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szivattyúk

A technika határait újra és újra kimérjük, mialatt fáradhatatlanul a tökéletes biotrópreprodukció
elérésére törekszünk – a természet és az ambíciókkal rendelkező akvarisztikai szakemberek nevében.
Dipl.Ing.(FH) Axel Tunze

A TUNZE® akváriumtechnika vállalatot Norbert Tunze 1960-ban alapította. Ezáltal egy olyan
vállalatot teremtett meg, mely időközben nemzetközi ikonná vált, valamint a kimagasló
minőségű akváriumtechnika és az innováció világszerte ismert szimbólumává fejlődött tovább.
A TUNZE® akváriumtechnika jelenleg világszerte nagy elismerésnek örvend a kiváló minőségű
Turbelle® szivattyúkból, lehabzókból, szűrőrendszerekből és elektronikus termékekből összetevődő,
összetéveszthetetlen termékpalettájának köszönhetően, mely a technológiai csúcsteljesítményt és
az érzelmi értékeket új formatervezési nyelvben egyesíti.

Vállalati víziónk

Mit ér egy termék jó szervízszolgáltatás nélkül? Az a célunk, hogy szervízszolgáltatásunk többet
jelentsen, mint az értékesítés. Teljes programunk, használati utasítások, videók, termék-konfigurátor
stb. elérhető interneten keresztül és minden pótalkatrész közvetlenül megrendelhető. További
kérdések, megválaszolásához örömmel állunk telefonon és e-mailen keresztül az Ön rendelkezésére.

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

in

17-21

Szűrő

22 -26

Skimmer

Service

designed
and
made

Mérés és szabályozás
Reefpack

A vízió egy vállalat filozófiáját és nagyra törő céljait fejezi ki. Pontosan így alakultak ki a régi Turbelle®
szivattyúkból mai modern termékeink, melyek kitűnő minőséggel és eredeti formatervezéssel
rendelkeznek. Napjainkban a minőség és a környezetbarát jelleg jelentik a kihívást, mert az energia
pénzbe kerül és megterheli a környezetet. Szivattyúink folyamatos fejlesztés alatt állnak, hogy újabb
és újabb rekordot állíthassunk fel a teljesítmény-áramfogyasztás területén. Ez minimális hőleadást
és megbízhatóságot jelent. Nemcsak termékeink, hanem a termelési folyamatok is szigorú
környezetkímélő kritériumokhoz vannak igazítva.
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Tartozékok külön
megrendelendők

Ahol ezt a jelet látja, a termékhez külön rendelhet további kellékeket.

Csendes működés
Speciális műanyag vagy mágneses csapágy és a szériaszerű
Silence rögzítő biztosítja nagyon csendes működést.
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Mitől olyan különleges
a Turbelle® propeller szivattyú?
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3D Flexibilitás
Más szivattyúkkal ellentétben sokoldalúan variálható a vízsugarak
pozíciója és iránya, pl. a célból, hogy hosszú időn át hatékony
áramlást keltsünk csekély áramfelhasználás mellett.

A fényviszonyok mellett az áramlás a legfontosabb paraméter az akváriumban, főként a sósvizi biotópok
esetén. Az alábbi példák megmutatják, milyen áramlati helyzetek uralkodnak a különböző zónákban ill.
hogy melyeket lehet előállítani a Turbelle® áramlati rendszerekkel.
Az ajánlott kombinációk kb. 200 - 2.000 literes akváriumokra vonatkoznak. További javaslatokért, speciális
példákért és tanácsokért édesvízi biotópok tartásához próbálja ki www.tunze.com honlapunkon a TUNZE®
Configuratort vagy forduljon hozzánk e-mailben.
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Nagy elszívó felület
A készülék hatalmas vízbeszívó kosárral rendelkezik, így elkerülhető a pumpa
gyors szennyeződése.
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Ökoenergetikus
Ökoenergetikus elven alapuló nagy teljesítményű motor, mely magas
hatékonysági fokot biztosít, minimális karbantartás és áramfogyasztás mellett.
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Vezérelhető teljesítmény
Az elektronikusan fordulatszám-vezérelhető Turbelle® szivattyúk biztonsági kisfeszültséggel
kitűnően alkalmazhatók bármely akváriumban hullámverés vagy apály-dagály
szimulálására. Az intelligens mikroprocesszor által vezérelt motor tökéletes csapatot alkot
a Multicontroller vagy SmartController 7000 vezérlő egységekkel.

Un

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

Áramszünet nem probléma
Az elektronikusan fordulatszám-vezérelhető Turbelle® szivattyúk a Safety Connectorral 6105.500
bármely egyenáramú forrásból (elem, szolárcella) üzemeltethetők 10 és 24 V között. A Safety
Connector lehetővé teszi a normál üzemeltetést TUNZE® tápegységgel, áramszünet esetén
automatikusan hozzákapcsol egy akkumulátort.

Felix Tunze
Design & development

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

Átmeneti zóna / mikro korallzátony (atoll)
Közepes erősségű áramlás kisebb hullámokkal, apály és dagály enyhén érzékelhető. Ebben
a zónában fordulnak elő az első korallképződmények.
TUNZE® áramlás keltés: Wavebox vagy Turbelle® nanostream® / stream Wavemodusban +
Multicontroller/SmartController 7000 vagy 2 Turbelle® nanostream® / stream + Multicontroller /
SmartController 7000.

Belső szirtperem

Erősebb áramlás, melyet az árapály hatás befolyásol, enyhe hullámverés. Ebben a zónában
fontos a megvilágítás, a terület kiválóan alkalmas a korallok növekedéséhez.
TUNZE® áramlás keltés: Wavebox vagy Turbelle® nanostream® / stream Wavemodusban
plusz Turbelle® nanostream® / stream + Multicontroller / SmartController 7000 vagy csak
2 Turbelle® nanostream® / stream + Multicontroller / SmartController 7000.

Szirttető

Erősebb áramlás, melyet az árapály hatás és a hullámverés nagy mértékben befolyásol.
A korallok itt sűrűn helyezkednek el.
TUNZE® áramlás keltés: Wavebox éjszakai lecsendesüléssel + 2 Turbelle® nanostream ® /
stream / masterstream + Multicontroller / SmartController 7000 vagy Turbelle® stream +
Turbelle® e-jet + Multicontroller / SmartController 7000 vagy 2 Turbelle® masterstream
+ Multicontroller / SmartController 7000.

Külső szirtperem

A zátony ezen zónájában keletkezik a legerősebb áramlás, a hullámverés és
a megvilágítás intenzív. Itt kimondottan jól növekednek az acropora, favia,
porit kőkorallok.
TUNZE® áramlás keltés: Wavebox vagy Turbelle® nanostream® / stream
Wavemodusban plusz 2 Turbelle® stream + Multicontroller / SmartController 7000
vagy 2 Turbelle® masterstream + Multicontroller / SmartController 7000.

Külső szirtlejtő
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Erősebb áramlás könnyed hullámveréssel és erős megvilágítással. Ebben
a zónában sok különböző kőkorall fajta fordul elő és nagy számban.
TUNZE® áramlás keltés: Turbelle® nanostream® / stream / masterstream +
Multicontroller / SmartController 7000.

Előszirti lejtő

A szirt mélyzónája párhuzamos áramlási vonalakkal. Főként plankton evő
fajták telepednek itt meg.
TUNZE® áramlas keltés: Turbelle® nanostream® / stream állandó
működésben, pulzáló hatás nélkül, alacsony teljesítményre állítva.
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Unequalled in excellence and performance

NANOSTREAM

®

6020

Az Turbelle® nanostream® 6020 enyhe
áramlatot hoz létre és lényegesen nagyobb
teljesítményre képes, mint amit karcsú
külseje feltételezni enged. A 20 - 500 literes
akváriumokhoz kifejlesztett erős áramlást
keltő készülékek könnyen elrejthetők bármely dekoráció mögött, így a kis méretű akváriumokban
is harmonikus összbenyomást kelt -tökéletes aquascaping céljára. A speciális áramlásterelő és
a mágnes tartó segítségével a vízsugár 3D-ban állítható a szivattyú kimeneténél.
A Silence tartónak köszönhetően a szivattyú nem érintkezik közvetlenül az akvárium falával, így
a vibráció sem kerül továbbításra. A készülék a piacon kapható leghalkabb szivattyúk egyike.
Robusztus
Könnyű indítás
Nagyon halkan üzemel
Karcsú dizájn
Minőségi termék – Made in Germany
Rögzítés az mágneses tartóval
Silence tartó
Csekény energiafelhasználás
Diszkréten integrálható bármely akváriumi biotópba
Hatékony 3D irányítható áramlás
Karbantartásmentes a Self-Cleaning-System-nek köszönhetően
Enyhe vibráció
Wide Flow
Új energiatakarékos motor

stream
discrete

nanostream® dizájn
2006 – ben fejlesztette ki a TUNZE® a „nanostream®” koncepciót. A Turbelle® nanostream® kompakt
propeller szivattyú nano- és közepes méretű akváriumoknál alkalmas, és gömbalakú formájával,
valamint a minden irányba elirányítható 3D-áramlat által minden egyéb tartozék nélkül is meggyőz.
A szivattyú részét képezi az óriási felszívókosár, mely a felszívott vizet tartalmazza és ezáltal védelmet
nyújt a túl korán fellépő szennyeződés ellen.
A piacon való bevezetésekor rekordot állított fel ez az innovatív áramoltató szivattyú: csupán 70 mm-es
átmérőjével 4.500 l/h vizet mozgatott meg csekély 5 W energiafelhasználás mellett (18 W és 5.500 l/h az
elektronikus változat esetén). Ez volt az első szivattyú a piacon, mely mágneses tartóval is rendelkezett,
és ezáltal rögzíthető volt az akvárium falának bármely pontján, 19 mm-es üvegvastagságig.

TUNZE

Propeller
Technology

Turbelle® nanostream® 6015

40 - 200 literes akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: kb. 2.800 l/h
Energia felhasználás: 5 W
Feszültség / frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2 m
Méret: ø70 mm
Kifolyócső: ø40/15 mm
Magnet Holder tartóval a szorító kapoccsal
Silence max. 12 mm üvegvastagság.

PROPELLER

TECHNOLOGY

Csekély motorfelmelegedés

TUNZE
ECONOMIC

€

6015.000

Turbelle® nanostream® 6025

3D beállítás

ular flow
circ

40 - 200 literes akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: kb. 2.800 l/h
Energia felhasználás: 5 W
Feszültség / frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2 m
Méret: ø70 mm
Kifolyócső: ø40/15 mm
Magnet Holder tartóval a szorító kapoccsal
Silence max. 12 mm üvegvastagság.

TUNZE

Magnet Holder
TUNZE

39,00 €

ENERGY

SAVING

6025.000

51,50 €

Silence
szorítókapoccsal
(6020 kívül)

ENERGY

SAVING

Turbelle® nanostream® 6045

40 - 500 literes akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: 1.500 - kb. 4.500 l/h
Energiafelhasználás: 5 - 7 W
Feszültség / frekvencia:
230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2 m
Méret: ø70 mm
Kifolyócső: ø40/15 mm
Magnet Holder tartóval a szorító kapoccsal
Silence max. 15 mm üvegvastagság.

Beépített
védőtermosztát
TUNZE

FLOW

CONTROL

Turbelle® nanostream® 6020
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40 - 250 literes akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: kb. 2.500 l/h
Energia felhasználás: 4 W
Feszültség / frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2 m
Méret áramlás terelő nélkül: 65 x 60 x 72 mm
Kifolyócső: ø40 mm
Silence Magnet Holder tartóval
max. 12 mm üvegvastagság.

6020.000

41,60 €

6045.000

72,70 €

Turbelle® nanostream® 6045 blue

TUNZE

FLOW

CONTROL

+
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40 - 500 literes akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: 1.500 - kb. 4.500 l/h
Energiafelhasználás: 5 - 7 W
Feszültség / frekvencia:
230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2 m
Méret: ø70 mm, kifolyócső: ø40/15 mm
Magnet Holder tartóval a szorító kapoccsal
Silence max. 15 mm üvegvastagság.

6045.001

72,70 €
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A Turbelle® Controller vezérlőkészülék, mely a változtatható
szivattyúteljesítmény beállítására alkalmas. A készülék
lehetővé teszi a hullámszimulációt, az oszcillációs áramlást,
a rezonanciafrekvencia keresését oszcillációs áramlás
esetén és rendelkezik eledelidőzítővel is. A készüléket
csatlakoztatni lehet közvetlenül egy Multicontroller-re /
SmartController 7000-re is. A szivattyú ezáltal együtt
tud működni pl. az apály-dagály móduszban más
szivattyúkkal. Ha a Moonlight 7097.050-öt (nem része
a kiszállított készüléknek) csatlakoztatja a Turbelle®
Controller-hez, aktiválódik az automatikus éjszakai
süllyedés funkció. Ha ezt a Controller-t a 7092.300 kábellel
összeköti egy második Controller-rel, csatlakoztathat
egy másik szivattyút, mely egyben irányítható is, pl.
hullámszimuláció vagy oszcillációs áramlás létrehozása
céljából. A 7090.300 Y-adapterkábel segítségével
harmadik Controller is hozzárendelhető.

NANOSTREAM

®

ELECTRONIC

6040

A különösen kompakt áramoltató szivattyúk
ezen új típusa, mely 20 és 500 literes
akváriumokhoz alkalmas, nagyon egyszerűen
elrejthető a dekoráció mögött és ezáltal a kis
méretű akváriumokban is harmonikus
összbenyomást kelt – így tökéletes aquascaping céljára. A speciális áramlási szög és a mágnes tartó
segítségével a vízsugár 3D-ban állítható a szivattyú kimeneténél. A Silence tartónak köszönhetően
a szivattyú nem érintkezik közvetlenül az akvárium falával, így a vibráció sem kerül továbbításra.
A készülék a piacon kapható leghalkabb szivattyúk egyike.
A Turbelle® nanostream® 6040 electronic WIDE FLOW legkisebb fordulatszám alapján vezérelhető
áramoltató szivattyúnk, mely 12 V biztonsági feszültséggel és a Fish Care funkcióval rendelkezik.
Ez utóbbi nyugalmi állapotban 20 másodpercenként beindítja a propellert. A Multicontroller /
SmartController 7000 modellekkel irányítható.

A Turbelle® nanostream® electronic 6055 és 6095 fordulatszám alapján vezérelhető áramoltató
szivattyúk, melyek Turbelle® Controller-rel és biztonsági feszültséggel rendelkeznek és jól bevethetők
bármely 40 és 1.000 liter térfogat közötti akváriumban hullámzás előidézésére valamint az apálydagály-szimuláció céljára. A készülékek részét képezi az új mikroprocesszorvezérlésű motor és
a Turbelle® Controller. Az elektromos motor forgásszámát automatikusan a szivattyúterheléshez
igazítja és mindig megtalálja a legkisebb energiafogyasztással járó hatásszöget. A szivattyú védve
van elzáródás és szárazmenet ellen és rendelkezik a Fish Care funkcióval, mely nyugalmi állapotban
20 másodpercenként a propeller egyszeri fordulatát váltja ki. A Turbelle® nanostream® electronic
a Multicontroller / SmartController 7000 modellekkel irányítható.
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Turbelle® nanostream® 6055

40 - 500 literes akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: 1.000 - kb. 5.500 l/h
a Turbelle® Controller
Energia felhasználás: 4 - 18 W
Hálózati tápegység: 100-240V / 50-60Hz
Kábel hossza: 3 m
Méret: ø70 mm
Kifolyócső: ø40/15 mm
Magnet Holder tartóval a szorító kapoccsal
Silence max. 15 mm üvegvastagság.
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Unequalled in excellence and performance

Turbelle® Controller

TUNZE

Propeller
Technology
PROPELLER

TECHNOLOGY

ular flow
circ

12 V
24 V

Csekély motorfelmelegedés

TUNZE

TUNZE

6055.000

179,40 €

Áramlási irány

ELECTRONIC

PM-MOTOR

12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

3D beállítás

Turbelle® nanostream® 6095

WIDE FLOW
100 - 1000 literes akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: 2.000 - kb. 9.500 l/h
a Turbelle® Controller
Energia felhasználás: 5 - 21 W
Hálózati tápegység:100-240V / 50-60Hz
Kábel hossza: 3 m
Méret: ø70 mm
Kifolyócső: ø50/10 mm
Magnet Holder tartóval a szorító kapoccsal
Silence max. 15 mm üvegvastagság.

Magnet Holder
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Turbelle® nanostream® 6040

20 - 500 literes akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: kb. 200 - 4.500 l/h
a Turbelle® Controller
Energia felhasználás: 1,5 - 13 W
Hálózati tápegység: 100-240V / 50-60Hz
Kábel hossza: 3 m
Méret áramlás terelő nélkül: 65 x 65 x 65 mm
Kifolyócső: ø40 mm
Silence Magnet Holder tartóval
max. 15 mm üvegvastagság.

6040.000

136,00 €

Silence
szorítókapoccsal
(6040 kívül)

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

Vezérelhető
fordulatszám,
hullámverés
szimuláció,
apály-dagály

PM-MOTOR

6095.000
Áramlási irány

223,00 €
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Unequalled in excellence and performance

STREAM

Turbelle Controller

ELECTRONIC

Turbelle stream 6105
®

Turbelle® stream 6065

250 - 800 literes akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: kb. 6.500 l/h
Energia felhasználás: 12 W
Feszültség / frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2 m
Méret: ø90 mm
Kifolyócső: ø50 mm
Magnet Holder tartóval a szorító kapoccsal
Silence max. 15 mm üvegvastagság.

ECONOMIC

€
TUNZE

112,40 €

200 - 2.000 literes akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: 3.000 - kb. 13.000 l/h
a Turbelle® Controller
Energia felhasználás: max. 35 W
Hálózati tápegység: 100-240V / 50-60Hz
Kábel hossza: 5 m
Méret: ø90 mm
Kifolyócső: ø50 mm
Magnet Holder tartóval a szorító kapoccsal
Silence max. 15 mm üvegvastagság.
Incl. egy pótlólagos WIDE FLOW szivattyúház
Kifolyócső: ø63 mm

Vezérelhető
fordulatszám,
hullámverés
szimuláció,
apály-dagály

TUNZE

Propeller
Technology

TUNZE
12 V
24 V

PROPELLER

6105.000

ELECTRONIC

PM-MOTOR

TECHNOLOGY

Turbelle stream 6085
®

6085.000

400 - 2.000 literes akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: kb. 12.000 l/h
Energia felhasználás: 22 W
Feszültség / frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2 m
Méret: ø90 mm
Kifolyócső: ø63 mm
Magnet Holder tartóval a szorító kapoccsal
Silence max. 15 mm üvegvastagság

188,50 €

PM-MOTOR

®
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265,70 €

Áramlási irány
TUNZE

ENERGY

Csekély motorfelmelegedés

Turbelle® stream 6155

SAVING

156,70 €

Turbelle® stream 6125

6125.000

12 V
24 V

A Turbelle® Controller olyan vezérlőkészülék, amely alkalmas a változtatható szivattyúteljesítmény beállítására.
A készülék lehetővé teszi a hullámszimulációt, az oszcillációs áramlást, rezonanciafrekvencia automatikus
keresését oszcillációs áramlás esetén, valamint rendelkezik eledelidőzítővel is. A készülék közvetlenül
csatlakoztatható Multicontrollerre is. A szivattyú ezáltal képes együttműködni más szivattyúkkal pl. apálydagály üzemmódban. Ha a Moonlight 7097.050-öt (nem része a szállított készüléknek) csatlakoztatja
a Turbelle® Controller vezérlőkészülékhez, aktiválódik az automatikus éjszakai lecsendesülés funkció. Ha ezt
a vezérlőkészüléket a 7092.300 kábellel összeköti egy második vezérlőkészülékkel, csatlakoztathat és
vezérelhet egy másik szivattyút is pl. hullámszimuláció vagy oszcillációs áramlás létrehozása céljából.
A 7090.300 Y-adapterkábel segítségével harmadik vezérlőkészülék is hozzárendelhető. A Turbelle® stream
electronic olyan fordulatszám-vezérelhető szivattyú, amely biztonsági kisfeszültséggel működik, és tökéletesen
alkalmazható 200-2.000 literes (6105), vagy több mint 3.000 literes (6155 és 6255) akváriumokban hullámverés
vagy apály-dagály szimulálására. A készülék mikroprocesszor által vezérelt, motorral és Turbelle® Controller
vezérlőkészülékkel rendelkezik. Az elektronikus motor a fordulatszámot automatikusan igazítja a szivattyú
terheléséhez, így mindig a legjobb hatékonysági fokkal dolgozik a lehető legalacsonyabb energiafelhasználás
mellett. A szivattyú rendelkezik elakadás és szárazon futás elleni védelemmel, valamint Fish Care
funkcióval, amelynek köszönhetően a propeller nyugalmi állapotban is fordul egyet 20 másodpercenként.
Valamennyi Turbelle® stream electronic a Multicontroller / SmartController 7000 készülékkel vezérelhető.

A 90 mm gömb-design Turbelle® stream propeller
szivattyú gondoskodik a vízmozgatásról és keringtetésről
az akváriumokban. Három dimenzióban állítható, és
kompakt formatervezésű a nagy teljesítmény ellenére
is. Innovatív technikai megoldásoknak köszönhetően
úgy alkalmazkodik az akvárium tulajdonságaihoz, hogy
eközben nem befolyásolja a már kialakult biotópot.

6065.000

TUNZE

®

Ökoenergetikus
és ultra csendes

400 - 1.000 literes akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: kb. 8.000 l/h
Energia felhasználás: 14 W
Feszültség / frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2 m
Méret: ø90 mm
Kifolyócső: ø50 mm
Magnet Holder tartóval a szorító kapoccsal
Silence max. 15 mm üvegvastagság.
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STREAM
ELECTRONIC

3D beállítás
TUNZE

ENERGY

SAVING

Magnet Holder

> 3.000 literes akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: 4.000 - kb. 15.000 l/h
a Turbelle® Controller
Energia felhasználás: max. 52 W
Hálózati tápegység: 100-240V / 50-60Hz
Kábel hossza: 5 m
Méret: ø90 mm
Kifolyócső: ø63 mm
Magnet Holder tartóval a szorító kapoccsal
Silence max. 20 mm üvegvastagság.

6155.000

412,90 €

Áramlási irány

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

Silence
szorítókapoccsal

Turbelle® stream 6255

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

WIDE FLOW
> 4.000 literes akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: 5.000 - kb. 18.000 l/h
a Turbelle® Controller
Energiafelhasználás: max. 58 W
Hálózati tápegység:100-240V / 50-60Hz
Kábel hossza: 5 m
Méret: ø90 mm
Kifolyócső: ø75 mm
Magnet Holder tartóval a szorító kapoccsal
Silence max. 27 mm üvegvastagság.

6255.000

466,90 €
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BEMF
BLDC
MOTOR

TUNZE

MAGNETIC

BEARING

Unequalled in excellence and performance

TUNZE
24 V

Áramellátás a Turbelle® electronic
készülékekhez – Safety Connector

STREAM3
Customize your stream
Az Turbelle® stream 3 pontosan megfelel az akvarisztika mai igényeinek. Kompakt, nagy teljesítményű, sokoldalúan
alkalmazható és ezen túlmenően teljes mértékben halk, köszönhetően a speciális, mágneses csapágyazású
szivattyú meghajtónak. A stream 3 hatékony energiafelhasználású és 5 év garanciális időtartamot kínálunk hozzá!
Új dizájnjának köszönhetően bármelyik akváriumban majdnem láthatatlan. Egyedülállóságát azonban
a – még nagyobb teljesítmény esetén is – suttogásnál halkabb működésének, új, mágneses csapágyazású
szivattyú meghajtónak köszönheti. Teljesítménye 2.500 és 15.000 l/h között állítható be csupán 3,5
és 50 W fogyasztás mellett. Turbelle® Controller vezérlőkészülékkel és a szivattyúig 5 m hosszúságú
kábellel szállítjuk. A Silence Magnet Holder max. 15 mm-es üvegvastagságig rögzíti a készüléket az
akváriumfal bármelyik pontján. Az 0,8 Hz-es FishCare funkció megakadályozza a halak és más állatok
sérülését. A szivattyú 24 óránként automatikusan 8 másodpercen át tartó visszaöblítést hajt végre
30%-os teljesítménnyel. Nagyobb akváriumokhoz az üvegvastagság 20 mm-ig növelhető (tartozék).
Az új áramlásirányító már 3 méter feletti áramlási szélességet is lehetővé tesz – hosszú akváriumokhoz ideális!

performance
2 500 l/h

5 000 l/h

7 500 l/h

10 000 l/h

12 500 l/h

15 000 l/h

nanostream® 6040

A Turbelle® stream electronic szivattyúk elektronikus motorral működnek. A készülékek
bármely egyenáramú forrásból (elem, szolárcella) üzemeltethetők 10 és 24 V között.
A biztonságos csatlakoztatáshoz ajánljuk a 6105.500 Turbelle® Safety Connectort,
mely egy 4A biztosítékkal rendelkezik. A Safety Connector lehetővé teszi a TUNZE®
tápegységgel való normál üzemeltetést, áramszünet esetén automatikusan
hozzákapcsol egy akkumulátort.

+

Safety Connector

Lehetővé teszi a TUNZE® tápegységgel való
normál üzemeltetést, áramszünet esetén
automatikusan hozzákapcsol egy akkumulátort.
+

-

12 - 24 V
Battery

NEW

6105.500

52,60 €

Magnet Holder

univerzál tartó max. 20 mm üvegvastagság.
Méret: ø50 x szé.15 mm

6025.500

47,00 €

nanostream® 6055

nanostream® 6095

Moonlight Turbelle®

stream 6105
stream 6155
stream 6150

Beállítható és csökkenthető teljesítményű áramlásterelő, hogy
az áramlást pontosan az akváriumhoz igényeihez igazíthassa. Ezáltal a stream 3-at függőlegesen és diszkréten is
elhelyezheti bármelyik sarokban az akvárium mélyén.

A képek illusztrációként
szolgálnak, eltérés
lehetséges.

a Turbelle® stream 3

fotodiódával. Szimulálja a 29 napos holdszakaszt,
és vezérli az éjszakai süllyedés funkciót a Turbelle®
Controller vagy a támogatás a SmartController
7000 vezérlőkészülék kiegészítővel rendelkező
szivattyúknál. Megfelelő az összes 5 pólusú
csatlakozóhüvellyel és hálózati tápegységgel
rendelkező Turbelle® electronic szivattyúhoz.

6150.300 13,20 €

7097.050

Y adapterkábel

1,2 m-es kábel Turbelle®
Controller vezérlőkészülékhez

Áramlásirányító

32,70 €

Rendkívül ellenálló PUR kábel (5 m).
Az optimalizált akusztikájú, kisfrekvenciás
propeller a lehető legjobb hidraulikus
teljesítményt biztosítja.

CIRCULAR

FLOW

Nagy beszívó kosár masszív rögzítőkampóval,
egyszerűen kivehető, kis állatokhoz és
virágállatok védőráccsal rendelkezik.
Tapadókorongból és
mágnesből készült, hibrid tartó.
Rezgéscsökkentő szilikonpuffer.
Mikroprocesszorral vezérelt motor intelligens
üzemállapot-felügyelettel és nagy
hatékonyságú teljesítményelektronikával.

két Turbelle® Controller vezérlőkészüléket köt össze egyidejű vezérlés
érdekében. Emellett csatlakoztatható a Moonlight 7097.050 vagy
egy harmadik szivattyú is.
Összeköti a SmartController 7000 a Turbelle® szivattyúkkal és / vagy
a TUNZE® LED-kel vagy a Moonlight 7097.050-nel.

7090.300

18,20 €

két Turbelle® Controller vezérlőkészüléket köt össze
egyidejű vezérléshez vagy egy Turbelle® Controller
vezérlőkészüléket köt össze egy Multicontroller.

7092.300

10,20 €

Üzemóra-számláló LED-es csatlakozófelülettel.

vízszintesen

Mágneses csapágy biztosít érintkezésmentes
radiális csapágyazást semlegesíti a motorzajokat.
Műszaki kerámiából és nagy teljesítményű
műanyagból készült csapágyazás.
Csillogó optikájú, ellenálló külső ház.

12
függőleges

Szívónyílás segíti az optimális rotorhűtést.
®

Turbelle® stream 3

Max. 3.000 literes akváriumhoz.
Áramoltatási teljesítmény: 2.500 - 15.000 l/h
Turbelle® Controller vezérlőkészülékkel
Áramfogyasztás: 3,5-50 W
Hálózati tápegység: 100-240V / 50-60Hz
Kábelhossz: 5 m
Méret (h x szé x ma): 93 x 70,6 x 184 mm
Tartó max. 15 mm-es üvegvastagságig
alkalmazható Silence Magnet Holder.
Áramlásterelővel, védőráccsal és áramlásirányítóval szállítva

6150.000

334,40 €

A Turbelle Controller vezérlőkészülék a változtatható
szivattyúteljesítmény beállítására, hullámszimulációra,
oszcillációs áramlásra, etetésidőzítésre stb. szolgál.

Nanostream® Rock

Stream Rock

Stream 3 Rock

Turbelle® nanostream® 6015, 6025,
6045 és 6055 szivattyúk számára.
Fehér kerámiakőből készült, édesés sósvízben való használatra
alkalmas. Lehetővé teszi a fenti
szivattyúk dekoratív beépítését az
akváriumokba.

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

Turbelle® stream 3 szivattyúkkal való
beépítésre. Fehér kerámiakőből
készítve, Live Rock funkcióval, édes- és
sósvízben való használatra egyaránt
alkalmas. Lehetővé teszi a szivattyúk
dekoratív beépítését az akváriumokba.
Méret (h x szé x ma): 22 x 18 x 18 cm

6025.250

6200.250

6150.250

51,40 €

75,20 €

75,20 €
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Ökoenergetikus

298 m3, Musée de la Mer, Biarritz, Franciaország

A Turbelle masterstream szivattyúkat elsősorban a nagyteljesítményű propellerszivattyúk
piacára fejlesztettük ki élményparkok, kutatóintézetek, rehabilitációs klinikák, hal- és alaga
tenyésztő üzemek számára, mégis létezik egy modell a nagy akváriummal rendelkező
akvaristák számára is, ahol erős és széles sávú áramlásra van szükség. A Turbelle® masterstream
készülékek maximális hatékonyság elérésére lettek kifejlesztve alacsony energiafelhasználás
mellett. Az új elektronikus, biztonsági kisfeszültségű TUNZE® PM-motornak köszönhetően a szivattyúk
a legnagyobb teljesítményű üzemeltetés alatt is csendesek és mindemellett kevesebb energiát
igényelnek, mint a hagyományos szivattyúk.
®

®

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

Rögzítő bilincs ø32 mm PVC csövekhez való erősítéshez.

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

Turbelle® masterstream 6550

5.000 litert meghaladó akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: 30.000 - kb. 50.000 l/h
Áramlási sebesség: 0,8 - 1,3 m/s
Energia felhasználás: max. 110 W
Tápegység: 100-240V / 50-60Hz / 12 V DC
Kábel hossza: 10 m
Méret (h x szé x ma): 340 x 165 x 227 mm
Kifolyócső: ø125 mm
Rögzítés ø32 mm csőelemre.

6550.000

TUNZE

12 V
24 V

ENERGY

SAVING

Propeller
Technology

1.503,70 €

Turbelle masterstream 6560

10.000 litert meghaladó akváriumok számára, 12 V
Szállítási teljesítmény: 30.000 - kb. 60.000 l/h
Áramlási sebesség: 0,8 - 1,5 m/s
Energia felhasználás: max. 110-140 W
Tápegység: 100-240V / 50-60Hz / 12-14VDC
Kábel hossza: 10 m
Méret (h x szé x ma): 340 x 165 x 227 mm
Kifolyócső: ø125 mm
Rögzítés ø32 mm csőelemre.
Wavecontroller 7092 készülékkel szállítva.

6560.000

100%
sósvízálló, titán
és műanyag

Csekély motorfelmelegedés

2.767,30 €

Turbelle® masterstream 6580

20.000 litert meghaladó akváriumok számára
Szállítási teljesítmény: 45.000 - kb. 80.000 l/h
Áramlási sebesség: 1,1 - 2,0 m/s
Energia felhasználás: 290-420 W
Tápegység: 100-240V / 50-60Hz / 24-30VDC
Kábel hossza: 10 m
Méret (h x szé x ma): 340 x 165 x 227 mm
Kifolyócső: ø125 mm
Rögzítés ø32 mm csőelemre
Wavecontroller 7092 készülékkel szállítva.

6580.000

6580.002

Vezérelhető teljesítmény

A Turbelle® masterstream elektronikusan fordulatszám vezérelhető a Turbelle® Controller / Multicontroller /
SmartController 7000 készülékek által. Ideálisan használhatók vízkeringtetésre, hullámverés vagy apály-dagály
szimulálására.

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

100% rozsdaálló
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Minden alkotóelem ASA és POM műanyagból és segédanyaggal dúsított PU-val bevont PA6.6 kábelből készül,
titánnal ötvözött tengely, a motor és az elektronikai rész PU-gyantába öntve.

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

Áramszünet, nem probléma
A Turbelle® masterstream üzemeltethető a 6515.500 Safety Connector segítségével bármely egyenáramú
forrásból (elem, szolárcella) 11 és 24 V között. A Safety Connector lehetővé teszi a TUNZE® tápegységgel való
normál üzemeltetést, áramszünet esetén automatikusan hozzákapcsol egy akkumulátort.

PROPELLER

TECHNOLOGY

®

2D beállítás

Biztonsági
kisfeszültség

3.577,50 €
Vezérelhető
fordulatszám,
hullámverés
szimuláció,
apály-dagály

6580.000 azonosság.
Kábel hossza: 15 m (10 m helyett)

Áramlásterelő (ø125 mm)
védőráccsal EN 60335-1
norma szerint.

ELECTRONIC

PM-MOTOR

TUNZE

Turbelle® masterstream 6580 – 15 m

Nagy teljesítményű propeller kis
fordulati sebességgel és titánnal
ötvözött tengely.

TUNZE

.
.
.
t strea
in thie
ms
shado
ws

MASTERSTREAM

A Turbelle® masterstream 6580 (80 m³/h – 420 W) egy példája mutatja, hogy az
energetikailag optimalizált vízmozgással jelentős költségmegtakarítás lehetséges:
Akvárium volumen: 60 m³, áramláskeltés centrifugál szivattyúval (32 m³/h – 2.200 W).
Éves szinten 8760 óra üzemeltetés során 4366 € megtakarítása lehetséges 0,28 € / kW
áron számolva.

3.756,40 €

Magnet Holder masterstream

(Pat. Nr. 20 2005 003 170) a Turbelle® masterstream max. 30 mm-es
üvegfalakra való rögzítésére szolgál. Három egymással összefüggű
egységből áll és szilikon tapadókoronggal van ellátva. A formábaöntött
konstrukciónak köszönhetően korróziómentes és így az akváriumbiotóp
számára sincs semmilyen káros hatása.

6508.500

295,00 €

Power Supply Box

a Power Supply Box egy IP33 (IEC 60529) normának megfelelő
kapcsolódoboz: védelmet nyújt bármely 2,5 mm-nél nagyobb átmérőjű
idegen test és kb. 60° irányból érkező permet ellen.
A doboz kimondottan a Turbelle® masterstream 6560 és 6580 tápegységei
számára lett kifejlesztve, egy az oldalon elhelyezkedő főkapcsolóval, egy
ventilátorral és egy DIN sínnel.
Méret (h x szé x ma): 375 x 375 x 225 mm

6515.245

613,80 €

+
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E-JET

Egy verhetetlen csapat, az elektronikus motorral rendelkező Turbelle® szivattyúk és TUNZE® Controller,
amelyek egy igazi reffáramlás szimulálására képesek az akváriumban. Az alábbi képeken látható
áramlások egészen egyszerűen kialakíthatók az akváriumban:

A Turbelle® e-jet nagy teljesítményű szivattyúk egy meghatározott forgásirányú keverőlapáttal
rendelkeznek és ezzel káros nyíróerő nélküli vízsugarakat képeznek, 50%-kal alacsonyabb
energiafelhasználással mint a szokványos akvárium szivattyúk. Az elektronikus indítású innovatív
szinkronmotor a legújabb technikai ismeretek alapján készült, nagy megbízhatóságot nyújt csekély
karbantartással és áramfogyasztással. A különleges formatervezés, incl. Magnet Holder, lehetővé teszi
a három dimenziós beállítást és a problémamentes rögzítést az akvárium bármely falára.
Ezen modellek változások nélkül helyettesítenek minden 1988 óta piacra került Turbelle® powerhead /
electronic készüléket.
A Turbelle® e-jet pumpák akvárium falra szerelt keringtető szivattyúként vagy filterként is üzemeltethetők,
ezért a csomagolás mágnestartót, szűrőcsövet, deflektort és szűrő patront is tartalmaz.
TUNZE
e-jet

Teljesítmény táblázat e-jet szivattyú
A teljesítmény táblázat +/- 5% tolerancia értéket tartalmaz.

ELECTRONIC

M/m
1,5

PM-MOTOR
START

TUNZE

1,0
ENERGY

SAVING

0,5

0

1605
0

3005

Csekély motor
felmelegedés, magas
hatékonysági fok

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 l/ó

Turbelle® e-jet 1605

Hidrodinamikus
mágnesrotor,
kopásálló és csendes
működést biztosít

Szállítási teljesítmény: 1.600 l/h
Nyomási magasság: 1,1 m
Energia felhasználás: 12 W
Feszültség / frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2 m, méret: ø98 x 100 mm
Bemenet: ø25 mm / Kimenet: ø25 mm
Magnet Holder tartóval max.
15 mm üvegvastagság

1605.000

Tengely titán ötvözettel

102,80 €

Szállítási teljesítmény: 3.150 l/h
Nyomási magasság: 1,2 m
Energia felhasználás: 22 W
Feszültség / frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2 m, méret: ø98 x 100 mm
Bemenet: ø25 mm / Kimenet: ø25 mm
Magnet Holder tartóval max.
15 mm üvegvastagság.

+
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LED Ellenőrző (light control) –
Multicontroller 7097 / SmartController 7000

A csatlakoztatott TUNZE® LED színcsatornáinak külön beállítása napkelte- és
alkony-, évszak-, holdfényfunkcióval, villámlás szimulációval vihar alatt és
a deszedimentálással és demofénnyel a világítás mindegyik csatornájához.
®

Rezgő áramlás
(oscillating current) Wavebox vagy Turbelle szivattyúkkal –
®
Turbelle Controller / Multicontroller / SmartController 7000

Wavebox vagy Turbelle® szivattyúk, a Turbelle® Controller / Multicontroller /
SmartController 7000 készülékekhez csatlakoztatva, direkt vagy ellentétes
irányban működtethetők a Wavecontrolleren keresztül. Ezzel a funkcióval
automatikusan keresi a rezonáns frekvenciát és a hullámverés vagy az apálydagály szimulációval is kombinálható.

Vihar a deszedimentáláshoz (storm cycle) –
Multicontroller 7097 / SmartController 7000

Mint ahogy a természetben is, egy reffakváriumot rendszeresen meg kell
tisztítani a részecskéktől. Ezt a funkciót a Multicontroller 7097 / SmartController
7000 készülékkel automatikusan programozhatjuk, a csatlakoztatott szivattyúk
hatékony és pontos ütemben lesznek irányítva.

Éjszakai ®lecsendesülés (nightmode) –
Turbelle Controller / Multicontroller / SmartController 7000

Fotocella 7097.050 segítségével minden Turbelle® szivattyú teljesítménye
csökkenthető éjszakára. Ekkor, mint a természetben is, a kisállatok és
planktonok elfoglalhatják a napközben aktív élőlények életterét.

Holdfázis szimuláció (moonlight) –
®
Turbelle Controller / Multicontroller / SmartController 7000
A vezérlőkészülék a Moonlight Turbelle®-vel és a 7097.050 fotodiódával
fehér LED fénnyel működő és programozható, 29 napos holdfázison alapuló
holdszimulációs funkciót kínál.

Turbelle® e-jet 3005

3005.000

Mérés és
szabályozás

CONTROLLER

Csapágymentes
beszívó oldal

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

144,30 €

Etetés szünet (foodtimer) –
®
Turbelle Controller / Multicontroller / SmartController 7000

Egy gombnyomással lehetséges a szivattyú leállítása etetés alatt. 1 - 15 perc
után -beállítás szerint- automatikusan újraindul a készülék.

Apály-dagály szimuláció (interval) –
Multicontroller / SmartController 7000

A szivattyú csatornák felváltva kapcsolódnak ki-be. A víz mindkét oldalról
átmossa a szirtet, állítható kapcsolási idő 1 perc és 12 óra között.

Egyszerű hullámverés (pulse only) –
®
Turbelle Controller / Multicontroller / SmartController 7000

A szivattyú teljesítményének és pulzálásának beállításával kisebb – nagyobb
vízsebességek állíthatók be, mint ahogy azok a természetes hullámverés
során is képződnek.

Véletlenszerű áramlás (random flow) –
Multicontroller / SmartController 7000

A hullámverés szimulációból és a sorozatos kapcsolásból generálódik.
Néhány reffzónánál (hullámtörés) különösen érdekes vízmozgásokat idéz elő
ez a kombináció.

Cartridge 870

Pot Filter 820

gyorscsere szűrő ø95 x 171 mm.

utántöltő patron akváriumszén vagy
vatta számára ø80 x 115 mm.

0820.000

0870.000

35,30 €

22,80 €

Cartridge 871

egy utántöltő patron, mert közepes és nagy
méretű akvárium vattákhoz., ø80 x 115 mm.

0871.000

22,80 €

Sorozatos kapcsolás (sequential) –
Multicontroller 7097

A készülék egymás után indítja a Turbelle® szivattyúkat, ez teszi lehetővé az
erősödő áramlás kialakítását.
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Turbelle Controller add-on
®

A Turbelle® Controller valamennyi elektronikus motorral felszerelt Turbelle® szivattyúhoz
megfelelő vezérlőkészülék a változtatható szivattyúteljesítmény beállításához –
főként a beépített Turbelle® Controller vezérlőkészülék nélküli modellekhez. A készülék
lehetővé teszi a hullámszimulációt, az oszcillációs áramlást, a rezonanciafrekvencia
automatikus keresését oszcillációs áramlás esetén és rendelkezik eledelidőzítővel
is. Ha a Moonlight 7097.050-öt (nem része a szállított készüléknek) csatlakoztatja
a Turbelle® Controller vezérlőkészülékhez, aktiválódik az automatikus éjszakai
lecsendesedés funkció. Ha ezt a vezérlőkészüléket a 7092.300 kábel segítségével
összeköti egy második vezérlőkészülékkel, csatlakoztathat egy másik szivattyút, mely
egyben irányítható is, pl. hullámszimuláció vagy oszcillációs áramlás létrehozása
céljából. Egy harmadik vezérlőkészüléket is hozzárendelhet a 7090.300 Y adapterkábel segítségével.

7090.000

50,60 €

Multicontroller 7095

A TUNZE® Multicontroller 7095 olyan digitális vezérlőkészülék, amely valamennyi
elektronikus motorral rendelkező Turbelle® szivattyúk alkalmazható, és a tenger
különböző áramlási viszonyait szimulálja az akváriumban. Az eszköz LED-es
holdfénnyel, beállítható, 29 napos holdfázissal rendelkezik és akár nyolc Turbelle®
szivattyút is vezérelhet. A vízálló fóliabillentyűzettel és a beállítógombokkal ellátott,
áttekinthető kezelőmező billentyűzettel ellátott kezelőmező egyszerű és precíz
kezelést tesz lehetővé. A vezérelt szivattyúk teljesítményét az LED-es kijelző mutatja
30% és 100% között. Az összes szivattyú-csatlakozás a készülék alsó részén található.
Áramszünet esetén az eszköz automatikusan menti beállításokat, amelyekkel aztán
az áramszünetet követően a Multicontroller továbbdolgozik.
A csomagolás tartalmaz 4 darab, 7092.300 cikkszámú összekötő kábelt és
fotocellát. A Multicontroller természeteshez hasonló áramlás hoz létre max.
4 Turbelle® szivattyúval, ill. a 7090.300 cikkszámú Y-adapterkábel akár 8 Turbelle®
szivattyúk szivattyú csatlakoztatható.
Méret (h x szé x ma): 100 x 40 x 195 mm

7095.000

275,70 €

CONTROLLER
Átlátszó polikarbonát adagolófej.
Fali tartó.
Szivattyúteljesítmény valós idejű kijelzése.

7000

Mérés és
szabályozás

CONTROLLER

SMART

Hőmérséklet, pH és a redoxpotenciál valós idejű kijelzése.
Fröccsenő víz elleni védelemmel ellátott
érintőfelület érintésvédővel/gyermekzárral.
WiFi belül (minden operációs rendszer).
Szivattyúk üzemi kijelzője.
Négy 3 az 1-ben csatlakozók
szivattyúhoz / LED-hez / kapcsolható
dugaljhoz / szelepek.
Hálózati csatlakozó.
Hüvely a pH- vagy redoxszondához.
TUNZE

TUNZE

Hőmérő szonda.
ALL-IN-ONE

SOLUTION

HIGH PRECISION

MEASUREMENT

TUNZE

WEB
INTERFACE

SmartController 7000

Példa 1:

Termék tartalma: SmartController, hőmérő szonda,
4 összekötő kábel, rögzítőelem.
Megfelelő az WiFi-nal és böngészővel felszerelt
végkészülékhez.
Méretek tartó nélkül (h x szé x ma): 133 x 33 x 116 mm

2 Turbelle® stream 6105 szivattyúk
(2 x 13.000 l/h) a Multicontroller 7095.
500 - 3.000 literes akváriumok számára,
egyszerű hullámverés, apály-dagály
szimuláció, etetés szünet és éjszakai
lecsendesülés.

7000.000

337,20 €

Példa 2:

4 Turbelle® stream 6105 szivattyúk
(4 x 13.000 l/h) a Multicontroller 7095.
1.000 - 6.000 literes akváriumok számára,
egyszerű hullámverés, apály-dagály
szimuláció, etetés szünet és éjszakai
lecsendesülés.

Multicontroller 7097 USB
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A 7097 cikkszámú Multicontroller bármelyik, elektronikus motorral felszerelt Turbelle®
szivattyúk szivattyúhoz és a TUNZE® LED világításhoz használható vezérlőkészülék,
amely USB kapcsolaton keresztül számítógéppel programozható. A vezérlőkészülék
tartalmaz egy mikroprocesszort és belső valósidő órát. A Multicontroller 7097 és
a Turbelle® szivattyúk a tenger áramlási viszonyait szimulálják az akváriumban,
valamint a normál hullámverést, az oszcilláló áramlást, az éjszakai lecsendesülést,
az apály-dagályt, vagy viharokat és a deszedimentációt, az évszakváltások során
keletkező vízmozgásokat stb.
Ugyanígy a TUNZE® LED-ek csatlakoztatásával a színcsatornák külön beállítása
is lehetséges, pl. napfelkelte, napnyugta, évszakoknak vagy holdfénynek
stb. megfelelő hatásokkal. Opcióként további akváriumvilágítások ki- és
bekapcsolásához külön kapcsolható dugalj csatlakoztatható. A Multicontroller
7097 a négy kimenettel pl. két Turbelle® szivattyúk szivattyút és két Turbelle® LED-et
is képes egyszerre vezérelni, illetve a két darab, 7090.300 cikkszámú Y adapterkábellel összesen 6 különböző TUNZE® készüléket is.
Termék tartalma: Multicontroller, 5 m USB kábel, 4 darab összekötőkábel. Megfelelő
a Windows-hoz egészen Win10-ig. Feltétel: PC internetes hozzáféréssel.
Méret (h x szé x ma): 120 x 31 x 56 mm

7097.000

170,30 €

Az TUNZE® SmartController 7000 egyetlen készülékben egyesíti az összes fontos funkciót ahhoz,
hogy természetes feltételeket alakítson ki az akváriumban. Ehhez korábban számos vezérlő- és
szabályozókészülék volt szükséges, amelyeknek funkcionális egymásra hangolása azonban gyakran
nem volt megvalósítható. A TUNZE® és egyszerű all in one megoldásának előnye az egyszerű kezelés,
áttekinthetőség és a kompakt elhelyezés bármelyik akváriumbútorban vagy a falon.
A SmartController 7000 vezérli az összes Turbelle® electronic szivattyút, valamint a TUNZE® LED-eket,
a kapcsolható dugaljakat és a szelepeket. Ezen túlmenően méri és szabályozza a hőmérsékletet,
a pH értéket és a redox-potenciált. A beállítások kényelmesen elvégezhetők egy internetes felületen,
ill. bármelyik WiFi-képes végkészülékkel és tetszőleges böngészővel. De WiFi-képes készülék nélkül is
gyors és egyszerű alapbeállítások végezhetők az érintőmezőn.
A Turbelle® szivattyúkkal a tenger komplex áramlási feltételei reprodukálhatók az akváriumban.
A TUNZE® LED-ekkel a természethez pontosan hasonlóan szimulálhatók a napszakok, amelyhez szinkron
módon igazodnak a szivattyúk. Ehhez a mindenkori LED-ek fényességét a mindenkori évszakokhoz
lehet illeszteni. Az üzembiztos valós idejű óra áramkimaradás esetén is menti az időt, még pedig
kifolyással fenyegető akkumulátor alkalmazása nélkül is. A SmartController 7000 képes állandó szinten
tartani a hőmérsékletet, valamint vezérelni a fűtést és a hűtést. A galvanikusan leválasztott pH- /
redoxmérés az összes többi csatlakoztatott elektronikai készüléktől függetlenül mindig pontos mérési
eredményt garantál. A SmartController 7000 közvetlenül egy mágnesszelepet vezérel, és ezáltal
szabályozza a CO2 szintet, hogy fenntartsa az akvárium vagy a mészreaktor állandó pH értékét.
A SmartController redox-irányítás és ózon esetén a kapcsolható dugaljat vezérli.
Áramszünet esetén a SmartController nem vezérli a kimenetet. Amennyiben áramlati szivattyúk
csatlakoznak a Safety Connector 6105.500-hoz, a SmartController 7000-et szintén csatlakoztatni
kell egy Safety Connector-hoz.
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CONTROLLER

7000

pH/CO2
SMARTCONTROLLER
pH/CO2 SmartController

A pH/CO2 SmartController kombinált termék, a SmartController 7000-ből és az
alábbi tartozékokból áll:
- 7070.200 CO2 Valve Set, beleértve a visszacsapó szelepet és a tömlőt
- 7070.110 pH-elektród üveg
- 7040.130 puffer oldat, pH 5 és 7
- 7070.300 pH / mV elektródtartó

7070.000

513,30 €

7097.050

32,70 €

Y adapterkábel

1,2 m-es kábel Turbelle®
Controller vezérlőkészülékhez

két Turbelle® Controller vezérlőkészüléket köt
össze egyidejű vezérlés érdekében. Emellett
csatlakoztatható a Moonlight 7097.050 vagy egy
harmadik szivattyú is. Összeköti a SmartController
7000 a Turbelle® szivattyúkkal és / vagy a TUNZE®
LED-kel vagy a Moonlight 7097.050-nel.

7090.300

két Turbelle® Controller vezérlőkészüléket
köt össze egyidejű vezérléshez vagy egy
Turbelle® Controller vezérlőkészüléket
köt össze egy Multicontroller.

7092.300

18,20 €

Tartalma: 8 V CO2-szelep, nikkelezett, visszacsapószelep, 3 m cső, csatlakozókábellel
együtt további szivattyú / LED SmartController 7000-hez való csatlakoztatásához.

7070.200

67,10 €

Controlled Power Socket

Fűtőkészülékek, hűtőaggregátorok vagy ózonkészülékek kapcsolásához a SmartController
7000-n, max. 1.800 W 230 V ohmos terhelés (900W/115V) mellett, csatlakozókábellel
együtt további szivattyú / LED SmartController 7000-hez való csatlakoztatásához.

7070.120

68,00 €

Safety Connector

Lehetővé teszi a TUNZE® tápegységgel való normál üzemeltetést, áramszünet esetén
automatikusan hozzákapcsol egy akkumulátort.

6105.500

52,60 €

pH / mV elektród tartóval
7070.300
27,70 €

pH-elektród 7070.100

műanyag, BNC, kábel hossza 2 m,
alkalmazható a 7070.000 vagy más
szokványos pH-mérő készülékekhez.

7070.100
minden pH-mérő készülékhez.

7040.130

7040.200

613,90 €

97,50 €

pH-elektród 7070.110

üveg, BNC, kábel hossza 2 m,
alkalmazható a 7070.000 vagy más
szokványos pH-mérő készülékhez.

7070.110
mV-elektród

pH, mV és vezetőképesség mérő
elektródokhoz.

A Redox Controller kombinált termék, a SmartController 7000-ből és az alábbi
tartozékokból áll:
- 7070.120 Controlled Power Socket
- 7055.100 mV-elektród üveg
- 7070.300 pH / mV elektródtartó
- 7075.150 Redox Test Solution +475 mV, 50 ml
Mindegyik tartozék külön csomagolásban található. Csakis WiFin keresztül állítható be.

7075.000

13,10 €

Tisztító oldat

Redox Controller

7,80 €

109,20 €

üveg, BNC, kábel hossza 2 m,
alkalmazható a 7075.000, 7000.000
mV-Controller vagy más szokványos
mV-mérőkészülékhez.

pH / CO2
SYSTEMS
7055.100

158,60 €

Nyomáscsökkentő

Precíziós műszer finom beállítással,
szokásos kereskedelemben kapható
CO2 palackokhoz, csavarmenet DIN
477 szabványnak megfelelő (US-verzió
CGA 320 csavarmenettel). Szerszám
nélküli beszerelés, pontos beállítás, két
manometer, túlnyomás elleni szelep.
Made in Germany.

7077/3

CO2 Diffuser

105,90 €

CO2-palack 2,0 kg, üresen

TEMPERATURE
CONTROLLER

kézi foganttyúval.
Nyomóhenger európai norma szerint p0685, palack szelep
M21,8 x 1/4” menettel DIN 477 szabványnak megfelelően.
Biztonsági okokból üresen szállítjuk ki.

Temperature Controller

CO2 Valve Set

7028.000

7070.400

405,20 €

101,60 €

herheit
Sic
s

12V
l

Tartalma: 12 V CO2-szelep, nikkelezett,
visszacsapószelep, 3 m cső,
tápegység 12 V.

safety

A Temperature Controller kombinált termék, a SmartController 7000-ből és
a hozzátartozó kapcsolható dugaljból, a Controlled Power Socket 7070.120-ból áll,
mely külön csomagolásban található.

voltage —
ow

126,60 €

—
ng

7079.200

inspannu
kle
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10,20 €

CO2 Valve Set

Puffer oldat, pH 5 és 7

REDOX
CONTROLLER

+

fotodiódával. Szimulálja a 29 napos holdszakaszt, és vezérli az éjszakai süllyedés
funkciót a Turbelle® Controller vagy a támogatás a SmartController 7000 vezérlőkészülék
kiegészítővel rendelkező szivattyúknál. Megfelelő az összes 5 pólusú csatlakozóhüvellyel
és hálózati tápegységgel rendelkező Turbelle® electronic szivattyúhoz.

Mérés és
szabályozás

SMART

Moonlight Turbelle®

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

7074.500

44,10 €
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3161
NANOFILTER

A TUNZE® Comline® mérce a kompakt,
belső üzemű akvarisztikai komponensek
világában:
lenyűgözően
hatékony,
kiemelkedő funkcionalitással rendelkezik,
egyedülálló minőséget képvisel igényes
formavilággal. A Comline® multifunkcionális
termékcsalád tagjai: mélységi szűrés
felületi
vízelszívással,
propellerszűrés,
flash skimming lehabzás. A miniatürizált
formatervezés természetes hatást nyújt az
akváriumban. A cél mindig ugyanaz: még
nagyobb teljesítmény még kisebb területen.
Jóllehet a Comline® komponensek teljesítik
ezeket az elvárásokat, emellett megőrzik
az akváriumban rejlő vizuális nyugalmat.
Ezért ma már nem szükséges az akvárium
technikáját eldugni, mert a beépített
készülékek az akvárium részévé válnak.
Ez a rendszer minden ballasztanyagot
közvetlenül és hatékonyan eltávolít az
akvárium lakóinak környezetéből, nincs
köztes fokozat, a hidraulikus utak rövidek
és közvetlenek. A túláradás kockázata
majdnem nulla. Ez nagyon hatékony
technika
minimális
energiafogyasztás
mellett teszi lehetővé a belső technika
térfogatának csökkentését.

A Comline® Filter 3161 nagyon kompakt és halk, Comline® formavilágú belső szűrő, amelyet
két kamra, felületi és talaj közeli víz szűrő alkot, és amely 30-100 literes, nano édesvízi és tengeri
akváriumokhoz használható. A Comline® Filter tisztán felületi víz szűrésére szolgál, főként penész
eltávolítására alkalmas max. 1.000 literes, nagyobb akváriumokban. Az ilyen, gyakran lefolyó nélküli
akváriumokban a Comline® Filter 3161 belső szűrő nagyon hatékony felületi víz szűrést biztosíthat, és
ezért csak kis helyigényű. A készülék tartalmazza a szabályozható Comline® energiatakarékos szivattyú
900-at, amely kis akváriumok esetén kisebb teljesítményre, nagyobb akváriumok esetén pedig
nagyobb teljesítményre állítható be. A Comline® Filter 3161 belső szűrő tartójába egy Silence Magnet
Holdert integráltunk, amely 10 mm üvegvastagságig megfelelő. A szűrőt szilikon elemek választják
el az üvegtől, hogy az eszköz ne adja át a rezgést az akváriumnak. Nagyobb akváriumokhoz az
üvegvastagság 15 mm-ig növelhető (tartozék).
A teljes vízáteresztő teljesítmény kb. 15%-ával rendelkező előkamraszűrő elegendő helyet biztosít
nano akváriumok esetén egy nano fűtőtest vagy bioanyag számára, de nagyobb akváriumok esetén
7
pH vagy hőmérő szondák számára is. A főkamra szűrővatta vagy bármilyen
1
más fajta szűrőközeg számára megfelelő, de szűrőszivacsot is tartalmaz
8
és könnyen levehető. A Comline® Streamfilter 3161 belső szűrőt beépítésre
kész állapotban szállítjuk szűrőanyaggal.

Claude Hug

3161.000

6

Comline® Nanofilter 3161

Szűrő

COMLINE

®

2

édes- és tengervízhez medenceterheléstől függően 30-100 literhez
(szűrő nano akváriumokhoz) vagy 1.000 literig (felületi víz szűrő).
Változtatható szivattyúteljesítmény 250-től 850 l/h-ig.
Áramfogyasztás: 2,5 - 4,5 W, 230 V/50 Hz (115V/60Hz)
Max. merülési mélység: kb. 160 mm
Méretek (h x szé x ma): 115 x 60 x 175 mm
Magnet Holder tartó max. 10 mm-es üvegvastagságig.

3

51,30 €

Design & development

5

4

1 Az elforgatható felületi vízelszívás lehetővé teszi a szűrő elhelyezését az akvárium

bármelyik sarkában. Két része felhelyezhető.

2 Rögzítése szabadalmaztatott Magnet Holderrel max. 10 mm-es üvegvastagságig.
3 Előttkamra Nano fűtő, szondák vagy bioanyag számára.
4 Talaj közeli vizek szűrése (szivattyúteljesítmény 15%-a) a vízoszlopban lévő részecskék felvételéhez.
5 Szabályozható Comline® energiatakarékos szivattyú 250-től 850 l/h-ig változtatható teljesítménnyel,

áramfogyasztás 2,5 - 4,5 W.

6 Főkamra (a szivattyúteljesítmény 85%-a) 250 cm³ szűrési térfogattal, bármilyen fajta, mikro- és

makrovattával, aktív szénnel vagy más szűrőközeggel is utántölthető.

7 A főkamra feletti szűrőtető biztosítja az egyszerű szűrőcserét.
8 A hátsó tető szondák és fűtőtestek számára zárva maradhat.
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impressively
minimalistic

+

Micro wadding, 60 g
0872.010
4,10 €

Quickphos 750 ml
0910.000
24,40 €

Ionic Carbon 300 ml
0950.000
19,30 €

Macro wadding, 250 g
0873.010
6,70 €

Silphos 400 g
0920.000

Filter Carbon
0870.901

40,10 €

7,20 €
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3162
FILTER

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

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

3163
STREAMFILTER
A Comline® Streamfilter 3163 egy propellerszivattyúval üzemeltetett, belső szűrő, amelyet 60 - 400
literes, édes- és tengervízi akváriumokban lehet használni szűrésre és áramlás keltésére talajközeli és
felületi szűréssel. A Turbelle® nanostream® teljesítménye 1.800 l/h; a rögzítés a szabadalmazott Magnet
Holderrel max. 12 mm üvegvastagságig lehetséges. A szivattyú szabályozható melegítővel max.
75 W-ig, TUNZE® Osmolatorral® és további Magnet
Holderrel bővíthető. A Comline® Streamfilter 3163-t
beépítésre kész állapotban szállítjuk szűrőanyaggal
Melegítővel (max. 75 W) bővíthető
direkt a készülékházon, magasabb
és szűrőzsákkal együtt, mely aktív szénhez vagy más
hatékonysági fok és semmilyen
szűrőanyagokhoz alkalmas.
égési veszély az állatok számára.

Felületi elszívás a képződött
hab és hártya
eltávolítására.

Bővíthető®
3155 Osmolator
készülékkel a vízszint
szabályozására.

®

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

Felületi elszívás a képződött
hab és hártya eltávolítására.

Rögzítés szabadalmazott
Magnet Holderrel max.
12 mm üvegvastagságig.

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

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

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

®

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

Szabályozható talaji elszívás
nehezebb üledékhez és
részecskékhez.

Streamfilter pump
3163.200, energia
felhasználás 3,5 W.

Comline® Streamfilter 3163

Comline Filter 3162

60 - 400 literes édes- és sósvizi akváriumok számára ajánlott terheléstől függően.
Teljesítmény: 1.800 l/h
Energia felhasználás: 3,5 W, 230V/50Hz (115V/ 60Hz)
Méret (h x szé x ma): 110 x 90 x 255 mm
Max. merülési mélység: kb. 230 mm
Rögzítés Magnet Holderrel max. 12 mm üvegvastagságig.

60 - 400 literes édes- és sósvízi akváriumok számára.
250 és 850 l/h között változó teljesítmény.
Energia felhasználás: 2,5 - 4,5 W, 230V/50Hz (115V/60Hz)
Méret (h x szé x ma): 110 x 90 x 255 mm
Max. merülési mélység: kb. 230 mm
Rögzítés Magnet Holder-vel max. 12 mm üvegvastagságig.

+
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Bővíthető®
3155 Osmolator
készülékkel a vízszint
szabályozására.

Rögzítés szabadalmazott
Magnet Holderrel max.
12 mm üvegvastagságig.

Szabályozható talaji elszívás
nehezebb üledékhez
és részecskékhez.

3162.000

+

3163.000

72,60 €

Micro wadding, 60 g
0872.010
4,10 €

Micro wadding, 60 g
0872.010
4,10 €

84,80 €

Ionic Carbon 300 ml
0950.000
19,30 €

Quickphos 750 ml
0910.000
24,40 €

Macro wadding, 250 g
0873.010
6,70 €

Macro wadding, 250 g
0873.010
6,70 €

Quickphos 750 ml
0910.000
24,40 €

Ionic Carbon 300 ml
0950.000
19,30 €

Filter Carbon
0870.901

Silphos 400 g
0920.000

Szivacsbetétet
3162.200

Szivacsbetétet
3162.200

Silphos 400 g
0920.000

Filter Carbon
0870.901

7,20 €

Szűrő

COMLINE

®

40,10 €

5,70 €

5,70 €

40,10 €

7,20 €
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COMLINE

®

Praktikus gyorsszűrő
bármely akváriumba…

A Comline® Multifilter 3168 egy 200 - 500 literes akváriumok számára
kifejlesztett mechanikus gyorsfilter, patronos gyorscsere-szűrővel,
Comline® Pump 2000 szivattyúval és Silence Magnet Holder-rel.
A filter mind talaji, mind pedig felületi víz szűrésére képes, a szivattyú
teljesítménye 500 - 2.200 l/h között állítható. Az Osmolator® 3155
készülékkel bővítve a felületi elszívás - szürés tökéletesíthető és egyben
a párolgáskiegyenlítés is megoldható. A gyárilag beépített 0800.010
filter patron helyett használható a szén patron 0800.030 vagy a 870 /
871 utántöltő patron szénnel, Quickphos, Silphos anyagokkal vagy
síma vattával.

Eddig elkerülhetetlen volt az
akvarisztikában a teljes vízcsere
az erős vízszennyeződés miatt.
Azonban napjainkban a különösen
hatékony szűrőegység Reefpack
lehetővé teszi a vízcsere folyamat
minimális időtartamra való
csökkentését, és emellett konstans
vízértéket biztosít az akváriumban.

Csupán két alkatrész kicserelése szükséges (standard elemek) és a
Multifilter egy univerzális belső szűrővé alakítható 1.200 cm³ szűrő
volumennel. A készülék használható mikro és makro vattával,
aktív szénnel vagy bármely más szűrő anyaggal. 200 - 500 literes
akváriumokban fő szűrőként alkalmazható, de kiválóan funkcionál
mellékszűrőként (szénnel, zeolittal stb.) is nagyobb akvárium
komplexusokban. A gépházra tett szilikon ütközők akadályozzák
a vibrálás tovább terjedését az akvárium üvegre.

Comline® Reefpack 100

30 és 100 liter közötti nano tengervízi biotópokhoz.
Az energiafogyasztás csak 7 W minden komponens esetén,
230V/50Hz (115V/60Hz).
• Comline® DOC Skimmer 9001 a hab eltávolításához.
• Comline® Filter 3161 a mechanikai és kémiai szűréshez, minden
típusú szűrőközeggel utántölthető.
• Szűrőszövet 0873.010
• Tartaléktartály 5002.100 13 liter térfogattal a vízállás szabályozásához.
• Magnet Holder 10 mm üvegvastagságig.
Méret (h x szé x ma): 115 x 123 x 215 mm

Comline® Multifilter 3168

édes- és sósvízi 200 - 500 liter volumenű akváriumokhoz ajánlott.
500 - 2.100 l/h között variálható teljesítmény.
Energia felhasználás: 8 - 15 W, 230V/50Hz (115V/60Hz)
Méret Magnet Holder-rel együtt (h x szé x ma): 140 x 110 x 300 mm
Merülési mélység: kb. 270 - 290 mm akváriumban és min.
250 mm alszekrényben
Silence Magnet Holder max. 15 mm üvegvastagságig.
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0100.000

157,00 €

Comline® Reefpack 250

139,50 €

+

Egy sósvízi akváriumban szűrőre, lehabzóra és biológiai know-howra van szükség. Természethez hasonló
körülményeket akkor érünk el, ha az állateledel és adalékanyagok bevitele és kivonása egyensúlyban
tartja magát. Végeredményben a vízbe juttatott, pl. halaktól származó, káros anyagok egy másik
akváriumlakótól, pl. korallok, hasznosításra kerülnek vagy egy technikai berendezés, pl.szűrő, lehabzó,
segítségével kivonásra kerülnek.

Vízcsere ®
a Comline
Reefpack észülékkel:

…univerzális belső szűrő
bármely szűrő anyaggal

3168.000

REEFPACK

Osmolator®

Vízszint-szabályozó két szenzorral, mely beépíthető az
alszekrények filterberendezéseibe, a Comline szűrőkbe vagy
elhelyezhető közvetlenül az akvárium peremére.
Szállítás: beépítésre kész állapotban 12 V, tápegységgel,
adagoló pumpával, elvezető slaggal, Magnet Holderrel
a szenzorok rögzítéséhez.

3155.000

196,00 €

60 és 250 liter közötti tengervízi biotópokhoz.
Az energiafogyasztás csak 8,5 W minden komponens esetén,
230V/50Hz (115V/60Hz).
• Comline® DOC Skimmer 9004 a hab nagy teljesítményű eltávolításához.
• Körkörös áramlás az akváriumban az energiatakarékos szivattyúnak
köszönhetően, melynek teljesítménye 250 és 850 liter/óra között változik.
• Comline® Filter 3162 a mechanikai és kémiai szűréshez, minden
típusú szűrőközeggel utántölthető.
• Szűrőszövet 0873.010
• Tartaléktartály 5002.100 13 liter térfogattal a vízállás szabályozásához.
• Magnet Holder 12 mm üvegvastagságig.
Méret (h x szé x ma): 110 x 180 x 305 mm

0250.000

207,50 €

Comline® Reefpack 500

Filter cartridges, 135 mm
0800.010
12,30 €

Filter Carbon
0870.950

Quickphos 750 ml
0910.000
24,40 €

Cartridge 870
0870.000

22,80 €

Macro wadding, 250 g
0873.010
6,70 €

Silphos 400 g
0920.000

Cartridge 871
0871.000

22,80 €

Sintered Glass Rings, 300 g
0350.165
10,90 €

40,10 €

Szűrő

3168
MULTIFILTER

41,90 €

200 és 500 liter közötti tengervízi biotópokhoz.
Az energiafogyasztás csak 31 W minden komponens esetén,
230V/50Hz (115V/60Hz).
• Comline® DOC Skimmer 9012 a hab nagy teljesítményű eltávolításához.
• Körkörös áramlás az akváriumban az energiatakarékos szivattyúnak
köszönhetően, melynek teljesítménye 500 és 2 100 liter/óra között változik.
• Comline® Multifilter 3168 (patronos gyorsszűrő)
• Osmolator® 3155
• Tartaléktartály 5002.250 27 liter térfogattal az utántöltéshez használt vízhez.
• Magnet Holder 15 mm üvegvastagságig.
Méret (h x szé x ma): 140 x 220 x 415 mm
További TUNZE® termékekkel könnyen kombinálható.

0500.000

589,90 €
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DSKIMMER
OC COMLINE

®

Puhakorall-akváriumokban – pl. hosszú polipú korallokkal és
anemónákkal – az oldott szerves anyagok aránya magasabb lehet,
sőt ez néha létfontosságú.
A DOC Skimmer az ajánlott akvárium térfogathoz
volumencsökkentés nélkül használható.

Közepes érzékenység, 40%-os csökkenés
Közepes organikus érzékenységet leginkább a puha- és kőkorallal
(LPS) berendezett vegyes akváriumok mutatnak, ahol ún. szűrő
állatok és szivacsok is előfordulnak. Az 1.000 literre méretezett DOC
Skimmer a lehabzást ilyen érzékeny élőlények esetén előreláthatólag
a szerves anyagok csupán 40%-án képes elvégezni.
Ez az jelenti, hogy egy 1.000 liter teljesítményű DOC
Skimmer lehabzót kb. max. 600 literes akváriumban
lehet használni.

9001
DOC SKIMMER

2.5W

Minimális érzékenység, nincs csökkenés

Effektív, csendes és egyszerű kezelhetőség, ezek a mai követelmények az akvárium technikával
szemben. Ezen tulajdonságok tüntetik ki az Comline® DOC Skimmer 9001 készuléket, egy „plug and
play” lehabzó 20 - 140 literes sósvízi akváriumok számára. Üzembe helyezéskor semmilyen bonyolult
beállítás nem szükséges, a készüléket az egyik akvárium sarokba installáljuk és a lehabzó már végzi
is dolgát.

Magas érzékenység és nagy terhelés,
70% csökkenés

A nagy halállománnyal rendelkező kőkorall-akváriumok különösen nagy
lehabzó teljesítményt igényelnek. A lehabzónak a kőkorallok számára
biztosítania kell ezt a kiemelkedő tisztaságot átlagon felüli halállomány
okozta terhelés esetén is. A DOC Skimmernek önálló megoldásként
használva meglehetősen nagy teljesítményt kell nyújtania.
Ezért egy 1.000 literes DOC Skimmert kb. max. 300
literes akváriumban ajánlott használni.

28

Főként planktonnal táplált tenyész
akváriumban használt, kontakt
lehabzóként működő Comline® DOC
Skimmer esetén 70% csökkenés
A kőkorall-akváriumok vagy planktonnal táplált tenyészakváriumok
különösen magas tisztasági fokot igényelnek. Ennek előfeltétele a jó
oxigéntelítettség és a tiszta víz.
Az 1.200 literes Comline® DOC Skimmert tehát max. 360
literes akváriumban ajánlott használni.

Lehetséges elhelyezési módok

Magas érzékenység, 60%-os csökkenés

A túlnyomórészt kispolipú kőkoralloknak (SPS) otthont nyújtó
akváriumok különösen magas szintű tisztaságot igényelnek. Nem
rendelkezhetnek említésre méltó foszfát vagy nitrát értékekkel.
Ennek előfeltétele a jó oxigéntelítettség és a nagyon tiszta víz.
A DOC Skimmer készüléket ezekben az akváriumokban önálló
megoldásként is lehet használni.
Az 1.000 liter teljesítményű DOC Skimmer lehabzót kb.
max. 400 literes akváriumban ajánlott használni.

+

Skimmer

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

A Flash Skimming elv biztosítja a TUNZE® lehabzók nagy hatékonyságát.
A proteinben gazdag felületi vizet különösen intenzíven keveri el levegővel a TUNZE® Foamer.
A buborékok képződésekor ezek felületére hulladék anyagok, pl. protein, cellulóz etc. ragadnak és
így keletkeznek a 0,1 - 0,3 mm átmérőjű apró buborékok. A víz-buborék keverék a lehabzó csőben
stabilizálódik, a víz újra kijut az akváriumba, a proteinnel telített buborékok pedig a habedény
reaktorába. A szabadalmazott Anti Overfoaming System közbülső kamrája megakadályozza a készülék
esetleges túlhabzását, és szabályozza a lehabzás mértékét a vízszintnek és organikus terhelésnek
megfelelően. A robosztus felépítésű lehabzókkal ellentétben a különösen nagy hatékonyságot azzal
érik el a „flash skimming” elven alapuló lehabzók, hogy a rövid „utaknak” köszönhetően a buborékokra
tapadt adszorbált anyagok nem válnak le újra, és így nem kerülnek vissza az akvárium vízbe.

215mm

Hogyan válasszuk ki a megfelelő DOC Skimmer?

63mm

110mm

Comline® DOC Skimmer 9001

Ajánlott 20-140 liter tengervízhez.
Merülési mélység: kb. 135 - 155 mm
Habedény volumen: 0,2 literes
Légteljesítmény: ca. 100 l/h
Energia felhasználás: 2,5 W, 230V/50Hz
Méret (h x szé x ma): 110 x 63 x 215 mm
Magnet Holder tartóval max. 10 mm üvegvastagságig.

9001.000
TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

Szivacsbetétet

megakadályozza
a buborékképződést
a lehabzó bejáratási ideje alatt.

9001.200

5,70 €

112,20 €

Comline® DOC Skimmer 9001 DC

Ajánlott 20-160 liter tengervízhez.
Merülési mélység: kb. 135 - 155 mm
Habedény volumen: 0,2 literes
Légteljesítmény: kb. 150 l/h
Energia felhasználás: kb. 5 W (max. 8 W)
Hálózati tápegység: 100-240V / 50-60Hz
Kábel hossza: 3 m a Turbelle® Controllerig
Méret (h x szé x ma): 100 x 63 x 215 mm
Magnet Holder tartóval max. 10 mm üvegvastagságig.

9001.001

157,10 €
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CO9004
MLINE

®

Légszelep és hangtompító
a csendes működés biztosítására.
Habedény 0,2 literes űrtartalommal, magába
foglalja a habreaktort is, könnyen levehető.
Felületi elszívás a képződött hab
és hártya eltávolításához.
Rögzítés szabadalmazott Magnet Holderrel
max. 12 mm üvegvastagságig.
Közbülső vízkamra szabadalmazott
Anti Overfoaming System-mel.

Habedény 0,7 literes űrtartalommal, magába
foglalja a habreaktort is, könnyen levehető.
Légszelep és hangtompító a csendes
működés biztosítására.
Felületi elszívás a képződött hab és hártya eltávolításához.
Közbülső vizkamra szabadalmazott Anti Overfoaming System-mel.
Szilikon ütközők akadályozzák meg a vibrálás tovább
terjedését az akvárium üvegre.

110mm

®

TUNZE Foamer 9004.040,
nagy légteljesítmény, alacsony
energia felhasználás.

+

®

Comline Design: könnyen kezelhető,
elegáns és diszkrét az akváriumban.
Buborékmentes kifolyóvíz.

Comline® DOC Skimmer 9004

Szivacsbetétet

megakadályozza a
buborékképződést a lehabzó
bejáratási ideje alatt.

3162.200
5,70 €
Holiday habedény

A habedény DOC Skimmer 9004
lehabzóhoz megfelelő tömlőcsatlakozóval
és egy 2 m-es szilikontömlővel rendelkezik.
Lényegesen nagyobb mennyiségű
habos víz összegyűjtését teszi lehetővé pl.
vödörben, pohárban, illetve segítségével
közvetlenül a lefolyóba juttatható
a folyadék. Akváriumokhoz nyaralási
időszakban, profi berendezésekhez,
nagyobb akváriumokhoz, stb.

9004.145

38,90 €

12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

Rögzítés szabadalmazott Magnet
Holderrel max 15 mm üvegvastagságig.
A vízkimenetnél megsemmisülnek a buborékok.

9012.000

291,60 €

Holiday habedény

Comline® DOC Skimmer 9012 DC

Akvárium terhelésétől függően
60 és 300 literes akváriumok számára ajánlott.
Merülési mélység: kb. 225 - 245 mm
Habedény volumen: 0,2 literes
Légteljesítmény: kb. 200 l/h
Energia felhasználás: kb. 5 W (max. 10 W)
Hálózati tápegység: 100-240V / 50-60Hz
Kábel hossza: 3 m a Turbelle® Controllerig
Méret (h x szé x ma): 110 x 90 x 305 mm
Rögzítés Magnet Holderrel tartóval max.
12 mm üvegvastagságig.

Akvárium terhelésétől függően
200 és 1.400 literes akváriumok számára ajánlott.
Merülési mélység: kb. 255 - 285 mm
Habedény volumen: 0,7 literes
Légteljesítmény: kb. 450 l/h
Energia felhasználás: kb. 17 W (max. 21 W)
Hálózati tápegység: 100-240V / 50-60Hz
Kábel hossza: 3 m a Turbelle® Controllerig
Méret (h x szé x ma): 140 x 110 x 415 mm
Silence Magnet Holder tartóval max.
15 mm üvegvastagságig.

9004.001

9012.001

190,70 €

+

Comline® DOC Skimmer 9012

9004.000

Comline DOC Skimmer 9004 DC

TUNZE

®

Akvárium terhelésétől függően
200 és 1.200 literes akváriumok számára ajánlott.
Merülési mélység: kb. 255 - 285 mm
Habedény volumen: 0,7 literes
Légteljesítmény: kb. 400 l/h
Energia felhasználás: 13 W, 230V/50Hz (115V/60Hz)
Méret (h x szé x ma): 140 x 110 x 415 mm
Silence Magnet Holder tartóval max.
15 mm üvegvastagságig.

149,10 €

140mm

TUNZE Foamer 9012.040, nagy
légteljesítmény, alacsony energia felhasználás.

Akvárium terhelésétől függően
60 és 250 literes akváriumok számára ajánlott.
Merülési mélység: kb.225 - 245 mm
Habedény volumen: 0,2 literes
Légteljesítmény: kb. 150 l/h
Energia felhasználás: 4 W, 230V/50Hz (115V/60Hz)
Méret (h x szé x ma): 110 x 90 x 305 mm
Rögzítés Magnet Holderrel tartóval max.
12 mm üvegvastagságig.
®

Skimmer

110mm

A Comline® DOC Skimmer 9012 kimondottan 200 - 1.200 literes sósvízi, kevert vagy puhakorallos,
avagy érzékenyebb max. 500 literes kőkorallos reff biotópok számára kifejlesztett lehabzó. A készülék
a TUNZE® Flash Skimming elv alapján működik, miszerint a felületi elszívás során azonnal eltávolítja
a képződött hártyát, így „stand-alone” megoldásként is alkalmazható. A TUNZE® Foamer nagy
mennyiségű, 0,1 - 0,3 mm átmérőjű apró buborékot képez és különösen csendes üzemeltetéskor.
A gépházra tett szilikon ütközők akadályozzák a vibrálás tovább terjedését az akvárium üvegre.
A Comline® DOC Skimmer 9012 beépítésre kész állapotban kerül szállításra, incl. Magnet Holder max.
15 mm üvegvastagságig.

415mm

305mm

90mm

A Comline® DOC Skimmer 9004 kimondottan sósvízi akváriumok számára lett kifejlesztve, max.
250 liter volumenig. A lehabzó a TUNZE® Flash Skimming elv alapján működik; a hatékony felületi
elszívás során eltávolítja a keletkezett hártyát, ezzel alkalmazható „stand alone” megoldásként is.
A TUNZE® Foamer nagy mennyiségű, 0,1 - 0,3 mm átmérőjű apró buborékokat képez és különösen
csendes működéskor. A Comline® DOC Skimmer beépítésre kész állapotban kerül szállításra, rögzítés
Magnet Holderrel max. 12 mm üvegvastagságig.

13W

4W

DOC SKIMMER

9012
DOC SKIMMER

362,20 €

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

A habedény DOC Skimmer 9012
lehabzóhoz megfelelő tömlőcsatlakozóval és egy 2 m-es szilikontömlővel
rendelkezik. Lényegesen nagyobb
mennyiségű habos víz összegyűjtését
teszi lehetővé pl. vödörben, pohárban,
illetve segítségével közvetlenül
a lefolyóba juttatható a folyadék.
Akváriumokhoz nyaralási időszakban,
profi berendezésekhez, nagyobb
akváriumokhoz, stb.

9012.145

68,00 €
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®

Comline DOC Skimmer 9004, nagyon
hatékony, csendes és bevált a piacon.
A levehető postfilter lehetővé teszi a tökéletes, kiegészítő
mechanikai szűrést 300 µm-es nejlon szálakkal és csupán csekély
biológiai hatással. Így nem keletkezik hosszabb tisztítási időközök
esetén nem kívánt tápanyag- és nitrátforrás. Tölthető olyan más
további szűrőközegekkel, mint pl. aktív szén vagy foszfáteltávolító.
Kifejezetten a 9004-hez vagy a piacon kapható,
bármelyik átalakított készülékhez illeszkedő, akril edény.

Alaplemez szilikon talpakkal,
a szűrőben nem ad le rezgést.

9404.000

2

Nagy kapacitású, ø160 mm
habedény, a habreaktort is
magában foglalja, könnyen
levehető.

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

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

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

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

®

TUNZE Hydrofoamer Silence 9410.040 egy speciálisan, fehérje lehabzók számára kifejlesztett szivattyú.
A Hydrofoamer nagy mennyiségű, apró méretű buborékot termel, melyek átmérője 0,1 és 0,3 mm között van.
A 600 l/h légáteresztési teljesítmény csupán 11 W (15 W) energiafelhasználással elérhető, ezzel a levegőgenerátor
kategóriája legjobbjai közé tartozik. A 900l/h vízáteresztő teljesítménnyel egyben biztosítja a vízáramlást az
akváriumból a hableválasztóba.

250,40 €

Container 9404.500

Tartály
változó
vízállású
alszekrényszűrőberendezéshez, a 9004, 9004.001 DC vagy
a piacon kapható, bármelyik megfelelő lehabzó
alacsony vízállás melletti működtetéséhez.
Tartalmaz egy Comline® energiatakarékos szivattyú
900 energiatakarékos szivattyút és egy postfiltert.
Áramfogyasztás: 2,5 - 4,5 W, 230V/50Hz
Méretek postfilter nélkül (h x szé x ma): 190 x 190 x 270 mm

9404.500

3

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

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

Ajánlott max. 250 literes tengeri akváriumokhoz.
Merülési mélység beállítás nélkül 80-250 mm.
Méretek postfilter nélkül (h x szé x ma): 190 x 190 x 330 mm
Vízáteresztő teljesítmény: max. 850 l/h
Légteljesítmény: 150 l/h
Áramfogyasztás: 8,5 W, 230V/50Hz
Habedény űrtartalma: 0,2 liter

1

DOC Skimmer 9410 mint
alszekrény-lehabzó

®

Comline energiatakarékos szivattyú 900, hatékony
energiafelhasználású és 250 és 850 l/h között szabályozható.

DOC Skimmer 9404

+

Egy tengervízi akvárium lehabzása, szűrése, levegőztetése kétségtelenül nem lehetséges áram
nélkül. Azonban annál kevesebb energiafelhasználással, mint a TUNZE® DOC Skimmer 9410 aligha
képes más készülék ezen feladatokat elvégezni, ilyen magas szintű eredménnyel. Az új DOC Skimmer
csupán 11 W (15 W) áramfogyasztással teljesíti mindezt, emellett nem igényel külön beállítást,
különösen csendes, könnyen kezelhető és gyönyörű formatervezésű.

Skimmer

compact

A nano akvarisztikai trend töretlenül folytatódik. Gyakran ezt a fajta akváriumot is már alszekrénnyel
kínálják. Ha felmerül a lehabzó témaköre, akkor számtalan olyan modellel találkozhatunk, amelyek
gyakran túl nagyok, túl drágák vagy túl kis hatékonysággal méretezettek. A motorhajtású lehabzók
területén 1963 óta szerzett tapasztalatunknak köszönhetően négy évvel ezelőtt kifejlesztettük a sikeres
Comline® DOC Skimmer 9004-et, amely nagyon kompakt és minimális helyigénnyel rendelkezik, és 250
literig hatékonyan használható nano akváriumokban. Ezt a modellt most 80 - 250 mm közötti, változó
vízállású alszekrény-szűrőberendezésekben is lehet alkalmazni a speciálisan erre kifejlesztett vödörnek
9004.500 köszönhetően. Ez folyamatos szabályozás nélkül kiegyenlíti a vízállás ingadozásait, és egy
masszív, szabályozható Comline® szivattyút és egy postfiltert tartalmaz, ahogyan mindegyik alszekrény
DOC Skimmer. A Comline® DOC Skimmer 9004 ebben a Container 9004.500 vödörben optimálisan
működik, akárcsak mindegyik átalakított akváriumban. Ezáltal tartalmazza legnagyobb modelljeink
előnyeit – a könnyen levehető habedényt, az Anti Overfoaming Systemt, és a Flash Skimming elv szerint
működik. A DOC Skimmer 9404 compact nagyon egyszerűen telepíthető, szilikontalpai maximálisan
csendes működést biztosítanak és mindegyik nano alszekrény-szűrőberendezésben elférnek.

9410
DOC SKIMMER

11W

8.5W

9404
DOC SKIMMER

Póstfilterzsák

300 µm nylonból, ajánlott
a postfilterhez.

9410.200 15,70 €

124,60 €

DOC Skimmer 9410

Tengervizi akváriumokhoz ajánlott, max. 1.000 literig.
Merülési mélység: 140 - 240 mm beállítás nélkül.
Méret postfilter nélkül (h x szé x ma): 250 x 180 x 415 mm
Vízáteresztő: 900 l/h
Légteljesítmény: 600 l/h
Energia felhasználás:11 W, 230V/50Hz
Habedény volumen: 0,7 liter

9410.000

334,70 €

Anti Overfoaming System három fokozatban:

a buborékokat a habreaktorból.

így a habképzés mértéke csökken.

A vízparaméterek javulása után a lehabzó újra visszatér a normál működéshez.

Tengervizi akváriumokhoz ajánlott, max. 1.200 literig.
Merülési mélység: 140 - 240 mm
Méret postfilter nélkül (h x szé x ma): 250 x 180 x 415 mm
Vízáteresztő: beállítható kb. 1.200 l/h értékig
Légteljesítmény: beállítható kb. 750 l/h értékig
Energia felhasználás: kb. 29 W-ig
Hálózati tápegység: 100-240V / 50-60Hz
Kábel hossza: 3 m a Turbelle® Controllerig
Habedény volumen: 0,7 liter

9410.001

1 Normál habképzés: A hab egyenletesen emelkedik fel a habreaktorban.
2 Overfoaming A: A habképzés emelkedik a felületi feszültség miatt és kivonja
3 Overfoaming B: A habképzés tovább emelekedik, a buborékképzés azonnal leáll,

DC
DOC Skimmer 9410 DC

Hableürítő henger

beépíthető a 9410 DOC Skimmer
készülékekbe. 90° könyökkel
csatlakozáshoz ø40 mm elvezető
csővel szállítva.

9020.140

47,50 €

300 µm nylonból, ajánlott
a postfilterhez.

9410.200
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408,30 €

Póstfilterzsák

15,70 €

TUNZE
12 V
24 V
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PM-MOTOR

9430
9415
DOC SKIMMER
Az 9415, 9430 és 9460 DOC Skimmer lehabzók nagy
teljesítményű, kompakt építésű készülékek, melyek gond
nélkül bármely alszekrény-berendezésbe elhelyezhetők.
A beépített TUNZE® Hydrofoamer 9420.040, 9430.040 vagy
9460.040 egyidőben gondoskodik a habtermelésről és
a vízkeringtetésről. Beépítésre kész állapotban szállítva, való
tartozékokkal együtt.

Skimmer

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

Az új DOC Skimmer 9460 előnyei:

A levehető postfilter a lehabzó vízkimeneténél lehetővé
teszi a tökéletes mechanikus szűrést 300 µm nylonnal és
csekély biológiai hatással. Ezzel elkerülhető bármely nem
kívánatos nitrátforrás képződése, akár hosszabb tisztítási
időintervallum esetén is. Más egyéb szűrő anyagokkal is
tölthető, mint pl. aktív szén vagy foszfát eltávolító.
A Hydrofoamer Silence-nek köszönhetően a levegőgenerátor kategóriája legjobbjai közé tartozik.
A belső henger stabilizálja a habtömeg
emelkedését a lehabzó-házban és ezzel
biztosítja a buborékmentes kifolyóvizet.
Stabil talpazat, amely egyben csökkenti
a vízsebességet is a lehabzó alsó zónájában.

DOC Skimmer 9415

DOC Skimmer 9430

Tengervizi akváriumokhoz ajánlott, max. 1.500 literig.
Merülési mélység: 100 - 200 mm beállítás nélkül
Méret (h x szé x ma): 350 x 300 x 440 mm
Vízáteresztő: 900 l/h
Légteljesítmény: 1.000 l/h
Energia felhasználás: 15 W, 230V/50Hz (15 W, 115V/60Hz)
Habedény volumen: 2 liter
Fedeles habedény méretei: ø215 x 218 mm magasság
A habedényt a levételhez legalább 71 mm-rel meg kell emelni.

Tengervizi akváriumokhoz ajánlott, max. 3.000 literig.
Merülési mélység: 100 - 200 mm beállítás nélkül
Méret (h x szé x ma): 350 x 300 x 490 mm
Vízáteresztő: 1.500 l/h
Légteljesítmény: 1.400 l/h
Energia felhasználás: 24 W, 230V/50Hz (32 W,115V/60Hz)
Habedény volumen: 2 liter
Fedeles habedény méretei: ø215 x 218 mm magasság
A habedényt a levételhez legalább 71 mm-rel meg kell emelni.

9415.000

9430.000
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5 000 liter levegő egy óra alatt
a TUNZE® „High-Performance Automatic
DOC Skimmer” 9460 segítségével!

A TUNZE® cég 1963-ban fejlesztette ki az első sorozatgyártott fehérjehab leválasztót saját szivattyúval
és levegő előállítással. 2005-ben kerültek a piacra az első TUNZE® diszpergátoros hableválasztók
különösen nagy légteljesítménnyel alacsony teljesítményfelvétel mellett.
Ma a tároló szekrény alatti szűrőhöz készült hableválasztóinkat a „High-Performance Automatic DOC
Skimmer” jelzővel illetjük, mivel a minőséget, teljesítményt és kényelmet illetően minden modell
nagyon magas színvonalú. Az új DOC Skimmer 9460 a nagyon kompakt építésmód mellett több mint
5 000 l/óra légteljesítményt és 3 500 l/óra feletti vízteljesítményt nyújt. Probléma nélkül használható
minden szekrény alatti berendezéssel ellátott akvárium esetén, de professzionális berendezésekben
vagy akvárium üzletekben is legfeljebb 6 000 liter vízmennyiségig. A vízállás 150 és 250 mm között
változhat. A TUNZE® Hydrofoamer 9460.040-el működik, amely egyszerre biztosítja a habképzést és
a víz keringetését, és mindezt csak 58 W energiaforgalom mellett.

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

566,60 €

636,70 €

DOC Skimmer 9430 DC

Beleértve er
m
Hydrofoa44
9430.0

9460
DOC SKIMMER

NEW
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• Magas hableválasztó teljesítmény alacsony
energiaforgalom mellett.
• A kimeneti víz teljesen buborékmentes.
• A DOC Skimmer-hez kizárólag kiváló minőségű
anyagokat használnak.
• A bejáratási fázist követően nincs szükség további
beállításra, automatikusan működik egyenletes
teljesítménnyel.
• A szabadalmaztatott Anti Overfoaming System –
túlhabzás elleni rendszer – megakadályozza
a hableválasztó túlhevülését és szabályozza
a habteljesítményt.
• A kimeneti víz energiáját a következőre használják:
a DOC Skimmer két levehető előszűrőt tartalmaz,
amely a 300 µm méretű akril vattaszálaknak
köszönhetően tökéletes mechanikai szűrést
végez. Az előszűrő megtölthető
szűrőközeggel, például vattával, aktív szénnek
vagy foszfát abszorberrel.
• Egyszerű tisztítás: A habtartó és a habreaktor
egy egységet képez.
• Nagyon halk üzem a Hydrofoamer Silence
9460.040-el a speciális szilikon lábaknak
és a nagyméretű levegő hangtompítónak
köszönhetően – a DOC Skimmer 9460 a piac
leghalkabb készülékei közé tartozik.
• A szivattyúhajtás különösen robusztus kialakítása
A diszpergátor és a nagy teljesítményű rotor
egy darabból épült.

DOC Skimmer 9460

Tengervizi akváriumokhoz ajánlott, max. 3.500 literig.
Merülési mélység: 100 - 200 mm
Méret (h x szé x ma): 350 x 300 x 490 mm
Vízáteresztő: beállítható kb. 2.500 l/h értékig
Légteljesítmény: beállítható kb. 1.800 l/h értékig
Energia felhasználás: kb. 38 W-ig
Hálózati tápegység: 100-240V / 50-60Hz
Kábel hossza: 3 m a Turbelle® Controllerig
Habedény volumen: 2 liter
Fedeles habedény méretei: ø215 x 218 mm magasság
A habedényt a levételhez legalább 71 mm-rel meg kell emelni.

Tengervizi akváriumokhoz ajánlott, max. 6.000 literig.
Merülési mélység: 150 - 250 mm beállítás nélkül
Energia felhasználás: 58 W, 230V/50Hz (54 W,115V/60Hz)
Vízáteresztő: 3.500 l/h
Légteljesítmény: 5.000 l/h
Habedény volumen: 7 liter
Méret (h x szé x ma): 558 x 320 x 544 mm
Fedeles habedény méretei: ø320 x 259 mm magasság
A Hydrofoamer Silence 9460.040 működteti.
A habedényt a levételhez legalább 63 mm-rel meg kell emelni.

9430.001

9460.000

728,30 €

2.052,20 €
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A TUNZE Hydrofoamer Silence egy kimondottan TUNZE DOC Skimmer és Master DOC Skimmer
fehérjehab-leválasztó készülékekhez kifejlesztett szivattyú, mely standard diszpergátorként más a piacon
talalható ugyanilyen méretű lehabzóba is beépíthető. Különlegességük a nagy légteljesítményben
rejlik, alacsony energiafogyasztás és kimondottan csendes működés mellett. Motor védőtermosztáttal.
Szivattyú meghajtó: egy részből álló rotor nagy teljesítményű mágnesből, kerámiacsapágy.
Hálózati csatlakozó: 230V/50Hz (115V/60Hz).
A táblázat +/- 15% tolerancia értéket tartalmaz. A lehabzók reaktorától függően változik a teljesítmény,
a vízoszlop ellennyomása alapján.
®

®

Hydrofoamer Silence

Hydrofoamer Silence

A TUNZE® DOC Skimmer 9410 esetében.
Kábel hossza: 2 m
Max. légteljesítmény: 600 l/h
Vízáteresztő: 900 l/h
Energia felhasználás: 11 W (15 W) 600 l/h légteljesítmény esetén
Szivattyú kimenet: ¾” GAS csavarmenet
Szivattyúház szűrőcsővel és hangtompítóval.
Egyéb tartozék: levegő szabályozó, csatlakozó és hangtompító.

A TUNZE® DOC Skimmer 9415 esetében.
Kábel hossza: 2 m
Max. légteljesítmény: 1.200 l/h
Vízáteresztő: 1.000 l/h
Energia felhasználás: 15 W 1.200 l/h légteljesítmény esetén
Szivattyú kimenet: ¾” GAS csavarmenet
Szivattyúház szűrőcsővel és hangtompítóval.
Egyéb tartozékok: csatlakozó és hangtompító.

9410.040

9420.040

158,30 €

195,40 €
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Hydrofoamer Silence

A TUNZE® DOC Skimmer 9460 esetében.
Kábel hossza: 3 m
Max. légteljesítmény: 5.400 l/h
Vízáteresztő: 3.500 l/h
Energia felhasználás: 58 W 5.400 l/h légteljesítmény esetén
Szivattyú kimenet: 1” GAS csavarmenet
Szivattyúház fúvókával és 90°-os szöggel.

9460.040

380,90 €

Hydrofoamer Silence

A TUNZE® DOC Skimmer 9430 esetében.
Kábel hossza: 2 m
Max. légteljesítmény: 1.600 l/h
Vízáteresztő: 2.000 l/h
Energia felhasználás: 24 W (32 W) 1.600 l/h légteljesítmény esetén
Szivattyú kimenet: ¾” GAS csavarmenet
Szivattyúház szűrőcsővel és hangtompítóval.
Egyéb tartozékok: csatlakozó és hangtompító.

9430.040

228,00 €
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HYDROFOAMER
SILENCE DC

DC

WAVEBOX

A Comline® Wavebox 6208 olyan 150 - 800 literes, kisebb és közepes akváriumok számára kifejlesztett
hullámgenerátor, amely könnyen kezelhető, elegáns és kisméretű. A kompakt formatervezésnek
köszönhetően a készülék diszkréten elhelyezhető az akváriumban.
A Comline® Wavebox 6208 Turbelle® nanostream® 6055 szivattyúval működik. Az integrált Magnet
Holderrel könnyen rögzíthető az akvárium bármely pontjára max. 15 mm üvegvastagságig.
A TUNZE® Comline® Wavebox 6214 hullámgenerátor az akvárium formájától és dekorációjától
függően 400 - 1.400 literes akváriumokhoz lett kialakítva. A kompakt kialakítás diszkrét elhelyezést tesz
lehetővé az akvárium egyik sarkában. A Comline® Wavebox 6214 az üzemeltetéshez egy Turbelle®
stream electronic készüléket és egy vezérlőkészüléket használ. A Waveboxon lévő szilikon tömítés
megakadályozza a rezgések átvitelét az akváriumüvegre. Az integrált Magnet Holder lehetővé teszi
az eszköz egyszerű rögzítését az akvárium bármelyik részén 19 mm üvegvastagságig.

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

Hydrofoamer
Wavebox

HYDROFOAMER
SILENCE

Képes-e a Wavebox többszörös hullámképzésre?
Több, mint két méter hosszúságú akváriumok esetében lehetséges a kettős
hullámképzés. Hogy megértsük ezt a fenomént, az egyszerű hullámképzés rezonancia
frekvenciájának kettővel való osztásáról van szó. Ez azonban csak a nagyobb
Wavebox készülékkel lehetséges.
Kompatibilis-e a Wavebox más Turbelle® szivattyúkkal?
A Wavebox Turbelle® szivattyúval felszerelt akváriumokban is kitűnően integrálható.
A Turbelle® köráramlása és a Wavebox hullámverése fedik egymást és egy erősen
pulzáló köráramlást adnak együttesen, mely kedvező pl. a refftetők biótópjai számára.

Egy 2.000 literes akváriumhoz két wavebox, két Wavebox 6214 szükséges. Fontos-e
helyhiány esetén egymás mellé beépíteni a készülékeket?
Két Wavebox problémamentesen elhelyezhető egymással szemben az akvárium egyegy sarkába, ebben az esetben felváltva „dolgoznak”: mialatt az egyik működésben van,
a másik leáll etc. E funkció irányítása a Wavecontroller 7092 készülékbe van beépítve.

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

A szivattyú leáll, a Wavebox
telítődik vízzel, és így az
akváriumban az egész víztömeg
jobboldali irányba terelődik. Ekkor
jobbra sodródnak a korall polipjai.

Comline® Wavebox

Comline® Wavebox 6214

Hydrofoamer Silence 9410.044 DC
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Kivitelezése ugyanolyan mint a Hydrofoamer 9410.040 készüléké.
Tartalmazza a TUNZE® electronic PM-motort és a Turbelle® Controller-t
a teljesítmény beállításához.
Maximális légteljesítmény: 750 l/h 1.200 l/h vízáteresztés esetén az
Energia felhasználás: kb. 29 W
Hálózati csatlakozó: 100-240V / 50-60Hz
Kábelhossz: 3 m a Turbelle® Controller-hez

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

9410.044
Hydrofoamer Silence 9430.044 DC

232,00 €

319,60 €

Kivitelezése ugyanolyan mint a Hydrofoamer 9430.040 készüléké.
Tartalmazza a TUNZE® electronic PM-motort és a Turbelle® Controller-t
a teljesítmény beállításához.
Maximális légteljesítmény: 1.800 l/h 2.500 l/h vízáteresztés esetén az
Energia felhasználás: kb. 38 W (max. levegő nélkül 63 W)
Hálózati csatlakozó: 100-240V / 50-60Hz
Kábelhossz: 3 m a Turbelle® Controller-hez

150 - 800 literes akváriumok számára
Merülési mélység: kb. 230 mm
Energia felhasználás: 10 W
Tápegység: 100-240V / 50-60Hz
Méret (h x szé x ma): 110 x 90 x 255 mm
Magnet Holder tartóval
max. 15 mm üvegvastagság.
A Moonlight Turbelle® irányítja az éjszakai
lecsendesülést a controlleren.

400 - 1.400 literes akváriumokhoz számára
Merülési mélység: 255 - 285 mm
Energia felhasználas: 24 V esetén 26 W
Tápegység: 100-240V / 50-60Hz
Méret (h x szé x ma): 140 x 110 x 300 mm
Silence Magnet Holder tartóval
max.19 mm üvegvastagságig.
A Moonlight Turbelle® irányítja az éjszakai
lecsendesülést a controlleren.

9430.044

6208.000

6214.000

282,10 €

339,40 €
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1989-ben a TUNZE® Aquarientechnik GmbH a gyártók közül elsőként fejlesztett ki CO2 vezérlésű
mészreaktort. A széndioxiddal dúsított víz egy cirkulációs szivattyúval áramlik át a mészkristály
granulátumon. A széndioxid a vízzel reakcióba lép, szénsavvá alakul, és feloldja a kalcium-karbonátot, az
immár kemény víz pedig elhagyja a reaktort. A Calcium Automaták új generációját két készülék alkotja:
A Calcium Automat 3171 megfelelő alszekrény-berendezésekhez és max. 1.200 literes akváriumokhoz
1,85 literes granulátumkapacitással.
Az alszekrény-berendezésekhez és több mint 2.000 literes akváriumokhoz kínált Calcium Automat 3172
a korallfajtától függően 10 literes granulátumkapacitással és rendkívül nagy hatásfokkal rendelkezik.

Valamennyi modell önfelszívó, ami jelentősen megkönnyíti az üzembe helyezést. A vízáteresztő
teljesítményt a granulátum állítja be és ezáltal rendkívül állandó marad az idő folyamán. Valamennyi
készülék felszívja az oldatlan gázokat, és ezért nagyon kevés CO2-t használ fel ehhez a hatásfokhoz.
A 3171 és 3172 modell széles nyílással ellátott tetőt használ, és speciális csatlakozóval rendelkezik
a belső pH szondához.

7

1 Oldatlan gázok újrafelvétele.

6
1

2 A Calcium Automaták központi eleme a keverő pörgettyűvel rendelkező, speciális

kalciumszivattyú, amely rendkívül nagy hatásfokot és CO2 keverést biztosít.

3 Vízbemenet, önfelszívó rendszer.
4 CO2 bemenet.
8

5
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A vízi élethelyből a nitrát és
foszfor eliminálásához a drótalgát
(chaetomorpha) számos tengeri
akvárium utánatermeszti. Az
akváriumban a biológiai egyensúly
fenntartásához elegendő időrőlidőre egy maréknyi algát leszedni –
kitűnő gazdaságos és egyszerű
alternatíva számos vegyszer vagy
gyanta esetén! A TUNZE® ehhez
két speciális reaktort fejlesztett ki,
amelyek a szűrőmedencében
vagy a külső szűrőtechnika nélküli
akvárium mellett kap helyet.
A reaktorban a víz cirkulációja
biztosítja az algakultúra forgását,
és csökkenti a fényforrások számát.
Szállítási terjedelem:
• Reaktor
• 10 W-os
LED eco chic refugium 8831
• Cirkulációs szivattyú
elektronikus
• Szilikontömlők
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Calcium Automat
MAR

3171
3172

CALCIUM
AUTOMAT

5 Nagy granulátumkapacitású, átlátszó reaktor.
6 Csavaros tető – széles nyílás a töltéshez vagy tisztításhoz.
7 Tömítés a belső pH szondához.
8 Vízkimenet akváriumhoz.

4

3
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Calcium Automat 3171

korallfajtától függően
max. 1.200 literes tengeri akváriumhoz.
Áramfogyasztás: 17 W (25 W)
Feszültség/frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábelhossz: 2,2 m
Külső üzemű vagy alszekrényben (ajánlott), önfelszívó
Töltési mennyiség: 1.850 ml, töltés nélkül
Méretek (h x szé x ma): 230 x 150 x 350 mm

3171.000

410,40 €

MAR MAR

Calcium Automat 3172

korallfajtától függően
> 2.000 literes tengeri akváriumhoz.
Áramfogyasztás: 17 W (25 W)
Feszültség/frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábelhossz: 2,2 m
Külső működésű vagy alszekrényben (ajánlott), önfelszívó
Töltési mennyiség: 10 liter, töltés nélkül
Méretek (h x szé x ma): 310 x 250 x 520 mm

3172.000

665,30 €

3181 3182

Macro Algae Reactor 3181

Macro Algae Reactor 3182

3181.000

3182.000

100 és 600 liter közötti akváriumokhoz.
400 és 900 liter/óra közötti átfolyás.
Energiafogyasztás szivattyúval: kb. 18 W
Reaktor mérete (h x szé x ma): 200 x 160 x 400 mm

324,30 €

500 és 1600 liter közötti akváriumokhoz.
1000 és 2400 liter/óra közötti átfolyás.
Energiafogyasztás szivattyúval: kb. 40 W
Reaktor mérete (h x szé x ma): 310 x 250 x 430 mm

616,80 €
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A kompakt formatervezésü és szabályozható TUNZE® vízvisszaforgató szivattyúk sokféle területen
használhatók; szürésre akváriumokban, szobaszökökúthoz, pataképítéshez vagy akár ipari
vonatkozásban. A szivattyúk előállításánál különös hangsúlyt fektettünk a minőségen túl a karbantartási
tevékenységek minimalizálására, éveken át tartó biztonságos üzemeltetés mellett. A szivattyú szigorú
nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően kerül gyártásra.

Mini univerzál szivattyú

Teljesítmény: 150 - 300 l/h
Energia felhasználás: 5 W
Nyomási magasság max.: 0,7 m
Kifolyócső: 16 mm hosszú, ø13/10,5 mm
Feszültség / frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2 m
Szivattyúház mérete kifolyócső és tapadókorongok nélkül:
44 x 43 x 42 mm

5024.040

17,80 €
®

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

SILENCE
Napjainkban meglehetősen sokféle, különböző teljesítményű és formájú univerzális szivattyút kínál
az akvarisztika. Az TUNZE® Silence egyesít magában minden pozitívumot, amit csak egy modern
és erőteljes édes – és sósvízi akváriumhoz ajánlott univerzál pumpától el lehet várni. E szivattyúk
előállításánál különös hangsúlyt fektettünk a minőségen túl az egyszerű karbantartásra, éveken át
tartó biztonságos üzemeltetés mellett. A TUNZE® Silence szigorú nemzetközi biztonsági előírásoknak
megfelelően kerül gyártásra.
Különösen csendes működés, rotor nagy
teljesítményű mágnessel, kerámiacsapágy.
¾” GAS csavarmenet, PVC alkatrészre
csatlakoztatható, mint pl. filter, mészreaktor.
Ergonomikus design.

Szabályozható teljesítmény.

Teljesítmény táblázat Silence szivattyú

A teljesítmény táblázat +/- 10% tolerancia értéket tartalmaz.
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Comline® Pump 900

Teljesítmény: 250 - 850 l/h
Energia felhasználás: 2,5 - 4,5 W
Nyomási magasság: 0,7 m
Feszültség / frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2 m
Méret kifolyócső nélkül: 60 x 60 x 40 mm
Kifolyócső: ø13 mm

0900.000

33,90 €

Teljesítmény: 500 - 2.200 l/h
Energia felhasználás: 8 - 15 W
Nyomási magasság: 0,8 m
Feszültség / frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2 m
Méret kifolyócső nélkül: 78 x 82 x 51 mm
Kifolyócső: ø25 mm

40

2000.000

0

1

2

3

4

5 m3/ó

0

M/m
4

M/m
4

3

3

2

2

1

1

0

Comline® Pump 2000

Vízben és
szárazon is
üzemeltethető.

Négy tapadó korong biztosítja a stabil tartást.
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Vízforgató szivattyú Silence

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

36,60 €

Vízforgató szivattyú Silence

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

86,60 €

Vízforgató szivattyú Silence

Szállítási teljesítmény: 300 - 3.000 l/h
Energiafelhasználás: 16 - 42 W (18 - 47 W)
Nyomási magasság: 3 m, ¾” GAS csatlakozó
Feszültség / Frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2,2 m
Készülékház kifolyócső és tapadókorongok nélkül:
118 x 94 x 75 mm
0

20

40

60

80

100 W

50,70 €

1073.040

146,00 €

Vízforgató szivattyú Silence
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Szállítási teljesítmény: 2.500 - 5.000 l/h
Energiafelhasználás: 38 - 85 W
Energiafelhasználás csatlakozó nélkül: 105 W
Nyomási magasság: 3,7 m, 1” - ¾” GAS csatlakozó
Feszültség / Frekvencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Kábel hossza: 2,2 m
Készülékház kifolyócső és tapadókorongok nélkül:
174 x 113 x 87 mm
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1073.060

181,80 €

Alszekrény
technika

RECIRCULATION
PUMPS

SILENCE
RECIRCULATION
PUMPS

Silence electronic
– elektronikusan vezérelhető
®
a Turbelle Controller-rel

Silence Pro – nagy teljesítmény és csendes működés

A Silence electronic vízvisszaforgató szivattyú egy elektronikusan fordulatszám-vezérelhető szivattyú
biztonsági kisfeszültséggel. A készülék alkalmazható bármely akváriumban és microprocesszor által
vezérelt motorral, valamint egy Turbelle® Controller-rel rendelkezik.
Az elektronikus motor automatikusan igazítja a fordulatszámot a szivattyú terheléséhez, így mindig
a legjobb hatékonysági fokkal dolgozik a lehető legalacsonyabb energiafelhasználás mellett. Elakadás
esetén azonnal lekapcsol a szivattyú, az elakadást okozó probléma elhárítása után a készülék 20
másodperccel később automatikusan újraindul. A szivattyú Fish Care funkcióval rendelkezik, ami azt
jelenti, hogy a készülék nyugalmi állapotában is fordul egyet a propeller 20 másodperces időközönként.

Teljesítmény táblázat Silence electronic
A teljesítmény táblázat /- 10% tolerancia értéket tartalmaz.
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A TUNZE® Silence Pro 1073.110 egy speciálisan, nagy vízoszloppal rendelkező akvárium-szűrőkre
kifejlesztett vízvisszaforgató szivattyú. A pumpa ideális akvarisztikai boltok, állatkertek stb. számára,
illetve otthoni használatra is, ha pl. a szűrőberendezés az akvárium alatt vagy a pincében van
elhelyezve, az akvárium pedig a lakásban.
Magas hatékonysági fok és kívaló minőség egyesül ebben a szivattyúban, mely sok
éven át, állandó üzemeltetés mellett is csak csekély karbantartást igényel. Ez az
univerzális készülék édes és sósvízben egyaránt üzemeltethető merülő szivattyúként
vagy akár akváriumon kívülre is szerelhető.
Nagy teljesítményű mágneses rotor egy
darabból, kerámia csapággyal.

szivattyú

Vízben és
szárazon is
üzemeltethető.

1 ½” GAS csatlakozó, felszerelhető
PVC csövekre, szűrőkre etc.
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Rendkívül hatásos szinkronmotor, mely
védelmet biztosít szárazon való üzemeltetés
és bármilyen jellegű elakadás esetén.

100 W
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Vízforgató szivattyú Silence electronic
Szállítási teljesítmény: 1.100 - 3.000 l/h
által Turbelle® Controller
Energiafelhasználás 10 - 43 W
Nyomási magasság: 3,9 m
¾” GAS csatlakozó
Feszültség / frekvencia: 100-240V / 50-60Hz
Kábel hossza: 3 m
Méret kifolyócső és tapadókorongok nélkül:
118 x 94 x 75 mm

1073.050

A teljesítmény táblázat +/- 10% tolerancia értéket tartalmaz.
M/m
5

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

221,00 €

3
2
1
0

®

52,60 €

0

1

2

3

4

5

170 mm

6

7

8

9

10

11 m3/ó

+

1073.110

380,90 €

160 mm

242 mm

+

Lehetővé teszi a TUNZE tápegységgel való normál üzemeltetést,
áramszünet esetén automatikusan hozzákapcsol egy akkumulátort.

6105.500

Silence Pro

4

A Silence 1073.050 vízvisszaforgató szivattyú elektronikus motorral
működik. A készülék bármely egyenáramú forrásból (elem, szolárcella)
üzemeltethető 10 és 24 V között. A biztonságos csatlakoztatáshoz
ajánljuk a 6105.500 Turbelle® Safety Connectort, mely egy 4A
biztosítékkal rendelkezik. A Safety Connector lehetővé teszi a TUNZE®
tápegységgel való normál üzemeltetést, áramszünet esetén
automatikusan hozzákapcsol egy akkumulátort.
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Stabil elhelyezés a négy
tapadókorongnak köszönhetően.

Teljesítmény táblázat Silence Pro szivattyú

További áramellátás a Silence 1073.050
vízvisszaforgató szivattyúhoz –
Safety Connector

Safety Connector

Alszekrény
technika

Ergonomikus design, kompakt formatervezés.

-

12 - 24 V
Battery

120 mm

1 ½” GAS

Szivattyú ház
1 ½” GAS

a szivattyú Silence Pro 1073.110

1073.114

35,40 €
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BASIC
COMBINATIONS

OUTLETS

A felületi elszívást végző TUNZE® elvezetők a legideálisabbak egy nyomásmentes vízellátás biztosítására.
Kb. 50% felületi és 50% talajvíz kerül elvezetésre. A lefolyókon csak akkora vízmennyiség távozik, mint
amekkora a szivattyú által bejutott az akváriumba. A fénytől védett konstrukciónak köszönhetően,
a lefolyók karbantartást nem igényelnek.
A TUNZE® elvezetők részletes használati utasítással, beépítésre kész állapotban, de be- és kivezető cső
nélkül kerülnek szállításra.
600 l űrtartalom feletti akváriumok esetében két lefolyó rendszer alkalmazása ajánlott. A vízelvezető
oldalon a kereskedelemben szokásos elvezető csövek csatlakoztathatók a kivezető csonkra, mégis
a zaj csökkentése érdekében ajánljuk a 1075/2 TUNZE® lefolyócsövet.
A vízbejuttatáshoz a 1073 -as bevezető cső szettet ajánljuk, mely az alszekrényben található
szivattyúhoz való csatlakoztató slagot is tartalmazza.

Overflow Box

144,60 €

Wall Overflow

Akváriumok oldal- vagy hátfalára
szerelhető, ø43-45 mm üvegfuratokba
építhető lefolyó felületi és talaji
elszívással, kb. 1.500 l/h teljesítménnyel.
Vízkimenet ø40 mm.
Az egyszerű beépítéshez és csendes
működéshez ajánljuk a 1075/2 lefolyócső
garnitúrával való kombinálást.

1076/2

122,20 €

Összekötő cső, csatlakoztató
és lefolyócső

a 1077 lefolyó modellhez, amely tartalmaz
egy 40/50 mm, 1 ¾” csatlakoztatót
az alsó üveglapban lévő kb. ø55 mm
furathoz és a ø40 mm x 1 m csőhöz,
illetve egy ø40 mm x 1 m lefolyócsövet
nemesfém csőbilinccsel. Használati
utasítás nincs mellékelve, így csak
szakember általi beépítés javasolt.

44

40

5

65,30 €
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Silenc

Csatlakozó ø21/25 mm
1001.780
2,30 €
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Lefolyócső

ø40 mm x 2 m speciális
elvezető cső csőbilinccsel
és rögzítő elemmel.

1075/2

48,90 €

Vízbevezető cső szett

1073.000

90,80 €

Outletfilter

Osmolator 3155
®

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

1075.500

9410.200

®
55
Osmolator 31

Silence 1073.040

4 db ø25 mm x 1 m cső,
3 db ø25 mm karmantyú,
7db 90° könyök, csatlakozó slag és
bilincsek.

r 9430

DOC Skimme

1075.500
2x Outletfilter
umhoz:
rjedő akváxri
te
g
ti
a
g
0 mm,
o
50
rf
0 x 400
1.500 liter té
. (h x sz x m) 1.20

73,00 €

várium kb
Standard üvegak mm.
8
ág
gs
gat kb. 160 liter.
üvegvasta
, biztonsági térfo
Vízszint: 150 mm

300 µm nylonból, ajánlott
a postfilterhez.

15,70 €

Szilikon-cső ø22 x 28 mm x 2 m

belső ø25 mm, külső ø27 mm.

a vízvisszaforgató szivattyú és az
akvárium összekötésére. Bármely
alszekrény-szűrőberendezéshez
használható, 100% sósvízálló.

1001.740

1073.200

24,20 €
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Póstfilterzsák
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0 mm,
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122,20 €

Központi lefolyó felületi és talaji
elszívással, kb. 1.500 l/h teljesítménnyel.
Ez a modell belső központi lefolyócsővel
tervezett berendezésekhez használható.
A csomagolásban található egy
csatlakozó elem ø40 mm PVC csőhöz.
A beépítéshez ajánljuk a 1077.100
csavar, cső elem és elvezető cső szettet.

1077.100

Osmola

0/1073.0

tor ® 315

Turbelle szűrőtartozékok cső meghosszabbításához
50 cm-nél magassabb akváriumhoz:

Central Overflow

1077.000

Ez az összeállítás példákat mutat be alszekrény berendezésekre
standard üvegakváriumokkal és TUNZE® alapkomponensekkel
kombinálva. Az üvegtartályban van még hely további
filternek, kálcium-reaktornak, stb.

1073.02

Alszekrény
technika

1074/2

Silence

®

Utólagos beépítésre kifejlesztett lefolyó
felületi és talaji elszívással, kb. 1.200 l/h
teljesítménnyel. A 1074/2 nem igényel
külön furatot, így utólag is könnyen
beépíthető. Vízforgató szivattyú működési
zavara esetén önállóan is működik tovább.
Egy pótlólagos 1001.740 átvezető csővel,
lásd Turbelle® szűrőtartozékok, 1.500 l/h
teljesítmény
lehetséges.
Vízkimenet
ø40 mm. Az egyszerű beépítéshez és
csendes működéshez ajánljuk a 1075/2
lefolyócső garnitúrával való kombinálást.

80 mm

Összeállítás tengervizi
akváriumokhoz

41,50 €

DOC Skimmer 9415/9430
2x Outletfilter 1075.500
1.000 liter térfogatig terjedő akváriumhoz:

Standard üvegakvárium kb. (h x sz x m) 1.000 x 400 x 500 mm,
üvegvastagság 8 mm.
Vízszint: 150 mm, biztonsági térfogat kb. 140 liter.
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OSMOLATOR
nano

OSMOLATOR

®

TUNZE® már 1985-ban feltalálta
a vízutántöltő készüléket az akvarisztika számára. Nem
mindenki látta a nagyszerű ötlet fontosságát, hogy például
érzékenyebb akváriumlakóknak egy konstans ozmotikus nyomásra
van szükségük a sejtjeikben. Az Osmolator® (Osmotic Regulator) könnyen
rögzíthető és minden fontos funkciót magában foglal egyetlen egységben.
A sok éves TUNZE® tapasztalattal kifejlesztett Osmolator® nyújtja Önnek a szükséges
biztonságot és megbízhatóságot. Az Osmolator® tápegységgel, adagoló pumpával,
elvezető slaggal, Controllerrel és Magnet Holderrel a szenzorok rögzítéséhez kerül szállításra.
Önnek csak egy víztartályra és vízre van szüksége.

+

3155.000

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

5002.250

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

Tartalék tartály 13 liter

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

5002.100

Az Magnet Holderrel rendkívül egyszerű rögzítés.

11,00 €

inspannu
kle

voltage —
ow

herheit
Sic
s

20,90 €

herheit
Sic
s

12V

196,00 €

Tartalék tartály 27 liter

27 liter tartály, nagy fedélnyílásnak
köszönhetően könnyen utántölthető
és tisztítható. 600 literes nyitott
akváriumokhoz ajánlott: térfogata
elegendő kb. egy hétre. ø34 x 43,5 cm

100-200 literes akváriumok
számára kifejlesztett,
mikroprocesszor által
vezérelt Controller,
idözitéssel, belsö jumper
segítségével állítható.

voltage —
ow

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

inspannu
kle

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

Osmolator®

l

92,60 €

safety

Vízszint-szabályozó egy szenzorral nano-akváriumok
vagy kisebb volumenű, max. 200 literes
akváriumok számára, beépíthető az alszekrények
filterberendezéseibe vagy elhelyezhető közvetlenül
az akvárium peremére. Szállítás: beépítésre kész
állapotban, 12 V tápegységgel, adagoló pumpával,
3 m elvezető slaggal, Magnet Holderrel (max.
10 mm üvegvastagság) a szenzor rögzítéséhez.

—
ng

Osmolator® nano

3152.000

®

safety

l
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—
ng

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

Adagoló pumpa

Osmolator® készülékhez 3-12 V DC
alacsony feszültséggel, 12 V esetén
4 mm-es slaggal a teljesítmény:
0,9 m - 100 l/h,
1,4 m - 80 l/h,
1,9 m - 58 l/h,
Mmax 3,6 m

A Kit 68 a következőket tartalmazza: Calcium Dispenser
5074, Osmolator® 3155, tartalék tartály 5002.250.

5000.020

0068.000

22,80 €

Calcium Dispenser Kit 68

325,70 €
Vízszelep

Calcium Dispenser

Meszes víz hozzáadás egy másik módszere a kálcium
növelésnek a tengervízi akváriumokban. A kálciumhydroxid egy szeparált tartályban található, mely
az ozmolátor adagoló szivattyújának vízsugarával
kerül feloldásra. A meszes vizet rendszeresen, kis
mennyiségben adagoljuk az akváriumba. A Calcium
Dispenser az adagoló szivattyú és a bevezető cső
közé kerül beszerelésre. A Calcium Dispenser minden
tartalék tartályba beépíthető, a dispenser tartályt
minden 1-2 hétben szükséges kálcium-hydroxiddal
utántölteni. A Calcium Dispenser és a Calcium Automat
jól kombinálható egymással, aminek következtében
mind napközben, mind pedig éjszaka különösen jó
pH-stabilitás érhető el. A csomagolás a következőket
tartalmazza: reaktor, kálcium-hydroxid, tartó elem és
csatlakozó az ozmolátorhoz, max. kb. 1.000 literes
kőkorall-akváriumokhoz ajánlott.
Méret: 350 x 140 mm

5074.000

100,90 €

Calcium-hydroxid 250 g

utántöltő csomag a Calcium Dispenser 5074 készülékhez.

5074.500

11,80 €

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

8555.200

86,90 €

Controlled Power Socket

Az ozmolátorral szállított kisfeszültségű
centrifugális szivattyú e tápegység
segítségével helyettesíthető egy erősebb
szivattyúval. A csatlakozó 230 V max
1.800 W
(115V/900W)
teljesítményű
adagoló pumpákhoz alkalmazható. Pl.
Turbelle® e-jet, Silence 1073.020, 1073.040.

3150.110

68,00 €

+
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Vízszint

12V

WATER LEVEL
ALARM

RO STATION

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

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

Nano RO Station

30-60 liter / nap 40-85 PSI (3-6 bar) és 15-25°C esetén.
A 8515 TUNZE® Nano RO Station egy kompakt,
minőségi fordított ozmózis berendezés, mellyel
könnyen előállíthatunk „tiszta vizet” (RO víz) vasalókhoz,
jégkocka készítéshez, autó akkumulátorhoz, stb. Az
akvarisztikában leginkább a kis és közepes méretű
édes- és sósvízi akváriumokhoz ajánlott, könnyen
kezelhető és a csomagolásban található tartozékkal
közvetlenül felszerelhető bármely csaptelepre.

B = Kiszáradás ellen védő szenzor
„too low” normál vízszint, C alatt, védi
a szűrőberendezést a vízutántöltő
rendszer leállása esetén.

8550.000

255,70 €

RO Ion Exchanger
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Ez a pótlólagos filter beépíthető az RO Station
vízkimeneténél mint vízkeményítő vagy szilikát-szűrő.
A csomagolás tartalmaz 2 csavaros csatlakozó
kupakot az ozmózis berendezés csövéhez és
2 szorítót az RO-Station vízkimenetéhez való közvetlen
rögzítéshez. Különösen ajánlatos a szilikát-szűrőként
való alkalmazása kovasav eltávolításához, ezzel
megakadályozzuk az akváriumban a kovamoszatok
és algák képződését. Közvetítőként egy kevertágyas
ioncserélőt lehet használni, cikkszám: 8550.501.
Az RO-kifolyóvíz kálcium tartalmának növeléséhez
az ioncserélő granulátum helyett a mészgranulátum
Calcium Carbonate 0880.901 is betölthető. Az
RO-kifolyóvíz nagy mennyiségű kálcium-hidrogénkarbonátot vesz fel, a víz keményebbé válik és így
növeljük a karbonát keménységet.

8550.600

Kevertágyas
ioncserélő
8550.501 22,50 €

67,40 €

+

A RO TDS Monitor 8533 pontosan
meghatározza a fordított ozmózis rendszer
vízminőségét. A ozmózis berendezés
vízbemeneténél
és
vízkimeneténél
folyamatosan méri a vezetési értéket ppm
egységben és informál egy esetleges szűrővagy membráncsere szükségességéről.

8533.000

D

E

A

D = Normál vízszint a akvárium.
E = Akvárium túláradása ellen védő
szenzor „too high”, védelmet nyújt pl.
a lefolyó eldugulása esetén.

B

101,70 €

Water Level Alarm

RO Water Controller

A TUNZE® RO Water Controller 8555 egy automata
vízszint-szabályozó a TUNZE® RO Station tisztavíztartályához. A készülék más akváriumi víztartályhoz
is használható, illetve utántöltő automatával
kombinálható. Egy controllert, két szenzort, egy
vízszelepet és egy 12 V tápegységet foglal
magába. A vízszelep szükség szerint kicserélhető
a hálózati üzemeltetéshez való 3150.110
tápegységgel. Ha az RO Water Controller
szenzorainak
pozícióját
megcseréljük,
a 3150.110 tápegységgel és egy szivattyú
csatlakoztatásával kiüríthetjük a víztartályt,
így a készülék használható tartályok
automatikus ürítés-töltéséhez. Két készülék
kombinációjával pedig egy komplett
vízcserélő berendezés építhető.

8555.000

C

C = Másik túláradás ellen védő
szenzor „too high” a filtertartályban,
véd abban az esetben, ha nem kerül
lekapcsolásra a vízutántöltő rendszer.

RO TDS Monitor

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

Akvárium

A = Normál vízszint a filtertartályban.

146,20 €

RO Station

Szűrő

202,00 €

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

7607/2

201,70 €
Vízszint

8515.000

Szenzorfunkciók

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

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

A Water Level Alarm felügyeli a túl nagy víztartalékkal
rendelkező utántöltő rendszerek (Osmolator®) működését és
biztosítja a túláradás elleni védelmet.
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Egy termék lehet „eco”, azaz takarékos, környezetbarát, kedvező áron kínált, és egyúttal vonzó és
„chic”, azaz elegáns. Az édes és sósvízhez kínált, TUNZE® LED lámpák mindkét jellemzőt kiemelkedően
hatékony, tökéletesen megtervezett akváriumizzók formájában egyesítik magukban kifejezetten
méltányos áron.
Az eco chic LED lámpák IP 68 védelemmel rendelkeznek, és tartós működést biztosítanak levegőben
vagy vízben. Speciális gyártási eljárásuk nem csak vízállóságot garantál, hanem lehetővé teszi
a folyamatos víz alatti üzemet is, ami emellett tehermentesíti az akváriumfűtést is. A víz alatti világítás
révén elkerülhető a fényreflexió a víz felületén, ezáltal a fényforrás működése hatékonyabb. Már
teljesen elegendő 1-2 cm-es merülési mélység. A legmodernebb komponensek felhasználásával
olyan kompakt házat fejlesztettünk, amely rugalmasan rögzíthető a Magnet Holderrel.
A biztonságos, kisfeszültséggel történő üzemeltetés garantálja a veszélytelen, villamos veszteség
nélküli, víz alatti alkalmazást.
A beépített túlmelegedés-védelem biztonsági funkcióként szavatolja, hogy a lámpák teljesítménye
kb. 25°C-os hőmérséklettől fokozatosan 10 W-ról 7 W-ra csökken.

NEW

VERSION

Az új fehér LED full spectrumban 76 darab 1 Wattos ultra alacsony áram technológiás LED-ekkel
felszerelt. Hidegfehér, kék LED-ek (450 nm), zöld és piros LED-ek az állítható fényspektrumért a 8 000 és
25 000 K értékhez hasonló hatásért, de akár a teljesen kék fényig is. Legmodernebb komponensekből,
kis méretű elemekből tervezve, a mágnes tartóval bárhol könnyedén rögzíthető. A készülék nemcsak
vízálló, hanem tartós víz alatti üzemeltetésre is alkalmas, mialatt teljesítménye 26 W-ra növekeszik
és ezzel az akvárium fűtése csökkenthető. Különleges újdonság a fényspektrum érintés nélküli
állíthatósága. A mágnes tartó segítségével bármeny fényhőmérséklet beállítható 5.000 K felett. Vízen
kívüli üzemeltetés során az LED bármely fényhőmérsékletnél automatikusan a maximális 14 W-ra
szabályozza teljesítményét. 24 V alacsony feszültség minimalizálja az energia veszteséget.

8811

LED marine eco chic

8821
8831

8811.000

Magnet Holder
max. 12 mm
üvegvastagságig

67,40 €

Hűtőbordák
a hőelvezetés
növelése
érdekében

Készülék ház
korrózióálló
műanyagból

Alkalmas kőkorall akváriumokhoz és édesvízi
akváriumokhoz kb. 60 literig.
30 darab, 840 lm fényáramú, fehér LED-del és 6.500 K
színhőmérséklettel rendelkezik.
Teljes fogyasztása kb. 10 W. A tápegység 100-240V/
50-60Hz. Levegőben vagy vízben helyezhető el.
A termék része a max. 10 mm-es üvegvastagságig
alkalmazható Magnet Holder.
Méretek tartó nélkül (h x szé x ma): 305 x 25 x 13 mm
A lámpa beépített LED izzókat tartalmaz. Az izzók nem
cserélhetők a lámpában.
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Ház fényvisszaverő
fehér belső felülettel
minimális veszteségek
miatt szétszórt fény

67,40 €

Spektrum különösen alkalmas refúgiumnak és
medencének az algák növekedéséhez a tengervízben
és édesvízben.
Teljes fogyasztása kb. 10 W. A tápegység 100-240V/
50-60Hz. Levegőben vagy vízben helyezhető el.
A termék része a max. 10 mm-es üvegvastagságig
alkalmazható Magnet Holder.
Méretek tartó nélkül (h x szé x ma): 305 x 25 x 13 mm
A lámpa beépített LED izzókat tartalmaz. Az izzók nem
cserélhetők a lámpában.

76,60 €

Kiváló minőségű
Osram márkanév
LED-ek

Érintés
nélküli szenzor
a színbeállításhoz

Innovatív rögzítési mód,
diszkrét és rugalmas

LED full spectrum

LED eco chic refugium

8831.000

Moonlight LED
LED PU-gyanta
IP 68 biztonsági
előírásoknak megfelelően

LED white eco chic

8821.000

Hőérzékelők segítik
a teljesítmény
optimalizálását
bármilyen
körülmény
között

Alumínium csökkenti
a hőellenállást

NEW

Max. 60 literes kőkorallos, max. 100 literes puhakorallos
és max. 120 literes édesvízi akváriumok számára
ajánlott. 76 darab 1 Wattos ultra alacsony áram
technológiás LED-ekkel felszerelt. Hidegfehér, kék
LED-ek (450 nm), zöld és piros LED-ek az állítható
fényspektrumért a 8 000 és 25 000 K értékhez
hasonló hatásért, de akár a teljesen kék fényig is.
Kézi beállítás a mágnestartó vagy a Multicontroller
7097 / SmartController 7000 segítségével. Tartósan
használható víz alatt 26 W összteljesítménnyel.
A levegőn a lámpa kb. 10 W értékre szabályozza be
magát. Tápegység 100-240V/50-60Hz, incl. Magnet
Holder max. 12 mm üvegvastagságig.
Méret rögzítő elem nélkül (h x szé x ma): 305 x 25 x 17 mm
A lámpa beépített LED izzókat tartalmaz. Az izzók nem
cserélhetők a lámpában.

8850.000

148,90 €

LED világítás

Megfelelő kőkorall akváriumokhoz kb. 20 literig és
lágykorall akváriumokhoz kb. 40 literig.
15 darab fehér LED-del (6.500 K) és 15 darab, 455 nmes kék LED-del van felszerelve. Ez a kombináció kb.
25.000 K és 470 lm színhőmérsékletet eredményez.
Teljes fogyasztása kb. 10 W. A tápegység 100-240V/
50-60Hz. Levegőben vagy vízben helyezhető el.
A termék része a max. 10 mm-es üvegvastagságig
alkalmazható Magnet Holder.
Méretek tartó nélkül (h x szé x ma): 305 x 25 x 13 mm
A lámpa beépített LED izzókat tartalmaz. Az izzók nem
cserélhetők a lámpában.
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Több mint 15 éve nyújt TUNZE® korallragasztókat kimondottan kőkorallok szaporításához. Az
termékcsalád tagjai az epoxid alapú korallragasztók mellett egy új két komponensből álló ragasztó
a gyorsabb alkalmazás érdekében.
A korallragasztók nem juttatnak semmilyen káros anyagot az akvárium vizébe és megakadályozzák
a fehérje-leválasztók túlhabzását is.

Coral Gum, 112 g

Epoxid alapú ragasztó korallok kövekhez való rögzítéséhez. Pirosan színezett a mészalgákhoz
hasonlóan, kimondottan reffakváriumokhoz ajánlott, de felhasználható üveg, kerámia, fa és
sokféle műanyag ragasztásához.
Tartalom: 112 g

0104.740

13,30 €

Delta Rock

Nagy mélyedéssel rendelkező sarokkő korallok
vagy növények elhelyezéséhez az akvárium
bármelyik sarkában megfelelő magasságban.
A Delta Rock feltölthető homokkal is, ill. mocsári
növények vagy tengervízben mangrovék is
elhelyezhetők benne.
Élőkő funkcióval rendelkező, nagyon porózus
kerámiakő alkotja, és nagy mélyedésekkel
rendelkezik korallok és gyökerek számára.
Lehetővé teszi a nagyon dekoratív beépítést az
akváriumüvegnél. A két erős mágnestartónak
köszönhetően a Delta Rock 12 mm-es
üvegvastagságig megfelelő az akváriumokhoz.
Víz alatt kb. 2,2 kg száraz súlyig terhelhető max.
12 mm-es üvegvastagságig, 15 mm esetén
1 kg száraz súlyig terhelhető.
Méretek (h x szé x ma): kb. 175 x 150 x 225 mm

0104.840

Coral Gum instant, 120 g

113,10 €

A Coral Gum instant egy két komponensből álló ragasztó korallok kövekhez való rögzítéséhez.
Használatkor nem keletkezik semmilyen káros anyag, ragasztó maradék nem kerül az
akváriumvízbe, mégis a Coral Gum instant rugalmas és nagy súlyterhet is kibír.
Tartalom: 2 x 60 g

0104.750

21,70 €

Coral Gum instant, 400 g

0104.760

48,60 €

Coral Rack nano

Kő korallok elhelyezéséhez Nagyon porózus kerámiakő alkotja
Live Rock Function-nel és 6 koralltenyészet számára rendelkezik
mélyedésekkel, valamint Reefl Plugs-szal (kb. ø11 mm).
Megfelelő édes- és tengervízhez. Lehetővé teszi az
akváriumüvegnél történő, nagyon dekoratív integrálást. A két
darab, erős mágnestartónak köszönhetően a Coral Rack nano 15
mm-es üvegvastagságig megfelelő az akváriumokhoz. Víz alatt 1 kg
száraz súlyig terhelhető korallokkal max. 12 mm-es üvegvastagság
esetén. 15 mm esetén csak 0,5 kg száraz súlyig terhelhető.
Méretek (h x szé x ma) kb.: 180 x 60 x 130 mm

0104.800
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63,60 €

Coral Rack long

Kő korallok elhelyezéséhez Nagyon porózus kerámiakő alkotja
Live Rock Function-nel és 8 koralltenyészet számára rendelkezik
mélyedésekkel, valamint Reefl Plugs-szal (kb. ø11 mm).
Megfelelő édes- és tengervízhez. Lehetővé teszi az akváriumüvegnél
történő, nagyon dekoratív integrálást. A két darab, erős
mágnestartónak köszönhetően a Coral Rack long 12 mm-es
üvegvastagságig megfelelő az akváriumokhoz. Víz alatt 2 kg
száraz súlyig terhelhető korallokkal max. 12 mm-es üvegvastagság
esetén. 15 mm esetén csak 0,8 kg száraz súlyig terhelhető.
Méretek (h x szé x ma) kb.: 240 x 100 x 140 mm

0104.820

81,90 €
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A Coral Gum instant egy két komponensből álló ragasztó korallok kövekhez való rögzítéséhez.
Használatkor nem keletkezik semmilyen káros anyag, ragasztó maradék nem kerül az
akváriumvízbe, mégis a Coral Gum instant rugalmas és nagy súlyterhet is kibír. Mind édes-,
mind sósvízben való használatra alkalmas.
Tartalom: 2 x 200 g

CAREMAGNET
Care for your aquarium

A szabadalmazott elvű eltérő hosszúságú műanyag pengéknek köszönhetően
különböző erősségű nyomás keletkezik az üveglapokon, és így a kisebb penge
a makacsabb algák, a nagyobb penge pedig a nagy területen elnyúló algák
eltavolítására tökéletesen alkalmas.
A keskeny konstrukciónak köszönhetően nem érinti sem a növényeket, sem
a korallokat.

A Care Magnet 2014-ben koncepció alapvető újítás volt az akváriumtisztító eszközök tervezésének
területén. Az eszközt egy ergonomikus nyél és hosszú élettartamú, nagy teljesítményű műanyagból gyártott,
speciális műanyag pengék alkotják. A szabadalmaztatott Care Magnet most két új modellel bővült.

A Care Magnet lekerekített, domború akváriumok falán is használhatók.

Miért Care?
Ezen tisztító eszközök semmilyen karcot nem hagynak az akvárium falain. A belső mágnes több mint
3 mm távolságra van az akvárium üvegtől és ezzel a homokszemcsék nem ragadnak a mágnes és
az üveglap közé. A két műanyag penge majdnem olyan jól eltávolítja az algákat, mint egy metál
penge, mégis élettartamuk több hónappal, de akár egy évvel is hosszabb lehet. Az erős mágnes és
a tisztítás során keletkező minimális vízáramlás-ellenállás következtében a mágnes akváriumfalról való
elmozdulása szinte lehetetlen.
Kizárólag üveg akváriumoknál és nagyon régi makacs algás erakódásoknál javasoljuk a nemesfém
pengével való kiegészítést.

A pengék lekerekített sarkaival könnyen át lehet váltani egy másik akvárium
falra, anélkül hogy a szilikon fugákban kár keletkezzen.
A lekapart algák nem oszlódnak szét az akvárium vizében zöld porként, hanem
egybe ragadva tökéletes haleledelként válnak le a falról.

+

Akváriumon belüli kézi lehúzóként is használható.

CAREMAGNET pico

Lényegesen kompaktabb, mint
a hagyományos algakaparó mágnesek.

Care Magnet pico

3 - 6 mm üvegvastagsághoz,
szélesség 40 mm, hossz 81 mm,
magasság: belső rész: 20 mm,
külső rész 17 mm.

0220.006

Care Magnet nano

6 - 10 mm üvegvastagságig,
szélesség 45 mm, hossz 78 mm.
Incl. műanyag pótpenge.

0220.010

19,00 €

Műanyag penge
45 mm, 2 db
0220.156
5,40 €

Műanyag penge
86 mm, 2 db
0220.153
7,10 €

Nemesfém
penge, 3 db
0220.155

Penge szett 86 mm

10,60 €

Filc alátét
ø19 x 38 mm, 2 db
0220.157
2,90 €

nemesfém és műanyag penge.

8,30 €

0220.154

7,20 €

POWERMAGNET

Care Magnet long

10 - 15 mm üvegvastagságig,
szélesség 86 mm, hossz 140 mm.
Incl. egy nemesfém és kettő
műanyag pótpenge.

33,70 €

Care Magnet strong

15 - 20 mm üvegvastagságig,
szélesség 86 mm, hossz 140 mm.
Incl. egy nemesfém és kettő
műanyag pótpenge.
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0220.020

74,80 €

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

0220.025

90,10 €

15 - max. 40 mm üvegvastagság.
Tisztító felület: 59 x 77 mm
Filcbevonattal acryllapokhoz
Magasság: belső fél 18 mm,
külső fél 22 mm

0220.560

258,30 €

Power Magnet 0220.570

Care Magnet strong+

20-25 mm üvegvastagsághoz,
szélesség 86 mm, hossz 140 mm.
Rozsdamentes acélpengével és
két műanyag pótpengével.

Power Magnet 0220.560

100 % rozsdamentes
és formába öntött

Biztosító fonál az egyszerű
eltávolításhoz az akváriumból

Tisztító felületek
könnyen cserélhetők

35 - max. 55 mm üvegvastagság.
Tisztító felület: 115 x 77 mm
Filcbevonattal acryllapokhoz
Magasság: belső fél 26 mm,
külső fél 27 mm

0220.570

553,90 €
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0220.015

CAREBACTER

0220.005

A Care Panes hatékonyan tisztítja az akvárium külső üvegét és minden más üveg-, plexiüveg-, műanyag,
fém- és lakkozott fafelületet, stb. A Care Panes szerves biotenzidek illóolajjal való kombinációja és
egyszerűen és hatékonyan tisztítja az akváriumokat, az akváriumszekrényeket és a megvilágítást.
A Care Panes kímélő alapanyagainak köszönhetően nem jelent veszélyt az akvárium életére; a szert
sikeresen alkalmazzák az egészségügy területén, nyilvános intézményekben és iskolákban. A Care
Panes már igen kis mennyiségben alkalmazva is optimális eredményhez vezet, gyorsan szárad és
nem hagy hátra semmiféle nyomot. Mivel 99,9%-ban természetes anyagokból áll és nagyon kis
mennyiség szükséges csak belőle, a Care Panes minimumra csökkenti a környezetszennyezést.
A Care Panes extrém
hatékony
biotenzideket
tartalmaz, melyek akár 500szor hatékonyabban, mint
a petrolkémia hagyományos vegyi eredetű tenzidei.
A Care Panes nincs ellátva kockázat-megjelöléssel, és
azért fejlesztették ki, hogy csökkentse az allergia kockázatát.
A termék mentes géntechnikailag módosított összetevőktől is.
A permetezéskor keletkező speciális hab csökkenti
az aeroszolképződést, ezáltal a Care Panes
nem lélegezhető be és nem oszlódik el
az egész akváriumfelületen,
mert célirányosan fel lehet
vinni a tisztítandó részre.
A Care Panes teljességgel
környezetbarát, hatóanyagai
megújuló er ő forrásokból
származnak, csomagolása
100%-osan
újrahasznosítható műanyagból áll
és fémmentes.
Tartalom: 500 ml

0220.002

különösen halk akváriumhűtő készülék 5 V kisfeszültségű tápegységgel. Ezenkívül tartalmaz egy rögzítő elemet,
mely bármely max. 25 mm vastagságú akvárium-szegélyre rögzíthető. A berendezés légmozgást generál
a vízfelület felett, meggyorsítja a párolgást és ezzel lehűti az akváriumvizet. Standard akváriumok esetén,
500 literes volumennél 1-2°C lehűtés érhető el. Két teljesítmény fokozat állítható be, szállítás tápegységgel és
univerzális tartóval.
Méret (h x szé x ma): 270 x 100 x 30 mm

7028.900

76,50 €

PVC-cső, ø4 x 7 mm x 3 m

fekete, ajánlott bármely TUNZE® Osmolátorhoz®.

5000.390

5,10 €

PVC-cső, ø4 x 7 mm x 10 m

fekete, ajánlott bármely TUNZE® Osmolátorhoz®.

5000.380

14,50 €

10,40 €

Szilikon cső, ø4 x 7 mm x 5 m

átlátszó, alkalmazható ózonos légszivattyúkhoz is.

7072.200

18,50 €

PVC-cső, ø4 x 6 mm x 5 m

átlátszó, alkalmazható légszivattyúkhoz és
CO2-rendszerekhez is.

7072.300

5,70 €

Védőkesztyű

10 darab egész kart befedő védőkesztyű,
mely ideális az akváriumban végzett
munkákhoz pl.: véd a medúza szerű
állatoktól.

27,40 €

CAREPANES
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TUNZE® Aquawind

0220.510
Univerzális tartó
0102.450

10,60 €

Reef Excel® Lab nitrate test

Gyorsteszt a nitráttartalom édes- és sósvízben,
úgymint ivóvízben való meghatározásához. 100
tesztcsík 10-500 mg/l mérési intervallumban,
sósvíznél 25%-os eltérés lehetséges a 100 mg/l
nitrát alatti értékintervallumban.

7010.000

6,70 €

Cleaning Set

Komplett szett akvárium szivattyúk, szűrők és lehabzók tisztításához.
Tartalom: tisztító kefék és tisztító eszközök különböző méretben,
tisztító kendő, koncentrált citromsav, csepegtetős edény citromsav
oldathoz, DVD karbantártási instrukciókkal a Turbelle® pumpákhoz.

0220.700

79,30 €

38,60 €

Reef Excel® Lab nitrate test

Kolorimetriás teszt nitrát 1-100 mg/l (NO3-)
intervallumban való méréséhez, esetleges nitrit
tartalmat is kimutatja, kb. 110 alkalomra elegendő.

Citric Acid

7011/2

0220.710

65,30 €

Brush set

110 g citromsav a Cleaning 5 részes kefe-szett törölközővel szivattyúk
Set 0220.700 termékhez.
és hableválasztók tisztításához.

9,50 € 0220.500

16,30 €

Akvárium csipesz

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

0220.400

21,20 €
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Tartozékok

A Care Bacter bioaktív szűrőorganizmusok olyan különleges keveréke, amely kifejezetten a tengeri és
édesvízi akváriumok tisztán tartására és az optimális biológiai egyensúly létrehozására szolgál.
A Care Bacter-öt olyan baktériumtörzs alkotja, amely sem patogénnel, sem géntechnikailag
nem módosított (2000/54/EK számú irányelv), és a víztisztítás során kombinálva rendkívül hatékony
együttműködésre képes.
Az egyik baktériumtörzs lebontóként működik, tehát maradéktalanul lebontja az akvárium holt szerves
alkotórészeit (fehérjét → ammóniumot/ammoniákot → nitritet → nitrátot), és emellett szaprofágként
elfogyasztja az ennek során keletkező nitrátot.
Ez a baktérium a foszfátot is lebontja oly módon, hogy felhasználja a foszfort is. Ez rendkívül hatékony
víztisztítást eredményez. A foszfát és a nitrát hiánya megakadályozza az algák szaporodását.
A második baktériumtörzs a vibrio családba tartozó, az akvárium biotópjára rendkívül káros, patogén
baktériumok elpusztítására szolgál. A Care Bacter ezáltal megvédi a halakat, rákokat, korallokat
stb. a patogén csíráktól, és megkönnyíti az élőlények
akklimatizálódását az akváriumban. LPS és SPS fajtájú
kőkorallok esetén a Care Bacter jelentősen csökkenti az RTN
gyors lefolyású szövetelhalás kockázatát. A Care Bacter
jelentősen megerősíti az akváriumban lévő biofilmet, és így
ellátja táplálékkal a korallok és fenéklakó állatok bizonyos
fajtáit. Ennek során a Care Bacter látványos mellékhatást
is eredményez: Az akváriumüveg láthatóan hosszabb ideig
tiszta marad!
A Care Bacter továbbá kerti tavakban is használható, itt 15°C
feletti hőmérsékleten hatékony.
Koncentráció: 109 CFU/g
Tartalom: 40 ml

FILTERMEDIA

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

A kíváló minőségű TUNZE® szűrőpatronok nagy mennyiségű biohulladék felvételére képesek. Tökéletes
előszűrést biztosítanak a külső acrylhálón, 2-5 alkalommal moshatók.
1

Filter cartridges, 75 mm

Tíz szűrőpatron acrylvattával körbetekerve.
Alkalmas a Turbelle® Pot Filter 320 és Cartridge Filter 300
szűrőegységekhez.

Calcium Carbonate

0300.020

0880.901

700 ml doboz

17,90 €

4,50 €

10 x 700 ml doboz
2
3

Filter cartridges, 135 mm

0800.010
3

2
1

0880.900

Öt szűrőpatron acrylvattával körbetekerve. Jó minőségű
akvárium vattából, 2-5 alkalommal mosható. Alkalmas
a Turbelle® e-jet készülékekhez, a Pot Filter 820 és Cartridge Filter
800 szűrőegységekhez, illetve minden Comline® Filter-hez.

5 liter vödör

0880.950

12,30 €

Öt szűrőpatron acrylvattával körbetekerve.
Alkalmas a Turbelle® 1600 és 3200 patronos szűrőkhöz.

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

17,00 €

Foam cartridge és Cartridge filter mat
4

7
5

7

0870.901

2,80 €

7,20 €

10 x 700 ml doboz

Foam cartridge

0870.900

Szivacs szűrőpatron, egymagában vagy a 0800.220 szűrőfilchez.

4,10 €

66,70 €

5 liter vödör

0870.950

Szénfilc patron, 135 mm

41,90 €

Aktívszén acrylvattával kombinálva.

0800.030

6

700 ml doboz

Két szűrőfilc a 0800.140 patronhoz.

0800.140
6

Filter Carbon

Cartridge filter mat
0800.220

5

26,30 €

Filter cartridges, 225 mm
1600.010

4

43,50 €

5,10 €

Szénfilc patron, 225 mm

Aktívszén acrylvattával kombinálva.

1600.030

9,20 €
Quickphos 750 ml

alumínium alapú, gyors hatású foszfát-eltávolító.

0910.000

0873.010

8

9
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Macro wadding, 250 g

Édes-, és sósvízben is használható makrovatta nagyobb méretű
részecskék megszűréséhez, közepes és nagyobb méretű részecskék
szűréséhez. Eltávolítja és megköti a biohulladékokat, mint
növénydarabok, halétel-maradékok stb. Alkalmas Comline® Filterhez,
Turbelle® utántöltő patronokhoz és hagyományos filterekhez is.

Macro wadding, 10 x 250 g
0873.000
9

Silphos 400 g

vas alapú, hosszú távon ható, foszfát és szilikát-eltávolító
magas kötési kapacitással.

6,70 €

0920.000

40,10 €

60,00 €

Micro wadding, 60 g

Édes-, és sósvízben is használható mikrovatta apró részecskék
megszűréséhez. Eltávolítja és megköti a biohulladékokat, mint
növénydarabok, halétel-maradékok stb.
Alkalmas Comline® Filterhez, Turbelle® utántöltő patronokhoz és
hagyományos filterekhez is.

0872.010

Ionic Carbon 300 ml

4,10 €

Micro wadding, 10 x 60 g
0872.000

36,90 €

Micro wadding, 5 kg zsák
0872.050

78,30 €
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színezőanyagok és szerves alkotóelemek eltávolítására
szolgál, megakadályozza a nitrát- és foszfátképződést,
stabilizálja a pH-értéket. Azonnal felhasználható,
nylontasakba csomagolva.
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UNZE

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

E-Mail: info.deutsch@tunze.com

www.tunze.com
Az itt megadott árak a gyártó által ajánlott árak, EUR-ban értendők és 27% ÁFÁ-t
tartalmaznak. Ármódosítás és technikai változtatások jogát fenntartjuk.
TUNZE® Aquarientechnik GmbH
Seeshaupter Str. 68
82377 Penzberg – Németország
Tel 0049 8856 2022
Fax 0049 8856 2021

