
Inhoud Co flessen staan onder hoge druk (60 bar). 4. Installatie en aansluiting Het benodigde aantal bellen per minuut hangt af van bijv.2

de beplanting, de beweging  van het water, het 
1.      Inleiding oppervlakte, het volume etc. Een eenvoudige stelregel is:De cylinder mag enkel door zorgvuldig opgeleid personeel 
2. Veiligheidsvoorschriften voor kooldioxide (CO ) waterinhoud in liters x ºdKH / 50 = worden gevuld. 2

aantal bellen per minuut flessen
3. Werking van de HS aqua Professional CO  Set 2 Explosiegevaar bij onzorgvuldig gebruik. Vullen, opslag 2

4.3.  CO  max/ mix reactorof verwijdering van de cylinder kan leiden tot de dood, 24. Installatie en aansluiting
lichamelijk letsel en/of persoonlijke schade. De CO  max/ mix reactor (7) is het laatste onderdeel van     4.1  CO  drukregelaar 22

het CO  systeem. De reactor zorgt ervoor dat het     4.2  CO  2-in-1 bellenteller & terugslagventiel 22

Stel een onder druk staande cylinder niet bloot aan toegevoerde CO  wordt opgelost in het aquariumwater.    4.3  CO  max/ mix reactor 22

temperaturen boven de 54 ºC (130 F). Het  aquariumwater komt via een aftakking in de uitgang 5. Verzorging en onderhoud
van de filter of circulatiepomp de reactor binnen. In de      5.1 Vervangen van de CO  fles2

Laat de cylinder niet in een afgesloten voertuig achter. reactor (7) wordt het toegevoerde CO  vermengd  met2     5.2  Bij niet gebruik
Door oververhitting kan de cylinder exploderen. het aquariumwater. Plaats de reactor verticaal. Sluit de      5.3 Terugslagventiel controleren

CO  slang van de CO  fles aan op de bovenkant van de      5.4  Reinigen van de CO max/ mix reactor 2 22 Inhaleer het gas niet - gevaar voor gezondheid!
reactor. Sluit de uitgang van de slang van de filter of 6. Technische gegevens hervulbare CO  fles2

circulatiepomp aan op de zijkant van de reactor. Sluit 7. Technische gegevens drukregelaar
Niet voor menselijke consumptie.

daarna de uitgang boven op de reactor aan op een slang 8. Uitbreidingsmogelijkheden
die naar het aquarium terug loopt. 9. Opheffen van storingen

Bescherm de cylinder tegen zonlicht. 
10. CO  gehalte bepalen2

5. Verzorging en onderhoud11.    Onderdelen en accessoires Stel de cylinder niet bloot aan roestige materialen en maak 
niet schoon met bijtende schoonmaakmiddelen.

5.1 Vervangen van de CO  fles2

Sluit het flesventiel en neem de eventuele restdruk weg 
Verander niets aan de cylinder.

door het naaldventiel te openen. Het naaldventiel daarna 
4.1. CO drukregelaar2 sluiten. De drukregelaar van de CO  fles afschroeven en op2Het afsluitventiel met kraan mag alleen door Plaats de hervulbare CO fles (2) in het voetstuk (1). Haal 2 de gevulde fles CO  schroeven. De fles openen en het aantal 2gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd en of de beschermkap van fles. Zet de drukregelaar (3) op de 

bellen opnieuw instellen. worden verwijderd. fles en draai deze met de hand aan zodat deze goed op de 
Opgelet: Het vullen van hervulbare CO  flessen is 2fles zit. Daarna met een steeksleutel voorzichtig 
uitsluitend toegestaan door geautoriseerde CO  vulstations!2Controleer de O-ring en vervang deze bij twijfel of aandraaien. Let op dat de afsluitingsring goed op de plaats 

1.Gebruiksaanwijzing voor beschadiging onmiddellijk. zit.
   HS aqua Professional CO Set 22 5.2 Bij niet gebruik

Het naaldventiel dient uitsluitend voor de fijne afstelling Houd de cylinder buiten bereik van kinderen. 4.2. CO 2 in-1 bellenteller & terugslagventiel2
Deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen en goed van het aantal bellen. Om de CO  toevoer langere tijd uit te2Plaats de 2-in-1 bellenteller & terugslagventiel (6) tussen 
bewaren. Door vakkundig gebruik en onderhoud zorgt u schakelen moet het flesventiel altijd gesloten worden. AlsIndien u de cylinder niet meer gebruikt, verwijder deze de drukregelaar (3) en de max/mix reactor (7). Zorg dat 
met de HS aqua Professional CO  Set 2 op eenvoudige 2 de fles langere tijd niet gebruikt wordt, dient de verantwoordelijk. Neem contact op met uw plaatselijk het terugslagventiel in de juiste stroomrichting wordt 
wijze voor een betrouwbare en gelijkmatige toevoer van drukregelaar van de fles te worden afgeschroefd.gezag voor informatie over verwijdering en recycling geplaatst. Het terugslagventiel kan ook op een ander plaats 
CO . Met CO -bemesting groeien aquariumplanten beter,2 2 in de slang worden aangebracht, maar hoe korter de 
waardoor een beter zuurstofgehalte in het aquarium wordt 5.3 Terugslagventiel controleren3. Werking van de HS aqua Professional CO Set 22 afstand tussen de drukregelaar en het terugslagventiel, des 
bereikt. Dit is van belang voor een gezond milieu en een Het terugslagventiel dient regelmatig gecontroleerd te De CO  drukregelaar reduceert de druk van de fles. Met te sneller en eenvoudiger kan het aantal bellen worden 2

goede gezondheid van de vissen. worden omdat er deeltjes zich kunnen afzetten op de het precisie naaldventiel kan de CO  zeer exact en ingesteld. Met de  bellenteller  kan het gehele CO systeem2 2

afdichtingvlak en daardoor het ventiel niet meer voldoendeeenvoudig worden gedoseerd. De CO  max/ mix reactor worden afgesteld. CO  stroomt door de bellenteller en 2 2
werkt. Bij twijfel het terugslagventiel vervangen.

zorgt voor een effectieve oplossing van CO  in het produceert afhankelijk van de hoeveelheid gas meer of 22.Veiligheidsvoorschriften voor kooldioxide (CO )2 minder gasbellen. De gasbellen die binnen één minuut aquarium. Een terugslagventiel beschermt de drukregelaar 
5.4 Reinigen van de CO max/ mix reactor   flessen 2ontstaan  staan in verhouding tot de hoeveelheid tegen eventueel terugstromend water. Met behulp van een 
Voor het reinigen van de reactor (7) dient de reactor te toegevoegd CO  Door te draaien aan het naaldventiel CO  test kan het CO  gehalte in het aquariumwater direct 2 .2 2Kooldioxide (CO ) worden los gekoppeld van de pomp en de CO slang.2 2verandert de hoeveelheid gas en het aantal bellen. Na afgelezen worden. Door middel van een pH- en KH-

UN-nr. 1013, klasse 2, nr. 2A Haal de reactor uit het water. Laat het water uit de reactor iedere afstelling is het wel aan te raden telkens enkele meting kan het CO  gehalte worden berekend aan de hand 2ADR/RID/GGVES/ EINECS 2046 969 lopen en schroef de onderkant van de reactor los. Let op de minuten te  wachten, omdat de stroom CO  door de teller 2van de tabel “Optimaal CO  bereik in een planten-2 afsluitring in de deksel. 
enige tijd nodig heeft om constant te worden. aquarium”. Z.o.z.
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Haal het binnenwerk met een draaibeweging uit de 
reactor en maak alle onderdelen schoon met water en spons. 
Plaats alle onderdelen weer in omgekeerde volgorde terug 
en sluit de reactor weer aan.

6. Technische gegevens hervulbare CO  fles2

Inhoud : max. 500 g CO2

Gewicht van de lege fles: Zie stempel op de fles.
Druk kamertemperatuur: ca. 60 bar
Proefdruk: ca. 250 bar
Flesventiel met barstveiligheid
Schroefdraad: W21,8 x1/14” 
TUV stempel: zie stempel fles
Keuring: door technische keuringsdienst om de 10 jaar

9. Opheffen van storingenBelangrijk: Bij een te hoge temperatuur respectievelijk te
 hoge druk barst de barstzekering van het flesventiel en kan 

Storing: Bij de schroefverbinding van de drukregelaar enhet CO -gas uit de fles stromen. Het repareren van CO2 2
2

 de CO  fles is een zacht gesis te horen.flessen is uitsluitend toegestaan door geautoriseerde CO -2

Oorzaak: Drukregelaar is niet goed op de fles gemonteerd./vulstations!
O-ring is defect.
Oplossing: Drukregelaar opnieuw installeren en recht op 7. Technische gegevens CO drukregelaar2

de fles zetten./ Dopmoer goed aandraaien./ Nieuwe 
O-ring.Flesdruk drukregelaar: 0-250 bar

Werkdruk drukregelaar:  0-6 bar, instelbaar.
Storing: Geen bellen meer in de reactor.Aansluiting voor slang: 4/6.
Oorzaak: CO  fles leeg. / Naaldventiel gesloten./ Lekkage 2Precisie naaldventiel met edelstaalnaald en fijne schroef-
slangverbindingen./ Werkdruk te laag.draad.
Oplossing: CO  fles vervangen./ Naaldventiel openen./2

11. Onderdelen en accessoiresSlangverbindingen controleren./ Werkdruk op ca. 1 bar 8. Uitbreidingsmogelijkheden
instellen.

0029310 HS aqua Professional CO Set 12De HS aqua Professional CO  Set 2 is gemakkelijk uit te 2

Storing: De CO  bellen stijgen niet meer ongehinderd 0029320 HS aqua Professional CO  Set 22 2breiden met een tijdklok. Hierdoor wordt de toevoer van 
door de reactor naar boven. 0029322 HS aqua CO Drukregelaar met magneetventielCO  's nacht uit te schakelen, omdat planten 's nachts geen 22

Oorzaak: Opeenhoping van vuil./ Algen in de reactor. 0029312 HS aqua CO DrukregelaarCO  verbruiken. Zo wordt het CO  gespaard. Plaats de 22 2

Oplossing: Reactor goed reinigen. 0029314 HS aqua CO  Diffusorstekker van het magneetventiel in de tijdklok en vervolgens 2

0029324 HS aqua CO  2-in-1 Bellenteller & Terugslagventielin het stopcontact. Stel de juiste tijd in en controleer het 2
10. CO  gehalte bepalen2aantal bellen. 0029326 HS aqua CO Max / Mix Reactor2

0029318 HS aqua CO Slang 2 meter2Omdat het CO  gehalte, de carbonaathardheid (KH) en de 2De HS aqua Professional CO  Set 2 is via de HS aqua 2 0029328 HS aqua Aluminium CO  Cylinder 300 g2pH- waarde in een bepaalde verhouding tot elkaar staan, pH-Controller met elektrode (art.nr. 0029050) volledig 0029330 HS aqua Aluminium CO  Cylinder 500 g2kan het CO -gehalte van het water op de volgende manier 2automatisch regelbaar en kan zo voor een optimale en 0029332 HS aqua Verstelbaar Voetstuk voor CO  Cylinders 2worden berekend.  Meet de carbonaathardheid van hetconstante pH-waarde in het aquarium zorgen zonder 
0029050 HS aqua pH-Controller met elektrodeaquarium water , lees in de tabel bij het gewenste Coschommelingen. Het magneetventiel wordt op de stekker- 2

gehalte passende pH-waarde af. Deze pH waarde +/- 0,1 doos van de controller aangesloten en vervolgens op de 
0029300 HS aqua CO   Starter Set2dient u in te stellen door het juist afstellen van het aantal juiste pH-waarde ingesteld. De pH-Controller zal nu geheel 
0029302 HS aqua CO   Starter Set Refill (navulfles)2bellen.automatisch de pH-waarde in het water regelen. Voor meer 
0029304 HS aqua CO   Starter Set Diffusor2informatie hierover, zie de gebruiksaanwijzing van de 

Voorbeeld: carbonaathardheid 4ºd, aanbevolen pH 7.0 +/- 0,1HS aqua pH-Controller.
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Tabel: optimaal CO2 bereik in een plantenaquarium

Teveel CO2
Optimaal

bereik
te weinig CO2

Water harder

maken

KH\pH 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0

0.5 15 9.3 5.9 3.7 2.4 1.5 0.93 0.59 0.37 0.24 0.15

1.0 30 18.6 11.8 7.4 4.7 3.0 1.86 1.18 0.74 0.47 0.30

1.5 44 28 17.6 11.1 7.0 4.4 2.8 1.76 1.11 0.70 0.44

2.0 59 37 24 14.8 9.4 5.9 3.7 2.4 1.48 0.94 0.59

2.5 73 46 30 18.5 11.8 7.3 4.6 3.0 1.85 1.18 0.73

3.0 87 56 35 22 14 8.7 5.6 3.5 2.2 1.4 0.87

3.5 103 65 41 26 16.4 10.3 6.5 4.1 2.6 1.64 1.03

Optimaal

hardheidsbereik

4.0 118 75 47 30 18.7 11.8 7.5 4.7 3.0 1.87 1.18

5.0 147 93 59 37 23 14.7 9.3 5.9 3.7 2.3 1.47

6.0 177 112 71 45 28 17.7 11.2 7.1 4.5 2.8 1.77

8.0 240 149 94 59 37 24 14.9 9.4 5.9 3.7 2.4

Ontharden van
het water wordt

aanbevolen

10 300 186 118 74 47 30 18.6 11.8 7.4 4.7 3.0

15 440 280 176 111 70 44 28 17.6 11.1 7.0 4.4

20 590 370 240 148 94 59 37 24 14.8 9.4 5.9

CO2-gehalte in mg/l, carbonaat hardheid in ºdKH


