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PHILOSOPHY

Bombas

TUNZE® Aquarientechnik foi fundada em 1960; seu fundador foi Norbert Tunze. Ele criou uma
empresa, que viria a tornar-se um ícone internacional e um símbolo conhecido em todo
o mundo no que diz respeito à técnica de aquário excepcional e inovativa. Hoje a TUNZE®
Aquarientechnik é reconhecida em todo o mundo devido à sua inconfundível linha de
bombas Turbelle® de alta qualidade, escumadores, sistemas de filtragem e produtos
eletrónicos com a mesma alta qualidade, que reúnem desempenho tecnológico de
primeira e valores emocionais numa nova linguagem de design.
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Nossa visão

Reefpack

Uma visão expressa filosofia e objetivos elevados de uma empresa. Assim, as primeiras bombas
Turbelle® se transformaram hoje em modernos produtos de excelente qualidade e design
autêntico. Nossos desafios atuais são qualidade e cuidado com o meio ambiente, tendo em vista
que energia custa dinheiro e prejudica o meio ambiente. Nossas bombas estão em constante
desenvolvimento, nossa intenção é atingir continuamente recordes na área de consumo de
energia versus rendimentos. Isto significa na prática, transferência mínima de calor para a água
e confiabilidade. Os processos internos de produção hoje em dia também consideram de modo
cada vez mais consequente os critérios ambientais.

Skimmer

Nossos serviços
O que seria um produto sem bom atendimento ao cliente? Nós queremos que nosso atendimento
ao clientes vá além da venda. Na internet você tem acesso ao programa completo, instruções,
vídeos, configuradores, etc. Todas as peças de reposição disponíveis também podem ser
encomendadas diretamente. Caso surjam dúvidas, estamos à sua disposição via e-mail ou telefone.

Nosso futuro
A linguagem de design TUNZE® não se restringe a forma e apresentação externa de um produto, ela
também está relacionada com o rendimento acima da média em relação aos outros componentes
usuais no mercado. Estamos sempre em busca de novos horizontes e questionamos tudo sempre,
para que a técnica corresponda ao entendimento atual de ecologia de aquário e electrotécnica.
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Nossa busca incessante pela reprodução perfeita de biótopo, no sentido da natureza
e das demandas do aquarista ambicionado, nos leva a reavaliar constantemente os
limites que a técnica nos impõe.
Dipl.Ing.(FH) Axel Tunze
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Iluminação LED
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Care & Culture
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Acessórios
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Encomendar acessórios
em separado
Sempre que encontrar este símbolo, poderá encomendar
em separado acessório adicional além para produtos.
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Funcionamento muito silencioso
Mancais especiais magnéticos ou mancais em material
sintético e grampos Silence em série asseguram um
funcionamento muito silencioso.
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O que torna as bombas de
hélice Turbelle® tão especiais?

Adaptação flexível 3D
Ao contrário de outras bombas, a Turbelle® oferece uma
flexibilidade importante em relação ao posicionamento e o ajuste
do jato de água. Este pode ser ajustado de tal modo, a produzir uma
corrente eficiente e relação a atingir uma longa distância no aquário,
com baixo consumo de corrente.

Grande superfície de aspiração
A imensa cesta de aspiração evita que ocorram sujidades, além de reduzir
o risco de aspiração dos animais.

Eco-energético
Motores de alto rendimento com conceito eco-energético oferecem um alto
grau de eficiência com baixo trabalho de manutenção e consumo de corrente.
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Rendimento controlável
A Turbelle® com número de rotações controlável de modo electrónico com tensão
mínima de segurança é ideal para simulação de ondas e de marés em todo aquário.
O seu motor inteligente com o comando por microprocessador e o Multicontroller ou
Smartcontroller 7000 formam uma equipe imbatível.

Un

Magnet Holder em série
Para fins de fixação a Turbelle® dispõe de um suporte magnético, que permite uma fixação
rápida em qualquer ponto do vidro do aquário.

Queda de corrente não é problema
A Turbelle® com número de rotações controlável de modo electrónico pode ser operada com
o Safety Connector com qualquer fonte de corrente contínua (bateria, célula solar) de 10 até 24 V.
O Safety Connector possibilita um funcionamento normal com o equipamento de alimentação
a partir da rede TUNZE®, contudo, em caso de queda de corrente, acciona uma bateria ou uma
fonte de corrente contínua.

Felix Tunze
Design & development

Além das condições de luz, o fluxo é um dos parâmetros mais importantes em um aquário,
especialmente em biótopos de água do mar. Os exemplos a seguir explicam, quais as situações
de fluxo existentes nas diversas áreas de recifes, reproduzíveis com os sistemas de fluxo Turbelle®.
As combinações recomendadas referem-se a aquários de aprox. 200 até 2.000 litros. Outras
recomendações, exemplos especiais ou recomendações para biótopos de água doce também
podem se encontrados em nossa website www.tunze.com sob TUNZE® Configurator, ou podem ser
encomendadas via e-mail.

Zona litoral / Zona de algas
Fluxo de oscilação média e tranquila. Esta zona de areia muitas vezes é povoada por algas
e anémonas.
Fluxo TUNZE®: Wavebox em funcionamento contínuo, eventualmente com redução noturna
com corrente.

Zona intermediária / Microatóis
Fluxo médio com pequenas ondas, com maré alta e baixa já ligeiramente perceptível. Nesta
zona encontram-se a primeiras formações de corais.
Fluxo TUNZE®: Wavebox ou Turbelle® nanostream® / stream no Wavemodus com Multicontroller /
SmartController 7000 ou 2 Turbelle® nanostream® / stream com Multicontroller / Smart
Controller 7000.

Beirada interna do recife
Fluxo mais intenso com influência das marés, porém, baixo embate de ondas. Nesta zona
a iluminação é muito importante e os corais crescem muito bem.
Fluxo TUNZE®: Wavebox ou Turbelle® nanostream® / stream no Wavemodus e Turbelle®
nanostream® / stream com Multicontroller / SmartController 7000 ou só 2 Turbelle®
nanostream® / stream com Multicontroller / SmartController 7000.

Telhado de recife
Correnteza forte com grande influência de marés e ondas. Crescimento intenso
de corais.
Fluxo TUNZE®: Wavebox com redução noturna com 2 Turbelle® nanostream® / stream /
masterstream com Multicontroller / SmartController 7000 ou Turbelle® stream com
Turbelle® e-jet e Multicontroller / SmartController 7000 ou 2 Turbelle® masterstream
com Multicontroller / SmartController 7000.

Beirada externa do recife
Zona do recife com o fluxo mais intenso, o embate de ondas e a iluminação são
intensos. Nesta zona crescem muito bem acropora, favia, porite corais de pedra.
Fluxo TUNZE®: Wavebox ou Turbelle® nanostream® / stream no Wavemodus
e 2 Turbelle® stream com Multicontroller / SmartController 7000 ou 2 Turbelle®
masterstream com Multicontroller / SmartController 7000.

Encosta externa de recife

4

Correnteza forte com formação branda de ondas e iluminação intensa.
A diversidade de tipos e a quantidade de corais de pedra são muito elevadas.
Fluxo TUNZE®: Turbelle® nanostream® / stream / masterstream com
Multicontroller / SmartController 7000.

Encosta de recife anterior
Zonas mais profundas de recife, com linhas de corrente paralelas. Esta
zona abrange em especial espécies que se alimentam de planctons.
Fluxo TUNZE®: Turbelle® nanostream® / stream em funcionamento contínuo,
sem impulso, reduzida a um rendimento baixo.
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Unequalled in excellence and performance

NANOSTREAM

®

6020

A Turbelle® nanostream® 6020 oferece um
fluxo muito suave e consideravelmente mais
rendimento que o seu exterior estreito pode
fazer supor. Este novo tipo de bombas de
fluxo muito compactas para aquários de
40 até 250 litros pode ser escondido facilmente atrás da decoração e assegura assim um visual
harmónico de um pequeno aquário, perfeito para Aquascaping. Graças ao angulo especial de
fluxo e ao Magnet Holder, o jato de água largo na saída da bomba 3D é ajustável.
Dado o Silence Halter a bomba não fica directamente atrás do vidro do aquário e por conseguinte
não transmite vibração, ela está entre as bombas mais silenciosas do mercado.
Robusto
Integração discreta em todo biótipo de aquário
Partida suave
Funcionamento muito silencioso
Design mais esguio
Fixação com novo Magnet Holder
Suporte Silence
Baixo consumo de energia
Fluxo 3D eficiente, regulável
Dispensa manutenção com o sistema Self-Cleaning
Produção com a qualidade Made in Germany
Poucas vibrações
Novos motores mais económicos
Wide Flow

stream
discrete

Design nanostream®
2006 foi desenvolvido o conceito «nanostream®» da TUNZE®. A Turbelle® nanostream® é uma bomba
de hélice compacta para nano aquários e aquários médios que convence com seu design orgânico
em forma de esfera, assim como, um fluxo 3D regulável em todas as direções sem necessidade
de outros acessórios. A bomba é composta por uma cesta gigantesca de aspiração para a água
aspirada, o que evita sujidades por longo tempo.
Quando da sua introdução no mercado esta inovativa bomba de fluxo representou um novo
recorde: com um diâmetro de apenas 70 mm ela atingiu uma passagem de 4.500 l/h com um
consumo de energia de apenas 5 W (18 W e 5.500 l/h para a versão eletrónica). A primeira bomba
no mercado também tinha um suporte magnético em série, o que permitia uma fixação simples
em qualquer lugar do vidro do aquário de até 19 mm de espessura.
TUNZE

Tecnologia
de hélice

Turbelle® nanostream® 6015

PROPELLER

para aquários de 40 até 200 litros.
Rendimento do fluxo: aprox. 1.800 l/h
Consumo de energia: 3,5 W
Tensão / Frequência: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Comprimento do cabo: 2 m
Medidas: ø70 mm
Saída: ø40/15 mm
Magnet Holder com dispositivo de aperto
Silence até espessura de vidro de 12 mm.

TECHNOLOGY

Baixo calor de
motor

TUNZE
ECONOMIC

€

6015.000

Turbelle® nanostream® 6025

3D ajustável

ular flow
circ

para aquários de 40 até 200 litros.
Rendimento do fluxo: aprox. 2.800 l/h
Consumo de energia: 5 W
Tensão / Frequência: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Comprimento do cabo: 2 m
Medidas: ø70 mm
Saída: ø40/15 mm
Magnet Holder com dispositivo de aperto
Silence até espessura de vidro de 12 mm.

TUNZE

Inclusive
Magnet Holder

ENERGY

SAVING

TUNZE

37,70 €

6025.000

49,90 €

Inclusive
dispositivo de
aperto Silence
(exceto 6020)

ENERGY

SAVING

Turbelle® nanostream® 6045

para aquários de 40 até aprox. 500 litros.
Rendimento do fluxo: 1.500 até aprox. 2.800 l/h
Consumo de energia: 5 - 7 W
Tensão / Frequência: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Comprimento do cabo: 2 m
Medidas: ø70 mm
Saída: ø40/15 mm
Magnet Holder com dispositivo de aperto
Silence até espessura de vidro de 15 mm.

Termostato
de proteção
integrado
TUNZE

FLOW

CONTROL

Turbelle® nanostream® 6020
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para aquários de 40 até 250 litros.
Rendimento do fluxo: aprox. 2.500 l/h
Consumo de energia: 4 W
Tensão / Frequência: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Comprimento do cabo: 2 m
Medidas sem ângulo de fluxo (C x L x A):
65 x 60 x 72 mm, saída: ø40 mm
Silence Magnet Holder até espessura de vidro
de 12 mm.

6020.000

40,30 €

6045.000

70,50 €

Turbelle® nanostream® 6045 blue

TUNZE

FLOW

CONTROL

+
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para aquários de 40 até aprox. 500 litros.
Rendimento do fluxo: 1.500 até aprox. 2.800 l/h
Consumo de energia: 5 - 7 W
Tensão / Frequência: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Comprimento do cabo: 2 m
Medidas: ø70 mm
Saída: ø40/15 mm
Magnet Holder com dispositivo de aperto
Silence até espessura de vidro de 15 mm.

6045.001

70,50 €
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O Turbelle® Controller é um aparelho de comando para
ajustar rendimentos variáveis de bombas. Ao mesmo
tempo ele possibilita a simulação de embate de ondas,
oscilação de fluxo, busca automática da frequência
de ressonância na oscilação de fluxo e dispõe de um
foodtimer. Ele também pode ser ligado diretamente
a um Multicontroller / SmartController 7000. Deste modo
a bomba pode p.ex. agir junto com outras bombas no
modo maré-alta-maré-baixa. Se o Moonlight 7097.050 (não
está incluído no volume de fornecimento) for ligado com
o Turbelle® Controller, ativa-se a redução noturna automática. Se este Controller for ligado a um segundo
Controller com o cabo 7092.300, pode ser conectada
e comandada mais uma bomba, p.ex. para simulação
de embate de ondas ou fluxo de oscilação.
Com o cabo adaptador Y 7090.300 pode ser adicionado
um terceiro Controller.

NANOSTREAM

®

ELECTRONIC

6040

Esta bomba de fluxo muito compacta
para aquários de 20 até 500 litros pode
ser escondido facilmente atrás da
decoração e assegura assim um visual
harmónico de um pequeno aquário,
perfeito para Aquascaping. Graças ao angulo especial de fluxo e ao Magnet Holder, o jato de
água largo na saída da bomba 3D é ajustável. Dado o suporte Silence a bomba não fica
diretamente atrás do vidro do aquário e por conseguinte não transmite vibração, ela está entre as
bombas mais silenciosas do mercado.
A Turbelle® nanostream® 6040 electronic WIDE FLOW é nossa bomba de fluxo mais pequena
de velocidade de rotação comandável com baixa tensão de segurança de 12 V e dispõe
da função Fish Care, que em caso de parada emite um movimento de hélice a cada 20
segundos. É fornecido com Turbelle® Controller, pode também ser controlada com Multicontroller /
SmartController 7000.

A Turbelle® nanostream® electronic 6055 e 6095 são bombas de velocidade de rotação comandável
com Turbelle® Controller e baixa tensão de segurança, ideal para utilização em todo aquário de
40 até 1.000 litros para embate de ondas ou simulação de maré baixa e maré alta. Eles contêm
um novo motor comandado por microprocessador e um Turbelle® Controller. O motor eletrónico
adapta sua velocidade de rotação automaticamente à carga da bomba e procura sempre
o melhor grau de eficiência com o menor consumo de energia. A bomba é protegida contra
bloqueio e marcha em seco e dispõe da função Fish Care, que em caso de parada da bomba
provoca uma rotação da hélice a cada 20 segundos.
As Turbelle® nanostream® electronic ainda podem ser comandadas com os Multicontroller /
SmartController 7000.
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Turbelle® nanostream® 6055

para aquários de 40 até 500 litros.
Rendimento do fluxo: aprox. 1.000 até aprox.
5.500 l/h com Turbelle® Controller
Consumo de energia: 4 - 18 W
Fonte de alimentação:100-240V / 50-60Hz
Comprimento do cabo: 3 m
Medida: ø70 mm
Saída: ø40/15 mm
Magnet Holder com dispositivo de aperto
Silence até espessura de vidro de 15 mm.
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Unequalled in excellence and performance

Turbelle® Controller

TUNZE

Tecnologia
de hélice
PROPELLER

TECHNOLOGY

ular flow
circ

12 V
24 V

Baixo calor
de motor

TUNZE

TUNZE

6055.000

173,70 €

Perfil de fluxo

ELECTRONIC

PM-MOTOR

12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

3D ajustável

Turbelle® nanostream® 6095

WIDE FLOW
para aquários de 100 até 1.000 litros.
Rendimento do fluxo: 2.000 até aprox. 9.500 l/h
com Turbelle® Controller
Consumo de energia: 5 - 21 W
Fonte de alimentação: 100-240V / 50-60Hz
Comprimento do cabo: 3 m
Medida: ø70 mm
Saída: ø40/15 mm
Magnet Holder com dispositivo de aperto
Silence até espessura de vidro de 15 mm.

Inclusive
Magnet Holder
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Turbelle® nanostream® 6040

para aquários de 20 até 500 litros.
Rendimento do fluxo: aprox. 200 até 4.500 l/h
com Turbelle® Controller
Consumo de energia: 1,5 - 13 W
Fonte de alimentação: 100-240V / 50-60Hz
Comprimento do cabo: 3 m
Medidas sem ângulo de fluxo (C x L x A):
65 x 65 x 65 mm, saída: ø40 mm
Silence Magnet Holder até espessura de vidro
de 15 mm.

6040.000

131,80 €

Inclusive
dispositivo de
aperto Silence
(exceto 6040)

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

Rotações por
minuto ajustável,
simulação de
ondas, marés

6095.000
Perfil de fluxo

216,00 €
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Unequalled in excellence and performance

STREAM

Turbelle Controller

ELECTRONIC

Turbelle stream 6105

Turbelle® stream 6065

para aquários de 250 até aprox. 800 litros.
Rendimento do fluxo: aprox. 6.500 l/h
Consumo de energia: 12 W
Tensão / Frequencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Comprimento do cabo: 2 m
Medidas: ø90 mm
Saída: ø50 mm
Magnet Holder com dispositivo de aperto
Silence até espessura de vidro de 15 mm.

TUNZE

Rotações por minuto
ajustável, simulação
de ondas, marés

ECONOMIC

€
TUNZE

108,80 €

para aquários de 200 até 2.000 litros.
Rendimento do fluxo: 3.000 até aprox.
13.000 l/h com Turbelle® Controller
Consumo de energia: máx. 35 W
Fonte de alimentação: 100-240V / 50-60Hz
Comprimento do cabo: 5 m
Medidas: ø90 mm
Saída: ø50 mm
Magnet Holder com dispositivo de aperto
Silence até espessura de vidro de 15 mm.
Inclusive segunda carcaça de hélice WIDE
FLOW. Saída: ø63 mm

Tecnologia
de hélice

TUNZE
12 V
24 V

PROPELLER

6105.000

ELECTRONIC

PM-MOTOR

TECHNOLOGY

Turbelle stream 6085
®

6085.000

para aquários de 400 até 2.000 litros.
Rendimento do fluxo: aprox.12.000 l/h
Consumo de energia: 22 W
Tensão / Frequencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Comprimento do cabo: 2 m
Medidas: ø90 mm
Saída: ø63 mm
Magnet Holder com dispositivo de aperto
Silence até espessura de vidro de 15 mm.

182,60 €

PM-MOTOR
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257,40 €

Perfil de fluxo
TUNZE

ENERGY

Baixo calor
de motor

Turbelle® stream 6155

SAVING

151,70 €

Turbelle® stream 6125

6125.000

12 V
24 V

O Turbelle® Controller é um aparelho de comando para ajustar rendimentos variáveis de bombas.
Ao mesmo tempo ele possibilita a simulação de embate de ondas, oscilação de fluxo, busca
automática da frequência de ressonância na oscilação de fluxo e dispõe de um foodtimer. Ele
também pode ser ligado diretamente a um Multicontroller. Deste modo a bomba pode p.ex. agir
junto com outras bombas no modo maré-alta-maré-baixa. Se o Moonlight 7097.050 (não está
incluído no volume de fornecimento) for ligado com o Turbelle® Controller, ativa-se a redução noturna
automática. Se este Controller for ligado a um segundo Controller com o cabo 7092.300, pode ser
conectada e comandada mais uma bomba, p.ex. para simulação de embate de ondas ou fluxo
de oscilação. Com o cabo adaptador Y 7090.300 pode ser adicionado um terceiro Controller.
As Turbelle® stream electronic são bombas de velocidade de rotação comandável com baixa
tensão de segurança, ideal para utilização em todo aquário de 200 até 2.000 litros (6105) ou mais
de 3.000 litros para embate de ondas ou simulação de maré baixa e maré alta. Ela contém um
novo motor comandado por microprocessador e um Turbelle® Controller. O motor eletrónico adapta
sua velocidade de rotação automaticamente à carga da bomba e procura sempre o melhor grau
de eficiência com o menor consumo de energia. A bomba é protegida contra bloqueio e marcha
em seco e dispõe da função Fish Care, que em caso de parada da bomba provoca uma rotação
da hélice a cada 20 segundos. Todas Turbelle® stream® electronic ainda podem ser comandadas
com os Multicontroller / SmartController 7000.
®

A Turbelle® stream é uma bomba de hélice de alto
rendimento com design em forma de esfera especial
de 90 mm para circulação de água em aquários ou
recipientes. Ajustável em 3D e compacta apesar do alto
rendimento, ela contém soluções técnicas inovativas
e adapta-se ao aquário, sem influenciar o biótopo existente.

6065.000

TUNZE

®

Ecoenergético
e ultra silencioso

para aquários de 400 até 1.000 litros.
Rendimento do fluxo: aprox. 8.000 l/h
Consumo de energia: 14 W
Tensão / Frequencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Comprimento do cabo: 2 m
Medidas: ø90 mm
Saída: ø50 mm
Magnet Holder com dispositivo de aperto
Silence até espessura de vidro de 15 mm.
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STREAM
ELECTRONIC

3D ajustável
TUNZE

ENERGY

SAVING

Inclusive
Magnet Holder

para aquários > 3.000 litros.
Rendimento do fluxo: 4.000 até aprox. 15.000 l/h
com Turbelle® Controller
Consumo de energia: máx. 52 W
Fonte de alimentação: 100-240V / 50-60Hz
Comprimento do cabo: 5 m
Medidas: ø90 mm
Saída: ø63 mm
Magnet Holder com dispositivo de aperto
Silence até espessura de vidro de 20 mm.

6155.000

399,90 €

Perfil de fluxo

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

Inclusive
dispositivo de
aperto Silence

Turbelle® stream 6255

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

WIDE FLOW
para aquários > 4.000 litros.
Rendimento do fluxo: 5.000 até aprox. 18.000 l/h
com Turbelle® Controller
Consumo de energia: máx. 58 W
Fonte de alimentação: 100-240V / 50-60Hz
Comprimento do cabo: 5 m
Medidas: ø90 mm
Saída: ø75 mm
Magnet Holder com dispositivo de aperto
Silence até espessura de vidro de 27 mm.

6255.000

452,20 €
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BEMF
BLDC
MOTOR

TUNZE

MAGNETIC

BEARING

Unequalled in excellence and performance

TUNZE
24 V

Outros abastecimentos de corrente para
Turbelle® electronic – Safety Connector

STREAM3
Customize your stream
A Turbelle® stream 3 corresponde perfeitamente aos desejos da aquarística moderna. Ela é compacta, tem
alto rendimento, sua utilização é diversificada e. além disso, totalmente silenciosa graças ao acionamento de
bomba especial com mancais magnéticos. A stream 3 tem eficiência energética e uma garantia de 5 anos!
Com seu novo design ela é quase invisível dentro do aquário. Sua superioridade, contudo, é o funcionamento
silencioso como um sussurro – mesmo com o máximo de rendimento, graças ao novo acionamento de
bomba especial com mancais magnéticos. Com apenas 3,5 a 50 W o rendimento pode ser ajustado
entre 2.500 e 15.000 l/h. Ela é fornecida junto com o Turbelle® Controller e uma cabo de 5 m até a bomba.
O Silence Magnet Holder permite uma fixação em qualquer ponto do aquário com espessura de vidro de
até 15 mm. A função FishCare com 0,8 Hz evita ferimentos nos peixes ou outros animais vivos. A cada 24
horas uma bomba efetua automaticamente durante 8 segundos uma filtração por retor lavagem com 30%
da capacidade. Para aquários maiores a espessura do vidro pode ser ampliada até 20 mm (acessório).
No novo retificador de fluxo possibilita agora também uma maior amplitude de fluxo de mais de
3 metros – perfeito para aquários compridos!

performance
2 500 l/h

5 000 l/h

7 500 l/h

15 000 l/h

+

Safety Connector

+

possibilita um funcionamento normal com
a fonte de alimentação TUNZE®, contudo,
aciona de modo automático uma bateria ou
uma fonte de corrente contínua, em caso de
queda de corrente.

-

12 - 24 V
Battery

6105.500

NEW

50,90 €

Magnet Holder

Suporte universal para uma fixação em vidro
com espessura até 20 mm.
Medidas: ø50 x L.15 mm

6025.500

45,50 €

nanostream® 6055

nanostream® 6095

stream 6105
stream 6155
stream 6150

Ângulo de fluxo ajustável e retirável, para adaptar
a corrente exatamente ao aquário. Assim, a stream 3
também pode ser disposta na vertical e discretamente num canto mais fundo do aquário.

Imagem similar, podem
ocorrer divergências.

Cabo PUR (5 m) altamente resistente.
Hélice de baixa frequência otimizada
em termos acústicos fornece
o melhor rendimento hidráulico possível.
Grande cesta de aspiração com ganchos
de encaixe maciços, fáceis de retirar, pode ser
coberto com um grade de proteção para
animais pequenos, anêmonas, etc.

FLOW

Suporte híbrido de ventosa e imã.
Separação por vibração através
de tampões de silicone.
Motor controlado por microprocessador
com monitoração do estado operacional
e eletrónica de potência altamente eficiente.
Contador do tempo de
funcionamento com interface LED.

fluxo horizontal

12

12 500 l/h

nanostream® 6040

CIRCULAR

fluxo vertical

10 000 l/h

As Turbelle® stream electronic dispõe de um motor electrónico. As bombas podem ser
operadas com qualquer fonte de corrente contínua (bateria, célula solar) de 10 a 24 V.
Com referência a uma conexão segura às bombas recomendamos o Turbelle® Safety
Connector 6105.500 que dispõe de um fusível 4A. O Safety Connector possibilita um
funcionamento normal com a fonte de alimentação TUNZE®, contudo, acciona de
modo automático uma bateria de carro ou uma fonte de corrente contínua, em caso
de queda de corrente.

Moonlight Turbelle®

para Turbelle® stream 3

com fotodíodo. Simula uma fase lunar de 29 dia
e controla a redução noturna com bombas que
dispõem de Turbelle® Controller add-on ou pelo
a SmartController 7000. Adequado para todas
as bombas Turbelle® electronic com conector
de 5 pinos e fonte de alimentação.

6150.300 12,80 €

7097.050

Retificador de fluxo

Cabo adaptador Y

31,60 €

Cabo 1,2 m Turbelle® Controller

conecta dois Turbelle® Controller para um comando concomitante.
Além disso, também pode ser conectado adicionalmente o Moonlight
7097.050 ou uma terceira bomba. Conecta o SmartController 7000 com
bombas Turbelle® e / ou LED TUNZE® ou Moonlight 7097.050.

conecta dois Turbelle® Controller para um
comando concomitante, ou conecta um
Turbelle® Controller com o Multicontroller.

7090.300

7092.300

17,60 €

9,90 €

Mancal magnético para mancal radial
sem contato neutraliza os ruídos do motor.
Mancal de cerâmica técnica e materiais
sintéticos de alto rendimento.

Turbelle® stream 3

para aquários de até 3.000 litros.
Rendimento de fluxo: 2.500 até aprox. 15.000 l/h
com Turbelle® Controller
Consumo de energia: de 3,5 até no máx. 50 W
Fonte de alimentação: 100-240V / 50-60Hz
Comprimento do cabo: 5 m
Medidas (C x L x A): 93 x 70,6 x 184 mm
Silence Magnet Holder para espessura de vidro de até 15 mm.
Fornecido com ângulo de fluxo, grade de proteção
e retificador de fluxo.

6150.000

323,90 €

Carcaça externa resistente de alto brilho.
Abertura de aspiração para
arrefecimento ótimo do rotor.
O aparelho de comando Turbelle® Controller
para ajuste do rendimento variável de
bomba, assim como, simulação de embate
de ondas, fluxo de oscilação, foodtimer, etc.

Nanostream® Rock

Para Turbelle nanostream 6015,
6025, 6045 e 6055. Consiste de
pedra cerámica muito porosa com
Live Rock Function, adequada para
água doce e água do mar, para alta
passagem de água. Ele possibilita
uma integração muito decorativa
das bombas de corrente no aquário.
®

6025.250

®

49,80 €

Stream Rock

Stream 3 Rock

Com dispositivo especial para Turbelle
stream 6095 até 6155. Consiste de
uma pedra de cerámica muito porosa
com Live Rock Function, adequado
para água doce e água do mar, para
alto débito de água. Ele possibilita
uma integração muito decorativa
das bombas de corrente no aquário.

Com dispositivo especial para
Turbelle® stream 3. Consiste de uma
pedra de cerámica muito porosa
com Live Rock Function, adequado
para água doce e água do mar, para
alto débito de água. Ele possibilita
uma integração muito decorativa
das bombas de corrente no aquário.
Medidas (C x L x A): 22 x 18 x 18 cm

6200.250

6150.250

®

72,80 €

72,80 €
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Ecoenergético

298 m3, Musée de la Mer, Biarritz, França

Turbelle masterstream são bombas para o segmento de mercado de bombas de hélice para
grandes rendimentos e foram projetadas em especial para jardins zoológicos de aventuras, institutos
de pesquisa, clínicas de reabilitação e explorações piscícolas e de algas, porém, também existe um
modelo para aquaristas com aquários de grandes dimensões, que necessitam de um rendimento
de fluxo forte e amplo para recifes. Turbelle® masterstream foram projetadas para uma eficiência
máxima com baixo consumo de energia. Graças ao novo motor TUNZE® PM com baixa tensão de
segurança as bombas permanecem consideravelmente silenciosas mesmo com o rendimento mais
elevado e gastam muito menos energia que as bombas de água comuns, com o mesmo rendimento.
®

O coração do masterstream é um motor PM
inteligente e inovativo, com baixa tensão de
segurança de 12 a 24 V, comandado por
microprocessador.

Braçadeiras para fixação em tubos de PVC ou barra
ø32 mm.

Parafusos resistentes
a corrosão com porcas.
O corpo de bomba
serve como enorme
cesta de aspiração,
a superfície de aspiração
é 3,95 vezes maior que
a superfície
de saída. Os
®
Turbelle masterstream
não necessitam de cesta
adicional de aspiração.

Turbelle® masterstream 6550

para aquários > 5.000 litros.
Rendimento do fluxo: 30.000 até aprox. 50.000 l/h
Velocidade do fluxo: 0,8 - 1,3 m/s
Consumo de energia: máx. 110 W
Fonte de alimentação: 100-240V / 50-60Hz / 12 V DC
Comprimento do cabo: 10 m
Medidas (C x L x A): 340 x 165 x 227 mm
Saída: ø125 mm
Fixação no tubo ø32 mm.

6550.000

TUNZE

12 V
24 V

ENERGY

SAVING

Tecnologia
de hélice

1.456,40 €

Técnica 12 V para aquários > 10.000 litros.
Rendimento do fluxo: 30.000 até aprox. 60.000 l/h
Velocidade do fluxo: 0,8 - 1,5 m/s
Consumo de energia: máx. 110-140 W
Fonte de alimentação:
100-240V / 50-60Hz / 12-14 V DC
Comprimento do cabo: 10 m
Medidas (C x L x A): 340 x 165 x 227 mm
Saída: ø125 mm
Fixação no tubo ø32 mm.
Fornecido com Wavecontroller 7092.

100% resistente
a água do
mar, titânio
e material
sintético

Baixo calor
de motor

2.680,20 €

Turbelle® masterstream 6580

para aquários > 20.000 litros.
Rendimento do fluxo: 45.000 até aprox. 80.000 l/h
Velocidade do fluxo: 1,1 - 2,0 m/s
Consumo de energia: 290-420 W
Fonte de alimentação:
100-240V / 50-60Hz / 24-30 V DC
Comprimento do cabo: 10 m
Medidas (C x L x A): 340 x 165 x 227 mm
Saída: ø125 mm
Fixação no tubo ø32 mm.
Fornecido com Wavecontroller 7092.

2D ajustável

Tensão mínima
de segurança

3.464,80 €
Rotações por
minuto ajustável,
simulação de
ondas, marés

Turbelle® masterstream 6580 – 15 m
construção idêntica que 6580.000.
Comprimento do cabo: 15 m em lugar de 10 m

Hélice de performance com baixa
velocidade de rotação e eixo com
liga de titánio.

Dispositivo de corrente
ø125 mm com protecção
integrada contra ferimentos,
conforme EN 60335-1

Rendimento regulável

O número de rotações das Turbelle masterstream é regulável de modo eletrónico via Turbelle Controller /
Multicontroller / SmartController 7000. Elas podem ser muito bem aplicadas para circulação de água, batida
de ondas, ou simulação de marés.
®

®

(Pat. n° 20 2005 003 170) desenvolvido especialmente para Turbelle®
masterstream, para espessura de vidro até 30 mm. Ele consiste de
unidades de imã interligadas com amortecedores de silicone. Devido
à sua construção protegida os imãs são resistentes à corrosão e não tem
efeito negativo sobre o biótopo do aquário.

6508.500

100% resistente a corrosão

Power Supply Box

Todos os elementos da bomba consistem de material sintético ASA, POM e de PA6.6 enriquecida com
adjuvante. Cabos embalados em PU, eixo de motor com liga de titânio, motor e parte eletrónica em resina PU.

Sem comando externo

O comando completo da bomba está integrado no bloco do motor, para um funcionamento livre de
manutenção com alto grau de rendimento e refrigeração ótima da água. Todas as Turbelle® masterstream
demandam apenas um equipamento de alimentação a partir da rede ou Safety Connector com a respetiva
fonte de corrente contínua (bateria, célula solar, etc.).

Em caso de queda de corrente, não há problema

As Turbelle® masterstream podem ser operadas com Safety Connector 6515.500 e qualquer tipo de corrente
contínua (bateria, célula solar) de 11 a 24 V. O Safety Connector garante o funcionamento normal com
o equipamento de alimentação a partir da rede TUNZE®, contudo, em caso de queda de corrente comuta de
modo automático uma bateria, ou uma fonte de corrente contínua.

3.638,10 €

Magnet Holder masterstream

Uma versão 12 V para piscina

O modelo 6560 em técnica 12 V e 60.000 l/h foi projetado especialmente para piscinas e aquários grandes.
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6580.002

285,70 €

Caixa de distribuição com norma de segurança IP33 (IEC 60529):
protegido contra corpos estranhos firmes com diâmetro inferior a 2,5 mm,
assim como, contra respingos de água, aspergidos num ângulo de até
60° dos dois lados da vertical. Esta caixa de distribuição foi desenvolvida
especialmente para os equipamentos de alimentação a partir da
rede das Turbelle® masterstream 6560 e 6580 e contém um interruptor
principal lateral, um ventilador de qualidade e uma guia DIN.
Dimensões (C x L x A): 375 x 375 x 225 mm

6515.245

PROPELLER

TECHNOLOGY

Turbelle masterstream 6560

6580.000

ELECTRONIC

PM-MOTOR

TUNZE

®

6560.000

TUNZE

.
.
.
t strea
in thie
ms
shado
ws

MASTERSTREAM

Um pequeno exemplo de cálculo com a Turbelle® masterstream 6580 (80 m³/h – 420 W)
demonstra que um movimento energeticamente optimado da água representa uma
enorme economia de custos:
Volume do aquário: 60 m³, seleção de corrente através da bomba centrifugal (32 m³/h –
2.200 W). Com um tempo de operação anual de 8.760 horas e um preço de 0,28 EUR
por quilowatt, isto implica numa economia de 4.366 EUR por ano.

594,50 €

+
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E-JET

Uma dupla imbatível, bombas Turbelle® com motor eléctrico e TUNZE® Controller. Com estes dois
você recria uma verdadeira corrente de recifes em seu aquário. Os TUNZE® Controller concentram-se
naquilo que é fundamental e importante. A seguir imagens de correntes que podem facilmente ser
reproduzidas no aquário:

As bombas Turbelle® e-jet são bombas centrífugas de alto rendimento. Elas dispõe de um rotor
com sentido de rotação definido e por conseguinte produzem um jato de água sem força de
cisalhamento prejudicial, com uma redução de 50% do consumo de energia, em relação a outras
bombas de aquário. O inovativo motor síncrono com arranque eletrónico baseia na mais nova
técnica, e oferece extrema confiabilidade de serviço com pouca manutenção e baixo consumo
de corrente. O design especial, inclusive Magnet Holder, possibilita fixação fácil em qualquer local
do vidro do aquário, assim como, ajuste 3D. Estas bombas substituem perfeitamente todas as
Turbelle® powerhead / electronic modelos a partir de 1988.
As bombas Turbelle® e-jet são empregadas em separado no vidro do aquário, enquanto bombas
de corrente ou filtro, por este motivo elas são fornecidas com Magnet Holder, corpo ranhurado,
deflector de fluxo e cartuchos de filtração.
TUNZE
e-jet

Tabela de rendimento das bombas e-jet
Esta tabela abrange uma margem de tolerância de +/- 5%.

ELECTRONIC

A/m
1,5

PM-MOTOR
START

TUNZE

1,0
ENERGY

SAVING

0,5

0

1605
0

3005

Baixo calor de motor,
alto grau de eficiência

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 l/h

Rotores magnéticos
assentados em uma
camada fina de água
para funcionamento
silencioso e com
pouco desgaste

Turbelle® e-jet 1605

Rendimento do fluxo: 1.600 l/h
Altitude de pressão: 1,1 m
Consumo de energia: 12 W
Tensão / Frequencia: 230V/50 (115V/60Hz)
Comprimento do cabo: 2 m
Medidas: ø98 x 100 mm
Entrada: ø25 mm / saída: ø25 mm
Magnet Holder até espessura de
vidro de 15 mm.

1605.000

Eixo com liga de titânio

99,50 €

Turbelle e-jet 3005
®

Rendimento do fluxo: 3.150 l/h
Altitude de pressão: 1,2 m
Consumo de energia: 22 W
Tensão / Frequencia: 230V/50 (115V/60Hz)
Comprimento do cabo: 2 m
Medidas: ø98 x 100 mm
Entrada: ø25 mm / saída: ø25 mm
Magnet Holder até espessura de
vidro de 15 mm.

+

3005.000
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Medir e regular

CONTROLLER

Lado de aspiração de
bomba livre de apoio

Substitui todas as Turbelle®
powerhead / electronic
modelos a partir de 1988

139,80 €

Comando LED (light control) –
Multicontroller 7097 / SmartController 7000

Ajuste em separado dos canais de cores do TUNZE® LED conectado, com
raiar e pôr do sol, adequações às épocas do ano, luz da lua, simulação de
relâmpagos durante a função de tempestade e desegmentação e a luz de
demonstração para todo canal de luz.

Fluxo de oscilação
(oscillating current) com Wavebox ou Turbelle® bombas –
®
Turbelle Controller / Multicontroller / SmartController 7000

No caso do Turbelle® Controller / Multicontroller / SmartController 7000 os canais
de bomba podem ser empregados como Wavecontroller para a operação
directa ou recíproca do Wavebox ou bombas Turbelle®. Esta função ainda inclui
uma busca automática da freqüência de ressonância e pode ser adicionalmente
combinada com formação de onda, ou ainda, simulação de marés.

Borrasca para a desimentação (storm cycle) –
Multicontroller 7097 / SmartController 7000

Assim como na natureza, os sedimentos de recifes de aquário devem
ser eliminados regularmente. Com o Multicontroller 7097 / SmartController
7000 esta função pode ser programada de modo automático, as bombas
conectadas são excitadas num ritmo eficiente e preciso.

Redução
noturna (nightmode) –
®
Turbelle Controller / Multicontroller / SmartController 7000

Com auxílio de célula fotoeléctrica 7097.050 é possível reduzir durante a noite
o rendimento das bombas Turbelle®. Assim como nos recifes, os pequenos
animais e o plancton podem então ascender e ocupar o espaço vital dos
animais diurnos.

Simulação de fases lunares (moonlight) –
®
Turbelle Controller / Multicontroller / SmartController 7000

Os controller e Moonlight Turbelle® com fotodiodo 7097.050 dispõe de
simulação de lua com luz LED branca e fase lunar de 29 dias ajustável.

Alimentando pausa (foodtimer) –
®
Turbelle Controller / Multicontroller / SmartController 7000

Basta premir um botão para interromper a bomba por completo durante
a alimentação. Passados de um a quinze minutos (ajustável) ocorre um
re-arranque automático.

Simulação de marés (interval) –
Multicontroller / SmartController 7000

Os canais de bomba são ligados e desligados alternadamente. A água
passa pelo recife de ambos os lados, com um tempo de comutação
ajustável de 1 minuto até 12 horas.

Simulação de ondas (pulse only) –
®
Turbelle Controller / Multicontroller / SmartController 7000

Através do ajuste de rendimento máximo ou mínimo da Turbelle®, assim
como, do tempo de impulso, é possível reproduzir velocidades altas e baixas
da água, igual ao de ondas naturais, sob uma coluna de água de um metro.

Fluxo aleatório (random flow) –
Multicontroller / SmartController 7000

El é gerada com base em simulação de ondas e comutação de bomba
em cascata provocadas ao mesmo tempo. Esta combinação pode
produzir um movimento de água interessante para determinadas zonas de
recife (rebentação).

Cartridge 870

Pot Filter 820

Filtro de substituição rápida com
ø95 x 171 mm.

Cartucho de recarga para carvão
de aquário ou algodão fino com
ø80 x 115 mm.

0820.000

0870.000

34,20 €

22,10 €

Cartridge 871

Cartucho de recarga para algodão de
aquário médio e grosso com
ø80 x 115 mm.

0871.000

22,10 €

Comutação de bomba em cascata (sequential) –
Multicontroller 7097

As bombas são accionadas uma após a outra. Isto possibilita gerar um
fluxo progressivo.
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Turbelle Controller add-on
®

O Turbelle® Controller é um aparelho de comando para bombas Turbelle® com
motor eletrónico, para ajuste do rendimento variável da bomba – em especial
para modelos sem Turbelle® Controller instalados. Ao mesmo tempo ele possibilita
a simulação de embate de ondas, oscilação de fluxo, busca automática da
frequência de ressonância na oscilação de fluxo e dispõe de um foodtimer. Se
o Moonlight 7097.050 (não está incluído no volume de fornecimento) for ligado
com o Turbelle® Controller, ativa-se a redução noturna automática. Se este
Controller for ligado a um segundo Controller com ajuda do cabo 7092.300,
pode ser conectada e comandada mais uma bomba, p.ex. para simulação de
embate de ondas ou fluxo de oscilação. Com o cabo adaptador Y 7090.300
pode ser adicionado um terceiro Controller.

7090.000

49,10 €

Multicontroller 7095

O TUNZE® Multicontroller 7095 é um aparelho de comando digital para todas as
bombas Turbelle® com motor eletrónico. Ele simula diversas condições de fluxo da
água do mar no aquário, além disso, ele contém luz da lua LED num ciclo de 29
dias e pode comandar até oito bombas Turbelle®. O campo de comando claro
com teclado de folha impermeável e botões de ajuste assegura uma operação
precisa e adequada à prática. O rendimento das bombas com comando podem
ser reconhecidas de 30% a 100% com um display LED. Todas as conexões para
bombas encontram-se por baixo do aparelho. Em caso de queda de corrente os
diversos ajustes permanecem automaticamente arquivados, quando a corrente
retorna, o Multicontroller continua trabalhando com o programa.
Fornecimento incl. 4 x cabo de conexão 7092.300 e fotocélula. Possibilita um
comando do fluxo que imita com perfeição a natureza, com até quatro bombas
Turbelle®, ou ainda, junto com o cabo adaptador em Y 7090.300 com até oito
bombas Turbelle®.
Medidas (C x L x A): 100 x 40 x 195 mm

7095.000

CONTROLLER
Capa de policarbonato transparente
para proteção contra respingos.
Suporte de parede.
Visualização em direto do
rendimento da bomba.

7000

Visualização em direto da temperatura,
do pH ou do potencial redox.
Touchpad protegido contra respingos de água com proteção
contra contato / Dispositivo de segurança para criança.
WIFI inside (para todos os OS).
Indicação de funcionamento para bombas.

Quatro conexões 3-em-1 para bombas /
LEDs / tomadas de comutação / válvulas.
Conexão à rede.
Conector para sonda pH ou redox

267,00 €

TUNZE

TUNZE

Sonda de temperatura.
ALL-IN-ONE

SOLUTION

MEASUREMENT

WEB
INTERFACE

Volume de fornecimento:
SmartController, sonda de temperatura,
4 cabos de conexão, conjunto de fixação.
Apropriado para os aparelhos finais com WiFi e navegador.
Medidas sem suporte (C x L x A): 133 x 33 x 116 mm

2 bombas Turbelle® stream 6105
(2 x 13.000 l/h) com Multicontroller 7095.
Para aquários de 500 até 3.000 litros,
simulação de ondas, simulação de marés,
comutação de pausa para alimentação,
redução noturna, e comutação de
bomba em cascata.

7000.000

Exemplo 2:

4 bombas Turbelle® stream 6105
(4 x 13.000 l/h) com Multicontroller 7095.
Para aquários de 1.000 até 6.000 litros,
simulação de ondas, simulação de marés,
comutação de pausa para alimentação,
redução noturna, e comutação de
bomba em cascata.

Multicontroller 7097 USB

O Multicontroller 7097 é um aparelho de comando para todas as bombas
Turbelle® com motor elétrico TUNZE® LED, ajustável e programável via computador
através de conexão USB. Ele contém um microprocessador com memória
e relógio interno de tempo real.
Junto com as bombas Turbelle® o Multicontroller 7097 é capaz de reproduzir no
aquário todas as condições de fluxo de água do mar, assim como, simulação de
ondas, simulação de marés, fluxo de oscilação, redução noturna, tempestade
e desegmentação, adequação de época do ano, etc. Também podem ser
conectados TUNZE® LED para o ajuste em separado dos canais de cores, nascer
e pôr do sol, adequação de época do ano, luz da lua, etc. Enquanto opção, para
ligar e desligar outras iluminações de aquário, pode ser conectada uma tomada
separada de comutação. Com suas quatro saídas o Multicontroller 7097 pode,
por exemplo, comandar duas bombas Turbelle® e duas TUNZE® LED. Com dois
cabos adaptadores Y 7090.300 podem então ser operados seis aparelhos TUNZE®.
Volume de fornecimento: Multicontroller, cabo USB de 5 m, 4 cabos de conexão.
Adequado para Windows até Win10. Pré-condições: Computador com acesso
à internet.
Medidas (C x L x A): 120 x 31 x 56 mm

7097.000

HIGH PRECISION

TUNZE

SmartController 7000

Exemplo 1:
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Medir e regular

CONTROLLER

SMART

165,00 €

326,60 €

O TUNZE® SmartController 7000 reúne em apenas um aparelho todas as funções importantes,
para criar condições naturais em um aquário. Até agora isto demandava um grande número de
aparelhos de comando e regulação, cuja concertação muitas vezes não podia ser alcançada
de modo funcional. As vantagens da nova e descomplicada solução all-in-one da TUNZE® são
o manuseio fácil, a clareza e a instalação compacta em todo móvel de aquário ou na parede.
O SmartController 7000 pode comandar todas as bombas Turbelle® electronic, assim como, TUNZE®
LEDs, tomadas de comutação e válvulas. Além disso, ele mede e regula a temperatura, o valor
de pH e o potencial redox. Os ajustes pode ser feito de modo confortável através da interface
web e todo aparelho final com WiFi e qualquer navegador. Mas também sem aparelho com WiFi
é possível efetuar os ajustes básicos de modo rápido e descomplicado através da área táctil.
Junto com as bombas Turbelle® é possível reproduzir no aquário situações complexas de correntes
do mar. Junto com os TUNZE® LEDs o decorrer de um dia pode ser simulado com precisão, como
na natureza e de modo síncrono com as bombas. Para isto a claridade dos LEDs também pode ser
adaptada à respetiva época do ano.
O relógio de tempo real a prova de falhas armazena o horário também em caso de queda de
corrente e sem baterias que podem vazar.
O SmartController 7000 pode manter a temperatura muito constante, assim como, controlar
o aquecimento e o arrefecimento.
A medição de pH / redox, separada galvanicamente, assegura a qualquer momento um resultado
preciso de medição, independente de outros os outros aparelhos eletrónicos conectados.
O SmartController 7000 comanda de modo direto uma válvula magnética e deste modo
o nível de CO2, afim de manter constante o valor de pH do aquário, ou do reator de cálcio, com
comando redox e ozónio ele comanda uma tomada de comutação.
No caso da falha de energia, nenhuma saída é mais controlada pelo SmartController 7000. Se
as bombas de corrente são conectados a um Safety Connector 6105.500, o SmartController 7000
deve estar conectado a um Safety Connector também.
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CONTROLLER

7000

pH/CO2
SMARTCONTROLLER
pH/CO2 SmartController

O pH/CO2 SmartController é uma composição, que consiste de SmartController 7000
e os seguintes acessórios:
- 7070.200 CO2 Valve Set, inclusive válvula de retenção e mangueira
- 7070.110 pH elétrodo de vidro
- 7040.130 solução tampão para pH 5 e 7
- 7070.300 pH/mV suporte para elétrodos

7070.000

497,10 €

7097.050

31,60 €

Cabo adaptador Y

7090.300

conecta dois Turbelle® Controller
para um comando concomitante,
ou conecta um Turbelle®
Controller com o Multicontroller.

7092.300

17,60 €

inclui uma válvula de CO2 de 8 V niquelado, uma válvula de retenção, 3 m de
mangueira, incluindo cabo de conexão para mais bomba / LED no SmartController 7000.

7070.200

65,00 €

Controlled Power Socket

para comutação de aquecedores, unidades de refrigeração ou equipamentos de
ozônio em SmartController 7000, max. 1800 W com carga 230 V resistiva (900W / 115V),
incluindo cabo de conexão para mais bomba / LED no SmartController 7000.

7070.120

65,90 €

Safety Connector

possibilita um funcionamento normal com a fonte de alimentação TUNZE®, contudo,
aciona de modo automático uma bateria ou uma fonte de corrente contínua, em
caso de queda de corrente.

6105.500

50,90 €

pH / mV suporte
do eletrodo
7070.300
26,90 €

Eléctrodo pH 7070.100

Solução tampão
para pH 5 e 7

7070.100
94,50 €
Eléctrodo pH 7070.110

12,70 €

para elétrodos pH, elétrodos mV
e elétrodos de condutividade.

7040.200

em plástico, acoplamento BNC,
comprimento do cabo 2 m,
adequado
para
7070.000,
ou
aparelhos comuns de medição de pH.

em vidro, acoplamento BNC, comprimento
do cabo 2 m, adequado para 7070.000,
ou aparelhos comuns de medição de pH.

7070.110

Solução de limpeza

7,60 €

105,80 €

Eléctrodo mV

em vidro, acoplamento BNC, comprimento
do cabo 2 m, adequado para
substituição em mV Controller 7075.000,
7000.000 ou aparelhos comuns de
medição mV.

pH / CO2
SYSTEMS
7055.100

Redox Controller

O Redox Controller é uma composição, que consiste de SmartController 7000
e os seguintes acessórios:
- 7070.120 Controlled Power Socket
- 7055.100 mV elétrodo de vidro
- 7070.300 pH / mV suporte para elétrodos
- 7075.150 Redox Test Solution +475 mV, 50 ml
Respetivamente em embalagem em separado.
Ajustável somente via Wifi / WLAN.

594,60 €

153,60 €

Redutor de pressão

Aparelho de alta precisão com sintonia
fina, para garrafas CO2 comuns, rosca
conforme DIN 477. (Versão EUA com
rosca CGA 320). Para montagem
sem ferramentas, ajuste preciso, dois
manometros, válvula de segurança,
Made in Germany.

7077/3

102,60 €

com pés de apoio e pega. O cilindro de pressão foi produzido
em conformidade com a norma europeia p0685 e a válvula
da garrafa com uma rosca M21,8 x ¼” em conformidade
com DIN 477. Fornecido vazio, por motivos de segurança.

7079.200

122,60 €

7070.400

392,50 €

98,40 €

12V
l

7028.000

herheit
Sic
s

safety

Inclui uma válvula de CO2 de 12 V
niquelado, uma válvula de retenção,
3 m de mangueira, fonte de
alimentação 12 V.

—
ng

O Temperature Controller é uma composição, que consiste de SmartController 7000
e da respetiva tomada de comutação,o Controlled Power Socket 7070.120 em
embalagem em separado.

voltage —
ow

CO2 Valve Set

Temperature Controller

inspannu
kle
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CO2 Diffuser

Garrafa de CO2 de 2,0 kg, vazia

TEMPERATURE
CONTROLLER

9,90 €

CO2 Valve Set

7040.130

7075.000

Cabo 1,2 m
Turbelle® Controller

conecta dois Turbelle® Controller para um
comando concomitante. Além disso, também
pode ser conectado adicionalmente o Moonlight
7097.050 ou uma terceira bomba. Conecta
o SmartController 7000 com bombas Turbelle®
e / ou LED TUNZE® ou Moonlight 7097.050.

para todos os aparelhos
de medição pH.

REDOX
CONTROLLER

+

com fotodíodo. Simula uma fase lunar de 29 dia e controla a redução noturna com
bombas que dispõem de Turbelle® Controller add-on ou pelo a SmartController 7000.
Adequado para todas as bombas Turbelle® electronic com conector de 5 pinos e fonte
de alimentação.

Medir e regular

SMART

Moonlight Turbelle®

Distribuidor de dióxido de carbono
para quantidades maiores de CO2
em aquários de água doce em
caso de pouco espaço. Ele é fixado
na beirada do aquário com auxílio
de Magnet Holder para espessura
de vidro de até 15 mm e assegura
uma distribuição de até 4 bolhas
de CO2 por segundo. O Diffuser
funciona num aquário como
solução «stand-alone», junto com
uma pequena bomba que aspira
a água, e a mistura intensamente
com CO2. Assim, é expulso apenas
CO2 soluto, não ocorre disperdício
de dióxido de carbono. O Diffuser
é apropriado para aquários de água
doce de até 1.000 litros. 230V/50Hz
(115V/60Hz), 5 W, cabo 2 m.

7074.500

42,70 €
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3161
NANOFILTER

TUNZE® Comline® abre o caminho para
componentes compactos de aquários
para o funcionamento interno, com alta
eficiência, funcionalidade perfeita, alto
rendimento e linhas claramente definidas.
A Comline® é uma linha de produtos
multifuncionais: Filtragem profunda com
aspiração de superfícies, filtro de hélice,
escumação de proteína Flash Skimming,
a respectiva miniaturização provoca a sensação de naturalidade no aquário. O objetivo
é sempre o mesmo, mais rendimento
numa área tão reduzida quanto possível.
Apesar dos componentes a Comline®
cumprirem tudo isso, a tranquilidade visual
permanece estável no aquário. Assim, hoje
em dia não é mais necessário esconder
a técnica de aquário no próprio, ela é parte
do aquário. Todas as fibras orgânicas são
retiradas de modo direto e efetivo do
ambientes dos habitantes do aquário,
não existem etapas intermediárias, os
caminhos hidráulicos são curtos e diretos.
O risco de transbordo é praticamente zero.
A técnica altamente eficiente possibilita
reduzir de modo significativo o volume da
técnica interna e o consumo de energia.

O Comline® Filter 3161 é um filtro interno muito compacto e silencioso no desenho Comline®
com duas câmaras, aspiração de superfícies e aspiração do fundo para nanoaquários de água
doce e água do mar de 30 a 100 litros. Ele também é um filtro puro de superfícies, especial para
remoção da escória de aquários maiores de até 1.000 litros. Nestes aquários, que frequentemente
não dispõem de escoamento, o Comline® Filter 3161 pode assegurar uma limpeza de superfície
muito eficiente e demanda pouco espaço. Ele contém uma Comline® bomba regulável de baixo
consumo de energia 900, que pode ser ajustada num rendimento menor para aquários pequenos,
para aquários grandes o rendimento pode ser ajustado num nível mais elevado. No suporte do
Comline® Filter 3161 foi integrado um Silence Magnet Holder para espessura de vidro de até 10 mm,
o filtro é afastado do vidro com tampões de silicone para que as vibrações não sejam transferidas
ao aquário. Para aquários maiores a espessura do vidro pode ser ampliada até 15 mm (acessório).
A pré-câmara do filtro com aproximadamente 15% da passagem total de água tem espaço
suficiente para um nanoaquecedor ou biomaterial no caso de nanoaquários, mas também sondas
7
de pH ou de temperatura em aquários maiores. A câmara principal foi
1
projetada para lã filtrante ou qualquer outro tipo de meio filtrante, porém,
8
também contém uma esponja filtrante e pode ser retirada facilmente.
O Comline® Filter 3161 é fornecido pronto para instalação, inclusive
meios filtrantes.

Claude Hug

3161.000

6

Comline® Nanofilter 3161

Filtros

COMLINE

®

2

para água doce e água do mar, dependendo da carga do aquário de 30 até 100 litros
(filtro para nano aquários) ou até 1.000 litros (filtro de superfície).
Rendimento variável de bomba de 250 até 850 l/h.
Consumo de energia: 2,5 - 4,5 W, 230V/50Hz (115V/60Hz)
Profundidade máx. de submersão: aprox. 160 mm
Medidas (C x L x A): 115 x 60 x 175 mm
Suporte com Silence Magnet Holder para espessura de vidro de até 10 mm.

3

49,70 €

Design & development

5

4

1 A aspiração rotativa de superfície possibilita colocar o filtro em qualquer

canto do aquário. Duas partes são acopláveis.

2 Suporte com Magnet Holder patenteado para espessura de vidro de até 10 mm.
3 Pré-câmara para nanoaquecedor, sondas e biomaterial.
4 Aspiração do fundo (15% do rendimento da bomba) para absorver

as partículas na coluna de água.

5 Comline® bomba regulável de baixo consumo de energia 900, com

rendimento variável de 250 a 850 l/h, consumo de energia de 2,5 - 4,5 W.

6 Câmara principal (85% do rendimento da bomba) com um volume

de filtragem de 250 cm³, pode ser enchido com todo tipo de micro
ou macro bucha avulsa, carvão ativo solto, ou outros meios filtrantes.
7 Tampa de filtro acima da câmara principal para substituição fácil do filtro.
8 Tampa de trás, pode ficar fechada para sondas ou aquecedores.
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impressively
minimalistic

+

Micro wadding, 60 g
0872.010
4,00 €

Quickphos 750 ml
0910.000
23,60 €

Ionic Carbon 300 ml
0950.000
18,70 €

Macro wadding, 250 g
0873.010
6,50 €

Silphos 400 g
0920.000

Filter Carbon
0870.901

38,80 €

7,00 €
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COMLINE

®

O Comline® Filtro 3162 é um filtro interno para água doce e água do mar de 60 a 400 litros, dependendo
da carga do aquário, com aspiração no fundo e na superfície, rendimento variável entre 250 e 850 l/h,
Magnet Holder patenteado para uma espessura de vidro de até 12 mm. Ele pode ser ampliado com
aquecedor de regulação até 75 W, TUNZE® Osmolator®
e outros Magnet Holder. O Comline® Filtro 3162 vem
pronto para instalação, inclusive meio de filtragem e saco
de filtragem para carvão ativo ou meios de filtragem.
Ampliável com aquecedor de regulação até 75 W
diretamente na carcaça, maior eficiência do aquecedor,
sem risco de queimaduras
para o animais.
Aspiração de superfície com
retirada de película.

O Comline® Streamfilter 3163 é um filtro interno com bomba de hélice para filtragem e fluxo em água
doce e água do mar de 60 até 400 litros dependendo da carga do aquário, com aspiração do
fundo e da superfície, 1.800 l/h Turbelle® nanostream® e Magnet Holder patenteado para espessura
de vidro de até 12 mm. Ele pode ser equipado com termostato até 75 W, TUNZE® Osmolator®
e outros Magnet Holder.
O Comline® Streamfilter 3163 vem pronto para
instalação, inclusive meios de filtragem e bolsa
Ampliável com aquecedor de
regulação até 75 W diretamente
filtrante para carvão ativo ou outros meios de filtragem.

na carcaça, maior eficiência
do aquecedor, sem risco de
queimaduras para o animais.

®

Ampliável com Osmolator
3155 para a regulação do
nível da água diretamente
na carcaça.

®

Comline Design:
operação prática,
elegante e discreto
dentro do aquário.

Grande volume de filtragem
com 780 cm³, pode ser
completado com todo tipo de
micro ou macro algodão solto,
carvão ativo solto, ou outros
meios de filtragem.

Grande volume de filtragem
com 780 cm³, pode ser
completado com todo tipo
de micro ou macro algodão
solto, carvão ativo solto, ou
outros meios de filtragem.

®

Comline Design:
operação prática,
elegante e discreto
dentro do aquário.

Aspiração regulável do
fundo para partículas
pesadas e sedimentos.

Streamfilter pump
3163.200, consumo
de energia 3,5 W.

Comline® Streamfilter 3163

Comline® Filtro 3162

para água doce e água do mar, de acordo com a carga do aquário entre 60 e 400 litros.
Rendimento da bomba: 1.800 l/h
Consumo de energia: 3,5 W, 230V/50Hz (115V/ 60Hz)
Profundidade máx. de submersão: aprox. 230 mm
Medidas (C x L x A): 110 x 90 x 255 mm
Fixação com Magnet Holder até espessura de vidro de 12 mm.

para água doce e do mar, de acordo com a carga do aquário entre 60 e 400 litros.
Rendimento variável de bomba entre 250 e 850 l/h.
Profundidade máx. de submersão: aprox. 230 mm
Consumo de energia: 2,5 - 4,5 W, 230V/50Hz (115V/ 60Hz)
Medidas (C x L x A): 110 x 90 x 255 mm
Fixação com Magnet Holder até espessura de vidro de 12 mm.
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®

Ampliável com Osmolator
3155 para a regulação do
nível da água diretamente
na carcaça.
Fixação com o Magnet
Holder patenteado,
até uma espessura de
vidro de 12 mm.

Bomba com baixo consumo
de energia Comline® regulável,
com rendimento variável entre
250 - 850 l/h, consumo de
energia 2,5 - 4,5 W.

+

Aspiração de superfície
com retirada de película.

Fixação com o Magnet Holder
patenteado, até uma
espessura de vidro de 12 mm.

Aspiração regulável do
fundo para partículas
pesadas e sedimentos.

3162.000

3163
STREAMFILTER

+

3163.000

70,30 €

Micro wadding, 60 g
0872.010
4,00 €

Micro wadding, 60 g
0872.010
4,00 €

82,10 €

Ionic Carbon 300 ml
0950.000
18,70 €

Quickphos 750 ml
0910.000
23,60 €

Macro wadding, 250 g
0873.010
6,50 €

Macro wadding, 250 g
0873.010
6,50 €

Quickphos 750 ml
0910.000
23,60 €

Ionic Carbon 300 ml
0950.000
18,70 €

Filter Carbon
0870.901

Silphos 400 g
0920.000

Almofada de espuma
3162.200
5,50 €

Almofada de espuma
3162.200
5,50 €

Silphos 400 g
0920.000

Filter Carbon
0870.901

7,00 €

Filtros

3162
FILTER

38,80 €

38,80 €

7,00 €
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COMLINE

®

O filtro rápido prático para
todo tipo de aquário…

O Comline Multifiltro 3168 é um filtro mecânico rápido para aquários
de 200 até 500 litros, completamente pronto para instalação com
filtro de troca rápida de cartuchos, Comline Pump 2000 e Silence
Magnet Holder. O filtro pode filtrar tanto a água do fundo quanto da
superfície, seu rendimento é ajustável de modo simples entre 500
e 2.200 l/h. Junto com o Osmolator 3155 ele pode ser equipado
adicionalmente para uma aspiração de funcionamento perfeito da
superfície, assim como, a compensação necessária de evaporação
directamente na carcaça. Ao invés dos cartuchos de filtro instalados
0800.010, podem ser empregados cartuchos de carvão 0800.030
ou cartuchos recarregáveis 870 / 871 para carvão, Quickphos,
Silphos ou algodão solto.
®

®

Até hoje a dita substituição comum
da água no dia a dia do aquário
era imprescindível, devido à intensa
formação de sujidades na água.
Agora a filtragem completa
e eficiente Reefpack torna possível
reduzir a substituição da água
a um mínimo, e ao mesmo
tempo conservar parâmetros
muito constantes no aquário.

… é também um filtro interno universal
para todos os meios de filtragem.
Basta substituir duas peças (fornecidas em série) e o Multifiltro
transforma-se num filtro interno universal com um volume de filtragem
de 1.200 cm³. Ele pode ser recarregado com todo tipo de algodão
solto micro ou macro, carvão activo, ou outros meios de filtragem,
como filtro principal ele pode ser integrado num aquário de 200 até
500 litros, mas também como filtro adicional para a filtragem directa
(carvão activo, Zeolith, etc.) em instalações maiores.
Tampões de silicone junto ao Multifiltro evitam que vibrações sejam
transmitidas ao vidro do aquário.

Comline® Reefpack 100

Para biótopos de nano de água do mar de 30 a 100 litros.
Consumo de energia de até 7 W para todos os componentes, 230V/50Hz
(115V/60Hz).
• Comline® DOC Skimmer 9001 para escumação.
• Comline® Filter 3161 para filtragem mecânica e química, recarregável
com todo tipo de meio filtrante.
• Algodão para filtragem 0873.010.
• Reservatório de armazenagem 5002.100 com um volume de 13 litros,
serve de suprimento para água de enchimento.
• Magnet Holder para espessura de vidro de até 10 mm.
Medidas (C x L x A): 115 x 123 x 215 mm

Comline® Multifilter 3168

para aquários de água doce e água do mar, dependendo da
carga do aquário de 200 até 500 litros.
Rendimento variável de bomba de 500 até 2.100 l/h.
Profundidade de submersão: aprox. 270 até 290 mm no aquário
e no mín. 250 mm em instalações de armários
Consumo de energia: 10 - 18 W, 230V/50Hz (115V/60Hz)
Medidas com Magnet Holder (C x L x A): 140 x 110 x 300 mm
Silence Magnet Holder até espessura de vidro de 15 mm.

+
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Num aquário de água do mar são empregados filtros, escumadeira e know-how biológico,
condições naturais são alcançadas, quando a aplicação e a retirada de alimento e substâncias
adicionais apresentam uma relação equilibrada. O resultado: as substâncias nocivas, produzidas
por uma espécie (p.ex. peixes) na água, são utilizadas por outra espécie (p.ex. corais, pequenos
animais), ou ainda, são retiradas com auxílio de um dispositivo técnico (p.ex. um filtro, uma
escumadeira) e deste modo eliminadas, ou ainda, tornadas inofensivas.

Substituição da®água
com o Comline Reefpack:

®

3168.000

REEFPACK

0100.000

152,10 €

Comline® Reefpack 250

135,10 €
Osmolator®

Regulador de nível de água com dois sensores para
colocação em instalações de filtração com gabinetes, em
filtros Comline®, ou diretamente na beirada do aquário.
Fornecimento: Pronto para instalação com fonte de
alimentação 12 V, bomba de dosagem, mangueira,
Magnet Holder para sensores.

3155.000

189,80 €

Para biótipos de água do mar de 60 a 250 litros.
Consumo de energia de apenas 8,5 W para todos os componentes,
230V/50Hz (115V/60Hz).
• Comline® DOC Skimmer 9004 para escumação.
• Corrente em forma de anel no aquário, devido à bomba com baixo
consumo de energia com rendimento variável entre 250 e 850 l/h.
• Comline® Filtro 3162 para filtragem mecânica e química, recarregável
com todo tipo de meio de filtragem.
• Algodão para filtragem 0873.010.
• Reservatório de armazenagem 5002.100 com um volume de 13 litros,
serve de suprimento para água de enchimento.
• Magnet Holder para espessura de vidro de até 12 mm.
Medidas (C x L x A): 110 x 180 x 305 mm

0250.000

200,90 €

Comline® Reefpack 500

Filter cartridges, 135 mm
0800.010
11,90 €

Filter Carbon
0870.950

Quickphos 750 ml
0910.000
23,60 €

Cartridge 870
0870.000

22,10 €

Macro wadding, 250 g
0873.010
6,50 €

Silphos 400 g
0920.000

Cartridge 871
0871.000

22,10 €

Sintered Glass Rings, 300 g
0350.165
10,50 €

38,80 €

Filtros

3168
MULTIFILTER

40,60 €

Para biótipos de água do mar de 200 a 500 litros.
Consumo de energia de apenas 31 W para todos os componentes,
230V/50Hz (115V/60Hz).
• Comline® DOC Skimmer 9012 para escumação.
• Corrente em forma de anel no aquário, devido à bomba com baixo
consumo de energia com rendimento variável entre 500 e 2.100 l/h.
• Comline® Multifilter 3168 (Filtro mecânico rápido de cartuchos
• Osmolator® 3155:
• Reservatório de armazenagem 5002.250 com um volume de 27 litros,
serve de suprimento para água de enchimento.
• Magnet Holder para espessura de vidro de até 15 mm.
Medidas (C x L x A): 140 x 220 x 415 mm
Facilmente combinável com outros produtos TUNZE®.

0500.000

571,40 €
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DSKIMMER
OC COMLINE

®

Sensibilidade média, dedução de 40%

Via de regra aquários mistos com corais de pedra (LPS) e corais
moles apresentam uma sensibilidade orgânica média. Ali também
se encontram filtradores, esponjas, etc. Um DOC Skimmer,
projetado para 1.000, provavelmente só será capaz de escumar
40% destas substâncias orgânicas deste grau de sensibilidade.
Assim sendo, um DOC Skimmer para 1.000 litros deve ser
utilizado maximamente para um aquário de aprox. 600 litros.

Sensibilidade alta, dedução de 60%

Aquários com predominância de corais de pedra de polipos
pequenos (SPS) demandam um grau de pureza extremamente
alto. Eles não devem apresentar cargas consideráveis de fosfato
ou nitrato. Neste contexto são imprescindíveis boa saturação de
oxigénio e água muito clara. Frequentemente o DOC Skimmer
é utilizado também nestes aquários como solução «stand-alone».
Assim sendo, um DOC Skimmer para 1.000 litros deve ser
utilizado maximamente para um aquário de aprox. 400 litros.

Sensibilidade alta e carga alta,
dedução de 70%

Aquários de corais de pedra com alta quantidade de peixes
demandam um rendimento extremamente alto de escumação.
O escumador deve assegurar o grau de pureza para corais
de pedra com uma quantidade acima da média de peixes,
enquanto solução «stand-alone» é necessário um rendimento
especialmente alto.
Assim sendo, um DOC Skimmer para 1.000 litros deve ser
utilizado maximamente para um aquário de aprox. 300 litros.
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Especialmente para Comline® DOC
Skimmer como escumador por contato
em aquários de cultivo com plâncton,
dedução de 70%

Aquários com predominância de corais de pedra de polipos pequenos
(SPS) demandam um grau de pureza extremamente alto. Neste
contexto são imprescindíveis boa saturação de oxigénio e água limpa.
Assim sendo, um Comline® DOC Skimmer para 1.200 litros deve
ser utilizado maximamente para um aquário de aprox. 360 litros.

9001
DOC SKIMMER

Skimmer

No caso de aquários de corais moles, p.ex. com corais de polipos
longos e anêmonas, a quantidade de substâncias orgánicas
dissolvidas pode ser maior, as vezes elas podem mesmo ser
essenciais à vida.
O DOC Skimmer pode ser empregado sem dedução
para o volume de aquário recomendado.

2.5W

Baixa sensibilidade, sem dedução

215mm

Devido à sua composição específica de biótopo, cada aquário de água do mar tem uma
sensibilidade diferente com relação à sua carga orgánica. A partir de um aquário comum de
água do mar com corais macios, as indicações referentes ao tamanho adequado do aquário
podem variar conforme a composição de biótopo. Por este motivo, recomenda-se que em caso
de biótopos sensíveis o volume de água recomendado para a escumadeira seja reduzido, ou
eventualmente adequado com uma redução.

O princípio «flash skimming» assegura uma produção eficiente de escuma com alto grau de rendimento.
Princípio: A água de superfície rica em proteínas é intensamente misturada com ar no TUNZE®
Foamer. Em caso de formação de bolhas de ar, os dejectos que se formam em suas superfícies,
como proteínas, celulose, células mortas, etc., são imeditamente absorvidas, as bolhas de ar que
se formam são muito finas, com um diâmetro entre 0,1 e 0,3 mm. A mistura de água e bolhas de
ar é expandida no corpo da escumadeira e estabilizada, a água retorna ao aquário e as bolhas
de ar misturadas com proteínas ao reactor do recipiente de escumadeira. A câmara intermediária
do sistema patenteado Anti Overfoaming com água de fase evita que a escumadeira transborde
e regula a formação de escuma, de acordo com o nível da água e a carga orgânica.
O alto grau de rendimento, alcançado através
do princípio «flash skimming», em comparação
com escumadeira com construção alta
e longo tempo de contacto, é devido ao
facto das substâncias adsorvidas das bolhas
de ar não regressarem à água do aquário.

Simples, silencioso e efectivo, estas são as demandas hoje impostas a equipamentos para aquários.
São estas precisamente as características do Comline® DOC Skimmer 9001, um verdadeiro
escumador «plug and play» para aquários pequenos de água do mar com 20 até 140 litros.
O funcionamento dispensa um ajuste complicado ou regular, basta uma instalação simples no
canto do aquário e o aparelho trabalho sozinho.

Possibilidades de adaptação a aquários

Como escolher o DOC Skimmer correto
para um aquário de água do mar?

+

63mm

110mm

Comline® DOC Skimmer 9001

Recomendado para aquários de água do mar,
dependendo da carga do aquário de 20 até 140 litros.
Profundidade de submersão: aprox. 135 até 155 mm
Volume do recipiente de espuma: 0,2 litros
Rendimento do ar: aprox. 100 l/h
Consumo de energia: 2,5 W, 230V/50Hz
Medidas (C x L x A): 110 x 63 x 215 mm
Inclusive Magnet Holder até espessura de
vidro de 10 mm.
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9001.000
108,60 €
®
Comline DOC Skimmer 9001 DC

evita que se formem bolhas
junto à escumadeira durante
a fase de submersão.

Recomendado para aquários de água do mar
de 20 até 160 litros.
Profundidade de submersão: aprox. 135 até 155 mm
Volume do recipiente de espuma: 0,2 litros
Rendimento do ar: aprox.150 l/h
Consumo de energia: aprox. 5 W (máx. 8 W)
Fonte de alimentação: 100-240V / 50-60Hz
Comprimento do cabo: 3 m até o Turbelle® Controller
Medidas (C x L x A): 110 x 63 x 215 mm
Inclusive Magnet Holder até espessura de
vidro de 10 mm.

9001.200

9001.001

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

Almofada de
material em espuma

5,50 €

PM-MOTOR

152,20 €

CO9004
MLINE

®

Regulação do ar e silenciador para um
funcionamento especialmente silencioso.
A escumadeira com conteúdo de
0,2 litros também contém um reactor
de escumadeira, fácil de retirar.
Aspiração de superfície
com retirada de película.
Fixação com o Magnet Holder patenteado,
até uma espessura de vidro de 12 mm.
Câmara intermediária com sistema
Anti Overfoaming patenteado.

Recipiente de espuma com 0,7 litros de conteúdo,
contém também o reator de espuma, retirada fácil.
Regulação do ar e silenciador para um
funcionamento especialmente silencioso.
Escumação da superfície com remoção da escória.
Câmara intermediária com o patenteado Anti Overfoaming System.
Tampões de silicone junto ao escumador evitam que
vibrações sejam transmitidas ao vidro do aquário.

110mm

®

TUNZE Foamer 9004.040,
alto rendimento de ar e baixo
consumo de energia.

+

®

Comline Design: operação prática,
elegante e discreto dentro do aquário.
Água de saída sem bolhas.

Almofada de material
em espuma

evita que se formem bolhas junto
à escumadeira durante a fase
de submersão.

3162.200
5,50 €
Recipiente de espuma
Holiday

para DOC Skimmer 9004 com conexão
adequada para mangueira e mangueira
de silicone de 2 m. Possibilita acumular
um quantidade consideravelmente
maior de água espumada, p.ex. em
um balde, um copo ou diretamente
no escoamento. Para aquários na
época de férias, para instalações
profissionais, para aquários maiores, etc.

9004.145

37,70 €

ELECTRONIC

PM-MOTOR

Saída de água com com eliminação de bolhas de ar.

Recomendado para aquários de água do mar,
dependendo da carga do aquário de 60 até 300 litros.
Profundidade de submersão: aprox. 225 até 245 mm
Volume do recipiente de espuma: 0,2 litros
Rendimento do ar: aprox. 200 l/h
Consumo de energia: aprox. 5 W (máx. 10 W)
Fonte de alimentação: 100-240V / 50-60Hz
Comprimento do cabo: 3 m até o Turbelle® Controller
Medidas (C x L x A): 110 x 90 x 305 mm
Suporte com Magnet Holder até espessura de
vidro de 12 mm.

9004.001

184,70 €

+

Comline® DOC Skimmer 9012

9012.000
282,40 €
Comline® DOC Skimmer 9012 DC

144,40 €

Comline DOC Skimmer 9004 DC

12 V
24 V

Fixação do patenteado Magnet Holder para
uma espessura de vidro de até 15 mm.

9004.000
®

TUNZE

®

Recomendado para aquários de água do mar,
dependendo da carga do aquário
de 200 até 1.200 litros.
Profundidade de submersão: aprox. 255 até 285 mm
Volume do recipiente de espuma: 0,2 litros
Rendimento do ar: aprox. 400 l/h
Consumo de energia: 13 W, 230V/50Hz (115V/60Hz)
Medidas (C x L x A): 140 x 110 x 415 mm
Silence Magnet Holder até espessura de
vidro de 15 mm.

Recomendado para aquários de água do mar,
dependendo da carga do aquário de 60 até 250 litros.
Profundidade de submersão: aprox. 225 até 245 mm
Volume do recipiente de espuma: 0,2 litros
Rendimento do ar: aprox. 150 l/h
Consumo de energia: 4 W, 230V/50Hz (115V/60Hz)
Medidas (C x L x A): 110 x 90 x 305 mm
Suporte com Magnet Holder até espessura de
vidro de 12 mm.

140mm

TUNZE Foamer 9012.040, alto rendimento
de ar e baixo consumo de energia.

Comline DOC Skimmer 9004
®

Skimmer

110mm

O grande Comline® DOC Skimmer 9012 foi desenvolvido para a utilização em aquários mistos
e aquários de corais moles com água do mar de 200 até 1.200 litros, ou para biótopos sensíveis de
recifes com corais de pedra de até 500 litros. Ele atua em conformidade com o princípio TUNZE®
flash skimming, obtém a água através de uma aspiração eficiente de superfície com eliminação
de escória e por conseguinte também pode ser utilizado como solução «stand-alone» no aquário.
O TUNZE® Foamer gera uma grande quantidade de finas bolhas de ar com um diâmetro entre
0,1 e 0,3 mm, durante o funcionamento ele é especialmente silencioso.
Tampões de silicone junto ao escumador evitam que vibrações sejam transmitidas ao vidro do
aquário. O Comline® DOC Skimmer 9012 é fornecido pronto para instalação com Magnet Holder
para espessura de vidro de até 15 mm.

415mm

305mm

90mm

O Comline® DOC Skimmer 9004 foi desenvolvido para utilização em água do mar até 250 litros.
Ele atua em conformidade com o princípio TUNZE® flash skimming e recebe água a partir de uma
aspiração eficiente de superfície com eliminação de película e por conseguinte também pode
ser empregado como solução «stand-alone» no aquário. O seu TUNZE® Foamer gera uma grande
quantidade de finas bolhas de ar com um diâmetro entre 0,1 e 0,3 mm, seu funcionamento
é especialmente silencioso. O Comline® DOC Skimmer está pronto para instalação com Magnet
Holder para espessura de vidro de até 12 mm.

13W

4W

DOC SKIMMER

9012
DOC SKIMMER

Recomendado para aquários de água do mar,
dependendo da carga do aquário
de 200 até 1.400 litros.
Profundidade de submersão: aprox. 255 até 285 mm
Volume do recipiente de espuma: 0,2 litros
Rendimento do ar: aprox. 450 l/h
Consumo de energia: aprox. 17 W (max. 21 W)
Fonte de alimentação: 100-240V / 50-60Hz
Comprimento do cabo: 3 m até o Turbelle® Controller
Medidas (C x L x A): 140 x 110 x 415 mm
Silence Magnet Holder até espessura de
vidro de 15 mm.

9012.001

350,80 €

Recipiente de espuma
Holiday

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

para DOC Skimmer 9012 com
conexão adequada para mangueira
e mangueira de silicone de 2 m.
Possibilita acumular um quantidade
consideravelmente maior de água
espumada, p.ex. em um balde, um
copo ou diretamente no escoamento.
Para aquários na época de férias,
para instalações profissionais, para
aquários maiores, etc.

9012.145

65,80 €
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®

Comline DOC Skimmer 9004, muito eficiente,
silencioso e comprovado no mercado.
Postfilter retirável possibilita uma filtragem mecânica adicional perfeita
a 300 µm fios de náilon com apenas pequeno efeito biológico. Assim
não ocorrem indesejadas fontes de nutrientes e de nitrato durante
intervalos mais longos de limpeza. Pode ser enchido com ainda outros
meios de filtragem como carvão ativo ou adsorventes de fosfato.
Contentor de acrílico, especialmente adaptado ao 9004,
ou para qualquer outro aparelho adaptado do mercado.
Comline® bomba de baixo consumo de energia 900,
eficiente em termos energéticos e regulável de 250 a 850 l/h.
Placa base com pés de silicone, as
vibrações não são transmitidas ao aquário.

Recomendado para aquários de água do mar de até 250 litros.
Profundidade de submersão de 80 até 250 mm, sem ajuste.
Medidas sem Postfilter (C x L x A): 190 x 190 x 330 mm
Passagem de água: máx. 850 l/h
Eficiência do ar: 150 l/h
Consumo de energia: 8,5 W, 230V/50Hz
Volume do recipiente de espuma: 0,2 litros

+
1

2

Recipiente com filtro para móvel com nível variável,
para funcionamento do 9004, 9004.001 DC ou
qualquer escumador adequado, existente no
mercado, com um nível baixo de água.
Contém uma bomba de poupança de energia
Comline® 900 e um Postifilter.
Consumo de energia: 2,5 - 4,5 W, 230V/50Hz
Medidas sem Postfilter (C x L x A): 190 x 190 x 270 mm

9404.500

Recipiente de escumadeira
ø160 mm com grande
capacidade, contém
também o reator de espuma,
fácil de retirar.
Niple para conexão de ozónio.
Ozónio aprimora a escumação
e ao mesmo tempo retira
substâncias amarelas da água
do aquário.

Um Postfilter retirável junto
à saída da escumadeira
assegura uma filtração
mecánica perfeita com
fios de náilon 300 µm,
com reduzido efeito
biológico. Deste modo
não ocorrem elementos
nutritivos indesejados,
nem fontes de nitrato, em
caso de intervalos maiores
de limpeza. O Postfilter
pode ser enchido com
outros meios de filtração,
como carvão ativo, ou
absorvedor de fosfato.

Câmara intermediária com água
de fases: sistema patenteado Anti
Overfoaming System, evita um
transbordo da escumadeira
e regula o rendimento de escuma,
dependendo da tensão da
superfície da água de aquário
e do nível do água. A escumadeira
trabalha de modo autónomo
e ajusta seu melhor grau de
rendimento de modo automático.
Na câmara de mistura com
distribuidor de corrente é ligado
um grande número de
material orgánico.

®

Saco filtro posterior

300 µm fios de náilon,
apropriado para filtro posterior.

9410.200

15,20 €

120,70 €

DOC Skimmer 9410

Recomendado para aquários de água do mar
até 1.000 litros.
Profundidade de submersão de 140 até 240 mm
sem ajuste.
Medidas sem filtro posterior (C x L x A): 250 x 180 x 415 mm
Rendimento do água: 900 l/h
Rendimento do ar: 600 l/h
Consumo de energia: 11 W, 230V/50Hz
(15 W, 115W/60Hz)
Volume do recipiente de espuma: 0,7 litros

9410.000
3

O anel auxiliar permite ajustar o rendimento
de modo fino, assim o nível de água interno
da escumadeira é ajustado respectivamente conforme o necessário, para produzir,
por exemplo, uma escuma mais úmida.

TUNZE Hydrofoamer Silence 9410.040 é uma bomba especialmente desenvolvida para escumadeiras
de proteína. O Hydrofoamer gera uma grande quantidade de finas bolhas de ar, com um diâmetro entre
0,1 e 0,3 mm. Ele tem um consumo de energia de 11 W (15 W) com um rendimento de ar de 600 l/h, o que faz
deste produto um dos melhores em sua categoria. Com um débito de água de 900 l/h ele também funciona
como bomba de abastecimento de água do aquário para a escumadeira.

242,50 €

Contentor 9404.500

DOC Skimmer 9410 como
escumadeira de armário

Pedestal robusto, também serve para
reduzir a velocidade da água na zona
inferior do escumador.

DOC Skimmer 9404

9404.000

É impossível escumar, filtrar, e ventilar um aquário de água do mar, sem consumo de energia.
Contudo, é impossível fazê-lo com um consumo menor ao do DOC Skimmer 9410, ou ao menos,
não é possível fazê-lo com um resultado igualmente bom. Com um consumo de energia de apenas
11 W (15 W) o DOC Skimmer 9410 é imbatível. Além disso, ele dispensa ajustes, é extremamente
silencioso e de fácil operação.

Skimmer

compact

A tendência à nanoaquarística continua. Também este tipo de aquário já é frequentemente
oferecido com técnica para móvel. Quando surge a questão do escumador, encontramos uma
grande quantidade de modelos, que muitas vezes são demasiado grandes, demasiado caros
ou dimensionados de modo ineficiente. Graças à nossa experiencia, que já vem desde 1963 na
área de escumadores operados por motor, desenvolvemos há quatro anos atrás o bem sucedido
Comline® DOC Skimmer 9004 – muito compacto com demanda mínima de espaço e eficiente em
nanoaquários até 250 litros. Agora este modelo também pode ser utilizado em filtros para móveis
com nível variável entre 80 a 250 mm, graças ao contentor 9004.500 especialmente desenvolvido
para este fim. Ele compensa variações de nível de água sem constante ajuste, contém uma
bomba Comline® robusta e regulável e um Postfilter como todo móvel DOC Skimmer. O Comline®
DOC Skimmer 9004 pode funcionar perfeitamente neste contentor 9004.500, com em todo aquário
adaptado. Assim, ele oferece todas as vantagens de nossos modelos maiores – um pote fácil de
retirar, um sistema anti overfoaming e o princípio flash skimming.
O DOC Skimmer 9404 compact é fácil de instalar, tem pés de silicone para um funcionamento
absolutamente silencioso e cabe em qualquer filtro para nanomóvel.

9410
DOC SKIMMER

11W

8.5W

9404
DOC SKIMMER

324,10 €

Anti Overfoaming System em três etapas:

1 Produção normal de escuma: A escuma eleva-se de modo uniforme no reator de escuma.
2 Overfoaming A: A produção de escuma eleva-se devido à tensão de superfície

e retira bolhas de ar do reator de escuma.
3 Overfoaming B: A produção de escuma continua elevando-se, a produção de
bolhas é interrompida de modo imediato, a produção de escuma é reduzida.
Uma vez aprimorados os parámetros da água, a escumadeira retorna à sua fase
normal de funcionamento.

Descarga de água
espumada

Utilizável em DOC Skimmer 9410,
com ângulo de 90° para conexão
a uma mangueira de descarga de
ø40 mm.

9020.140

46,10 €

DC

DOC Skimmer 9410 DC

Recomendado para aquários de água do mar
até 1.200 litros.
Profundidade de submersão de 140 até 240 mm.
Medidas sem filtro posterior (C x L x A): 250 x 180 x 415 mm
Rendimento do água: ajustável até aprox. 1.200 l/h
Rendimento do ar: ajustável até aprox. 750 l/h
Consumo de energia: até aprox. 29 W
Fonte de alimentação: 100-240V / 50-60Hz
Comprimento do cabo: 3 m até o Turbelle® Controller
Volume do recipiente de espuma: 0,7 litros

9410.001

300 µm fios de náilon,
apropriado para filtro posterior.

9410.200
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395,40 €

Saco filtro posterior

15,20 €

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

9430
9415
DOC SKIMMER
Os DOC Skimmer 9415, 9430 e 9460 apresentam uma
construção muito compacta com alto rendimento, e portanto
podem ser instalados em qualquer armário baixo. Eles
trabalham com o TUNZE® Hydrofoamer 9420.040, 9430.040
ou com o 9460.040, que asseguram ao mesmo tempo
a produção de escuma, assim como, a circulação de água.
Modo de fornecimento: totalmente pronto para instalação
com acessórios.

O Hydrofoamer Silence coloca o gerador de
ar na ponta da sua classe de produtos.
O cilindro interno de mistura estabiliza o incremento
de espuma no corpo e garante uma água de
saída sem bolhas.
Pedestal robusto, também serve para reduzir
a velocidade da água na zona inferior do escumador.

DOC Skimmer 9415

Recomendado para aquários de água do mar até 1.500 litros.
Profundidade de submersão de 100 até 200 mm sem ajuste.
Medidas (C x L x A): 350 x 300 x 440 mm
Rendimento do água: 900 l/h
Rendimento do ar: 1.000 l/h
Consumo de energia: 15 W, 230V/50Hz (15 W, 115V/60Hz)
Volume do recipiente de espuma: 2 litros
Dimensões do recipiente de espuma com tampa:
ø215 x Alt.218 mm
Para retirar o recipiente de espuma, ele tem de ser erguido
em pelo menos 71 mm.
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Skimmer

As vantagens do novo DOC Skimmer 9460:

Um Postfilter retirável junto à saída da escumadeira
assegura uma filtração mecánica perfeita com fios de
náilon 300 µm, com pequeno efeito biológico. Assim
não ocorrem fontes indesejadas de elementos nutritivos
e nitratos, em casos de intervalos prolongados de
limpeza. Pode ser enchido com outros meios de filtração
como carvão activo, ou absorvedores de fosfato.

548,80 €

DOC Skimmer 9430

Recomendado para aquários de água do mar até 3.000 litros.
Profundidade de submersão de 100 até 200 mm sem ajuste.
Medidas (C x L x A): 350 x 300 x 490 mm
Rendimento do água: 1.500 l/h
Rendimento do ar: 1.400 l/h
Consumo de energia: 24 W, 230V/50Hz (32 W, 115V/60Hz)
Volume do recipiente de espuma: 2 litros
Dimensões do recipiente de espuma com tampa:
ø215 x Alt.218 mm
Para retirar o recipiente de espuma, ele tem de ser
erguido em pelo menos 71 mm.

9430.000

616,60 €

DOC Skimmer 9430 DC

Com
mer
a
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9430.04

5.000 litros de ar por hora com o novo
TUNZE® «High-Performance Automatic
DOC Skimmer» 9460!

No ano de 1963 a TUNZE® desenvolveu o primeiro escumador de proteínas com bomba e geração
de ar próprias. Em 2005 foram lançados no mercado os primeiros escumadores-dispersantes com
um rendimento de ar especialmente alto e baixo consumo em watts.
Hoje denominamos nossos escumadores para caixa de filtragem «High-Performance Automatic
DOC Skimmer», visto que todos os modelos etm um padrão muito alto em termos de qualidade,
rendimento e conforto. O novo DOC Skimmer 9460 oferece uma rendimento de ar enorme com mais
de 5.000 l/h e construção muito compacta com um rendimento de água de mais de 3.500 l/h. Ele
pode facilmente ser instalado em todo aquário com armário inferior, mas também em instalações
profissionais ou lojas de aquários até no máximo 6.000 litros de água, o nível de água pode variar
entre 150 e 250 mm. Ele trabalha com o TUNZE® Hydrofoamer 9460.040, que assegura ao mesmo
tempo produção de escuma e circulação de água, com um gasto de energia de apenas 58 W.

Recipiente de escumadeira com grande capacidade,
contém também o reator de espuma, fácil de retirar.
Câmara intermediária com água de fases: o sistema
patenteado Anti Overfoaming System, evita um
transbordo da escumadeira e regula o rendimento de
escuma, dependendo da tensão de superfície da água
do aquário e do nível de água. A escumadeira funciona
de modo autónomo e ajusta de modo automático seu
melhor grau de eficiência.

9415.000

9460
DOC SKIMMER

NEW

TUNZE
12 V
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Recomendado para aquários de água do mar até 3.500 litros.
Profundidade de submersão de 100 até 200 mm.
Medidas (C x L x A): 350 x 300 x 490 mm
Rendimento do água: ajustável até aprox. 2.500 l/h
Rendimento do ar: ajustável até aprox. 1.800 l/h
Consumo de energia: até aprox. 38 W
Fonte de alimentação: 100-240V / 50-60Hz
Comprimento do cabo: 3 m até o Turbelle® Controller
Volume do recipiente de espuma: 2 litros
Dimensões do recipiente de espuma com tampa:
ø215 x Alt.218 mm
Para retirar o recipiente de espuma, ele tem de ser
erguido em pelo menos 71 mm.

9430.001

705,30 €

• Alta capacidade de escumação com baixo consumo
de energia.
• A água sai sem qualquer bolha de ar.
• No DOC Skimmer só são empregados materiais de
excelente qualidade.
• Após a fase inicial ele funciona de modo automático,
sem necessidade de qualquer ajuste e com
rendimento sempre constante.
• O sistema patenteado Anti Overfoaming evita que
o escumador transborde e regula a quantidade
de escuma.
• A energia da água de saída é aproveitada: o DOC
Skimmer contém dois filtros posteriores que efetuam
uma filtração mecânica com fios de náilon com
uma espessura de 300 µm. Os filtros posteriores
podem ser enchidos com algodão, carvão
ativo ou adsorventes de fosfato.
• Limpeza simples: o recipiente de escuma
e o reator de escuma são uma unidade.
• Funcionamento muito silencioso com o Hydrofoamer Silence 9460.040 graças a pés
especiais de silicone e um silenciador de
ruído do ar de dimensões especiais – este DOC
Skimmer 9460 está entre os mais silenciosos
do mercado.
• Construção especialmente resistente do acionamento da bomba: Dispersante e rotor de alto
rendimento são construídos em um bloco.

DOC Skimmer 9460

Recomendado para aquários de água do mar
até 6.000 litros.
Profundidade de submersão de 150 até 250 mm sem ajuste.
Consumo de energia: 58 W, 230V/50Hz (54 W, 115V/60Hz)
Rendimento do água: 3.500 l/h
Rendimento do ar: 5.000 l/h
Volume do recipiente de espuma: 7 litros
Medidas (C x L x A): 558 x 320 x 544 mm
Dimensões do recipiente de espuma com tampa:
ø320 x Alt.259 mm
Operado por Hydrofoamer Silence 9460.040.
Para retirar o recipiente de espuma, ele tem de ser
erguido em pelo menos 63 mm.

9460.000

1.987,60 €
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Os TUNZE Hydrofoamer Silence são bombas especialmente desenvolvidas para escumadeiras de
proteína TUNZE® DOC Skimmer, que também podem ser utilizadas como Dispergator padrão em
toda escumadeira existente no mercado. Elas são caracterizadas por seu alto rendimento de ar
com baixa absorção de Watt e funcionamento silencioso. Motor com termostato de protecção.
Acionamento da bomba: rotor com magnete de alto rendimento em uma peça, resguardo de
cerâmica maciça. Ligação à rede: 230V/50Hz (115V/60Hz)
As tabelas de rendimento incluem uma tolerância de +/- 15%. De acordo com o reator de
escumadeira, o rendimento pode variar, devido à contra-pressão da coluna de água.
®

Hydrofoamer Silence

Para escumadeira TUNZE® DOC Skimmer 9410.
Cabo: 2 m
Rendimento máximo do ar: 600 l/h
Rendimento de água: 900 l/h
Consumo de energia: 11 W (15 W) com rendimento do ar de 600 l/h
Saída de bomba com rosca ¾” GAS.
Carcaça de bomba com corpo ranhurado e silenciador.
Equipado com regulagem de ar, luva e silenciador.

9410.040

153,30 €

Hydrofoamer Silence

Para escumadeira TUNZE® DOC Skimmer 9415.
Cabo: 2 m
Rendimento máximo do ar: 1.200 l/h
Rendimento de água: 1.000 l/h
Consumo de energia: 15 W com rendimento do ar de 1.200 l/h
Saída de bomba com rosca ¾” GAS.
Carcaça de bomba com corpo ranhurado e silenciador.
Equipado com luva e silenciador.

9420.040

189,30 €

Air flow (l/h)

Water flow (l/h)

Pump wattage

Air flow (l/h)

Water flow (l/h)

Pump wattage

600 (air max.)
300
0

900
1200
1800

11
15
20

1200 (air max.)
600
300
0

1000
1600
2400
3700

15
18
24
39

Hydrofoamer Silence

Para escumadeira TUNZE® DOC Skimmer 9460.
Cabo: 3 m
Rendimento máximo do ar: 5.400 l/h
Rendimento de água: 3.500 l/h
Consumo de energia: 58 W com rendimento do
ar de 5.400 l/h
Saída de bomba com rosca 1” GAS.
Carcaça de bomba com bocal e ângulo 90°.

9460.040

369,00 €

Hydrofoamer Silence

Para escumadeira TUNZE® DOC Skimmer 9430.
Cabo: 2 m
Rendimento máximo do ar: 1.600 l/h
Rendimento de água: 2.000 l/h
Consumo de energia: 24 W com rendimento do ar de 1.600 l/h
Saída de bomba com rosca ¾” GAS.
Carcaça de bomba com corpo ranhurado e silenciador.
Equipado com luva e silenciador.

9430.040

WAVEBOX

A Comline® Wavebox 6208 é um gerador de ondas para aquários de 150 até 800 litros. Ela é fácil
de ser operada, elegante e pequena. Suas dimensões muito compactas permitem um colocação
discreta nos aquários.
A Comline® Wavebox 6208 utiliza, para fins de funcionamento, uma Turbelle® nanostream® 6055.
O Magnet Holder integrado permite uma fixação fácil em qualquer ponto do aquário com espessura
de vidro de até 15 mm.
O TUNZE® Comline® Wavebox 6214 é um gerador de ondas para aquários de 400 até 1.400 litros,
dependendo da forma do aquário e da decoração. A dimensão compacta assegura uma fixação
discreta em um canto do aquário. A Comline® Wavebox 6214 utiliza, para fins de funcionamento,
uma Turbelle® stream e um Controller. Tampões de silicone junto ao Wavebox evitam que vibrações
sejam transmitidas ao vidro do aquário. O Magnet Holder integrado permite uma fixação fácil em
qualquer ponto do aquário com espessura de vidro de até 19 mm.

O Wavebox cabe num aquário com descarga?
No caso de uma produção simples de ondas há poucas oscilações de água no
centro do aquário (em relação ao eixo longitudinal). Se possível, esta zona deve ser
utilizada para descarga e admissão. Quanto mais nos afastamos desta zona, tanto
maior é a diferença de nível de água. Descargas TUNZE® resistem a estas oscilações
sem maiores problemas, porém podem ocorrer ruídos.

Hydrofoamer
Wavebox

HYDROFOAMER
SILENCE

O Wavebox é capaz de produzir várias ondas?
No caso de aquários com mais de dois metros de comprimento podem ser produzidas
ondas duplas. Afim de obter um ponto fixo para esta freqüência, a freqüência de
ressonância da produção de onda simples deve ser dividida por dois. Porém, isto só
é possível com o Wavebox maior.
O Wavebox é compatível com outras bombas Turbelle®?
Os Wavebox também podem ser integrados em aquários com bombas Turbelle®.
A corrente circular da Turbelle® e o golpe de mar do Wavebox sobrepõe-se e resultam
numa corrente circular pulsante, adequada p.ex. para biótopos de tecto de recife.

220,80 €

Air flow (l/h)

Water flow (l/h)

Pump wattage

1600 (air max.)
900
600
300
0

2000
2500
2900
3300
4200

24
27
30
38
56

HYDROFOAMER
SILENCE DC

DC

Para um aquário com conteúdo de 2.000 litros é necessário dois Wavebox 6214. Caso
haja pouco espaço, os Wavebox podem ser posicionados um ao lado do outro?
Dois Wavebox podem ser dispostos um de frente para o outro, em cada um dos
cantos do aquário, neste caso eles trabalham alternadamente: quando um Wavebox
trabalha, o outro é interrompido, etc. O Wavecontroller 7092 pode comandar tudo.
Como funciona o Wavebox?
A bomba no Wavebox impele
a água para o lado esquerdo
do aquário, todos os pólipos,
em todos os pontos do aquário,
inclinam-se para a esquerda.

A bomba é interrompida, o Wavebox enche-se e toda a água no
aquário retorna à direita. Todos os
pólipos inclinam-se para a direita.

Comline® Wavebox 6208

Comline® Wavebox 6214

Hydrofoamer Silence 9410.044 DC
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Equipado como Hydrofoamer 9410.040.
Com TUNZE® electronic PM-Motor e Turbelle® Controller
para ajuste do rendimento.
Rendimento máxima do ar: 750 l/h com rendimento do água de 1.200 l/h
Consumo de energia: máx. 29 W
Fonte de alimentação: 100-240V / 50-60Hz
Comprimento do cabo: 3 m até o Turbelle® Controller.

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

9410.044
Hydrofoamer Silence 9430.044 DC

224,60 €

Equipado como Hydrofoamer 9430.040.
Com TUNZE® electronic PM-Motor e Turbelle® Controller
para ajuste do rendimento.
Rendimento máxima do ar: 1.800 l/h com rendimento do água de 2.500 l/h
Consumo de energia: aprox. 38 W (máx. sem ar 63 W)
Fonte de alimentação: 100-240V / 50-60Hz
Comprimento do cabo: 3 m até o Turbelle® Controller.

para aquários de 150 até 800 litros.
Profundidade de submersão: aprox. 230 mm
Consumo de energia: em média 10 W
Fonte de alimentação: 100-240V / 50-60Hz
Medidas (C x L x A): 110 x 90 x 255 mm
Magnet Holder até espessura de vidro de 15 mm.
Com o Moonlight Turbelle® controla-se
a redução noturna com auxílio do controller.

9430.044

309,50 €

6208.000

para aquários de 400 até 1400 litros.
Profundidade de submersão: 255 até 285 mm
Consumo de energia: em média 26 a 24 V
Fonte de alimentação: 100-240V / 50-60Hz
Medidas (C x L x A): 140 x 110 x 300 mm
Silence Magnet Holder até espessura de vidro de 19 mm.
Com o Moonlight Turbelle® controla-se
a redução noturna com auxílio do controller.

273,30 € 6214.000

328,70 €
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Em 1989 a TUNZE® Aquarientechnik GmbH foi o primeiro fabricante a desenvolver um reator de
cálcio controlado por CO2. A água enriquecida com dióxido de carbono atravessa o granulado
duro com auxílio de uma bomba de circulação. O dióxido de carbono reage com a água em
forma de ácido carbónico e dissolve o carbonato de cálcio, a água tornada dura sai do reator.
A nova geração de automatos de cálcio consiste de dois aparelhos:
O automato de cálcio 3171 é adequado para instalações de móveis e aquários até 1.200 litros
com uma capacidade de granulado de 1,85 litros.
O automato de cálcio 3172 é para instalações de móveis e aquários até 2.000 litros, dependendo
da quantidade de corais, tem uma capacidade de granulado de 10 litros e um grau de eficiência
especialmente alto.
Todos os modelos são autoaspirantes, o que facilita muito a tomada em funcionamento. A passagem
de água é ajustada antes do granulado e por isto permanece muito constante ao longo do tempo.
Todos os aparelhos contêm uma reabsorção dos gases não dissolvidos e por este motivo demandam
muito pouco CO2 para alcançar este grau de eficiência. Os modelos 3171 e 3172 utilizam uma
tampa com abertura larga e contêm uma conexão especial para uma sonda interna de pH.

7

1 Reaspiração dos gases não dissolvidos.

6
1

2 A alma do automato de cálcio é uma bomba especial de cálcio com dispositivo

de mistura, para uma grau de efeito especialmente alto e boa mistura de CO2.

3 Entrada de água, sistema autoaspirante.
4 Entrada de CO2.
8

5

2
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5 Reator transparente com grande capacidade de granulado.
6 Tampas com parafusos – larga abertura para enchimento ou limpeza.

A alga espaguete chaetomorpha
é criada por muitos aquaristas
de água salgada para eliminar
nitratos e fosfatos do biótopo de
água. Assim, basta perfeitamente
colher vez por outra uma mão
cheia de algas para conservaro
equilíbrio biológico do aquário –
uma alternativa excelente,
económica e simples em relação
a produtos químicos e resinas
em excesso! TUNZE® desenvolveu
especialmente para este fim
dois reatores que se inserem em
qualquer caixa de filtragem ou
encontram seu espaço ao lado
de um aquário, sem técnica de
filtragem externa. A circulação de
água no reator assegura a rotação
da cultura de algas e reduz a
quantidade de fontes de luz.
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Volume de fornecimento:
• Reator
• LED eco chic
refugium 8831 10 W
• Bomba de circulação
eletrônico
• Mangueiras de silicone

Calcium Automat
MAR

3171
3172

CALCIUM
AUTOMAT

7 Vedação para sonda interna de pH.
8 Saída de água para o aquário.

4

3
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Calcium Automat 3171

para aquários de água do mar de até 1.200 litros,
dependendo da quantidade de corais.
Consumo de energia: 17 W (25 W)
Tensão / Frequência: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Comprimento do cabo: 2,2 m
Funcionamento externo ou no móvel
(recomendado), autoaspirante
Capacidade de carga: 1.850 ml, sem enchimento
Medidas (C x L x A): 230 x 150 x 350 mm

3171.000

397,50 €

MAR MAR

Calcium Automat 3172

para aquários de água do mar de >2.000 litros,
dependendo da quantidade de corais.
Consumo de energia: 17 W (25 W)
Tensão / Frequência: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Comprimento do cabo: 2,2 m
Funcionamento externo ou no móvel
(recomendado), autoaspirante
Capacidade de carga: 10 litros, sem enchimento
Medidas (C x L x A): 310 x 250 x 520 mm

3172.000

644,30 €

3181 3182

Macro Algae Reactor 3181

Para aquários de 100 até 600 litros.
Passagem de 400 até 900 l/h.
Consumo de energia com bomba: aprox. 18 W
Dimensões do reator (C x L x A): 200 x 160 x 400 mm

3181.000

314,10 €

Macro Algae Reactor 3182

Para aquários de 500 até 1.600 litros.
Passagem de 1.000 até 2.400 l/h.
Consumo de energia com bomba: aprox. 40 W
Dimensões do reator (C x L x A): 310 x 250 x 430 mm

3182.000

597,40 €
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As bombas de refluxo TUNZE® compactas e reguláveis cobrem muitas áreas de aplicação no
mercado, como p.ex. filtragem em aquários, chafariz de quarto, criação de rios e cascatas, assim
como, para aplicações industriais. Durante a produção é dada especial atenção à qualidade,
afim de assegurar um funcionamento com baixo trabalho de manutenção por vários anos. As
bombas compactas de refluxo TUNZE® são construídas a partir de rigorosas normas internacionais
de segurança.

Bomba universal mini

SILENCE
Hoje em dia a técnica de aquário oferece um sem número de bombas universais com diferentes
rendimentos e formas. As bombas de refluxo TUNZE® Silence reúnem todas as vantagens que os
aquaristas demandam de bombas universais fortes e modernas para aquários de água doce e de
água do mar. Durante a produção é dada especial atenção à qualidade, afim de assegurar um
funcionamento com baixo trabalho de manutenção por vários anos. As bombas de refluxo TUNZE®
Silence são construídas em conformidade com as mais rigorosas normas internacionais de segurança.

Rendimento da bomba: 150 - 300 l/h
Consumo de energia: 5 W
Altura de pressão: 0,7 m
Tubo de descarga: C.16 mm, ø13/10,5 mm
Tensão / Frequência: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Comprimento do cabo: 2 m
Medidas sem saída e unidade de aspiração: 44 x 43 x 42 mm

Funcionamento muito silencioso, rotor com
magnete de alto rendimento em uma
única peça, cerâmica maciça.
Rosca ¾” GAS, conectável em acessórios de
PVC p.ex. para reatores de calcário, filtros, etc.

5024.040

Design ergonómico.

17,20 €

®

Comline Pump – bomba econômica
Apesar das bombas centrífugas serem empregadas com frequência em aquários, os utilizadores
praticamente não notam o seu grau de rendimento. Contudo, a versão atual da técnica demonstra
que os componentes básicos podem ser os maiores consumidores de energia: Neste caso as bombas
de aquário trabalham 24 horas por dia.
Bombas síncronas de motor baratas, ou eventualmente mal desenvolvidas podem gastar uma
grande parte da energia absorvida, enquanto bombas de motores hightech asseguram uma
grande economia de energia ao longo do tempo. A bomba Comline® nano para poupar energia
foi desenvolvida especialmente para filtragem interna, ela praticamente não libera calor para
o aquário e oferece grande confiabilidade com baixo consumo de energia. O rendimento da bomba
é mecanicamente regulável entre 30 e 100%, o design compacto permite uma instalação muito fácil
no filtro Comline®, ou em outras unidades de filtragem.

Rendimento ajustável.

Tabelas de rendimento bombas Silence
Estas tabelas de rendimento incluem uma tolerância de +/- 10%.
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Comline® Pump 900

Rendimento da bomba: 250 - 850 l/h
Consumo de energia: 2,5 - 4,5 W
Altura de pressão: 0,7 m
Tensão / Frequência: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Comprimento do cabo: 2 m
Medidas sem saída: 60 x 60 x 40 mm
Saída: ø13 mm

0900.000

32,80 €

Rendimento da bomba: 500 - 2.200 l/h
Consumo de energia: 8 - 15 W
Altura de pressão: 0,8 m
Tensão / Frequência: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Comprimento do cabo: 2 m
Medidas sem saída: 78 x 82 x 51 mm
Saída: ø25 mm
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Comline® Pump 2000

Utilização
na água ou
fora da água.

Assento fixo devido a quatro ventosas embutidas.
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Bomba de refluxo Silence
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100 W

Rendimento da bomba: 150 - 800 l/h
Consumo de energia: 3 - 8 W
Altura de pressão: 1,25 m
½” GAS manga da mangueira
Tensão / Frequência: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Comprimento de cabo: 2,2 m
Medidas sem saída e aspiração: 87 x 67 x 48 mm

1073.008

35,40 €

Bomba de refluxo Silence

Rendimento da bomba: 200 - 2.400 l/h
Consumo de energia: 14 - 30 W
Altura de pressão: 2 m
¾” GAS manga da mangueira
Tensão / Frequencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Comprimento de cabo: 2,2 m
Medidas sem saída e aspiração: 118 x 94 x 75 mm
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1073.020

83,90 €

Bomba de refluxo Silence

Rendimento da bomba: 300 - 3.000 l/h
Consumo de energia: 16 - 42 W (18 - 47 W)
Altura de pressão: 3 m
¾” GAS manga da mangueira
Tensão / Frequencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Comprimento de cabo: 2,2 m
Medidas sem saída e aspiração: 118 x 94 x 75 mm
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49,10 €

1073.040

141,40 €

Bomba de refluxo Silence
A/m
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Rendimento da bomba: 2.500 - 5.000 l/h
Consumo de energia: 38 - 85 W
Consumo de energia sem manga da mangueira: 105 W
Altura de pressão: 3,7 m
1” - ¾” GAS manga da mangueira
Tensão / Frequencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Comprimento de cabo: 2,2 m
Medidas sem saída e aspiração: 174 x 113 x 87 mm
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1073.060

176,10 €

Técnica em
armário baixo

RECIRCULATION
PUMPS

SILENCE
RECIRCULATION
PUMPS

Silence electronic –
comando eletrónico com Turbelle® Controller

Silence Pro – potente, e ainda assim silencioso

A bomba de realimentação Silence eletronic é uma bomba de velocidade de rotação comandável
com baixa tensão de segurança. Ela pode ser utilizada em todo aquário, contém um novo motor
operado com microprocessador e um Turbelle® Controller.
O motor eletrónico adapta sua velocidade de rotação automaticamente à carga da bomba
e procura sempre o melhor grau de eficiência com o menor consumo de energia. Em caso de
bloqueio a bomba desliga imediatamente. Uma vez removido o motivo do bloqueio, a bomba reinicia
o trabalho de modo automático, com uma defasagem de 20 segundos. A bomba dispõe da função
Fish Care, que em caso de parada da bomba provoca uma rotação da hélice a cada 20 segundos.

Tabelas de rendimento da bomba Silence

Estas tabelas de rendimento incluem uma tolerância de /-10%.
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Rotor com magneto de alto rendimento em
uma unidade, mancal em cerámica maciça.

electronic

Utilização
na água ou
fora da água.

Conexão de mangueira 1 ½” GAS, pode
ser conectada em tudos PVC, filtros, etc.
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Motor síncrono muito eficiente, protegido
contra marcha em seco e bloqueio.

100 W

Técnica em
armário baixo

A/m
4

A TUNZE® Silence Pro 1073.110 foi projetada especialmente para o funcionamento como bomba
de refluxo para filtros de aquário com alta coluna de água. Ela é perfeita para lojas de aquários,
zoológicos, aquários de grande dimensão, ou p.ex. quando a instalação de filtragem encontra-se
abaixo do aquário ou até mesmo no porão e o aquário estiver na sala.
Essa bomba é uma síntese entre eficiência e qualidade, para um funcionamento contínuo com
reduzido trabalho de manutenção durante muitos anos. Seu emprego é universal em água doce
e água do mar, como bomba de motor de submersão, e fora do aquário,
e como todas as bombas Silence ela é especialmente silenciosa.

Design ergonómico, construção compacta.

+

Bomba de refluxo Silence electronic

Rendimento de corrente: 1.100 - 3.000 l/h
com Turbelle® Controller
Consumo de corrente: 10 - 43 W
Altura de pressão: 3,9 m
¾” GAS manga da mangueira
Tensão / Frequência: 100-240V / 50-60Hz
Comprimento de cabo: 3 m
Medidas sem descarga e ventosas: 118 x 94 x 75 mm

1073.050

214,00 €

A/m
5

Silence Pro

Rendimento da bomba: 11.000 l/h
Consumo de energia: 95 - 125 W
Altura de pressão: 4,65 m
1 ½” GAS conexão da mangueira
Tensão / Frequência: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Comprimento de cabo: 3 m
Medidas sem saída e aspiração: 242 x 120 x 16 mm

4
3

0

®

50,90 €
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+

1073.110

369,00 €

160 mm

242 mm

+

possibilita um funcionamento normal com a fonte de alimentação TUNZE ,
contudo, aciona de modo automático uma bateria ou uma fonte de corrente
contínua, em caso de queda de corrente.

6105.500

Esta tabela de rendimento inclue uma tolerância de +/- 10%.

1

A bomba de refluxo Silence 1073.050 é equipada com um motor
eletrónico. Assim, a bomba pode ser operada com qualquer
fonte de corrente contínua (baterias, celulas solares) de 10 a 24 V.
Para uma conexão segura a bombas recomendamos
o Turbelle® Safety Connector 6105.500, que dispõe de um fusível
4A. O Safety Connector possibilita o funcionamento normal
com o equipamento de abastecimento de corrente a partir da
rede TUNZE®, em caso de queda de corrente, porém, aciona
automaticamente uma bateria ou uma fonte de corrente contínua.

42

Tabela de rendimento Silence Pro

2

Outro abastecimento de corrente para bomba
de refluxo Silence 1073.050 – Safety Connector

Safety Connector

Fixação estável devido a quatro pés de
silicone integrados.

-

12 - 24 V
Battery

120 mm

1 ½” GAS

Carcaça de aspiração
1 ½” GAS

para Silence Pro 1073.110

1073.114

34,30 €
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BASIC
COMBINATIONS

OUTLETS

Descargas TUNZE® com aspiração de superfície são uma solução perfeita para uma alimentação
de água livre de pressão sob os aquários. Da água retirada, aprox. 50% provêm da superfície
e 50% do fundo. Através das descargas escorre apenas uma quantidade de água igual à que
é bombeada para dentro do aquário. Devido à construção protegida contra luz, eles trabalham
praticamente sem manutenção. Descargas TUNZE® são fornecidas prontas para instalação, sem
tubos de admissão e descarga, com indicações detalhadas de instalação.
No caso de aquários com mais de 600 litros devem ser utilizados dois sistemas de descarga. Do
lado de descarga podem ser conectados à tubuladura tubos de descarga comuns. Porém, afim de
manter o nível de ruídos tão baixo quanto possível, recomendamos a mangueira de descarga 1075/2.
Com referência à admissão, recomendamos o jogo de tubos de admissão 1073.000. Ele já inclui
a mangueira de conexão para a bomba na instalação em armário baixo.

Descarga para instalação posterior com
aspiração de superfície e de fundo até aprox.
1.200 l/h. Dispensa furos no vidro, por isto é fácil
instalá-la posteriormente. Mesmo após uma
interrupção da bomba de refluxo ela continua
trabalhando de modo independente. Com
tubo em U 1001.740 adicional, veja acessório
de filtro Turbelle®, passível de 1.500 l/h.
Descarga de água ø40 mm.
Com referência a uma instalação simples
e funcionamento silencioso, recomendamos
guarnição de mangueira de descarga 1075/2.

80 mm

1074/2

140,00 €

Wall Overflow

Descarga embutida para furo lateral no vidro
ø43-45 mm na parede lateral ou de trás do
aquário, com aspiração da superfície e do
fundo até aprox. 1.500 l/h. Saída de água
ø40 mm. Para uma instalação simples e um
funcionamento silencioso, recomendamos
o jogo de mangueira de descarga 1075/2.

1076/2

118,30 €

União roscada,
tubo e mangueira
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47,30 € 1073.000

®
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Osmolator 31

Silence 1073.040

87,90 €

Outletfilter

para descarga 1077, composta de união
roscada 40/50 mm, 1 ¾” para perfuração do vidro
no fundo aprox. ø55 mm e tubo ø40 mm x 1 m.
Além disso, é fornecida uma braçadeira em
aço inoxidável com mangueira de saída
ø40 mm x 1 m. Volume de fornecimento não
inclui instruções de serviço, indicado apenas
para um técnico com experiência no assunto.

1077.100

0/1073.0

Tubo para Turbelle®
1001.760
5,60 €

Central Overflow

1077.000

Osmola

1073.02

2,20 €

118,30 €

Descarga central com aspiração de superfície
e fundo até aprox.1.500 l/h. É utilizada para
aplicações com um tubo de descarga
interno, central. Equipada com luva para tubo
PVC ø40 mm.
Com relação a uma instalação completa,
recomendamos a união roscada, o tubo
e mangueira 1077.100.

Estas composições representam exemplos de instalações
de armários com aquários padrão em vidro e componentes
TUNZE® básicos. O recipiente de vidro tem espaço ainda
para filtros, reactores de cálcio, etc.

Para alongamento de tubos, no caso de aquários com
mais de 50 cm de altura, encomendar em separado:

Luva ø21/25 mm
1001.780

Silence

Técnica em
armário baixo

Overflow Box

Composições para
aquários com água do mar

63,30 €

O filtro anterior mecánico para todos
os reservatórios de instalações de
gabinetes é instalado diretamente
após a mangueira de saída da
descarga TUNZE®, com Postfilter
retirável fios de náilon 300 µm.

1075.500

1075.500
2x Outletfilter
litros:
s até 1.50x.0(C x L x A) 1.200 x 400 x 500 mm,
ro
Para aquário

70,70 €

dos de vidro ap
Aquários padroniza
8 mm.
ro
aprox. 160 litros.
vid
do
espessura
e de segurança
lum
vo
,
m
m
0
15
:
Nível da água

300 µm fio de náilon, apropriado para
filtro posterior.

15,20 €

Mangueira de silicone
ø22 x 28 mm x 2 m

ø interno 25 mm, ø externo 27 mm.

Serve
como
mangueira
de
alimentação para uma conexão
simples da bomba de refluxo com
o aquário. Utilizável para todos as
filtrações em gabinete, 100% resistente
a água do mar.

1001.740

1073.200

23,40 €

r 9430

DOC Skimme

Saco filtro posterior
9410.200

Tubo ladrão em U

Osmolator® 3155

40,20 €

DOC Skimmer 9415/9430
2x Outletfilter 1075.500
Para aquários até 1.000 litros:

Aquários padronizados de vidro aprox. (C x L x A) 1.000 x 400 x 500 mm,
espessura do vidro 8 mm.
Nível da água: 150 mm, volume de segurança aprox. 140 litros.
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OSMOLATOR
nano

OSMOLATOR

®

Em 1985 a TUNZE® inventa o dispositivo
automático de reenchimento para aquários. Para alguns
esta invenção não passava de um acessório desnecessário ...
Contudo, eles não consideraram que animais de aquário sensíveis
demandam uma pressão osmótica constante em suas células. O Osmolator®
(Osmotic Regulator) pode ser montado com facilidade e dispõe de todas as
funções num módulo completo. Só o Osmolator®, que baseia em uma experiência
de longa data da TUNZE®, pode oferecer a segurança e a confiabilidade necessárias.
O Osmolator® é fornecido com fonte de alimentação, bomba de dosagem, mangueira,
Controller e Magnet Holder para sensores. Tudo o que você ainda precisa é um balde /
recipiente e água.

+

3155.000
Reservatório 27 litros

12V
safety

l
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No caso de aquários pequenos
a compensação da água evaporada
é importante, posto que a reação a uma
oscilação constante da concentração
de sal pode ser desfavorável. O nano
Osmolator® foi criado especial para este
cenário, trata-se de um regulador no nível
de água com apenas um sensor que
dispõe de um Controller comandado por
processo, que protege contra dosagem
excessiva. Ele é adequado para nano
aquários ou pequenos aquários de até
200 litros.

5002.250

20,30 €

Reservatório 13 litros

12V

189,80 €

O aparelho de comando 5017 indica de modo ótico
todas as funções e emite aviso acústico em caso de falha.
Segurança dupla: o sensor de trabalho é um sensor
ótico, caso ocorra um problema, o sensor de segurança
desliga o aparelho e soa um sinal de alarme. Se
a bomba de dosagem trabalhar por mais de 10 minutos,
ela desliga de modo automático.
Um minisensor ótico reconhece com precisão o nível
da água.
Com Magnet Holder, muito fácil de montar.

Recipiente de 13 litros, tamanho
para aquário aberto de 250 litros:
enchimento suficiente para aprox.
uma semana.
Medidas: 27,7 x 24,2 x 27 cm

5002.100

herheit
Sic
s

10,70 €

Bomba de dosagem

Bomba doseadora com tensão
de baixa voltagem 3-12 V DC
para Osmolator®, rendimento com
mangueira de 4 mm em 12 V:
0,9 m - 100 l/h,
1,4 m - 80 l/h,
1,9 m - 58 l/h,
Amax 3,6 m

5000.020

22,10 €

Calcium Dispenser Kit 68

O jogo Kit 68 consiste de Calcium Dispenser 5074,
Osmolator® 3155, assim como um reservatório 5002.250.

0068.000

315,40 €

Calcium Dispenser

Adição de água de cal é um outro método para elevar
o teor de cálcio na água do mar no aquário. Para
tanto, hidróxido de cálcio é dissolvido em um recipiente
em separado com um jacto de água da bomba
de dosagem do Osmolator®. O Calcium Dispenser
é instalado entre bomba de dosagem e mangueira de
admissão, a água de cal é acrescida ao aquário de
modo regular em pequenas quantidades. O Calcium
Dispenser pode ser instalado em todo recipiente de
reserva de água e deve ser completado com hidróxido
de cálcio a cada uma a duas semanas. O Calcium
Dispenser e o automato de cálcio podem muito
bem ser combinados. Isto garante uma estabilidade
especialmente boa de pH no aquário tanto de dia,
quanto de noite.
Modo de fornecimento: Reactor, hidróxido de cálcio,
suporte, e conexões para o Osmolator®, adequado para
aquários de corais de pedra com aprox. 1.000 litros.
Medidas: 350 x 140 mm.

5074.000
Hidróxido de cálcio 250 g

97,70 €

5074.500

11,40 €

Recarga de cálcio do Dispenser 5074.

Válvula

A válvula de água com tensão de baixa
voltagem 9-12 V DC substitui a bomba
doseadora anexada no Osmolator®, p.ex.
no caso de vários aquários com conduta
de água por gravidade.

8555.200

84,10 €

+

Controlled®Power Socket

No Osmolator a bomba anexa de rotor
a baixa voltagem pode ser substituída por
esta tomada de comutação juntamente
com uma bomba mais forte. A tomada
de comutação pode ser empregada para
comutar as bombas de dosagem com
230 V máx. 1.800 W (115V/900W), p.ex.
Turbelle® e-jet, Silence 1073.020, 1073.040
ou uma bomba de dosagem de mangueira.

3150.110

65,90 €
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Nível da água

herheit
Sic
s

inspannu
kle

voltage —
ow

Controller comandado
por microprocessador
com monitoração de
tempo para aquários com
menos de 100 litros, ou
até 200 litros, ajustável
com jumper interno.

Recipiente de 27 litros, grande
abertura
de
tampa,
fácil
enchimento e limpeza. Tamanho
para aquário aberto de 600 litros:
enchimento suficiente para aprox.
uma semana. ø34 x 43,5 cm.

voltage —
ow

Regulador de nível de água com dois sensores para
colocação em instalações de filtração com gabinetes,
em filtros Comline®, ou diretamente na beirada do aquário.
Fornecimento: Pronto para instalação com fonte de
alimentação 12 V, bomba de dosagem, mangueira,
Magnet Holder para sensores.

inspannu
kle

Sensor com suporte
magnético, ao abrigo da
luz, pode ser posicionado
em qualquer ponto do
vidro com espessura
entre 4 e 10 mm.

Osmolator®

l

89,70 €

safety

Regulador de nível de água só com um sensor para
nanoaquários ou pequenos aquários até 200 litros,
instalável em armários baixos de instalações de
fitração, ou direto na beirada do aquário. Volume
de fornecimento: pronto para instalação com
fonte de alimentação 12 V, bomba de dosagem
de baixa voltagem, mangueira de 3 m, suporte
magnético até 10 mm e cobertura de proteção
para sensor.

—
ng

Osmolator® nano

3152.000

®

WATER LEVEL
ALARM

RO STATION

O indicador de falha do nível de água, o dito Water Level Alarm,
serve como dispositivo adicional e de segurança em instalações
de reenchimento de água. Caso ocorra falha, são desligados todos
os consumidores conectados através de uma caixa de interruptor, além
disso, soa um sinal de alarma e um diodo vermelho acende. Queira observar:
o indicador de falha do nível de água não é a solução para falhas de instalação
ou de manutenção em sua instalação.

A osmóse de inversão é um processo natural
e condizente com o meio ambiente para retirar
sais solutos e substâncias nocivas de modo
puramente físico da água.

Nano RO Station

30-60 litros / dia com 40-85 PSI (3-6 bar) e 15-25°C
A TUNZE® Nano RO Station 8515 é uma instalação
compacta e de qualidade de osmóse de inversão,
para a produção simples de água pura (água RO)
para ferros de engomar, preparação de gelo,
máquinas de água gasosa, baterias de veículos,
etc. No setor de aquarismo ela é especialmente
adequada para aquários pequenos e médios de
água doce e água do mar, sua operação é muito
fácil, e ela pode ser instalada diretamente numa
torneira de água, com auxílio dos acessórios que
são parte do fornecimento.

141,60 €
RO TDS Monitor

RO Station

100-200 litros / dia com 40-85 PSI (3-6 bar) e 15-25°C
A TUNZE® RO Station 8550 é um aparelho de
qualidade e inversão de osmose para produção
de água pura (água RO). Na área de aquarismo
ele é especialmente adequado para aquários de
água doce e de água do mar. RO Station 8550
consiste de um filtro de sedimentos de 5 µm, de um
filtro de sedimentos de carbono de 1 µm e de uma
membrana TFC (união Polysulfon). A taxa média de
retenção corresponde a 98%, a proporção de água
pura fica em aprox. 20-25% da água processada.

8550.000

247,60 €

RO Ion Exchanger
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Este filtro adicional pode ser instalado na saída de
água da RO Station para tornar a água mais dura,
ou como filtro de silicato. O recipiente dispõe de
duas coberturas roscadas, com uniões de encaixe
para a mangueira da instalação de osmóse, e dois
dispositivos de aperto para uma fixação direta na RO
Station. Recomendamos em especial a utilização do
filtro de silicato na saída de água, para retirar o ácido
silícico. Deste modo é possível evitar diatomáceas
e cyanophyceae. Enquanto meio é utilizada uma
mesa misturadora-permutadora de iãos com
modificação da cor 8550.501.
Afim de elevar o teor de cálcio da água de saída
RO, pode ser utilizado o granulado calcário Calcium
Carbonate 0880.901 ao invés do granulado da
mesa misturadora-permutador de iãos. A água de
saída RO absorve altas quantidades de carbonato
hidrogenado de cálcio. Isto torna a água de saída
RO mais dura, já a dureza do carbonato não
é elevada.

8550.600

Permutadores iónicos
e leitos mistos
8550.501 21,80 €

+

O RO TDS Monitor 8533 é utilizado para
a determinação exata da qualidade da
água da instalação de osmóse de inversão.
Ele executa uma medição permanente do
valor de condutância em ppm junto à entrada /
saída de água das instalações de osmóse de
inversão, e informa sobre a necessidade de
substituição do filtro, ou da membrana.

8533.000
RO Water Controller

Aquário

C
D

E

A

B

98,50 €

O TUNZE® RO Water Controller 8555 é um regulador
automático de nível de água do recipiente de
água pura para a TUNZE® RO Station. O Controller
também é apropriado para outros recipientes
de água para aquários, ou combinável com um
automatismo de reenchimento. Ele é composto
por um Controller, dois sensores, uma válvula
de água, e um equipamento de alimentação
a partir da rede 12 V. A válvula de água pode ser
substituída pela caixa com tomada e interruptor
3150.110 para alimentação a partir da rede,
conforme a demanda.
Trocando a posição dos sensores do RO Water
Controller, a caixa com tomada e interruptor
3150.110 e uma bomba podem ser utilizadas
para esvaziar um recipiente específico de
água, ou seja, ele pode ser utilizado para
encher e esvaziar recipientes de modo
automático. Com duas combinações
de aparelho pode ser construída uma
instalação de troca de água.

8555.000

A = Nível normal de água no recipiente
de filtro
B = Sensor contra marcha a seco «too
low» sob nível normal de água C, protege
a instalação de filtração em caso de
falha da instalação de reenchimento
de água
C = Segundo sensor de transbordo «too
high» no recipiente de filtro protege
em caso de não-desligamento da
instalação de reenchimento de água
D = Nível normal de água no aquário
E = Sensor de transbordo «too high» no
aquário protege p.ex. contra descarga
entupida

Filtro

195,60 €

Water Level Alarm

Indicador de falha do nível de água com 3 sensores, um sensor
de marcha a seco, e 2 sensores de vertedouro. Todo sensor
dispõe de um suporte para ser colado com silicone, ou para
fixação em vidros horizontais ou verticais. Os suportes também
podem ser reunidos. A unidade de comando dispõe de uma
indicação ótica para cada sensor, e um sinal acústico. A caixa
com tomada e interruptor tem uma capacidade de ruptura para
bombas de até 230 V, 1.800 W (em 115 V, 900 W).

7607/2

195,30 €
Nível da água

8515.000

Função dos sensores

No caso de aquários com filtros em armários baixos, o Water Level Alarm protege contra
transbordo do aquário, p.ex. caso o sistema de tubos de saída esteja entupido.

O Water Level Alarm protege sistemas de filtragem em aquários ou em
armários baixos contra funcionamento em seco e ajuda a evitar danificações,
que podem ocorrer p.ex. devido a esvaziamento inadvertido por bomba do
receptáculo do filtro. Ele também pode proteger o regulador do nível da
água contra funcionamento em seco, quando falta água de enchimento.

65,30 €

O Water Level Alarm pode monitorar instalações de recarga
(Osmolator®) com reserva demasiado grande de água
e trabalhar como proteção contra transbordo.

49

LED

ECOCHIC
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8850
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safety
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Um produto pode ser «eco», ou seja económico, ecológico, barato e ao mesmo tempo bonito
e «chique». As lâmpadas TUNZE® LED para água doce e água do mar reúnem atributos de luminárias
altamente eficientes, perfeitamente construídas para aquários a um preço absolutamente adequado.
As lâmpadas LED eco chique com classe de proteção IP 68 funcionam continuamente ao ar, assim
como, dentro da água. O processo especial de produção assegura tanto resistência à água, quanto
uma utilização permanente debaixo d’água, o que também apoia o aquecimento do aquário.
A iluminação debaixo d’água evita reflexos luminosos na superfície da água, a fonte luminosa
é mais eficiente, uma profundidade de mergulho de 1 a 2 cm já é absolutamente suficiente.
Através da utilização dos mais modernos componentes foi desenvolvida uma carcaça compacta,
que com o Magnet Holder pode ser fixada de modo flexível. O funcionamento com baixa tensão de
segurança assegura uma utilização segura debaixo d’água, sem perdas em termos de eletricidade.
A proteção térmica instalada assegura, enquanto dispositivo de função de segurança, que a partir
de temperaturas de 25°C o rendimento das lâmpadas seja gradativamente reduzido de 10 W a 7 W.

NEW

VERSION

O novo LED full spectrum 8850 está equipado com 7 LEDs brancos LED 5.000 K, 1.400 lm, 7 LEDs
azuis 470/450 nm e 12 LEDs vermelhos. Esta combinação resulta numa temperatura de cor de
5.000 até 25.000 K, mas também numa luz azul pura. Através da utilização dos mais modernos
componentes foi desenvolvida uma carcaça pequena, que pode ser fixada de modo flexível com
o Magnet Holder. O processo especial de produção assegura tanto resistência à água, quanto uma
utilização permanente debaixo d’água. O rendimento eleva-se a 26 W aliviando assim a calefacção
do aquário. Acrescentou-se a isto a capacidade de ajustar o espectro sem contacto com o Magnet
Holder que é parte do fornecimento. A partir de 5.000 K toda temperatura de cor é ajustável.
Arrefecido ao ar o LED regula em todo espectro sempre o rendimento máximo de 14 W. 24 V baixa
tensão minimiza perdas eléctricas.

8811

LED marine eco chic

8821
8831

8811.000

Magnet Holder
até uma
espessura de
vidro de 12 mm

65,30 €

Costelas de
resfriamento
para aumentar
a dissipação
de calor

Carcaça
de material
plástico
resistente
à corrosão

8821.000
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Habitação com
superfície interna
branca reflexiva para
perdas mínimas
causadas por luz dispersa

LEDs de marca
Osram de alta
qualidade

Sensor sem
contacto para
ajuste de cores

Suporte inovador para
fixação discreta e flexível

65,30 €

LED full spectrum

LED eco chic refugium

Espectro especialmente adequado para refúgios
e tanques para o crescimento de algas em água
doce e água do mar. Consumo total aprox. 10 W.
Utilizável ao ar ou debaixo d’água.
Fonte de alimentação 100-240V/50-60Hz, inclusive
Magnet Holder até espessura de vidro de 10 mm.
Medidas sem suporte (C x L x A): 305 x 25 x 13 mm
Esta lâmpada contém LEDs instalados. As LEDs não
podem ser substituídas nas lâmpadas.

8831.000

Moonlight LED
LED resina PU
para segurança
IP 68

LED white eco chic

Adequado para aquários de corais moles de até
aprox. 60 litros. Equipado com 30 LEDs brancos
com 840 lm e uma temperatura de cor de 6.500 K.
Consumo total de aprox. 10 W. Utilizável ao ar ou
debaixo d’água.
Fonte de alimentação 100-240V/50-60Hz, inclusive
Magnet Holder até espessura de vidro de 10 mm.
Medidas sem suporte (C x L x A): 305 x 25 x 13 mm
Esta lâmpada contém LEDs instalados. As LEDs não
podem ser substituídas nas lâmpadas.

O sensor de
temperatura possibilita
uma otimização do
rendimento sob todas
as condições

Alumínio para
reduzir a resistência
da água

74,20 €

NEW

Adequado para aquários de corais de pedra de até
aprox. 60 litros, aquários de corais moles de até aprox.
100 litros e aquários de água doce de até aprox. 120 litros.
Equipado com 7 LEDs brancos LED 5.000 K, 1.400 lm,
7 LEDs azuis 470/450 nm e 12 LEDs vermelhos. Esta
combinação resulta numa temperatura de cor de
5.000 até 25.000 K, mas também numa luz azul pura,
ajustável com Magnet Holder, Multicontroller 7097 ou
SmartController 7000.
Consumo total aprox. 26 W abaixo d’água e aprox.
14 W ao ar, fonte de alimentação 100-240V/50-60Hz,
inclusive Magnet Holder até espessura de vidro de 12 mm.
Medidas sem suporte (C x L x A): 305 x 25 x 17 mm
Esta lâmpada contém LEDs instaladas. As LEDs não
podem ser substituídas na lâmpada.

8850.000

144,20 €

Iluminação LED

Adequado para aquários de corais de pedra de
até aprox. 20 litros, aquários de corais moles de
até aprox. 40 litros. Equipado com 15 LEDs brancos
com 6.500 K e 15 LEDs azuis com 455 nm. Esta
combinação resulta numa temperatura de cor de
aproximadamente 25.000 K e 470 lm. Consumo total
aprox. 10 W. Utilizável ao ar ou debaixo d’água.
Fonte de alimentação 100-240V/50-60Hz, inclusive
Magnet Holder até espessura de vidro de 10 mm.
Medidas sem suporte (C x L x A): 305 x 25 x 13 mm
Esta lâmpada contém LEDs instalados. As LEDs não
podem ser substituídas nas lâmpadas.
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CARE
CULTURE
Há mais de 15 anos a TUNZE fornece colas para corais especialmente para a reprodução de
corais de pedra. A nossa nova linha de produção contém colas a base de Epoxi e uma cola de
dois componentes, para um manuseio mais rápido. As colas para corais não emitem substâncias
nocivas na água do aquário e evitam que a escumadeira transborde.
®

Coral Gum, 112 g

Cola a base de epoxi para fixar corais em substrato de pedra. Tingimento vermelho,
semelhante a algas calcárias, especial para aquários de recifes de corais. Também cola
vidro, ceramica, madeira e muitos materiais plásticos.
Conteúdo: 112 g

0104.740

12,90 €

Coral Gum instant, 120 g

Coral Gum instant é uma cola para corais com dois componentes, que serve para colar de
modo seguro mudas de corais nas pedras do fundo. A água do aquário não é contaminada
com produtos nocivos ou restos de cola, a cola é resistente a rupturas, sem perder flexibilidade,
e suporta grandes cargas. Aplicação em aquários de água doce e água do mar.
Conteúdo: 2 x 60 g

0104.750

Delta Rock

Pedra angular com uma grande reentrância para
posicionamento de corais ou plantas em um
canto do aquário, a qualquer altura. A pedra Delta
Rock também pode ser enchida com areia e na
água do mar pode ser utilizada para mangues ou
para plantar plantas palustres. Consiste de pedra
cerâmica porosa com Live Rock Function e dispõe
de uma grande reentrância para corais ou raízes.
Ela possibilita uma integração muito decorativa
no vidro do aquário. Graças aos dois fortes
suportes magnéticos a Delta Rock é adequada
para aquários com uma espessura de vidro de
até 12 mm. Dentro d’água a pedra suporta um
peso de produto seco de até aprox. 2,2 kg com
uma espessura de vidro de até 12 mm, no caso
de uma espessura de vidro de 15 mm o peso do
produto seco está restrito a 1 kg.
Medidas (C x L x A): 175 x 150 x 225 mm

0104.840

109,60 €

21,00 €

Coral Gum instant, 400 g

0104.760

47,00 €

Coral Rack nano

Pedra de cultivo para a colocação de corais. Consiste
de pedra cerâmica porosa com Live Rock Function
e dispõe de cavidades para aprox. 6 mudas de corais, assim
como, Reef Plugs (aprox. ø11 mm). Apropriado para água
doce e água do mar. Ela possibilita uma integração muito
decorativa no vidro do aquário. Graças ao forte suporte
magnético o Coral Rack nano é adequado para aquários
com uma espessura de vidro de até 15 mm. Suporta debaixo
d’água um peso de corais de até aprox. 1 kg matéria seca,
com uma espessura de vidro de até 12 mm. No caso de
15 mm, a carga da matéria seca deve corresponder a 0,5 kg.
Medidas (C x L x A): aprox. 180 x 60 x 130 mm

0104.800

52
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61,60 €

Coral Rack long

Pedra de cultivo para a colocação de corais. Consiste de
pedra cerâmica porosa com Live Rock Function e dispõe de
cavidades para aprox. 8 mudas de corais, assim como, Reef
Plugs (aprox. ø11 mm). Apropriado para água doce e água do
mar. Ela possibilita uma integração muito decorativa no vidro
do aquário. Graças ao dois fortes suportes magnéticos o Coral
Rack long é adequado para aquários com uma espessura
de vidro de até 12 mm. Suporta debaixo d’água um peso de
corais de até aprox. 2 kg matéria seca, com uma espessura
de vidro de até 12 mm. No caso de 15 mm, a carga da
matéria seca deve corresponder a 0,8 kg.
Medidas (C x L x A): aprox. 180 x 60 x 130 mm

0104.820

79,30 €
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Coral Gum instant é uma cola para corais com dois componentes, que serve para colar de
modo seguro mudas de corais nas pedras do fundo. A água do aquário não é contaminada
com produtos nocivos ou restos de cola, a cola é resistente a rupturas, sem perder flexibilidade,
e suporta grandes cargas. Aplicação em aquários de água doce e água do mar.
Conteúdo: 2 x 200 g

CAREMAGNET
Care for your aquarium
No ano de 2014 o conceito «Care Magnet» foi um inovação fundamental na área de desenho
do limpador de vidros, ele consiste de uma pega ergonómica e de laminas de plástico especiais
consistentes de diversos materiais sintéticos de baixo desgaste e de alto rendimento. A patenteada
linhza Care Magnet foi agora ampliada em dois novos modelos.

Por que Care?
Este limpador de vidros evita que os vidros dos aquários sofrem arranhões. O imã interno dista mais
de 3 mm do vidro do aquário e evita que a areia do aquário fique presa. As duas laminas de plástico
removem as algas de modo nitidamente melhor dos vidros que uma superfície plana de limpeza,
a limpeza é tão boa, quanto a feita com uma lamina afiada de metal. A vida útil da lamina
corresponde a vários meses até aprox. um ano. A baixa resistência de fluxo quando da limpeza
e ao mesmo tempo um alto ponto de acoplamento do imã, praticamente torna desnecessária
a elevação do imã.
A lamina maior, com a lamina de aço inoxidável, especialmente fornecida, só pode ser utilizada
em vidros de aquário de vidros com algas especialmente resistentes, p.ex. sedimentos mais velhos
nas paredes laterais ou algas vermelhas coralinas espessas.

Dado o princípio patenteado das laminas de plástico de diferentes
comprimentos, ocorre uma pressão de contato divergente, assim,
a lamina estreita também é capaz de remover algas fixas. Já
a lamina larga remove algas de áreas mais extensas.
Dada a sua construção delgada, as plantas e os corais
permanecem intocados.
O imã Care também pode ser utilizado em vidros redondos de
aquários ou vidro curvos.
Laminas de plástico com cantos redondos possibilitam uma transição
harmoniosa nos cantos dos aquários em relação ao vidro seguinte,
sem destruir as juntas de silicone.
Não distribui as algas no aquário na forma de poeira verde, senão
as enrola por completo, assim as algas são transformadas em
nutrição para os peixes.
Também pode ser utilizado manualmente.

CAREMAGNET pico

Consideravelmente mais compacto
que os pequenos imãs usuais de algas.

Care Magnet pico

para espessura de vidro
entre 3 e no máx. 6 mm.
Largura 40 mm, comprimento 81 mm
Altura: parte interna 20 mm,
parte externa 17 mm.

0220.006

Care Magnet nano

para espessura de vidro
de 6 até máx. 10 mm.
Largura 45 mm, comprimento 78 mm.
Inclusive uma lamina de plástico
de reserva.

0220.010

18,40 €

Lâminas de plástico
ø45 mm, 2 unid.
0220.156
5,20 €

Lâminas de plástico
86 mm, 2 unid.
0220.153
6,90 €

Laminas de aço
inoxidável, 3 unid.
0220.155
8,00 €

Jogo de lâminas 86 mm

10,20 €

+

Apoio de feltro
19 x 38 mm, 2 unid.
0220.157 2,80 €

de plástico e de aço inoxidável.

0220.154

7,00 €

POWERMAGNET

Care Magnet long

0220.015

32,70 €

Care Magnet strong

para espessura de vidro
de 15 até máx. 20 mm.
Largura 86 mm, comprimento 140 mm.
Inclusive uma lamina de aço inoxidável
e duas laminas de plástico de reserva.
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0220.020

72,40 €

O Power Magnet TUNZE® é um dispositivo para limpar vidros de aquário
especialmente desenvolvido para as demandas de espessuras
de vidro a 55 mm. Através da construção de proteção eles são Power Magnet 220.560
espessura de vidro
resistentes à corrosão e podem ficar dentro do aquário sem efeitos para
de 15 até máx. 40 mm.
negativos para o biótopo de aquário. Eles consistem de uma parte Superfície de limpeza: 59 x 77 mm
interior com superfície de atrito e uma parte exterior com superfície Com não-tecido para acrílico.
de feltro ou veludo. Ambas as partes podem ser ligadas com auxílio Altura: interno 18 mm, externo 22 mm
0220.560
250,20 €
do cordão de segurança, para evitar que caiam.

Care Magnet strong+

para espessura de vidro
entre 20 e no máx. 25 mm.
Largura 86 mm, comprimento 140 mm.
Inclusive uma lamina de aço inoxidável
e duas laminas de plástico reserva.

0220.025

87,20 €

Power Magnet 220.570

100 % resistente à corrosão, Corda de segurança para
proteção especial
retirada fácil do aquário

para espessura de vidro
de 35 até máx. 55 mm.
Superfície de limpeza: 115 x 77 mm
Com não-tecido para vidro de cristal.
Superfícies de limpeza Altura: interno 26 mm, externo 27 mm

de fácil substituição

0220.570

536,40 €
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para espessura de vidro
de 10 até máx. 15 mm.
Largura 86 mm, comprimento 140 mm.
Inclusive uma lamina de aço inoxidável
e duas laminas de plástico de reserva.

CAREBACTER

0220.005

26,50 €

CAREPANES

Care Panes limpa de modo eficiente os vidros externos do aquário e todas as superfícies de vidro,
acrílico, material plástico, metal, madeira laqueada, etc. Care Panes consiste de uma combinação
de biossurfactantes orgánicos com um óleo essencial e limpa de modo simples e eficientes
aquários, armários de aquários e iluminações. Graças aos seus ingredientes suaves Care Panes
é inofensivo para a vida no aquário e já é utilizado em áreas hospitalares, órgãos públicos e escolas.
Já com quantidades mínimas de Care Panes obtém resultados ótimos, e seca rapidamente e
não deixa vestígios. Com 99,9% de ingredientes naturais e seu alto rendimento Care Panes reduz
o impacto sobre o ambiente a um mínimo.
Care
Panes
contém
biossurfactantes extremamente potentes, 500 vezes
mais eficientes do que
produtos químicos tensoactivos
tradicionais produzidos pela petroquímica.
Care Panes não apresenta informações de riscos, foi
desenvolvido para reduzir a um máximo o risco de alergias e não
contém ingredientes geneticamente modificados.
A espuma reduz a formação de aerossóis, assim Care
Panes não é aspirado, nem tão pouco espalha-se
de modo incontrolado pelo aquário,
porque pode ser aplicado
de modo preciso.
Care Panes foi criado de
modo ecológico, seus
gentes ativos são matérias
primas renováveis,
a embalagem é produzida
em material plástico 100%
reciclável e sem metal.
Conteúdo: 500 ml
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0220.002

10,00 €

TUNZE® Aquawind

Ventilador de aquário especialmente silencioso com equipamento de alimentação a partir da rede de
baixa tensão com 5 V. Além disso, ele dispõe de uma fixação, que pode ser empregada em qualquer
beira de aquário até 25 mm. Ele gera um movimento de ar laminar sobre a superfície da água, acelera
a evaporação, e atinge assim uma refrigeração da água. No caso de aquários padrão, esta refrigeração
pode corresponder a 1-2°C por 500 litros. Ajustável em dois tipos de rendimento, com equipamento de
alimentação a partir da rede, e fixação universal. Medida (C x L x A): 270 x 100 x 30 mm

7028.900

74,10 €

Mangueira de PVC, ø4 x 7 mm x 3 m

preto, adequado para todos os Osmolatores® TUNZE®.

5000.390

4,90 €

Mangueira de silicone, ø4 x 7 mm x 5 m

transparente, adequado também para bombas de ar com ozónio.

7072.200

17,90 €

Mangueira de PVC, ø4 x 7 mm x 10 m

Mangueira de PVC, ø4 x 6 mm x 5 m

5000.380

7072.300

preto, adequado para todos os Osmolatores® TUNZE®.

14,00 €

transparente, adequado para bombas de ar ou sistemas CO2.

5,50 €

Luvas de protecção

10 unidades com protector de braço
ideal para trabalhos no aquário p.ex.
proteção contra animais causticantes.

0220.510
Dispositivo de fixação
0102.450

6,50 €

10,20 €

Cleaning Set

Reef Excel® Lab nitrate test

Teste rápido para a determinação segura de nitrato
em água doce e água do mar, assim como, em água
potável. 100 tiras de teste com área de medição
de 10 a 500 mg/l, no caso de água do mar até
100 mg/l de nitrato até 25% de divergência possível.

Jogo completo de limpeza para bombas de aquários, filtros,
e escumadeiras, em recipiente de plástico.
Conteúdo: Escovas e ferramentas de limpeza em
tamanhos diferentes, pano de limpeza, ácido cítrico concentrado
para retirar resíduos de calcário, garrafa para solução de
ácido cítrico, DVD sobre a manutenção de bombas Turbelle®.

7010.000

37,40 €

0220.700

Determinação colorimétrica de nitrato, indica
também nitrito existente, 1 -100 mg/l (NO3-), para água
doce e água do mar, aprox. 110 determinações.

Citric Acid

7011/2

0220.710

Reef Excel® Lab nitrate test

63,20 €

76,80 €

110 g ácido cítrico para
Cleaning Set 0220.700.

9,20 €

Brush set

Jogo de escovas de 5 elementos
com toalhas para bombas
e espumadores.

0220.500

15,80 €

Pinça de aquário

caracterizada por trabalho preciso, longa durabilidade, e alta
força de aperto da garra. Com a garra podem ser erguidos
objetos de até 2 kg. As pontas da garra são providas de
borracha, o que evita que os objetos resvalem.
Comprimento: 800 mm
Material: Lexan®
Adequado para as áreas interna e externa.

0220.400

20,60 €
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Care Bacter é uma mistura incomum de organismos filtrantes bioativo e foi desenvolvida
especialmente para manter eficientemente limpos tanto aquários de água do mar, quanto de
água doce e assegurar um equilíbrio biológico ótimo.
Care Bacter é composto por estirpes bacterianas, que não foram modificadas de modo patogénico,
nem tão pouco genético (Diretiva CE 200054), e que em combinação asseguram uma limpeza
extremamente eficiente e sinergética da água.
Uma das estirpes bacterianas tem a função de decompositor, ou sejam cuida que as partes
orgânicas mortas no aquário sejam decompostas (proteínas → amônio/amônia → nitrito → nitrato)
e, disso, consome de modo saprófago o nitrato que é produzido. Esta bactéria também decompõe
fosfato, absorvendo fósforo. Isto implica numa limpeza extremamente efetiva da água. A falta de
fosfato e de nitrato evita a propagação de algas.
A segunda estirpe bacteriana combate as bactérias patogénicas do tipo Vibrio, que é extremamente
daninha num biótopo de aquário. Care Bacter protege
peixes, crustáceos, corais, etc. contra germes patogénicos
e facilita a sua aclimatização no aquário. No caso de
corais de pedra, como L.P.S. e S.P.S. o Care Bacter reduz
nitidamente o risco é de uma necrose de tecido de
propagação rápida R.T.N. Por fim, o Care Bacter valoriza
de modo considerável o biofilm do aquário e deste modo
alimenta determinados tipos de corais e de animais terrestres.
Neste contexto o Care Bacter tem um efeito colateral
impressionante: os vidros do aquário permanecem limpos
por muito mais tempo!
E além de tudo isto o Care Bacter também pode ser utilizado
em lagos de jardins e atua ali de modo efetivo a partir de
temperaturas superiores a 15°C.
Concentração: 109 CFU/g
Conteúdo: 40 ml

FILTERMEDIA

Carbonato de cálcio é um granulado duro,
com mais de 99% CaCO3 (cal)
Granulação aprox. 4-6 mm, para
estabilização do valor pH (elevação da
dureza de carbonato) e para elevação do
teor de cálcio (Ca2+).

TUNZE cartuchos filtrantes reserva de alta capacidade com efeito filtrante de alto rendimento
e grande capacidade de absorção. Limpeza prévia perfeita devido à absorção junto aos fios de
algodão acrílico, laváveis por 2 a 5 vezes.
®

1

Filter cartridges, 75 mm

Dez cartuchos filtrantes com fios de algodão acrílico enrolados.
Adequados para Turbelle® Pot Filter 320 e cartuchos filtrantes 300.

Calcium Carbonate

0300.020

caixa 700 ml

17,30 €

0880.901

4,40 €

10 caixas de 700 ml
2
3

Filter cartridges, 135 mm

0800.010
3

2
1

0880.900

Cinco cartuchos filtrantes com fios de algodão acrílico
enrolados. Algodão de aquário da melhor qualidade, lavável
por 2 a 5 vezes. Adequados para Turbelle® e-jet, Pot Filter 820,
cartuchos filtrantes 800 e todos os filtros Comline®.

balde 5 litros

0880.950

11,90 €

Cinco cartuchos filtrantes com fios de algodão acrílico
enrolados. Adequados para cartuchos filtrantes Turbelle® 1600
e 3200.

Filter Carbon é um carvão especial de
filtração, pH-neutro, altamente activo, aprox.
1.000 m²/g superfície capilar. Descolorar
e desintoxicar água doce e água do mar
durante a noite. Ideal para cartuchos
recarregáveis.

16,50 €

Foam cartridge e Cartridge filter mat
4

5

7
5

Dois não-tecidos de cartucho para Foam cartridge 0800.140.

caixa 700 ml

0800.220

0870.901

7

2,70 €

7,00 €

10 caixas de 700 ml

Cartucho de esponja

0870.900

Cartucho de filtro de esponja de aquário, utilizável em separado ou
com Cartridge filter mat 0800.220.

64,60 €

balde 5 litros

4,00 €

0870.950

Cartucho de não-tecido de carvão, 135 mm

40,60 €

Carvão ativo combinado com algodão acrílico.

0800.030

6

Filter Carbon

Cartucho não-tecido

0800.140
6

25,40 €

Filter cartridges, 225 mm
1600.010

4

42,20 €

5,00 €

Cartucho de não-tecido de carvão, 225 mm
Carvão ativo combinado com algodão acrílico.

1600.030

8,90 €
Quickphos 750 ml

Absorvedor de fosfato de efeito rápido a base de Al.

0910.000

0873.010
Macro wadding, 10 x 250 g
0873.000

8

9
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Macro wadding, 250 g

Macroalgodão para filtração a fundo em aquários de água doce
e água do mar, para substâncias suspensas finas até grossas. Elimina
opacidades e aglutina substâncias colantes, como p.ex. restos de
plantas, excrementos de peixes e restos de comida por adsorção.
Adequado para filtros Comline®, cartuchos recarregáveis Turbelle®,
ou ainda, filtros comuns.

9

Silphos 400 g

para a eliminação duradoura de fosfatos e silicatos com
alta capacidade de combinação, a base de Fe.

6,50 €

0920.000

38,80 €

58,10 €

Micro wadding, 60 g

Microalgodão para filtração fina em aquários de água doce e água
do mar, elimina opacidades e aglutina substâncias colantes, como
p.ex. restos de plantas, excrementos de peixes e restos de comida por
adsorção. Adequado para filtros Comline®, cartuchos recarregáveis
Turbelle®, ou ainda, filtros comuns.

0872.010

Ionic Carbon 300 ml

4,00 €

Micro wadding, 10 x 60 g
0872.000

35,70 €

Micro wadding, saco 5 kg
0872.050

75,90 €
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para a eliminação de corantes e componentes
orgánicos, para evitar nitratos e fosfatos, estabilizar
o valor de pH. Utilização imediata em saco de filtração
de náilon.
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18,70 €

Acessórios

8

23,60 €

UNZE

Nosso website é uma ponte direta entre TUNZE® e aquaristas.
Entre outros você encontra em 10 idiomas:
Um configurador no qual você entra as dimensões de seu aquário, em seguida
a técnica pretendida de filtração ou técnica de corrente é determinada de
modo automático.
Descrição completa do produto, com imagens e os preços de venda
recomendados.
Loja de peças de reposição com ilustrações para a compra direta de peças de
reposição junto à TUNZE®.
Endereço email para auxílio técnico, ou informações a respeito dos produtos.
Todas as instruções de modo de emprego no formato PDF para download e os
endereços de compra.

E-Mail: info.deutsch@tunze.com

www.tunze.com
Os preços aqui indicados são preços recomendados para venda em EUR e incluem
23% de imposto. Ressalvadas alterações de preço e modificações técnicas.
TUNZE® Aquarientechnik GmbH
Seeshaupter Str. 68
82377 Penzberg – Alemanha
Tel 0049 8856 2022
Fax 0049 8856 2021

