnitřní centrální odtokovou
trubkou. Doplněn o spojovací článek pro PVC
trubku o ø40 mm.
Pro kompletní instalaci doporučujeme závitové
spojení, trubku a hadici 1077.100.

20

073.0

e1
Silenc

Komponenty
pod akvária

Overflow Box

80 mm

5

39,60 €

2x Outletfilter 1075.500
Pro akvária do 1000 litrů:

Standardní skleněné akvárium s rozměry (D x Š x V)
1000 x 400 x 500 mm, síla skla 8 mm.
Vodní hladina: 150 mm, bezpečné množství zhruba 140 litrů.
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OSMOLATOR
nano

OSMOLATOR

®

High-Tech pro spolehlivý stav vodní
hladiny v akváriu V roce 1985 vyvinula společnost TUNZE®
pro akvária automatické dopouštění odpařené vody. Mnozí viděli
tento výrobek jako nepotřebný.... Na něco ale zapomněli: Choulistiví
akvarijní živočichové potřebují pro své buňky konstantní osmotický tlak.
Osmolátor® (Osmotic Regulator) se vyznačuje snadnou montáží a obsahuje
všechny potřebné funkce. Osmolátor® vyrobený na základě dlouholetých
zkušeností firmy TUNZE® zaručuje spolehlivost a jistotu.
Osmolátor® je dodáván s napájecím zdrojem, dávkovacím čerpadlem, hadicí,
Controllerem a magnetickým držákem (Magnet Holder) pro senzory. Je potřeba pouze
nádoba na vodu.

+

3155.000
Zásobník vody 27 litrů

herheit
Sic
s

inspannu
kle

voltage —
ow

Mikroprocesorem řízený
Controller s kontrolou času
pro akvária do 100 litrů
nebo do 200 litrů vodyj;
nastavení se provádí
interním jumperem.

Obsah 27 litrů, velký otvor,
jednoduché plnění a čištění.
Velikost je vhodná pro otevřené
akvárium o objemu 600 litrů.
Voda vydrží asi jeden týden.
ø34 x 43,5 cm

5002.250

19,90 €

Zásobník vody 13 litrů

Obsah 13 litrů, velikost je vhodná pro
otevřené akvárium o objemu 250 litrů.
Voda vydrží asi jeden týden.
Rozměry: 27,7 x 24,2 x 27 cm

5002.100

10,50 €

voltage —
ow

Řídicí jednotka pro udržování stálé vodní hladiny se
dvěma senzory, pro umístění ve filtrační skříni, v Comline®
filtrech nebo na skle akvária.
Obsah dodávky: Připravený k použití se zdrojem 12 V,
dopouštěcí čerpadlo, hadice, magnetický držák (Magnet
Holder) pro senzory.

herheit
Sic
s

inspannu
kle

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

Osmolátor®

12V
l

88,30 €

186,80 €

safety

Regulátor vodní hladiny pro nanoakvária nebo pro
akvária do 200 litrů; umístit se dá v podstavci s filtrací
nebo přímo na okraji akvária.
Dodávka obsahuje: kompletní osmolátor připravený
k provozu s 12 V napájecím zdrojem, dávkovacím
čerpadlem, 3 m hadicí, magnetickým držákem
(Magnet Holder) do sily skla 10 mm a ochranným
krytem pro senzor.

—
ng

Osmolator® nano

3152.000

®

Řídící jednotka 5017- všechny funkce jsou indikovány
vizuálně a při poruše zazní akustický výstražný signál.
Dvojité zabezpečení: pracovní senzor je optický senzor,
při vzniku problému bezpečnostní senzor vypne zařízení
a ozve se výstražný signál. Běží li dávkovací čerpadlo
déle než 10 min. dochází k automatickému vypnutí.
Optický minisenzor reaguje exaktně na změnu výšky
vodní hladiny.
S magnetickým držákem (Magnet Holder) je montáž
velmi jednoduchá.

safety

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

Metering pump

Náhradní dávkovací čerpadlo napětí
3 - 12 V DC pro Osmolátor®, výkon se
4 mm hadicí při 12 V:
0,9 m - 100 l/h,
1,4 m - 80 l/h,
1,9 m - 58 l/h,
Hmax 3,6 m

5000.020

21,70 €

Calcium Dispenser Kit 68

Prvky v setu 68 jsou: Calcium Dispenser 5074,
Osmolator® 3155 a také zásobník vody 5002.250.

0068.000

310,30 €
Valve

Calcium Dispenser

Přidávání vápníku je další metodou pro zvyšování
kalcia v mořském akváriu. Při ní je hydroxid vápenatý
v samostatné nádobě rozpuštěn pod proudem
vody z dávkovacího čerpadla Osmolátoru®. Calcium
Dispenser se instaluje mezi dávkovací čerpadlo
a přívodní hadici a voda obohacená vápníkem je poté
dodávána v malých dávkách do akvária. Calcium
Dispenser je možné použít v jakémkoliv doplňovacím
zásobníku vody. Jednou týdně nebo nejpozději
jednou za dva týdny je třeba hydroxid vápenatý
doplnit. Calcium Dispenser a Calcium Automat se
dají vzájemně vhodně kombinovat: Tímto způsobem
se v akváriu spolehlivě zachovává stabilita pH. Dodávka
obsahuje: Reaktor, náplň hydroxidu vápenatého,
držáky a přípojky k Osmolátoru®; výbava je určena pro
akvária s tvrdými korálnatci do objemu cca 1.000 litrů.
Rozměry: 350 x 140 mm

5074.000

96,10 €

Calciumhydroxid 250 g

Hydroxid vápenatý. Náhradní balení pro Calcium
Dispenser 5074.

5074.500

11,20 €

Ventil pro nízké napětí 9 - 12 V DC nahrazuje
přiložené dávkovací čerpadlo v Osmolátoru®,
např. u více akvárií spojených potrubím
pomocí gravitační síly.

8555.200

82,80 €

+

Controlled Power Socket

Nízkonapět’ové
čerpadlo
obsažené
v Osmolátoru® může být nahrazeno touto
zásuvkou ve spojení se silnějším čerpadlem.
Zásuvka může být použita k zapínání
dávkovacích čerpadel na 230 V max.
1.800 W (115 V / 900 W). Např. Turbelle®
e-jet, Silence 1073.020, 1073.040 nebo
dávkovací čerpadlo s hadičkou.

3150.110

64,80 €
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Výška
vodní hladiny

12V

WATER LEVEL
ALARM

RO STATION

Signalizace nesprávné výšky vodní hladiny Water Level Alarm
slouží jako doplněk a pojistka pro zařízení, která se starají
o doplňování vody. V případě poruchy se všechny přístroje zapojené
do spínací zásuvky vypnou, ozve se varovný signál a rozsvítí se červené
světlo. Mějte však na paměti: Tento produkt nemůže zabránit škodám
vzniklým chybnou instalací ve vašem akváriu.

Reverzní osmóza je přírodní a ekologická
metoda, kterou se z vody odstraňují rozpuštěné
soli a škodlivé látky čistě fyzikálním způsobem.

Nano RO Station

30-60 litrů / den při 40-85 PSI (3-6 bar) a 15-25°C
TUNZE® Nano RO 8515 je kvalitní kompaktní reverzní
osmotické zařízení sloužící k jednoduché výrobě
osmotické vody, pro žehličky, přípravu ledu, do
sodovkovačů, autobaterií atd. V akvaristice se
hodí zejména pro malá až střední mořská nebo
sladkovodní akvária. Jeho obsluha je jednoduchá
a pomocí dodávaného příslušenství jej lze připojit na
vodovodní kohoutek.

A =Normální stav vody ve filtrační nádobě.
B=Senzor „too low” pod normálním
množstvím vody C, chrání filtraci při
výpadku automatického dopouštění vody.

139,30 €

100-200 litrů / den při 40-85 PSI (3-6 bar) a 15-25°C
TUNZE® RO 8550 je kvalitní kompaktní reverzní
osmotické zařízení sloužící k jednoduché výrobě
osmotické vody. V akvaristice je speciálně vhodná
pro mořská nebo sladkovodní akvária. RO 8550
obsahuje 5 µm uhlíkový sedimentační filtr, 1 µm
uhlíkový sedimentační filtr a TFC membránu
(polysulfonové spojení). Průměrné zachycení
nečistot je cca 98%, podíl osmotické vody je cca
20-25% použité vody.

8550.000

243,60 €

RO Ion Exchanger

Tento přídavný filtr lze připojit na vývod RO stanice
jpro zvyšování tvrdosti vody nebo jako silikátový filtr.
Nádoba obsahuje dvě přípojky pro hadici reverzní
osmózy a dvě svorky pro přímé upevnění na RO
stanici. Doporučujeme zvláště použití jako silikátový
filtr na vývodu RO stanice pro odstranění kyseliny
křemičité. Dá se tím zabránit růstu řas v akváriu. Jako
medium se používá měnič iontů 8550.501.
Ke zvýšení obsahu vápníku ve vodě na výstupu z RO
stanice lze místo granulátu z měniče iontů použít
vápenný granulát Calcium Carbonate 0880.901.
Voda vytékající z RO stanice se obohacuje velkým
množstvím hydrogenuhličitanu vápenatého. Tím se
zvyšuje tvrdost RO vody a karbonátová tvrdost.

8550.600
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Měnič iontů
8550.501 21,50 €

64,20 €

+

C

C=Druhý senzor „too high” ve filtrační nádobě.
Chrání před nevypnutím automatického
doplňování vody.
RO TDS Monitor 8533 je používán pro přesné
měření kvality vody z reverzní osmózy. Zajišt’uje
dlouhodobé měření slanosti vody v ppm na
vstupu a výstupu osmózy a informuje o nutnosti
výměny filtru nebo membrány.

8533.000

D

E

A

D =Správné množství vody v akváriu.

RO TDS Monitor

RO Station

Akvárium

E = Senzor „too high” v akváriu chrání před
přetečením např. při ucpaném odtoku.

B

96,90 €

Water Level Alarm

RO Water Controller

TUNZE RO Water Controller 8555 je automatický
regulátor vody v zásobníku pro jednotku TUNZE®
RO. Tento Controller je vhodný i pro jiné
akvarijní nádrže, nebo se může kombinovat
s automatikou pro doplňování vody. Skládá
se z ovladače, dvou senzorů, vodního ventilu
a z 12 V napájecího zdroje. Dle potřeby
lze vodní ventil vyměnit za spínací zásuvku
3150.110. Jeli pozice senzorů RO Water
Controlleru zaměněna, může být se
spínací zásuvkou 3150.110 a čerpadlem
zásobník vody cíleně vyprázdněn; tímto
způsobem jej lze využít k automatickému
naplňování a vyprazdňování nádob.
Kombinací dvou výrobků lze vytvořit
soupravu na vyměňování vody.
®

8555.000

192,40 €

je signalizace chybného stavu vodní hladiny se 3 senzory,
jedním senzorem chránícím proti zadření a dvěma senzory proti
přetečení. Každý senzor má držák pro přilepení silikonem nebo
pro připevnění na vodorovných nebo svislých akvarijních sklech.
Držáky mohou být také smontovány dohromady. Řídící jednotka
obsahuje optický ukazatel pro každý senzor a výstražnou zvukovou
signalizaci. Spínací zásuvku je možné zatížit čerpadly do 230 V,
1.800 W (po 115 V, 900 W).

7607/2

192,10 €
Výška
vodní hladiny

8515.000

Filtr

Funkce senzorů

U akvárií s filtrem umístěným ve skříňovém podstavci chrání Water Level Alarm před
přetečením akvária. Například při ucpání odtokového systému.

Water Level Alarm chrání filtrační techniku v skříňovém podstavci před
chodem na sucho a pomáhá zabraňovat škodám, které mohou vzniknout
např. nechtěným vyčerpáním vody z filtrační nádoby. Také při poruše zařízení
udržující stav vodní hladiny, pokud chybí voda pro doplňování, může ochránit
před zadřením.
Snímač vodní hladiny Water Level Alarm může sledovat
stávající doplňkovou techniku (Osmolátor®) s velkým
množstvím doplňované vody a fungovat přitom jako
ochrana proti přetečením.
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LED

ECOCHIC

LED
8850
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FULLSPECTRUM
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safety

l

Výrobek může být „eco”, tedy úsporný, ekologický, cenově přijatelný a zároveň elegantní a „chic”.
LED osvětlení TUNZE® LED vhodné jak pro sladkou tak i mořskou vodu spojuje oba atributy v jeden celek;
výsledkem jsou mimořádně efektivní svítidla originální konstrukce pro akvária za velmi přívětivou cenu.
LED osvětlení eco chic se stupněm krytí IP 68 pracuje v trvalém provozu jak na vzduchu, tak ve vodě.
Speciální postup výroby garantuje nejen vodotěsnost, ale současně i nepřetržitý provoz pod vodou,
čímž usnadňuje práci akvarijním topítkům. Podvodní osvětlení zabraňuje tvorbě světelných reflexů
na vodní hladině; zdroj světla je tak efektivnější, přičemž naprosto dostačující je ponor 1 až 2 cm.
Za použití nejmodernějších prvků bylo vyvinuto kompaktní těleso, které lze připevnit pomocí
magnetického držáku a jeho umístění měnit podle potřeby. Bezpečný slaboproudý režim zaručuje
bezrizikové použití pod vodou bez elektrických ztrát.
Zabudovaná ochrana proti přehřátí je bezpečnostní funkcí, která zajistí, že se výkon osvětlení při
teplotách přesahujících cca 25 °C sníží postupně z 10 W na 7 W.

NEW

VERSION

Nová bílý LED full spectrum 8850 je vybaveno 76 1-wattovými LED diodami s technologií Ultra Low
Current. Studené bílé, modré LED (450 nm), zelené a červené LED diody pro nastavitelné světelné
spektrum s barevnou teplotou, která vypadá podobně jako 8 000 až 25 000 K, ale také až do čistě
modrého světla. S použitím nejmodernějších komponentů byl vyvinut malý kryt který se upevňuje
pomocí magnetického držáku (Magnet Holder). Speciální výrobní proces zajišt’uje nejen odolnost
proti vodě, ale umožňuje i trvalé použití pod vodou. Přitom se výkon zvýší na 26 W, čímž usnadňuje
práci topení v akváriu. Také se přidala možnost měnit barevné spektrum lampy pomocí dodávaného
magnetického držáku. Od 5.000 K je možné nastavit jakokoliv barevnou teplotu. Chlazená vzduchem
udržuje LED maximální výkon 10 W napříč celým barevným spektrem. Nízké napětí 24 V minimalizuje
energetické ztráty. 24 V nízké napětí minimalizuje energetické ztráty.

8811

LED marine eco chic

8821
8831

8811.000

Magnet Holder
do síly skla
12 mm

64,30 €

Chladicí
žebra zvyšují
odvod tepla

Kryt vyroben
z plastu
vzdorujícího
korozi

Teplotní sensor
umožňuje optimalizaci
výkonu za všech
podmínek.

Moonlight LED
LED PU
pryskyřice pro
IP 68 bezpečnost

LED white eco chic

Osvětlení je vhodné do akvárií s měkkými korálnatci a do
sladkovodních akvárií do objemu cca 60 litrů. Součástí
je 30 bílých LED (840 lm) s barevnou teplotou 6.500 K.
Celková spotřeba je cca 10 W. Možnost použití mimo
vodu nebo pod vodou.
Zdroj 100-240V / 50-60Hz včetně magnetického
držáku pro sílu skla do 10 mm.
Rozměry bez držáku (D x Š x V): 305 x 25 x 13 mm
Součástí této svítilny jsou zabudované LED žárovky.
Žárovky ve svítidle není možné měnit.

8821.000
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Skříň s odrazivým
bílým vnitřním povrchem
pro minimální
ztráty způsobené
rozptýleným světlem
Inovativní držák pro diskrétní
a flexibilní montáž

64,30 €

LED eco chic refugium

Spektrum vhodné speciálně jako refugium a prostředí
pro růst řas v mořské i sladké vodě.
Celková energetická spotřeba je cca 10 W. Možnost
použití mimo vodu nebo pod vodou.
Zdroj 100-240V / 50-60Hz včetně magnetického
držáku pro sílu skla do 10 mm.
Rozměry bez držáku (D x Š x V): 305 x 25 x 13 mm
Součástí této svítilny jsou zabudované LED žárovky.
Žárovky ve svítidle není možné měnit.

8831.000

73,00 €

NEW

Hliník pro snížení
tepelného odporu

Vysoce kvalitní LED
značky Osram

Bezkontaktní senzor
pro nastavení barev

LED full spectrum

Vhodné pro akvária s tvrdými korály do 60 litrů,
s měkkými korály do cca. 100 litrů a sladkovodní
akvária do 120 litrů.
Vybaveno 76 1-wattovými LED diodami s technologií
Ultra Low Current. Studené bílé, modré LED (450 nm),
zelené a červené LED diody pro nastavitelné světelné
spektrum s barevnou teplotou, která vypadá podobně
jako 8 000 až 25 000 K, ale také až do čistě modrého
světla. Manuální seřízení s uzavřeným držákem
magnetu, případně s samostatně dostupným
Multicontroller 7097 nebo SmartController 7000.
Lze ji používat trvale pod vodou (lepší chlazení) s max.
Celkový výkon 26 W (asi 25 000 K). Ve vzduchu se
lampa nastaví na přibližně 10 W.
Napájení 100-240V/50-60Hz
Včetně Magnet Holder do síly skla 12 mm.
Rozměry bez držáku (D x Š x V): 305 x 17 x 25 mm
V této lampě jsou vestavěna LED svítidla. Tato svítidla
se nedají vymenit.

8850.000

141,80 €

LED svítidla

Osvětlení je vhodné do akvárií s tvrdými korálnatci
do objemu cca 20 litrů a s měkkými korálnatci do
objemu cca 40 litrů.
Výbava: 15 bílých LED (6.500 K) a 15 modrých LED
(455 nm). Touto kombinací je zajištěna barevná
teplota zhruba 25.000 K a 470 lm.
Celková energetická spotřeba je cca 10 W. Možnost
použití mimo vodu nebo pod vodou.
Zdroj 100-240V / 50-60Hz včetně magnetického
držáku pro sílu skla do 10 mm.
Rozměry bez držáku (D x Š x V): 305 x 25 x 13 mm
Součástí této svítilny jsou zabudované LED žárovky.
Žárovky ve svítidle není možné měnit.
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CARE
CULTURE
Již více nežpatnáct let dodává TUNZE® na trh speciální lepidlo vyvinuté speciálně pro rozmnožování
tvrdých korálnatců. Naše nová produktová řada obsahuje lepidlo na epoxidové bázi a dvoukomponentní
lepidlo pro rychlé zpracování.
Lepidlo nevylučuje žádné škodlivé látky do akvarijní vody a zabraňuje přetečení pěnov nádoby.

Delta Rock

Coral Gum, 112 g

Lepidlo na epoxidové bázi k upevnění korálových odnoží na kamenném substrátu. Červené
zbarvení podobné vápnitým řasám, vhodné pro akvária s korálovými útesy. Lze ho také použít
při lepení skla, keramiky, dřeva a mnoha druhů plastů.
Obsah: 112 g

0104.740

12,70 €

Rohový kámen s velkou prohlubní k umístění
korálů nebo rostlin v rohu akvária v libovolné
výšce. Delta Rock se dá vyplnit také pískem,
použít v mořské vodě s mangrovy nebo může
být osazen hygrofyty. Je vyroben z velmi
porézního keramického kamene s funkcí
Live Rock a má hlubokou prohlubeň pro
korály a kořenový bal. Je velmi dekorativním
pohledovým prvkem v akváriu. Dva velmi silné
magnetické držáky předurčují Delta Rack pro
akvária do síly skla 12 mm. Ve vodě odolává až
2,2 kg suché hmotnosti při síle skla do 12 mm;
při 15 mm zátěž jen do 1 kg suché hmotnosti.
Rozměry (D x Š x V): cca 175 x 150 x 225 mm

0104.840

Coral Gum instant, 120 g

107,80 €

Coral Gum je dvoukomponentní lepidlo na korály, slouží ke spolehlivému upevnění korálových
odnoží na podkladních kamenech. Do vody nejsou vylučovány žádné škodlivé látky, lepidlo je
velmi pevné a přesto zůstává pružné a odolává vysokému zatížení. Použitelné jak ve sladké tak
v mořské vodě.
Obsah: 2 x 60 g

0104.750

20,60 €

Coral Gum instant, 400 g

0104.760

46,30 €

Coral Rack nano

Živý kámen pro umístění korálů. Jedná se o velmi porézní
keramický kámen s funkcí Live Rock, který má prohlubně
zhruba pro 8 korálových odnoží a pro útesové podložky
(o cca ø11 mm). Vhodný do sladkovodních i mořských
akvárií. Je velmi dekorativním pohledovým prvkem
v akváriu. Dva velmi silné magnetické držáky předurčují
Coral Rack long pro akvária do síly skla 12 mm. Pod vodou
umožňuje osazení korály o suché hmotnosti až cca 2 kg při
síle skla do 12 mm. Při 15 mm jen do 0,8 kg suché hmotnosti.
Rozměry (D x Š x V): cca 240 x 100 x 140 mm

0104.800
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60,60 €

Coral Rack long

Živý kámen pro umístění korálů. Jedná se o velmi porézní
keramický kámen s funkcí Live Rock, který má prohlubně
zhruba pro 8 korálových odnoží a pro útesové podložky
(o cca ø11 mm). Vhodný do sladkovodních i mořských
akvárií. Je velmi dekorativním pohledovým prvkem v akváriu.
Dva velmi silné magnetické držáky předurčují Coral Rack long
pro akvária do síly skla 12 mm. Pod vodou umožňuje osazení
korály o suché hmotnosti až cca 2 kg při síle skla do 12 mm.
Při 15 mm jen do 0,8 kg suché hmotnosti.
Přibližné rozměry (D x Š x V): cca 240 x 100 x 140 mm

0104.820

78,10 €
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Coral Gum je dvoukomponentní lepidlo na korály, slouží ke spolehlivému upevnění korálových
odnoží na podkladních kamenech. Do vody nejsou vylučovány žádné škodlivé látky, lepidlo je
velmi pevné a přesto zůstává pružné a a odolává vysokému zatížení. Použitelné jak ve sladké
tak v mořské vodě.
Obsah: 2 x 200 g

CAREMAGNET
Care for your aquarium

Základem chráněného patentovaného řešení jsou plastové čepelky o různé
délce, které na čištěnou plochu vyvíjejí různě velký tlak. Úzká čepel tak může
odstranit i pevně přichycené řasy, zatímco širokou čepelí lze řasy odstraňovat
z větších ploch.
Tenká konstrukce neomezuje rostliny ani mořské korály.

Koncept Care Magnet byl zásadní inovací roku 2014, pokud jde o design čističe skel, skládajícího se
z ergonomické rukojeti a speciálních čepelí z kvalitního plastového materiálu odolávajícího
opotřebení. Patentovaná řada Care Magnet byla nyní rozšířena o dva nové modely.

Care Magnet lze použít i na kulatá nebo oblá akvarijní skla.

Proč Care?
Tento čistič skla nikdy nepoškrábe vnitřní plochu skel akvária nebo akrylátové plochy. Vnitřní magnet je
od skla akvária vzdálen více než 3 mm a zabraňuje usazování akvarijního písku. Obě plastové stěrky
odstraňují ze skla řasy o poznání lépe než rovná čisticí plocha, téměř stejně dobře, jako ostrá kovová
stěrka. Životnost stěrky je několik měsíců až cca jeden rok. Nízký odpor při čištění při současně vysoké
magnetické vazbě činí nadzvednutí magnetu takřka nemožné.
Pouze pro akvária ze skla s obzvláště silně ulpělými řasami, např. starými usazeninami na bočních
stěnách nebo silnými vrstvami ruduch, doporučujeme doplnit velkou stěrku o speciální stěrku
z ušlechtilé oceli.

Plastov čepele se zaoblenými rohy umožňují hladký přechod mezi stěnami
akvária. Nehrozí přitom poškození silikonových spár.
Nerozptyluje řasy v akváriu ve formě zelené hmoty, ale roluje je dohromady,
čímž se stavájí vhodným krmivem pro ryby.

+

Lze použít také jako ruční škrabku.

CAREMAGNET pico
Výraznů kompaktnůjší než tradiční
malé čepelkové magnety.
Care Magnet pico

pro sklo o síle 3 až max. 6 mm.
Šířka 40 mm, délka 81 mm.
Výška: vnitřní část 20 mm,
vnější část 17 mm.

0220.006

Care Magnet nano

pro sílu skla od 6 do 10 mm.
Šířka 45 mm, délka 78 mm.
Zahrnuje náhradní plastový nůž.

0220.010

18,10 €

Plastové čepele
45 mm, 2 kusy
0220.156
5,10 €

Plastové čepele
86 mm, 2 kusy
0220.153
6,80 €

Nerezové čepele,
3 kusy
0220.155
7,90 €

Sada čepelí 86 mm

10,10 €

Plstěné podložky
19 x 38 mm, 2 kusy
0220.157
2,80 €

z plastu a nerezové oceli.

0220.154

6,90 €

POWERMAGNET

Care Magnet long

0220.015

32,10 €

Care Magnet strong

pro sílu skla od 10 do 20 mm.
Šířka 86 mm, délka 140 mm.
Obsahuje nůž z nerezové oceli
a dvě náhradní plastové lopatky.
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0220.020

Power Magnety TUNZE® se používají k čištění akvarijních skel do 55 mm.
Protože je zalitý ve speciální hmotě, nerezaví, nepředstavuje žádné
nebezpečí pro akvarijní biotop a může zůstat přímo v akváriu.
Skládá se ze spodní části s čistící plochou a z horní plstěné resp.
velurové části. Obě části lze spojit dodávanou bezpečnostní šňůrkou
a zabránit tak pádu do akvária.

71,20 €

0220.025

85,80 €

pro sklo o síle 15 až 40 mm.
Čisticí plocha: 59 x 77 mm
s rounem na akrylátové sklo.
Výška: zevně 18 mm, vně 22 mm

0220.560

246,10 €

Power Magnet 220.570

Care Magnet strong+

pro sklo o síle 20 až max. 25 mm.
Šířka 86 mm, délka 140 mm.
Včetně čepele z nerez oceli a dvou
plastových čepelí.

Power Magnet 220.560

100% nekoroduje,
kompletně zalitý

Šňůrka pro
snadné vyjmutí z akvária

Čisticí plocha se dá
lehce vyměnit

pro sklo o síle 35 až 55 mm.
Čisticí plocha: 115 x 77 mm
s rounem na akrylátové.
Výška: zevně 26 mm, vně 27 mm

0220.570

527,70 €
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pro sílu skla od 10 do 15 mm.
Šířka 86 mm, délka 140 mm.
Obsahuje nůž z nerezové oceli
a dvě náhradní plastové lopatky.

CAREBACTER

Care Bacter je unikátní směs bioaktivních filtračních organismů speciálně vyvinutá pro efektivní
udržování mořských i sladkovodních akvárií v perfektní čistotě; současně je zárukou spolehlivé
a optimální biologické rovnováhy.
Základem Care Bacter jsou kmeny bakterií, které neprošly patogenní ani genově technickou
modifikací (směrnice 2000/54 ES) a které se ve vzájemné kombinaci při procesu čištění vody velmi
účinně a synergicky doplňují.
Jeden kmen bakterií působí jako destruent (rozkladač), stará se tedy o totální likvidaci odumřelých
organických složek v akváriu (bílkoviny → amonium/čpavek → dusitan → dusičnan) a jako saprofág
kromě toho likviduje vznikající dusičnany. Tento bakteriální kmen odbourává rovněž fosforečnany
tím, že vstřebává fosfor. Výsledkem je mimořádně efektivní pročišt’ování vody. Fosforečnanový
a dusičnanový dluh pak brání množení řas.
Druhý kmen bakterií slouží jako nástroj v boji proti patogenním
bakteriím rodu Vibrio, které představují pro akvarijní
biotop mimořádnou hrozbu. Care Bacter tak chrání ryby,
korýše, korálnatce aj. před působením choroboplodných
zárodků a usnadňuje jejich aklimatizaci v akváriu. Care
Bacter výrazně snižuje u tvrdých LPS a SPS korálnatců
riziko rychlého odumírání tkání RTN. V neposlední řadě
pak Care Bacter zásadně zkvalitňuje biofilm v akváriu
a vyživuje tak určité druhy korálů nebo živočichů u dna
akvária. S tím úzce souvisí jeden působivý efekt Care Bacter:
Akvarijní skla zůstávají čistá mnohem déle než obvykle!
Care Bacter lze s úspěchem použít i v zahradních jezírcích
při teplotě nad 15 °C.
Koncentrace: 109 CFU/g
Obsah: 40 ml

Care Panes čistí účinně vnější skla akvárií a všechny hladké povrchy ze skla, plexiskla, plastu, kovu,
lakovaného dřeva atd. Care Panes je kombinací organických biotenzidů s éterickým olejem; snadno
a velmi účinně čistí akvária, akvarijní skříňky a světla. Díky šetrným látkám, které Care Panes obsahuje,
je pro vodní živočichy bezpečný a proto se již s úspěchem používá v lékařství, veřejných a školních
zařízeních. Minimální množství Care Panes stačí k dosažení optimálního výsledku, rychle schne
a nezanechává žádné stopy. Care Panes obsahuje 99,9% přírodních látek, vyznačuje se mimořádnou
účinností a proto je jeho vliv
na životní prostředí minimální.
Care Panes obsahuje
velmi účinné biotenzidy,
až 500 krát účinnější než
běžné chemické tenzidy
původem z petrochemického průmyslu.
Care Panes nemá žádné rizikové označení, byl vyvinut,
aby minimalizoval riziko vzniku alergií a neobsahuje žádné
geneticky modifikované látky.
Speciální pěna ve spreji snižuje šíření aerosolů,
nebot’ ji není možné vdechnout.
Také se nekontrolovatelně nešíří
akváriem, protože se aplikuje
cíleně.
Koncepce Care Panes
je čistě ekologická, jeho
účinné látky pocházejí
z přirozeně se obnovujících
zdrojů, obal je vyroben ze
100%
recyklovatelného
plastu bez obsahu kovů.
Obsah: 500 ml

0220.002

7028.900

72,90 €

Hadička z PVC, ø4 x 7 mm x 3 m

Silikonová hadička, ø4 x 7 mm x 5 m

5000.390

7072.200

černá, vhodná pro všechny Osmolátory® TUNZE®.

4,80 €

Průhledná, vhodná také pro vzduchové pumpy s ozonem.

17,60 €

Hadička z PVC, ø4 x 7 mm x 10 m

Hadička z PVC, ø4 x 6 mm x 5 m

5000.380

7072.300

černá, vhodná pro všechny Osmolátory® TUNZE®.

13,80 €

průhledná, vhodná pro vzduchové pumpy nebo CO2 systémy.

5,40 €

Ochranné rukavice

10 kusů, ideální pro práce v akváriu.
Např. na ochranu před žahavci.

0220.510

6,40 €

26,10 €

CAREPANES
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Velmi tichý ventilátor s 5 V napájecím zdrojem. Obsahuje připevnění pro jakékoliv akvárium do síly skla 25 mm.
Aquawind vytváří pohyb vzduchu nad hladinou vody, urychluje odpařování a tím působí ochlazování vody.
U standardních akvárií může snížení teploty činit 1 - 2 °C na 500 litrů.
Možnost nastavení dvou výkonů, s napájecím zdrojem a univerzálním držákem.
Rozměry (D x Š x V): 270 x 100 x 30 mm

9,90 €

Univerzální držák
0102.450

10,10 €

Cleaning Set

Reef Excel® Lab nitrate test

Rychlý test pro určení dusičnanů ve sladké,
mořské a pitné vodě. 100 testovacích proužků
v s rozsahem měření obsahu dusičnanů od
10-500 mg/l, u mořské vody do 100 mg/l. Výsledek
měření může obsahovat zkreslení až 25 %.

Kompletní čistící sada pro akvária, filtry a odpěňovače dodávaná
v plastovém obalu.
Obsah: čisticí kartáče a čisticí nástroje, látka k čištění,
koncentrovaná kyselina citronová k odstraňování vodního
kamene, rozstřikovač zředěné kyseliny citronové , DVD s návodem
k údržbě čerpadel Turbelle®.

7010.000

0220.700

36,80 €

75,60 €

Reef Excel® Lab nitrate test

Kolorimetrický test k rychlému určení dusičnanů
ve vodě. Poukazuje rovněž na obsah dusitanů,
1-100 mg/l (NO3-), použitelný pro sladkou
i mořskou vodu, cca 110 testů.

7011/2

62,20 €

Citric Acid

110 g kyseliny citronové pro
čistící sadu 0220.700.

0220.710

Brush set

5dílná sada kartáčů s hadrem na
čištění čerpadel a odpěňovačů.

9,10 € 0220.500

15,50 €

Akvarijní kleště

Spojují precizní práci, dlouhou životnost a silný stisk. Lze jimi
uchopit a přenášet předměty do hmotnosti 2 kg. Konce kleští
jsou opatřeny pružnými čelistmi, které zabraňují vyklouznutí
uchopených předmětů.
Délka: 800 mm
Material: Lexan®
Použitelné v interiéru i venku.

0220.400

20,20 €
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0220.005

TUNZE® Aquawind

FILTERMEDIA

Uhličitan vápenatý (Calcium Carbonate)
je materiál obsahující přes 99% CaCO3
(vápenec)o velikosti zrna cca mezi 4 a 6 mm
používaný ke zvyšování hodnoty pH
(karbonátové tvrdosti) a zvýšení obsahu kalcia
(Ca2+). Vhodný je především pro použití
v kalciovém automatu (Calcium Automat)
a jiných Ca reaktorech.

Výkonné náhradní filtrační patrony TUNZE® s intenzivním filtračním efektem do hloubky. Zachycují na
svých acrylových vláknech velké množství nečistot. Mohou se 2 až 5 krát umýt a znovu použít.
1

Filtr cartridges, 75 mm

Deset náhradních filtračních patron z akrylových vláken.
Vhodné pro Turbelle® filtrační zvon 320 a patronový filtr 300.

Calcium Carbonate

0300.020

Krabice 700 ml

17,00 €

0880.901

4,30 €

10 x krabice 700 ml
2
3

Filtr cartridges, 135 mm

0800.010
3

2
1

0880.900

Pět náhradních filtračních patron z akrylových vláken. Z kvalitní
filtrační vaty, 2-5 krát použitelná
Vhodné pro Turbelle® e-jet, filtrační zvon 820, patronový filtr 800
a všechny Comline® Filtry.

Kyblík 5 l

0880.950

11,70 €

Pět náhradních filtračních patron z akrylových vláken.
Vhodné pro Turbelle® patronové filtry 1600 a 3200.

Filter Carbon je speciální vysoce aktivní
filtrační uhlí, pH neutrální, s kapilární plochou
cca 1.000 m²/g. Odstraňuje zabarvení
a detoxikuje sladkou i mořskou vodu přes noc.
Idealní pro náhradní patrony.

16,20 €

Foam cartridge a Cartridge filter mat
4

7
5

7

0870.901

2,60 €

6,90 €

10 x krabice 700 ml

Foam cartridge

0870.900

Molitanová patrona z materiálu na akvarijní houbičky, použíá se
samostatně nebo s Cartridge filtrem mat 0800.220.

63,60 €

Kyblík 5 l

3,90 €

0870.950

Patrona s filtračním uhlím 135 mm

39,90 €

Aktivní uhlí kombinované s akrylovou vatou.

0800.030

6

Krabice 700 ml

Dva přebaly pro molitanovou filtrační patronu 0800.140.

0800.140
6

Filter Carbon

Cartridge filter mat
0800.220

5

25,00 €

Filtr cartridges, 225 mm
1600.010

4

41,50 €

4,90 €

Patrona s filtračním uhlím, 225 mm
Aktivní uhlí kombinované s akrylovou vatou

1600.030

8,70 €
Quickphos 750 ml

rychle působící sorbent fosforečnanů na bázi hliníku.

0910.000

0873.010

8

9
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Macro wadding, 250 g

Makro vata pro dokonalé hloubkové filtrování ve sladkovodních
a mořských akváriích, pro jemné až silné znečištění. Odstraňuje
zakalení a adsorbuje lepkavé nečistoty, např.zbytky rostlin, rybí výkaly
a zbytky krmení. Vhodná pro Comline® filtry, náhradní filtrační patrony
Turbelle® a pro běžné filtry.

Macro wadding, 10 x 250 g
0873.000
9

Silphos 400 g

k dlohodobému odstranění fosforečnanů a křemičitanů,
vysoká sorpční kapacita, na bázi železa.

6,40 €

0920.000

38,20 €

57,20 €

Micro wadding, 60 g

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

0872.010

Ionic Carbon 300 ml
0950.000

Micro wadding, 10 x 60 g
0872.000

35,20 €

Micro wadding, 5 kg pytel
0872.050

74,60 €
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odstraňuje barviva a organické součásti, brání vzniku
dusičnanů a fosforečnanů, stabilizuje hodnotu pH.
Okamžitě použitelný v nylonovém filtračním sáčku.

3,90 €
Otisk:
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18,40 €

Příslušenství

8

23,20 €

UNZE

Naše internetové stránky tvoří přímý spojovací most mezi TUNZE® a akvaristy.
V 10 jazycích zde mimo jiné naleznete informace k následujícím tématům:
Konfigurátor, do něhož můžete zadat rozměry svého akvária a automaticky
Vám bude navržena vhodná filtrační a proudová technika.
Podrobný popis produktů včetně obrázků a doporučených prodejních cen.
Obchod s náhradními díly s vyobrazeními pro přímý nákup u firmy TUNZE®.
E-mailová adresa pro získání technické pomoci nebo informací o nabízených
výrobcích.
Veškeré návody k použití v PDF formátu ke stažení včetně příslušných odkazů.

E-Mail: info.deutsch@tunze.com

www.tunze.com
Ceny zde uvedené jsou doporučené prodejní ceny v EUR zahrnující 21% DPH.
Cenové a technické úpravy vyhrazeny.
TUNZE® Aquarientechnik GmbH
Seeshaupter Str. 68
82377 Penzberg – Německo
Tel 0049 8856 2022
Fax 0049 8856 2021

