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Beste aquariumliefhebbers,
EEN aquariumhandboek in plaats van vele verschillende
brochures – Dat was het doel uit, onder andere, duurzaamheidsredenen. Mijn eigen aquarium thuis heb ik voorzien
van JBL LED lampen en ik ben helemaal enthousiast! Eindelijk was het moment daar waarop onze researchafdeling
een volspectrum ledtechnologie heeft kunnen ontwikkelen
die perfect functioneert voor aquariumplanten. Tenslotte is
niet elke led geschikt voor de toch wel specifieke eisen van
onze aquaria: Als meetwaarde hebben wij in de wetenschap de PAR-waarde gevonden die laat zien in hoeverre
een led licht produceert dat voor planten beschikbaar is.
Zo herkennen we direct of een led ook voor plantengroei
zorgt. Ik wens ons allemaal nog heel veel plezier met onze
fantastische hobby… de aquaristiek!

Hartelijke groeten,

Roland Böhme

Het succesverhaal van JBL
Van een dierenspeciaalzaak van 30 m2 tot een wereldwijdbekende specialist op het gebied van
de aquaristiek.
In 1960 begon alles met een klein speciaalzaakje voor dierenliefhebbers
van 30 m2 in Ludwigshafen dat Joachim Böhme, van beroep drogist en afkomstig uit Dresden, opende om zo van zijn hobby zijn beroep te maken.
Zijn liefde voor dieren, zijn witte laboratoriumjas, zijn vriendelijke omgang
met mensen en zijn deskundigheid zorgden al gauw voor succes. Het bedrijf
groeide en het dierenwinkeltje van weleer is inmiddels een siervisgroothandel geworden. Toen op steeds grotere schaal visziektes de kop opstaken,
greep Joachim Böhme terug op wat hij tijdens zijn opleiding tot drogist had
geleerd en ontwikkelde een bijzonder afdoend middel tegen ectoparasieten
dat hij Punktol noemde.
Tot op heden heeft JBL, onder leiding van Roland Böhme, zoon van de oprichter, het assortiment producten voor toepassing in de aquaristiek, terraristiek en tuinvijvers uit weten de breiden tot meer dan 1.000 producten.
De onderneming wordt nu in maar liefst 65 landen gezien als één van de
meest vooraanstaande fabrikanten van deze producten ter wereld. In de modernste productie- en vulinstallaties worden de JBL producten in Neuhofen
geproduceerd en in de verpakkingen gevuld waarin ze op de markt worden
aangeboden. Op het meer dan 12.000 m2 grote bedrijfsterrein bevindt zich,
behalve de productie-inrichtingen en het in 2008 voltooide, 6.500 m2 grote
logistiek centrum ook het onderzoekscentrum. Hier worden een groot aantal
volledig ingerichte aquaria en terraria op lange termijn onderhouden om alle
producten onder praktijkomstandigheden te kunnen testen. Om de in het
bedrijf gedane metingen op hun waarde te toetsen, werkt JBL al geruime
tijd samen met een aantal gerenommeerde wetenschappelijke instituten in
Europa, onder andere met het in Kiel gevestigde Leibnitz instituut voor marine wetenschappen (IFM-Geomar), met de faculteit voor meet- en lasertechnologie van de universiteit van Ulm en met het Huis van de Zee in Wenen.
Behalve met behulp van de gebruikelijke experimenten en proeven in het
bedrijfslaboratorium verdiepen de biologen van JBL hun kennis van de leefgewoontes van „hun” dieren ook al vele jaren gedurende de door JBL speciaal voor dit doel in de streken van herkomst van de dieren georganiseerde
expedities en workshops. Onderwerpen als natuurbescherming en een verantwoorde omgang met het milieu nemen bij JBL eveneens een belangrijke
plaats in. Met behulp van een fotovoltaïsche installatie op de daken van de
bedrijfsgebouwen is JBL in staat de voor de fabricage benodigde stroom zelf
op te wekken. Al vele jaren steunt JBL het SHARK PROJECT, de grootste
internationale organisatie voor de bescherming van haaien, omdat haaien
helaas door toedoen van de mens bijna zijn uitgestorven.
Wat aquariumliefhebbers aan JBL bijzonder
waarderen is de kwaliteit van de producten
en de innovaties die JBL aan de lopende band
op de markt brengt. Het commentaar van Dr.
Rainer Keppler, hoofd van de afdeling Reseach
en Ontwikkeling van JBL, hierop: „De beste
ideeën zijn niet van ons! Het zijn de eigenaren van tuinvijvers en verkopers die ons bellen
om ons van een idee op de hoogte te stellen.
Wij hoeven dan alleen nog maar te proberen
om de vaak geweldige ideeën met behulp van
onze vakkennis voor een redelijke prijs te realiseren.“
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Overal waar dit icoon te vinden is vindt u online
aanvullende informatie met betrekking tot het
thema in de JBL Themawereld Aquarium.
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www.jbl.de
Wees erbij!
Beleef JBL live – dichterbij kunt u niet
komen! We berichten over beurzen,
delen belangrijke wetenswaardigheden en wisselen met u van gedachten. Het JBL deskundigenteam
verheugt zich op uw vragen en suggesties. Daarnaast bieden wij u talrijke activiteiten en evenementen, die u
niet wilt missen. Duik met ons onder
in de wereld van JBL!

mijnJBL

Mediatheek

Wordt onderdeel van de wereld van JBL. Hier ontvangt u informatie rondom uw
hobby en favoriete JBL producten. Mis geen enkele actie, zoals bijvoorbeeld de
JBL adventskalender of de jaarlijkse fanmeeting. Door u aan te melden heeft u
de kans hieraan deel te nemen. U ontvangt daarnaast ongelimiteerde toegang
tot aanvullende informatie, contact met het JBL deskundigenteam en andere
nuttige informatie, zoals de JBL catalogus, de nieuwsbrief en de kalender.

ALLE informatie in een oogopslag – het is niet meer nodig om her
en der stukjes informatie over een product bij elkaar te zoeken! Hier
vindt u niet alleen video’s en gebruiksaanwijzigingen, maar ook verdere nuttige informatie en producttesten als ook persinformatie betreffende het gewenste product.

Nieuwsbrief

Laboratorium / Calculator

Geen nieuwtje meer mislopen en gratis aanvullende informatie rondom uw hobby en de producten van JBL. Meldt u zich vandaag nog
aan!

Probleemoplossingen voor aquaria en vijvers. Van algenproblemen
tot de diagnose van visziekten tot aan de evaluatie van wateranalyses. Wij helpen u met advies en online analyses om uw problemen op
te lossen en uw vragen te beantwoorden.

Blog

Catalogi / Handboeken

U wilt graag van de wetenswaardigheden rondom uw hobby op de
hoogte zijn of een kijkje nemen achter de schermen bij JBL? Ons
deskundigenteam zal u regelmatig voorzien van informatie, tips en
overige wetenswaardigheden die u op geen enkele verpakking of
product vindt. Grijp de mogelijkheid aan en praat over controversiële
onderwerpen of stel brandende vragen. Beleef het deskundigenteam
van dichterbij dan ooit tevoren.

Download de JBL catalogus en handboeken hier als pdf-bestand. Zo
heeft u steeds alle informatie bij de hand. U kunt de catalogus en de
handboeken op uw computer opslaan en in zijn geheel of gedeeltelijk
printen. Hier vindt u afbeeldingen en productbeschrijvingen van ALLE
JBL producten en productbeschrijvingen betreffende aquarium, terrarium en tuinvijver in een overzichtelijke vorm met talrijke aanvullende informatie met betrekking tot uw hobby.

Expedities, Workshops & Reisverslagen

FAQ

JBL organiseert jaarlijks expedities naar de landen van oorsprong van
siervissen en terrariumdieren teneinde informatie over de leefomgevingen en observaties betreffende de leefwijzen uit de eerste hand te
kunnen ervaren. Naast het JBL onderzoeksteam kunnen ook natuurliefhebbers met deze expedities meereizen. Naast een goede lichamelijke conditie dient tevens een levendige belangstelling voor de natuur
aanwezig te zijn, daar deze expedities bepaald geen wellnessvakanties
zijn, maar echte natuurreizen waarbij de omstandigheden vaak meer
dan landelijk te noemen zijn. Iedereen die graag eens deel zou willen
nemen moet een aanmeldformulier voorzien van foto aan JBL opsturen. Deze aanmeldformulieren zijn bij de aankondiging van de komende
JBL expeditie te vinden.

Er zijn veel vragen die dermate interessant zijn dat we deze graag met
iedereen delen. Om deze reden hebben we de rubriek FAQ (frequently asked questions / veel gestelde vragen) in het leven geroepen,
waarin u door middel van een trefwoord of alfabetisch naar uw vraag
kunt zoeken.
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Klantenservice
Wanneer u vragen heeft aangaande een JBL product of uw hobby
staat het JBL deskundigenteam met persoonlijk advies voor u klaar
in het customer service centrum. Vaak kan een probleem al worden
opgelost met een mailtje.

Welk type aquarium past bij u?
Voorstellen en concrete instructies voor verschillende aquariums

Een jungleaquarium

8-13

Een goudvisaquarium

20-25

Een riftaquarium

14-19

Een aquascaping aquarium

26-31
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Jungle - aquariumtype JBL Rio Pantanal

®

Wat dacht u van een stuk junglerivier met dichte plantengroei in uw woonkamer? Dit aquarium imiteert een bijzonder
fraai onderwaterlandschap uit Zuid-Amerika met haar typische bewoners inclusief de neonvis die tot de kleurrijkste
kleine juwelen uit het Amazonegebied behoort.

Een jungleaquarium behoort absoluut tot de mooiste
aquariumtypen ter wereld aangezien het een bijzonder
fraaie mix is van prachtige planten en kleurrijke vissen. De
dwergcichliden zorgen met hun toegewijde broedverzor-
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ging voor interessante vertoningen en de neon en sierkarpers laten schitterende kleuren zien. Na een inlooptijd van
één tot twee weken beginnen de planten met hun groei en
krijgt uw aquarium een geheel eigen junglekarakter.

Natuurlijk voorbeeld
De naam van dit aquarium, „Rio Pantanal®“, is gekozen omdat het
water in de Braziliaanse Pantanal tot de helderste wateren ter wereld
behoort. Betreffende de visbezetting hadden we het aquarium ook

Rio Negro of Amazone kunnen noemen ware het niet dat het water in
deze wateren resp. troebel wit en diepbruin is.

Infoblad
Gun uzelf een kort overzicht van de kosten die op u afkomen en welke vragen kunnen opkomen.
Waar komt het aquarium het beste tot zijn recht? Afmeting: 80 x 35 x 40 cm = 110 liter. Gewicht: ca. 140 kg (geschikt voor elke vloer!)
Welke stroomkosten brengt het met zich mee?

Maximum van 13,30 € per maand

Wie verzorgt het aquarium tijdens mijn vakantie? Een voerdispenser (JBL AutoFood) neemt de verzorging van u over (44,95 €).
Aquarium: ca. 100 €
Totale kosten:
Aquariumkast: ca. 100 €
®
Hoeveel kost de JBL Rio Pantanal ?
ca. 1.300 €
Vissen, planten & decoratie: ca. 410 €
Techniek, voer & onderhoudsmiddelen: ca. 690 €
Uw vakhandel levert het aquarium bij u thuis af voor 50,- €**
Uw vakhandel creëert de Rio Pantanal® voor u voor 80 €**
®
Hoe krijg ik mijn JBL Rio Pantanal thuis?*
Uw vakhandel verzorgt uw Rio Pantanal® voor 80 € per maand**
*Deze service is uitsluitend beschikbaar bij deelnemende vakhandelaars
**Serviceprijzen variëren per regio. Neem a.u.b. contact op met uw vakhandel
Prijzen Duitsland, stand 2018. Prijzen kunnen per land afwijken wegens verschillende belastingtarieven

Feiten met betrekking tot het aquarium
Afmeting
80 x 35 x 40 cm = 110 l
Waterwaarden
pH-waarde: 6,5-7,5
KH 4-8 °dKH
Nitriet (NO2): 0 mg/l
IJzer (Fe): 0,1 mg/l
CO2: 20 mg/l
Temperatuur: 25-27°C
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De passende decoratieve elementen voor de JBL Rio Pantanal®
JBL Manado
Natuurlijke bodemgrond voor
zoetwateraquaria

Islandlava
15 kg, 10- 20 cm gemengd

Optimaal voor de verzorging
van planten door de poreuze
structuur en opslag van voedingsstoffen: Bodemgrond voor
zoetwateraquaria.
JBL AquaBasis plus
Langhoudende voedingsbodem
voor zoetwateraquaria

Talawahout
2 stuks, 10 - 40 cm gemengd

Deze planten komen in het jungleaquarium

Plant (A)
Amazonezwaardplant
(Echinodorus bleheri)
5 stuks

Plant (B)
Dwergzwaardplant
(Helanthium tenellum)
10 stuks

Plant (C)
Grasbladige waterkelk
(Cryptocoryne crispatula)
3 stuks

Plant (D)
Wendt's waterkelk
(Cryptocoryne wendtii tropica)
4 stuks

Plantenoverzicht
Hier ziet u welke planten op welke plaats
in het aquarium worden ingezet. De letters
komen overeen met de hierboven vermelde
plantensoorten.

A

A

C

A

A

C
C
B

B
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A

B

B

D

B

B
D

D

B
B

D

B

B

Aquariumtechniek
In dit overzicht ziet u alle benodigde technische producten voor het Rio Pantanal® thema-aquarium evenals een prijsopgave zodat u een
schatting van de kosten heeft.

JBL CristalProfi e702
greenline
Buitenfilter voor aquaria van 60
- 200 liter

JBL LED SOLAR NATUR 24W
Kwalitatief hoogwaardige ledverlichting voor zoetwateraquaria

JBL LED SOLAR EFFECT 9W
LED effectverlichting als uitbreiding van de JBL LED SOLAR
NATUR

JBL ProFlora m502
Plantenbemestingsinstallatie
(hervulbaar) met nachtschakelaar

JBL ProFlora Direct
Krachtige directe CO2-diffuser

JBL Premium
Aquariumthermometer
Smalle precisiethermometer
van glas

JBL ProTemp S 150
150 W verwarming voor aquaria. Veilige, regelbare verwarming met beschermende korf

JBL Floaty II
Drijvende reinigingsmagneet
voor aquariumruiten.

Video voor de inrichting van de JBL Rio Pantanal®
In 8 minuten laten wij u zien hoe het ingerichte aquarium eruitziet
en hoe u het stap voor stap inricht.
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De visbezetting van uw jungleaquarium
In Pantanal leven talrijke mooie vissen die geschikt zijn voor uw aquarium. Hier vindt u een selectie die qua afmeting en gedrag prima
samen gaan.

Voeren
2 tot 3 x per dag zoveel als de vissen binnen 3 minuten opeten. Dagelijks wisselend een voedingstablet.
JBL NovoBel
Primair vlokkenvoer voor alle
aquariumvissen

Kakadu-dwergcichlide
Apistogramma cacatuoides, 1 mannetje, 2 vrouwtjes
JBL NovoGranoMix
Primair voer voor middelgrote en
grote aquariumvissen

Koperrode slankzalmen
Nannostomus beckfordi, 15 dieren
JBL NovoGranoColor
Primair voer voor kleurrijke,
middelgrote en grote aquariumvissen

Dwergmeerval
Otocinclus affinis, 10 dieren
JBL NovoTab
Primair voer in tabletvorm voor
alle aquariumvissen

Neontetra
Paracheirodon innesi, 20 dieren
JBL NovoFect
Voedertabletten voor plantenetende aquariumvissen

Pantsermeerval trilineatus
Corydoras trilineatus, 6 dieren
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Zo onderhoudt u uw jungleaquarium
de wortelstok verwijderen. Vaak werpen amazonezwaardplanten hun
bladeren af nadat ze in een aquarium gezet zijn en vormen daarna
pas echte onderwaterbladeren. Wees dus geduldig! Gelieve afstervende of lelijk geworden bladeren te verwijderen. Dit is prima met een
lange schaar uit te voeren (JBL ProScape Tool S straight).
Benodigde tijd per week
30 minuten.

Ook wanneer een aquarium veel minder werk is dan een
hamster, zijn er een aantal onderhoudsmaatregelen die elementair zijn voor een langdurig functioneren van uw jungleaquarium. U zult er versteld van staan hoe weinig werk een
aquarium is!
Onderhoud
In de eerste 2 weken verlicht u het aquarium ca. 8 uur per dag. Daarna kunt u het maximaal 12 uur verlichten. Om de 14 dagen dient u
30% van het water te verversen.
Dagelijks
Controleer dagelijks of de techniek soepel loopt (Aquariumfilters &
Toebehoren , CO2 plantenbemesting en Licht).
Plantenverzorging
Let u erop dat er vanaf de eerste dag voldoende CO2 toegevoerd
word.
Gebruik een complete meststof (JBL Ferropol 15 ml per week) en
aanvullend een dagelijkse meststof (JBL Ferropol 24), die 's ochtends aan het aquarium wordt toegevoegd voordat u de verlichting
inschakelt. Begin met 50 % van de normale dosering en verhoog dit
in overeenstemming met de plantengroei. Na 4-5 weken kunt u beginnen met het terugsnijden van de planten. Afhankelijk van het soort
plant kan een regelmatige snijbeurt nodig zijn. Wanneer de amazonezwaardplanten te groot worden kunt u individuele bladeren rondom

Hoe vaak moet het aquarium helemaal leeg gehaald worden
voor een schoonmaakbeurt?
Uw JBL Rio Pantanal® kan met de hierboven aangegeven onderhoudswijze jarenlang gezond en mooi blijven. Na een aantal jaar mag
u hem uiteraard opnieuw decoreren wanneer u dat wilt.
Bijzonderheden
Het aquarium mag niet op een te lichte plaats staan daar direct zonlicht doorgaans de algengroei bevordert.
Overig
De door ons voorgeslagen inrichting is natuurlijk maar een voorstel.
Wanneer u de voorkeur geeft aan houten wortels in de linkerhoek
is er niets op tegen. Alleen als het gaat om het aantal vissen en de
vissamenstelling, evenals de plantensoorten dient u niet af te wijken.
Watervoorbereiding en testen
Leidingwater is niet altijd geschikt voor vissen. Om deze reden dient
het, voordat u vissen inzet, met een hiervoor bestemde watervoorbereider (JBL Biotopol) geschikt voor vissen te worden gemaakt.
Een uur na de watervoorbereider voegt u een bacteriënstarter toe
(JBL Denitrol) en kunt u de vissen inzetten. In de eerste twee weken
controleert u a.u.b. om de 2 dagen met de JBL NO2 Nitriettest het
nitrietgehalte van het water. Met behulp van andere watertesten kunt
u in het online laboratorium controleren of het water de ideale omstandigheden voor vissen, ongewervelden en planten biedt.
Wanneer u in een streek met hard water woont dient u het leidingwater door toevoegen van osmosewater op de hierboven aanbevolen
waarde in te stellen.

Stuklijst JBL Rio Pantanal®
Echinodorus parviflorus
Echinodorus tenellus
Cryptocoryne crispatula
Cryptocoryne wendtii tropica
Lava / kg
Talawahout / Stück ca. 25 cm
Apistogramma cacatoides 1 M / 2 W
Paracheirodon innesi SM
Nannostomus beckfordi M
Corydoras trilineatus ML
Otocinclus affinis L
JBL AquaBasis plus 5 l
JBL Manado 25 l
JBL CristalProfi e702
JBL ProTemp S 150
JBL LED SOLAR NATUR 24 W

Units
5
10
3
4
15
2
3
20
15
6
10
1
1
1
1
1

JBL LED SOLAR EFFECT 9 W
JBL ProFlora m502
JBL Floaty 2 M
JBL Premium-Thermometer
JBL AquaPad 80x40
JBL NovoBel 100 ml
JBL GranoMix Mini Click 100ml
JBL GranoColor Mini
JBL NovoTab 100 ml
JBL NovoFect 100 ml
JBL Ferropol 100 ml
JBL Ferropol 24 10 ml
JBL Biotopol 100 ml
JBL Denitrol 100 ml
JBL NO2-Test

Units
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Riftaquarium - aquariumtype
®
JBL Malawi Rocks

Het meer van Malawi lijkt met zijn bonte vissen heel erg op een koraalrif. De cichliden in dit aquarium zijn daarnaast
ook nog eens heel interessant. Ze broeden hun eieren in hun muil uit. Wie een bontgekleurd aquarium met levendige,
boeiende vissen wil krijgt met de Malawi Rocks® precies wat hij zoekt!

Cichliden uit het meer van Malawi behoren tot de kleurrijkste zoetwatervissen en vertonen met hun muilbroedwijze ook nog eens interessant gedrag. Aangezien cichliden bijzonder territoriaal zijn komt het vaak tot gevechten.
Om deze reden is het van belang stenen en planten te
gebruiken om schuilplaatsen en riviergrenzen te vormen.
Wegens de agressiviteit van de dieren is het naderhand in-
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zetten van dieren niet probleemloos mogelijk. Wanneer dit
toch gewenst is moet een deel van het aquarium worden
afgescheiden middels een glazen wand waarachter dan de
"nieuwelingen" kunnen worden ingezet en waar zij verblijven totdat de aanwezige visbezetting aan hun aanwezigheid is gewend. Pas daarna mag de afscheiding worden
verwijderd. Denk hieraan tijdens de inrichting.

Natuurlijk voorbeeld
Het meer van Malawi in Afrika heeft gedurende miljoenen jaren een
geheel eigen fauna gevormd. De cichliden hebben zich in de loop van
de evolutie aan de diverse leefomgevingen van het meer aangepast
en inheemse (uitsluitend daar levende) soorten gevormd. Ook binnen
de soorten zijn specifieke vormen tot stand gekomen daar de riften
vaak door grote zandvlaktes van elkaar gescheiden zijn en een natuurlijke barrière vormen. Zo kan een bepaalde soort op de ene plaats
egaal blauw zijn en 1000 m verder blauw gestreept. Veel soorten uit
vlak water (tot 15 m diepte) zijn nagroei-eters die de nagroei (algen
met minuscule levende wezens) afschrapen. Sommige soorten zijn
roofdieren die zich voeden met andere vissen en hun broed. Planten
vindt men in slechts enkele oeverzones van het meer. De meeste
regio's bestaan uit zandvlaktes met stenen.

Infoblad
Gun uzelf een kort overzicht van de kosten die op u afkomen en welke vragen kunnen opkomen.
Waar komt het aquarium het beste tot zijn recht? Afmeting: 100 x 40 x 50 cm = 200 Liter. Gewicht: ca. 260 kg (draagt elke vloer!)
Welke stroomkosten brengt het met zich mee?

Maximaal 16,40 € per maand

Wie verzorgt het aquarium tijdens mijn vakantie? Een voerdispenser (JBL AutoFood) neemt de verzorging van u over.
Aquarium: ca. 130 €
Totale kosten:
Aquariumkast: ca. 160 €
®
Wat kost het JBL Malawi Rocks ?
ca. 1.200 €
Vissen, planten en decoratie: ca. 370 €
Techniek, voer & onderhoudsmiddelen: ca. 540 €
Uw vakhandel levert het aquarium bij u thuis af voor 50,- €**
Uw vakhandel creëert uw Malawi Rocks® voor u voor 100 €**
®
Hoe krijg ik mijn Malawi Rocks thuis?*
Uw vakhandel verzorgt uw Malawi Rocks® voor u voor 100 € per maand**
*Deze service is uitsluitend beschikbaar bij deelnemende vakhandelaars
**Serviceprijzen variëren per regio. Neem a.u.b. contact op met uw vakhandel
Prijzen Duitsland, stand 2018. Prijzen kunnen per land afwijken wegens verschillende belastingtarieven

Feiten met betrekking tot het aquarium
Afmeting
100 x 40 x 50 cm = 200 l
Waterwaarden
pH-waarde: 7,5-9,0
KH: 5-10 °dKH
Nitriet (NO2): 0 mg/l
Temperatuur: 24-27 °C
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De passende decoratieve elementen voor uw JBL Malawi Rocks®
JBL Sansibar SNOW
Sneeuwwitte bodemgrond
voor zoet- en zoutwateraquaria
evenals aquaterraria

Gatensteen
20 kg
Onder de stenen dient een
schuimstofmat (JBL AquaPad) te worden gelegd om de
bodemglasplaat te beschermen.
Het zand wordt na het plaatsen
van de stenen toegevoegd.

Zeer fijne zandbodem voor alle
aquariumtypen: Bodemgrond
voor zoet- en zoutwateraquaria
evenals voor terraria en aquaterraria.

Deze planten komen in uw riftaquarium

Plant (A)
Reuze Vallisnerie
(Vallisneria americana gigantea)
4 stuks

Plant (B)
Kleinbladig speerblad
(Anubias barteri var. nana Bonsai)
10 stuks

Plantenoverzicht
Hier ziet u welke planten op welke plaats
in het aquarium worden ingezet. De letters
komen overeen met de hierboven vermelde
plantensoorten.

B

B

A

B
B

B

B

B

B

B
B

A
A
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Aquariumtechniek
In dit overzicht vindt u alle nodige technische producten voor het Malawi thema-aquarium en een prijsopgave zodat u een inschatting van de
kosten kunt maken.

JBL CristalProfi e902
greenline
Buitenfilter voor aquaria van 90
- 300 liter

JBL LED SOLAR NATUR 37 W
Kwalitatief hoogwaardige ledverlichting voor zoetwateraquaria

JBL LED SOLAR EFFECT 13 W
LED effectverlichting als uitbreiding van de JBL LED SOLAR
NATUR

JBL ProFlora m502
Plantenbemestingsinstallatie
(hervulbaar) met nachtschakelaar

JBL ProFlora Direct
Krachtige directe CO2-diffuser

JBL Premium
Aquariumthermometer
Smalle precisiethermometer
van glas

JBL ProTemp S 200
200 W verwarming voor aquaria. Veilige, regelbare verwarming met beschermende korf

JBL Floaty II
Drijvende reinigingsmagneet
voor aquariumruiten.

Video voor het inrichten van uw JBL Malawi Rocks®
In 8 minuten laten wij u zien hoe het ingerichte aquarium eruit ziet
en hoe u het stap voor stap inricht.
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De dierbezetting van uw riftaquarium
De volgende dieren passend perfect in een meer van Malawi-aquarium:

Voeren
2 tot 3 x per dag zoveel als de vissen binnen 3 minuten opeten.

JBL NovoMalawi
Primair voer voor algenetende
cichliden

Goldener Labidochromis
Labidochromis caeruleus, 5 dieren
JBL NovoGranoMix
Primair voer voor middelgrote en
grote aquariumvissen

Pseudotropheus demasoni
Pseudotropheus demasoni, 5 dieren
JBL Krill
Premium hoofdvoer in vlokvorm
voor alle aquariumvissen

Dwergbaardmeerval
Synodontis lucipinnis, 3 dieren

Rennschnecken
Neritina sp., 8 dieren
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Zo verzorgt u uw riftaquarium
Hoe vaak moet het aquarium helemaal leeg gehaald worden
voor een schoonmaakbeurt?
Uw JBL Malawi Rocks® kan met de boven aangegeven handelswijze
jarenlang gezond en mooi blijven. Het staat u daarentegen vrij om na
een aantal jaren uw aquarium opnieuw te decoreren.
Bijzonderheden
Het aquarium mag niet op een te lichte plaats staan daar direct zonlicht doorgaans de algengroei bevordert.

Waterwisseling
Om de 2 weken 1/3 deel water wisselen met de JBL AquaEx Set
45-70 bodemreiniger.
Plantenverzorging
Wanneer de reuze vallisnerien te lang worden en aan het wateroppervlak teveel zon wegnemen dienen de bladeren gekort of verwijderd te worden. Gelieve afstervende of lelijk geworden bladeren te
verwijderen. Heel eenvoudig met een lange schaar (JBL ProScape
Tool S curved).

Overig
Het water van het meer van Malawi vertoont een bijzonderheid. De
carbonaathardheid is hier hoger dan de gezamenlijke hardheid. In het
meeste leidingwater is dit omgekeerd en is de GH de hogere waarde.
Met behulp van een speciaal mineraal zout (Aquadur Malawi/Tanganjika) kunt u het leidingwater zo aanpassen dat het overeenkomt met
het water uit het meer van Malawi. Bij hard uitgangswater is het gebruik van een osmose apparaat aan te raden en vervolgens de doelbewuste aanpassing van het water met Aquadur Malawi/Tanganjika.

Bemestingsplan
Wekelijks 15 ml vloeibare meststof (JBL Ferropol) toevoegen.

Bij het plaatsen van stenen dient u er goed op te letten dat de stenen
stabiel op elkaar geplaatst worden. In geval van twijfel kunt u met
JBL ProHaru Universal 80ml de stenen veilig met elkaar verkleven.
De stenen dienen zo op elkaar te worden gestapeld of gelijmd dat er
geen druk op de zij- of achterwand ontstaat. Ze mogen niet tegen de
wanden leunen.

CO2-toevoer in een Malawi-aquarium
Ook wanneer niemand het hardop zegt kan een CO2 installatie ook
hier zinvol zijn. Bij een CO2 tekort halen de planten CO2 uit de carbonaathardheid van het water. Hierdoor daalt de carbonaathardheid
en ontstaat kalkaanslag op de plantenbladeren (trefwoord: biogene
ontkalking, meer hierover vindt u onder Waterwaarden). Door de inzet
van een CO2-installatie voorkomt u deze problematiek en houdt u de
carbonaathardheid stabiel waardoor de plantengroei duidelijk zichtbaar wordt bevorderd.

Leidingwater is niet altijd geschikt voor vissen. Om deze reden dient
het, voordat u vissen inzet, met een hiervoor bestemde watervoorbereider (JBL Biotopol) visvriendelijk te worden gemaakt. Een uur later
voegt u een bacteriestarter toe (JBL Denitrol) en kunt u de vissen
inzetten. In de eerste twee weken controleert u a.u.b. om de twee
dagen met de JBL NO2 Nitriettest het nitrietgehalte van het water.
Met behulp van andere watertesten kunt u in het online laboratorium
controleren of het water de ideale omstandigheden voor vissen, ongewervelden en planten biedt.

Benodigde tijd per week
30 minuten.
Stuklijst JBL Malawi Rocks®
Anubias barteri nana (12 cm) pot
Vallisneria americana gigantea pot
Gatensteen / kg
Labidochromis spec. Yellow, 5 cm
Pseudotropheus demasoni, 4-5 cm
Synodontis lucipinnis, 4-6 cm
Neritina turrita var. Zebra
JBL Sansibar Snow 5kg
JBL Sansibar Snow 10kg
JBL CristalProfi e 901
JBL ProTemp S 200
JBL LED SOLAR NATUR 37 W
JBL LED SOLAR EFFECT 13 W

Units
10
4
20
5
5
3
8
1
1
1
1
1
1

JBL Floaty 2 M
JBL Premium-Thermometer
JBL AquaPad 100x40
JBL NovoMalawi 250 ml
JBL NovoGranoMix 250 ml
JBL Krill 100 ml
JBL AquaEx 45-70
JBL Ferropol 100 ml
JBL Biotopol 100 ml
JBL Denitrol 100 ml
JBL AquaDur Malawi-Tanganjika
JBL NO2-Test
JBL ProHaru universal 200 ml

Units
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Goudvis - aquariumtype
®
JBL Goldfish Paradise

Dit aquarium biedt aan acht levendige sluiterstaarten een fraai tehuis! In korte tijd zijn deze vissen met u vertrouwd en
eten uit uw hand. Sluierstaarten zijn zeer actieve vissen die ook kinderen veel plezier zullen doen.

Goudvissen en kweekvormen hiervan, zoals sluierstaarten, behoren alom tot de meest geliefde vissen! Hun levendigheid en vriendelijke natuur fascineren kinderen en
volwassenen tegelijk. Goudvissen zijn heel eenvoudig te
verzorgen en eisen niet veel. Ze mogen echter niet in te
kleine aquaria en al helemaal niet in ronde kommen worden gehouden. Dit is conform de Duitse dierenbeschermingswet zelfs verboden. Maar in aquaria vanaf 100 cm
voelen de wat kleinere sluierstaarten zich prima en kunnen
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op gezonde wijze groeien. Ook wanneer goudvissen planten met plezier als voeding verwelkomen is de afgebeelde
anubias zo robuust dat ze de goudvissen moet kunnen
weerstaan. Bij de snel groeiende waterpest kan het gebeuren dat de sluierstaarten bij gelegenheid een blaadje
eten maar dit schaadt de plant niet en draagt bij aan een
gezonde voeding voor de vissen. Daarbij komt dat levende
waterplanten beslissend zijn voor de biologische structuur
van een aquarium.

VNatuurlijk voorbeeld
Daar goudvissen kweekvormen zijn van karpers moet de leefomgeving van karpers als voorbeeld dienen. Deze vissen leven, net als
goudvissen in vijvers, graag in stilstaand water of in water met een
geringe stroming dat voor een deel volgegroeid is en verder vrije
zwemruimte biedt. De dieren zijn in ieder geval gezellig en dienen
nooit individueel te worden gehouden.

Infoblad
Gun uzelf een kort overzicht van de kosten die op u afkomen en welke vragen kunnen opkomen.
Waar komt het aquarium het beste tot zijn recht? Afmeting: 100 x 40 x 50 cm = 200 liter. Gewicht: ca. 250 kg (draagt iedere vloer!)
Welke stroomkosten brengt het met zich mee?

Maximaal 8,50 € per maand

Wie verzorgt het aquarium tijdens mijn vakantie? Een voerdispenser (JBL AutoFood) neemt de verzorging van u over.
Aquarium: ca. 130 €
Totale kosten:
Aquariumkast: ca. 160 €
®
Wat kost het JBL Goldfish Paradise ?
ca. 1.010 €
Vissen, planten en decoratie: ca. 270 €
Techniek & onderhoudsmiddelen: ca. 450 €
Uw vakhandel levert het aquarium bij u thuis af voor 50,- €**
Uw vakhandel kan het Goldfish Paradise® voor 80,- € opbouwen**
®
Hoe krijg ik mijn Goldfish Paradise thuis?*
Uw vakhandel onderhoudt het Goldfish Paradise® voor u voor 80,- € per maand**
*Deze service is uitsluitend beschikbaar bij deelnemende vakhandelaars
**Serviceprijzen variëren per regio. Neem a.u.b. contact op met uw vakhandel
Prijzen Duitsland, stand 2018. Prijzen kunnen per land afwijken wegens verschillende belastingtarieven

Feiten met betrekking tot het aquarium
Afmeting
100 x 40 x 50 cm = 200 l
Gewicht (compleet): ca. 250 kg
Waterwaarden
pH-waarde: 7,0 - 7,5
KH: 5-8 °dKH
Nitriet (NO2): 0 mg/l
Temperatuur: 22-26 °C
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De passende decoratieve elementen voor uw JBL Goldfish Paradise
JBL Sansibar GREY
Fijne, grijze bodemgrond voor
zoet- en zoutwateraquaria

Zwarte zwerfstenen
Ca. 25 kg
Onder de stenen dient een
schuimstofmat (JBL AquaPad) te worden gelegd om de
bodemglasplaat te beschermen.
Het zand wordt na het plaatsen
van de stenen toegevoegd.

Fijne, ongekleurde zandbodem:
Bodemgrond voor zoet- en zoutwateraquaria en aquaterraria

JBL Sansibar RIVER
Fijne, lichte bodemgrond met
zwarte steentjes voor zoet- en
zoutwateraquaria en terraria
Bodemgrond met een korrelgrootte van 0,8 mm voor zoeten zoutwateraquaria en terraria

Deze planten komen in uw Goldfish Paradise.
Plant (A)
Waterpest
(Egeria densa)

Plant (B)
Kleinbladig speerblad
(Anubias barteri var. nana)

6 bundels

10 stuks

Plantenoverzicht
Hier ziet u welke planten op welke plaats
in het aquarium worden ingezet. De letters
komen overeen met de hierboven vermelde
plantensoorten.

A

B
B
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Aquariumtechniek
In dit overzicht vindt u alle nodige technische producten en een prijsopgave zodat u een inschatting van de kosten kunt maken.

JBL CristalProfi e902
greenline
Buitenfilter voor aquaria van 90
- 300 liter

JBL LED SOLAR NATUR 37 W
Kwalitatief hoogwaardige ledverlichting voor zoetwateraquaria

JBL LED SOLAR EFFECT 13 W
LED effectverlichting als uitbreiding van de JBL LED SOLAR
NATUR

JBL Premium
Aquariumthermometer
Smalle precisiethermometer
van glas

JBL ProTemp S 150
150 W verwarming voor aquaria. Veilige, regelbare verwarming met beschermende korf

JBL Floaty II
Drijvende reinigingsmagneet
voor aquariumruiten.

JBL ProFlora Bio160
Bio CO2-bemestingsinstallatie
met uitbreidbare diffuser.

Video voor het inrichten van uw JBL Goldfish Paradise®
In een korte, 7 minuten durende film laten wij u zien hoe het ingerichte aquarium eruit ziet en hoe u deze stap voor stap inricht.
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De visbezetting voor uw goudvisaquarium
De volgende dieren passen perfect in uw goudvisaquarium:

Voeren
2 tot 3 x per dag zoveel als de vissen binnen 2 minuten opgegeten
hebben.
JBL NovoRed
Primair vlokkenvoer voor goudvissen

Sluierstaarten
Carassius auratus, 8 dieren
JBL GoldPearls
Premium hoofdvoer in granulaatvorm voor sluierstaarten

Antennemeerval
Ancistrus spec.,2 dieren

Renslak
Neritina sp., 5 dieren
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Zo verzorgt u uw goudvisaquarium
Overig
Veel vijverbezitters halen hun goudvissen in de winter in de woning
daar hun vijver niet diep genoeg is en derhalve niet winterbestendig.
Ook voor dit doeleinde is het „JBL Goldfish Paradise“ een spreekwoordelijk paradijs!

Waterwisseling
Wekelijks 1/3 van het water wisselen met een slang. Vuil van de bodem met een slang tussen de stenen wegzuigen. Aansluitend het
water voorbereiden met JBL Biotopol.

Watervoorbereiding en testen
Leidingwater is niet altijd geschikt voor vissen. Om deze reden dient
het, voordat u vissen inzet, met een hiervoor bestemde watervoorbereider (JBL Biotopol R) geschikt voor vissen te worden gemaakt.
Een uur na de watervoorbereider voegt u een bacteriënstarter toe
(JBL Denitrol), en kunt u de vissen inzetten. In de eerste twee weken
controleert u a.u.b. om de 2 dagen met de JBL NO2 Nitriettest het
nitrietgehalte van het water. Met behulp van andere watertesten kunt
u in het online laboratorium controleren of het water de ideale omstandigheden voor vissen, ongewervelden en planten biedt.

Plantenverzorging
Om de 2 weken de planten inkorten.
Bemestingsplan
Wekelijks vloeibare meststof (JBL Ferropol / dosering = 20 ml voor
het aquarium) een uur na de waterwisseling toevoegen.
Benodigde tijd per week
30 minuten.
Hoe vaak moet het aquarium helemaal leeg gehaald worden
voor een schoonmaakbeurt?
Uw Goldfish Paradise® kan met de boven weergegeven onderhoudsmaatregelen jarenlang gezond en mooi blijven. Het staat u echter vrij
om het na enkele jaren opnieuw in te richten.
Bijzonderheden
Het aquarium mag niet op een te lichte plaats staan daar direct zonlicht doorgaans de algengroei bevordert.

Stuklijst JBL Goldfish Paradise®
Egeria densa pot
Anubias barteri nana (12 cm) pot
zwarte zwerfstenen / kg
Sluierstaarten (8 cm)
Antennemeerval
Neritina turrita var. Zebra
JBL Sansibar River 10 kg
JBL Sansibar Grey 10 kg
JBL CristalProfi e 901
JBL LED SOLAR NATUR 37 W
JBL LED SOLAR EFFECT 13 W

Units
6
10
25
7
2
5
1
1
1
1
1

JBL ProFlora Bio 160
JBL Floaty 2 M
JBL Premium-Thermometer
JBL AquaPad 100x40
JBL NovoRed 100 ml
JBL GoldPearls 100 ml
JBL Ferropol 100 ml
JBL Biotopol R 100 ml
JBL Denitrol 100 ml
JBL NO2-Test
JBL ProTemp S 150

Units
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
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Aquascaping - aquariumtype
®
JBL Dreamscape

Met dit aquarium haalt u een echte blikvanger in huis. De replica van een berglandschap met woeste rotsen, dalen en
weiden fascineert iedereen. Kleine garnalen trippelen door de dalen en houden deze schoon. Deze aquariumstijl wordt
aquascaping genoemd.

Aquascaping is een stijlrichting waarbij bestaande land- woud voor. Na een paar dagen zullen de planten met hun
schappen in een aquarium onder water nagebouwd wor- groei beginnen en tot een eenheid worden. Een dergelijk
den. Dit aquarium stelt een berglandschap met dalen en aquarium is een echte blikvanger!
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Natuurlijk voorbeeld
Zoals gezegd dienen bestaande landschappen, zoals bijvoorbeeld
een berglandschap, als voorbeeld. Als het om voorbeelden gaat zijn
er geen grenzen! Aquascapers bouwen ook ravijnen, weidelandschappen, bossen met omgevallen bomen en zelfs woestijnen met
cactussen na! Wanneer u een voorbeeld heeft fotografeert u het en
probeert u het onder water na te bouwen. Het is veeleisend werk
en zeker niet eenvoudig maar juist hierin zit de uitdaging voor de
aquascaper.

Infoblad
Gun uzelf een kort overzicht van de kosten die op u afkomen en welke vragen kunnen opkomen.
Waar komt het aquarium het beste tot zijn recht? Afmeting: 80 x 35 x 40 cm = 110 liter. Gewicht: ca. 150 kg (draagt iedere vloer!)
Welke stroomkosten brengt het met zich mee?

Maximaal 13,90 € per maand

Wie verzorgt het aquarium tijdens mijn vakantie? Een voerdispenser (JBL AutoFood) neemt de verzorging van u over.
Aquarium: ca. 100 €
Totale kosten:
Aquariumkast: ca. 100 €
®
Hoeveel kost de JBL Dreamscape ?
ca. 1.310 €
Vissen, planten & decoratie: ca. 430 €
Techniek, voer & onderhoudsmiddelen: ca. 680 €
Uw vakhandel levert het aquarium bij u thuis af voor 50,- €**
Uw vakhandel creëert de JBL Dreamscape® voor u voor 100 €**
®
Hoe krijg ik mijn JBL Dreamscape thuis?*
Uw vakhandel onderhoudt uw JBL Dreamscape® voor u voor 80 € per maand**
*Deze service is uitsluitend beschikbaar bij deelnemende vakhandelaars
** Serviceprijzen variëren per regio. Neem a.u.b. contact op met uw vakhandel
Prijzen Duitsland, stand 2018. Prijzen kunnen per land afwijken wegens verschillende belastingtarieven

Feiten met betrekking tot het aquarium
Afmeting
80 x 35 x 40 cm = 110 l
Waterwaarden
pH waarde: 6,0-7,5
KH: 4-8 °dKH
Nitriet (NO2): 0 mg/l
IJzer (Fe): 0,2 mg/l
CO2: 25 mg/l
Temperatuur: 23-25 °C
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De passende decoratieve elementen voor uw JBL Dreamscape®
JBL Sansibar GREY
Fijne, grijze bodemgrond voor
zoet- en zoutwateraquaria

JBL ProScape ShrimpsSoil
Bruine bodemgrond voor garnalenaquaria

Fijne, ongekleurde zandbodem:
Bodemgrond voor zoet- en zoutwateraquaria en aquaterraria

Soil zonder aanvullende voedingsstoffen voor garnalenaquaria: Speciale bodemgrond voor
aquascaping aquaria

JBL ProScape Volcano
Mineral
Natuurlijke vulkanische bodemgrond voor aquascaping

Mini landschap
25 kg
10-30 cm gemengd

Bodem van vulkanisch gesteente als stabiele ondergrond voor
steen- en wortelconstructies:
Speciale bodemgrond voor
aquascaping aquaria

Deze planten komen in het Dreamscape® aquarium:

Plant (A)
Dwergparelkruid "Cuba"(Hemianthus callitrichoides cuba)
20 stuks

Plant (B)
Rotala Bonsai
5 stuks

Plantenoverzicht
Hier ziet u welke planten op welke plaats
in het aquarium worden ingezet. De letters
komen overeen met de hierboven vermelde
plantensoorten.

B

B

B

B

B
A
A
A
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Aquariumtechniek
In dit overzicht vindt u alle benodigde technische producten voor het aquascaping aquarium evenals een prijsopgave zodat u een inschatting
van de kosten kunt maken.

JBL CristalProfi e702
greenline
Buitenfilter voor aquaria van 60
- 200 liter

JBL LED SOLAR NATUR 24 W
Kwalitatief hoogwaardige ledverlichting voor zoetwateraquaria

JBL LED SOLAR EFFECT 9 W
LED effectverlichting als uitbreiding van de JBL LED SOLAR
NATUR

JBL ProFlora m502
Plantenbemestingsinstallatie
(hervulbaar) met nachtschakelaar

JBL ProFlora Direct
Krachtige directe CO2-diffuser

JBL Premium
Aquariumthermometer
Smalle precisiethermometer
van glas

JBL ProTemp S 150
150 W verwarming voor aquaria. Veilige, regelbare verwarming met beschermende korf

JBL Floaty II
Drijvende reinigingsmagneet
voor aquariumruiten.

Video voor het inrichten van uw JBL Dreamscape®
In een korte, 7 minuten durende film, laten wij u zien hoe het eindresultaat eruit ziet evenals hoe dit stap voor stap bereikt. De planten hebben zich direct na het plaatsen nog niet sterk ontwikkeld.
Dit duurt ongeveer twee weken.
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De dierbezetting
De volgende dieren zijn ideaal voor uw Dreamscape®:

Voeren
2 x per dag zoveel als de vissen binnen 2 minuten opeten.

JBL NovoGranoMix mini
Primair mini-granulaat voor
kleine aquariumvissen

Vuurzalmpje
Hyphessobrycon amandae, 30 dieren
JBL NovoGranoColor mini
Primair voer in granulaatvorm
voor kleurrijke kleine aquariumvissen

Vuurgarnaal
Neocaridina davidi, 15 dieren
JBL NovoPrawn
Primair voer voor garnalen

Amanogarnaal
Caridina japonica, 8 dieren
JBL NanoPrawn
Primair voor garnalen in kleine
aquaria

Zebra renslak
Neritina natalensis, 8 dieren
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Zo verzorgt u uw aquascaping aquarium
Benodigde tijd per week
45 minuten
Hoe vaak moet het aquarium helemaal leeg gehaald worden
voor een schoonmaakbeurt?
Uw JBL Dreamscape® kan, met de genoemde onderhoudsmaatregelen, jarenlang gezond en mooi blijven. Na enkele jaren mag u uw
aquarium natuurlijk gerust opnieuw decoreren.

Gedurende de eerste twee weken verlicht u het aquarium ca. 8 uur
per dag.
Daarna mag u het maximaal 12 uur verlichten.
De eerste 3 weken dient u driemaal per week 50% van het water te
verversen (om de dag dus).
Daarna is het voldoende wanneer u eenmaal per week 50% wisselt.
Controleer dagelijks of de techniek soepel loopt (Aquariumfilters &
Toebehoren, CO2 plantenbemesting en Licht).
Plantenverzorging
Let u erop dat er vanaf de eerste dag voldoende CO2 toegevoerd word.
1 week na het in gebruik nemen van het aquarium begint u met de
bemesting.
Gebruik een complete meststof (JBL Ferropol 15 ml per week), het beste is aanvullend ook een dagelijkse meststof te gebruiken (JBL Ferropol
24), dat 's morgens aan het aquariumwater wordt toegevoegd voordat
u de verlichting inschakelt. Begin met 50% van de normale dosering en
verhoog gelijkwaardig aan de ontwikkeling van de plantengroei.
Na 5-6 weken kunt u met het terugsnijden van de planten beginnen.
Afhankelijk van de plantensoort kan een regelmatige snoeibeurt nodig
zijn.
Gelieve afstervende en lelijk geworden bladen te verwijderen. Dit is een
eenvoudige taak met een lange schaar (JBL ProScape Tool S straight).

Bijzonderheden
Aquascaping aquaria zijn absolute blikvangers en fascineren iedereen. Ze hebben dan ook wat meer onderhoud nodig dan andere
soorten daar de planten beduidend veeleisender zijn. De wekelijkse
waterwisseling dient beslist aangehouden te worden en ook de plantenbemesting is essentieel. Wanneer u deze onderhoudsmaatregelen
echter in acht neemt wordt u beloond met een schitterend aquarium met vissen en ongewervelden dat nooit zal vervelen! Houdt in
de gaten dat het aquarium niet te licht staat daar direct zonlicht de
algengroei bevordert.
Overig
De vissen, ongewervelden en planten in dit aquarium voelen zich niet
lekker in hard water. Wanneer u in een streek woont met hard water
dient u uw leidingwater met behulp van osmosewater op de aanbevolen waarden in te stellen.
Watervoorbereiding en testen
Leidingwater is niet altijd geschikt voor vissen. Om deze reden dient
het, voordat u vissen inzet, met een hiervoor bestemde watervoorbereider (JBL Biotopol) geschikt voor vissen te worden gemaakt. Een
uur na de watervoorbereider voegt u een bacteriënstarter toe (JBL
Denitrol), en kunt u de vissen inzetten. In de eerste twee weken controleert u a.u.b. om de 2 dagen met de JBL NO2 Nitriettest het nitrietgehalte van het water. Met behulp van verdere watertesten kunt u in
ons Wateranalyse Online-Laboratorium controleren of het water de
ideale omstandigheden voor vissen, ongewervelden en planten biedt.

Stuklijst JBL Dreamscape®
Hemianthus callitrichoides cuba
Rotala bonsai
Mini landschap / kg
Hyphessobrycon amandae
Neocaridina davidi
Caridina japonica
Neritina turrita var. Zebra
JBL ProScape Volcano 3 l
JBL ProScape Shrimp Soil 9 l brown
JBL ProScape Shrimp Soil 3 l brown
JBL Sansibar Grey 5 kg
JBL CristalProfi e702
JBL ProTemp S 150
JBL LED SOLAR NATUR 24 W

Units
20
5
25
30
15
8
8
1
1
1
1
1
1
1

JBL LED SOLAR EFFECT 9 W
JBL ProFlora m502
JBL Floaty 2 M
JBL Premium-Thermometer
JBL AquaPad 80x40
JBL GranoMix Mini Click 100 ml
JBL GranoColor Mini
JBL NovoPrawn 100 ml
JBL Ferropol 100 ml
JBL Ferropol 24 10 ml
JBL Biotopol 100 ml
JBL Denitrol 100 ml
JBL NO2-Test

Units
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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De juiste plaats voor het juiste effect
Hier vindt u hulp voor de optimale ruimtelijke planning

Wat is de beste plaats voor uw aquarium?
U heeft ongetwijfeld zelf al een idee waar het aquarium het beste
past, het mooiste eruit ziet en ideaal zichtbaar is. Naast deze persoonlijk gezichtspunten zijn er echter enkele tips die zich terugbetalen:
Standplaatsen direct voor het venster kunnen bij sterk zonlicht tot
een sterke verwarming van het aquariumwater leiden. Ook de directe nabijheid van verwarming kan in bepaalde omstandigheden tot
temperatuurproblemen leiden. Ook tegenover een venster met sterke
lichtinval is niet ideaal daar sterk en direct zonlicht de algengroei
ondersteunt. Dat klinkt voor u misschien wat eigenaardig, maar het
aquarium wordt tenslotte kunstmatig verlicht en dient geen rechtstreeks zonlicht te krijgen. De verklaring ligt in de hoeveelheid licht.
Zonlicht heeft een lichtintensiviteit van circa 100.000 Lux terwijl
aquariumlampen slechts circa 1000 Lux opbrengen.
Het is nu ook weer niet nodig uw aquarium in de kelder te plaatsen
maar een standplaats zonder sterk, direct zonlicht en niet in de nabijheid van de verwarming is perfect.
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In een serre doen de volgende situaties zich voor: 's Zomers vaak
veel direct zonlicht, veel warmte en in de winter doorgaans onder de
20°C. Een aquariumverwarming kan het water weliswaar verwarmen
maar heeft bij lage buitentemperaturen veel vermogen nodig en verbruikt een heleboel stroom.

Borrelglas of zwembad - hoe groot dient het aquarium te zijn?
U bent vrij om de grootte van uw aquarium zelf te kiezen. Daar u
aan vissen en ongewervelden een geschikt thuis wilt bieden dient
u echter het volgende in overweging te nemen: De Duitse dierenbescherming schrijft voor dat gewervelde dieren (vissen) in aquaria
vanaf 54 liter moeten worden gehouden. Voor ongewervelden, zoals
garnalen, is er geen wettelijke bepaling. In het algemeen kan men
zeggen dat uw bezettingswens doorslaggevend is. Wanneer u grote

vissen, zoals maanvissen, wilt verzorgen dient het aquarium minimaal
50 cm hoog en 100 cm lang te zijn. Wanneer u graag snelle zwemmers, zoals regenboogvissen, wilt moet het aquarium ook minimaal
100 cm lang zijn maar niet zo hoog. Goudvissen kunnen wel 30 cm
(!!!) lang worden en hebben dus een overeenkomstig groot aquarium
nodig. Informeer derhalve naar de behoeften van de door u gewenste
vissen en bepaal dan hoe groot uw aquarium dient te zijn.

Lang en smal, hoog en kort, alleen glas of met een frame?
Naast de grootte is ook de vorm van uw aquarium niet alleen een
kwestie van smaak. Snel en veel zwemmende vissen, zoals regenboogvissen, hebben een langer aquarium nodig als rustige vissen,
zoals de discus, die eerder een bepaalde hoogte en diepte vereisen.
Laat u door de vakhandel adviseren aangaande de ruimtelijke behoefte van de door u gewenste vissen.
Toen aquaria werden "uitgevonden" waren ze voorzien van een metalen frame waarin de ruiten werden gekleefd. Door de hoogwaardige
kleefstoffen van vandaag is een frame niet meer nodig maar zijn nog
te vinden voor decoratieve doeleinden. Het staat u volkomen vrij voor
welke constructiewijze dan ook te kiezen.
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Aquariumfilters & Toebehoren
De belangrijkste technische elementen: Het aquariumfilter

Door plantenresten en visuitscheiding komen stoffen in het water terecht die vuil produceren. Een aquariumfilter heeft
als opgave bacteriën een vestigingsplaats te bieden die deze schadelijke stoffen afbreken en het water zuiver houden.
Daarnaast zal het filter zowel kleine als grove vuildeeltjes uit het water filteren en het kristalhelder houden.

Waar moet u bij een filter op letten?
Bij de keuze van een filter is niet alleen de pompcapaciteit van belang maar boven alles het filtervolume. Want wat voor nut heeft een
krachtige pomp wanneer het filtermateriaal te snel verstopt raakt en
de doorstroom blokkeert? Op een filter wordt altijd aangegeven voor
welk formaat aquarium afmeting deze geschikt is. Wanneer u twijfelt kunt u beter een maatje groter kiezen - u heeft dan alleen maar
minder werk bij het schoonmaken en een maat groter kost over het
algemeen niet veel meer. Om ervoor te zorgen dat de filterreiniging
per maand of om de twee maanden snel af te handelen is dient u
erop te letten dat het filter snel en eenvoudig te reinigen is. Aarzel niet
ook een blik op het stroomverbruik te werpen en vergelijk dit gerust
met zgn. "goedkope filters" waarmee u een paar euro bespaart op
de aanschaf maar waarvan het gebruik wezenlijk meer kost dan u
bespaard heeft.
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Binnen- of buitenfilter?
Bij een aquariumformaat van 200 liter is ook een binnenfilter nog
geschikt. Vanaf 200 liter staan "alleen" nog buitenfilters tot uw beschikking. Bij kleine aquaria zijn binnenfilters vanaf 10 liter een optie
(JBL CristalProfi i30), vanaf 40 liter staan ook buitenfilters tot uw beschikking (JBL CristalProfi e402 greenline). Een binnenfilter bezit een
schuimstof mat die voorkomt dat garnalen en jonge vissen worden
aangezogen. Hij is ideaal voor aquaria tussen 20 en 80 liter maar kan
met een filtermodule ook voor langer gebruik worden ingezet of voor
grotere aquaria worden gebruikt.
Binnenfilters worden altijd binnen het aquarium aan de ruit bevestigd
door middel van een zuignap. Ze zijn onopvallend en u heeft hiermee
geen technische apparatuur buiten het aquarium staan die een probleem kunnen vormen voor kinderen of huisdieren (het doorbijten van
de slang bijvoorbeeld). Daarvoor in de plaats neemt de filter een klein
beetje plaats in uw aquarium weg.
Buitenfilters kunt u onder uw aquarium onopvallend in de kast opbergen. Slechts 2 slangen voeren water in het filter en weer eruit.
Buitenfilters hebben doorgaans meer filtervolume dan binnenfilters
en moeten daarom minder vaak gereinigd worden.
Het is uiteindelijk aan u om te beslissen of u voor een binnen- of een
buitenfilter gaat. Alleen bij aquaria van minder dan 40 liter is een
binnenfilter en bij aquaria van meer dan 200 liter een buitenfilter de
juiste keuze.

Welke accessoires zijn zinvol?

Molmklok
U moet leren leven met een beetje vuil op de bodem. Voor een
regelmatige bodemreiniging heeft u een bodemreiniger nodig als
hulpmiddel (JBL AquaEx Set 20-45). Combineer de bodemreiniging met uw waterwisseling om de twee weken en u heeft geen
enkel vuilprobleem in uw aquarium.

Oppervlaktezuiger
Om een zuiver oppervlak te houden en alle drijvende deeltjes, zoals plantenresten of kaam (witachtige laag), af te zuigen heeft u
met de JBL TopClean II een eenvoudige en praktische oppervlaktezuiger tot uw beschikking.

Slangreiniging
Experimenten hebben aangetoond dat de slangen van buitenfilters binnen enkele weken met bacteriën en algen kunnen dichtslibben. Hierdoor kan de filtercapaciteit tot wel 25 % afnemen! Met
behulp van een slangborstel (JBL Cleany) kunt u de filtercapaciteit
herstellen.

Bacteriële hulp
Bij de eerste ingebruikname en na een complete reiniging dient
u binnen- en buitenfilters biologisch op te starten. Met behulp
van hooggeconcentreerde bacterieculturen JBL FilterStart loopt
uw filter al na 12 - 24 uur weer op volledig biologisch vermogen.

!
Filterboost
Wanneer uw aquarium veel grove organische substantie produceert waardoor uw filter snel verstopt raakt is hiervoor bacteriële
hulp beschikbaar genaamd JBL FilterBoost : Speciale heterotrofe
bacteriën breken eiwit (bijv. plantenresten) snel af en voorkomen
zo dat uw filter snel verstopt raakt. Het verlengt de levensduur en
u hoeft uw filter niet meer zo vaak te reinigen!

Stroomuitval
Wanneer bij u de stroom langer dan 2 uur uitgevallen is
mag u uw buitenfilter NIET simpelweg weer in gebruik
nemen. U dient het eerst te reinigen. Door de stroomuitval ontbrak binnenin het filter zuurstof en begint het te
broeien. Biologisch gezien betekent broeien dat vervuilende processen beginnen.
Bij een directe heringebruikname komt het "rottende"
water in het aquarium terecht. Dit kan daadwerkelijk tot
de dood van aquariumbewoners leiden.
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Het juiste filtermateriaal
Welk filtermateriaal voor welk doel?

Het materiaal dat in uw filter voor zuiver water zorg draagt wordt filtermateriaal genoemd. Het filtermateriaal heeft
verschillende taken en derhalve is er ook heel wat verschillend soort materiaal verkrijgbaar. JBL biedt het meeste filtermateriaal in twee vormen aan: Als "los" materiaal, dat u individueel in elk filter kunt inzetten, en als kant-en-klaar
voorgeconfectioneerd materiaal, dat precies in de filtermand van uw JBL CristalProfi buitenfilter of als filterpatroon exact
in uw JBL CristalProfi binnenfilter past.

Waar dient het filtermateriaal te worden geplaatst?
De richtlijn schrijft voor dat water van grof naar fijn dient te worden gefilterd. Wanneer je begint met fijn
filtermateriaal zou dit door grove vuildelen snel verstopt raken en de waterdoorstroming verminderen. Om
deze reden wordt eerst grof voorgefilterd, dan biologisch gefilterd en in het ideale geval nog een keer fijn
nagefilterd. Probleemoplossend materiaal, zoals een fosfaatverwijderaar, wordt als laatste deel van de
biologische filtermassa geplaatst (bij gebrek aan ruimte), voor de nafiltering.

Mechanische waterreiniging
Het vuil, dat direct uit het aquarium wordt aangezogen en in het filter terechtkomt, zou het filtermateriaal
te snel blokkeren. Om deze reden is er grof filtermateriaal dat een voorreiniging uitvoert. Hiertoe telt grof
filterschuim JBL Schuimstof blauw (grof), filtersponzen, die direct voor de voorfiltering in het betreffende
filtertype op maat kan worden gesneden (JBL CombiBloc II CristalProfi e) en ook grove filterkeramiek
(JBL Cermec).
Alle genoemde filtermaterialen kunnen na een krachtige wasbeurt met leidingwater gereinigd en weer
ingezet worden.
Elk soort mechanisch filtermateriaal wordt in de loop van de tijd gekoloniseerd door bacteriën die schadelijke stoffen afbreken en functioneert dan tevens als biologisch filtermateriaal. Na een reinigingsbeurt
wordt deze biologische functie echter voor het grootste deel weer verstoord maar kan met behulp van
nieuwe bacteriën (JBL FilterStart, JBL FilterBoost) opnieuw opgestart worden.

36

Biologische filtering
Het biofiltermateriaal heeft tot taak de bacteriën die schadelijke stoffen afbreken veel vestigingsplaats
te bieden (veel oppervlakte dus). Hiervoor wordt een fijn filterschuim (JBL Schuimstof blauw (fijn)) of de
reeds op maat gesneden versie (JBL UniBloc CristalProfi e) aangeboden. Nog effectiever is materiaal
van sinterglas dat een fijne poriestructuur vertoont waarin bacteriën zich kunnen vestigen en schadelijke
stoffen kunnen afbreken. JBL biedt voor grotere filters, vanaf 3 liter volume, filterringen van sinterglas
(JBL Sintomec) en voor kleinere filters filterkogels van sinterglas (JBL Micromec) aan. Een volledige filterkolonisatie door bacteriën is natuurlijk afhankelijk van de grootte maar duurt in zoetwater circa 2 weken
en in zoutwater circa 2 maanden.

Probleemoplosser - Filtermateriaal

Het komt voor dat bepaalde stoffen toenemen in het water die tot problemen kunnen leiden. Nitraat (NO3) en fosfaat (PO4) zijn bijvoorbeeld
algenvoedingstoffen en silicaat (SiO2) veroorzaakt lelijke kiezelwieren.
U kunt deze stoffen met behulp van een watertest bepalen en met
behulp van speciale filtermaterialen reduceren of zelfs volledig verwijderen. Onder Waterwaarden leggen we uit wat u kunt doen.
Probleemoplossende filtermaterialen kunnen niet gereinigd worden
maar moeten, wanneer ze uitgeput zijn, vernieuwd worden. Uitzondering is JBL NitratEX, dat met een oplossing van kookzout kan worden
geregenereerd.
Na de inzet van medicijnen is het zinvol deze, door een gedeeltelijke waterwisseling en actief kool in het filter, weer uit het water te
verwijderen. Ook een waterverkleuring kan met behulp van actief
kool worden opgelost. Hier raden wij u JBL Carbomec activ aan voor
aquariumwater met een pH waarde tot 7,5 en JBL Carbomec ultra bij
een pH waarde van meer dan 7,5, zoals in zoutwater of in Malawi /
Tanganjika aquaria.
Actief kool kan niet gereinigd worden en moet na gebruik verwijderd
dan wel vernieuwd worden.

JBL Carbomec activ
Hoogwaardige actiefkool voor
zoetwaterfilters

JBL Carbomec ultra
Superactieve gepelleteerde kool
voor filters van zoutwateraquaria

Nafilteren
Wanneer het water uw filter doorlopen heeft gaat het als laatste door
een fijn filtermateriaal. Hiervoor zijn fijn filterschuim, filterwatten of
filtervlies geschikt. Hoe fijner het filtermateriaal des te vaker moet het
gereinigd of vervangen worden!
Filterwatten vormen een ideaal filtermateriaal om vuil uit het water te
filteren. Afhankelijk van de mate van verontreiniging loopt het echter
snel vol en vermindert dan de waterdoorstroming van uw filter. Wanneer u uw filter kort uitschakelt en opent kunt u met het blote oog al
snel zien hoe sterk de filterwatten vervuild zijn.Filterwatten zijn zo fijn
dat ze niet kunnen worden uitgewassen maar bij elke filterreiniging
moeten worden vervangen.

JBL SymecMicro
Microvlies voor aquariumfilters
tegen alle watervertroebelingen

JBL Symec Filterwatten
Filterwatten voor aquariumfilters
tegen alle watervertroebelingen

JBL Symec XL
Grove filterwatten voor aquariumfilters tegen alle watervertroebelingen

JBL Symec VL
Filterwattenvlies voor aquariumfilters tegen alle watervertroebelingen
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Luchtpompen
Zo krijgt u voldoende zuurstof in uw aquariumwater

Uw aquariumwater neemt het zuurstofgehalte via het wateroppervlak op. Hoe beweeglijker het wateroppervlak des te groter wordt het
en des te meer zuurstof neemt het op. Ook waterplanten helpen, in
ieder geval overdag, het zuurstofgehalte van het water te verhogen.
Wanneer u veel waterplanten heeft kan de situatie echter 's nachts
omdraaien daar planten 's nachts ook zuurstof verbruiken. Dit geldt
natuurlijk tevens voor algen!
Luchtpompen helpen u snel en eenvoudig het zuurstofgehalte in het
water te verhogen. Dit geschiedt voor een klein deel door de opstijgende luchtbellen en voor het merendeel door beweging in het
wateroppervlak.
Wanneer u medicijnen inzet wordt het gebruik van luchtpompen vaak
aanbevolen daar de zuurstofbehoefte van de vissen stijgt.

Hoe werkt een luchtpomp?

Luchtpompen zijn zo opgebouwd dat heen en weer bewegende
membranen met een ventiel luchtdruk opbouwen die dan door een
luchtslang naar een uitstroomsteen of luchtaangedreven filter in het
aquarium belandt. Om te voorkomen dat er water terugstroomt is het
zinvol een terugslagventiel (JBL ProSilent Safe) in te bouwen. Hierbij
is de inbouwrichting in acht te nemen die door een kleine pijl op het
ventiel wordt aangegeven.
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Waterplanten en luchtpompen

Wanneer u uw waterplanten door middel van een CO2 bemestingsinstallatie met kooldioxide verzorgt dient u zo mogelijk af te zien van
een luchtpomp of die uitsluitend 's nachts laten lopen. 's Nachts verbruiken planten ook zuurstof. Bij veel planten in een aquarium kan het
om deze reden tot een zuurstofgebrek komen. Overdag produceren
de planten veel zuurstof en uw luchtpomp zou door de wateroppervlaktebeweging veel CO2 weer uitdrijven. Eenzelfde effect als wanneer u een colafles schudt waarbij u het CO2 eveneens uitdrijft.

Waterpompen
Waterpompen voor elk doel
De meeste waterpompen worden als stromingspompen
ingezet om ervoor te zorgen dat vissen of koralen in zoutwater voldoende stroming krijg, zoals ze dat in de natuur
gewend zijn.

Biofilter
Er bestaan aquaria waarin het biofilter als afzonderlijke kamer is ingebouwd. Om het aquariumwater
weer uit de filterkamer te krijgen is een waterpomp vereist. U kunt bij JBL kiezen uit verschillende soorten pompen en formaten.

Waterwisseling
Voor een regelmatige gedeeltelijke waterwisseling heeft u een pomp nodig wanneer uw aquarium lager
staat dan, bijvoorbeeld, de wc of de wastafel waarin het afgezogen water dient te verdwijnen. Hiervoor
zijn uitsluitend pompen geschikt waarbij u een slang aan de aanzuigzijde kunt bevestigen. JBL heeft
hiervoor de JBL ProFlow u800, JBL ProFlow u1100 en JBL ProFlow u2000.

Huiskamerfontein
Wanneer de inbegrepen pomp te klein is of moet worden omgeruild, biedt JBL waterpompen aan in
diverse afmetingen en met verschillend vermogen.

Stromingspompen
Veel zoetwatervissen, zoals danionin, meervallen en steenkruipers, zijn dol op stromingsrijk water! Veel
kweekpogingen hebben pas succes gehad nadat de waterstroming in het aquarium aanzienlijk werd
verhoogd. Met behulp van pompen kunt u elke gewenste stroming in uw aquarium namaken. In zoutwater zijn stromingspompen een noodzaak om ervoor te zorgen dat uw koralen gezond groeien en
geen vuil aan de bodem of aan de ongewervelden wordt afgezet. In een ideale situatie verbindt u uw
stromingspompen met een timer die, zoals in de natuur, eb en vloed creëert. Een TEVEEL aan stroming
is nauwelijks mogelijk. Belangrijk is dat de stroming in zoutwater niet altijd uit dezelfde richting komt.

Snelfilter
Wanneer u de decoratie in uw aquarium verandert, de bodem reinigt of op een andere manier vuil doet
opdwarrelen kan een snelfilter u van dienst zijn door de vertroebeling niet alleen op te helderen maar
ook eruit te filteren. Hiervoor kunt u JBL ProFlow u800, JBL ProFlow u1100 of JBL ProFlow u2000 met
de snelfilterpatroon JBL ProFlow sf u800, 1100, 2000 te verbinden.
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Hoe verlicht ik mijn aquarium op de juiste manier?

Anders dan bij de verlichting voor uw woon- of badkamer dient u de
verlichting voor uw aquarium niet conform uw persoonlijke smaak
uit te kiezen maar conform de behoefte van uw waterplanten. Voor
vissen is de verlichting van minder belang maar waterplanten hebben
zich in de loop van hun evolutie aan het aanwezige zonlicht aangepast. Ze gebruiken specifieke spectrale bestanddelen van het zichtbare zonlicht voor de energiewinning in de fotosynthese.
Om ervoor te zorgen dat uw waterplanten zich optimaal ontwikkelen

Verlichtingsduur

dient uw aquariumverlichting een zongelijkend spectrum te hebben.
De JBL SOLAR TL buizen en ledlampen bieden precies dit zongelijkende licht daar ze in het bezit zijn van een volspectrum. Volspectrum
betekent dat niet slechts een paar spectrale bestanddelen aanwezig
zijn maar ALLE zichtbare spectrale bestanddelen van zonlicht worden
geproduceerd. De plantenspecialist, prof. dr. Ole Pedersen, heeft tijdens testen geconcludeerd dat de JBL SOLAR volspectrum verlichting van alle geteste lampen de beste invloed heeft op de groei van
waterplanten!

Lichtkleuren

Een tropendag duurt van circa 06.00 tot 18.00 uur en biedt dus 12
uur licht. Bij zonsop- en zonsondergang bezit het zonlicht een warme
kleurtemperatuur van ca. 2500 K. Wanneer de zon daarna op het
hoogste punt staat verhoogt de kleurtemperatuur zich naar ca. 5500
K. Hoe hoger de kleurtemperatuur des te kouder het licht.

De lichtkleuren van een lamp zijn een subjectieve indruk van onze
ogen, gebaseerd op de kleurtemperatuur van het betreffende verlichtingsmiddel. Hogere kleurtemperaturen (bijv. 9000 K) zien wij als
koud licht terwijl wij lage kleurtemperaturen (bijv. 2500 K) als warm
licht ervaren.

Verlichting door straallampen, ledlampen of lampen die niet speciaal
voor aquaria ontwikkeld zijn is over het algemeen dringend af te raden! Ze mogen dan fel en fraai gevormd zijn maar het lichtspectrum
is beslist NIET voor waterplanten ontwikkeld. Sterke rode straling
creëert bij planten een celverlenging maar geen gezonde groei. Uw
aquariumplanten worden dus weliswaar lang maar hebben weinig
bladeren. Ideaal zijn led of TL buizen met een volspectrum zoals de
lampen in het JBL lampenassortiment.

In het JBL SOLAR lichtconcept bezit de JBL LED SOLAR NATUR een
afstandsbediening waarmee u de lichtkleur kunt instellen op 2700,
4000 of 6700 K.
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Wat kan de moderne ledverlichting?
De ledtechniek revolutioneert ons leven: duurzame zaklampen, chique koplampen, stroombesparende keukenverlichting en nu ook
energie-efficiënte en natuurlijke aquariumverlichting. Maar waarom
komt JBL nu pas met een led lichtconcept? Het bestaat nu al zolang!
Nu leds sinds enige tijd daadwerkelijk energiebesparender zijn dan
TL buizen ontbrak nog de technologie en de vraag (!) het led lichtspectrum voor aquariumplanten en aquaria in het algemeen te optimaliseren. Ledverlichting werd tot nu toe bijna uitsluitend gebruikt in
technische en woonruimtes. Het lichtspectrum voor waterplanten onderscheidt zich echter aanzienlijk van het spectrum voor woonruimtes of zaklampen. Hier gaat het om de fotosynthetisch actieve straling
van het licht, PAR genaamd, (Photosynthetic Active Radiation) en een
volspectrum dat alle spectrale ranges van het zichtbare lichtspectrum
omvat. Pas met deze beide componenten was het mogelijk een perfect licht voor aquariumplanten te produceren!
Daar JBL als eerste producent wereldwijd met de JBL SOLAR TL buizen

een zongelijkend volspectrum voor aquaria ontwikkeld had, wilde
de JBL ontwikkelingsafdeling bij de ledtechniek niet simpelweg de
voorhanden zijnde woonruimte-spectra voor aquaria gebruiken maar
ook hier een SOLAR volspectrum speciaal voor aquaria creëren! Dat
heeft simpelweg de nodige tijd in beslag genomen - maar nu is het
dan voor uw aquarium beschikbaar!

Waarom heeft uw aquarium speciaal licht nodig?
Aquariumplanten hebben zich in de loop van de evolutie gedurende
miljoenen jaren aan het aanwezige zonlicht aangepast en gebruiken
het als energiebron. Ook wanneer onze ogen zonlicht alleen als wit
licht waarnemen, zo bewijzen waterdruppels in de lucht of een prisma dat het uit “regenboogkleuren” bestaat. In de fotosynthese gebruiken planten individuele spectrale bestanddelen van het licht in
hun bladgroen om CO2 met water in voeding (suiker) om te zetten
waarbij zuurstof vrijkomt. Deze zuurstof dient weer als levensbasis
voor alle dieren op deze planeet die weer CO2 uitademen hetgeen
de planten voor de fotosynthese gebruiken. Deze cyclus houdt de
planeet in leven. Ook uw aquariumplanten zijn op CO2 (kooldioxide)
en het fotosynthetisch actieve stralingsaandeel van zonlicht aangewezen. Ledverlichting voor woonruimtes en van auto’s hebben volkomen verschillende doeleinden: ze zijn NIET voor het nabootsen
van zonlicht maar dienen goed te verlichten dan wel een aangenaam
lichtaccent te creëren. Zo worden dus alleen bij aquariumverlichting
eisen gesteld aan het fotosynthetisch actieve spectrum. Het nieuwe
JBL LED SOLAR concept is conform deze eisen ontwikkeld! Met behulp van elektronische meetapparatuur is de plantenbevorderende
straling (PAR = Photosynthetic Active Radiation) gemeten. De JBL
onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling is erin geslaagd een volspectrum met PAR-waarden van meer dan 200* te creëren! Beter kunt
u uw planten niet toewensen. Daar er, naar verhouding, voor woonruimtes of sierverlichting maar weinig vraag is naar zongelijkende
ledverlichting, zijn de prijzen voor deze speciale ledlampen helaas
ook wat hoger.
*) gemeten als PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density) in µmol/
m2/s op 20 cm afstand van de lamp.
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Welke voordelen biedt het JBL SOLAR programma?
JBL LED SOLAR NATUR en EFFECT met afstandsbediening
Een direct inzetbaar fraai gevormd led lichtsysteem inclusief afstandsbediening met een maximale lichtopbrengst voor mooie aquariumplanten.

JBL LED SOLAR NATUR
Een perfect licht voor uw vissen, ongewervelden en aquariumplanten vanwege de gelijkmatige verdeling
van warm witte en koud witte leds in het paneel (alleen bij JBL!).

Luxmetingen in vergelijk
Een energiebesparende aquariumverlichting want de JBL LED SOLAR levert tweemaal zoveel licht bij
een gelijktijdige halvering van de stroomkosten tegenover een verlichting met TL buizen.

Afstandsbediening
Met behulp van de inbegrepen afstandsbediening heeft u de mogelijkheid het licht langzaam op te laten
komen en te verduisteren of snel aan en uit te schakelen evenals uit drie ingestelde kleurtemperaturen te
kiezen: 2700 K (warm licht), 4000 K (daglicht – ideaal voor waterplanten) of 6700 K (koud wit daglicht).

Beugels
Alle nodige onderdelen voor bevestiging: De adapters in de aanwezige T5 of T8 fittingen plaatsen (zijn
inclusief) of middels de uittrekbare V4A rvs beugel op de aquariumrand plaatsen (eveneens inbegrepen).
Als accessoires zijn er tevens speciale houders voor bevestiging aan het plafond.

Verkoelende ribbels verlengen de levensduur
Optimale passieve koeling door verkoelende ribbels in de lamp leiden tot een bijzonder lange levensduur.
De led module heeft een levensduur van meer dan 50.000 uur. Bij een verlichtingsduur van 10 uur per
dag komt dit op meer dan 13 jaar! (De extreme levensduur van 50.000 uur geldt voor de zuivere led
module. De overige componenten hebben een minimale garantie van 2 + 2 jaar)
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Ideale PAR-waarde
Speciaal geoptimaliseerd voor de groei van aquariumplanten: Bepaalde delen van zichtbaar licht worden
door planten voor de energiewinning in de fotosynthese gebruikt. Met behulp van speciale apparaten
kan de hoeveelheid van dit fotosynthetisch actieve spectrum (PAR) worden gemeten. De JBL LED SOLAR Natur biedt met een PAR-waarde van >200* het perfecte licht, zoals de planten het in de natuur
ook van de zon krijgen!
*) gemeten als PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density) in µmol/m2/s op 20 cm afstand van de lamp.

Veiligheid
Een dubbel zo veilig systeem: Waterdicht conform IP67. Wanneer door een waterbreuk kortsluiting wordt
veroorzaakt deactiveert de voeding automatisch.

Zo eenvoudig is de conversie naar moderne led-technologie
U kunt uw TL buizen heel eenvoudig omwisselen voor JBL LED SOLAR lampen, ook wanneer de techniek van de buislampen niet meer functioneert. U heeft slechts de beugels links en rechts nodig om de JBL ledverlichting te bevestigen. Zo werkt het:
TL buizen verwijderen
Verwijder de TL buizen (T5 of T8)
uit de fittingen en meet de lengte
van de buis exclusief de metalen
stift aan het einde. In de volgende tabel vindt u de passende led
voor de buislengte die dient te
worden vervangen.
JBL LED selecteren

Kabelaansluitingen
Begin met de basisuitrusting van
de JBL LED techniek (JBL LED
SOLAR NATUR) in de gewenste
lengte die u op de achterzijde
van de verpakking vindt.

Adapter aansluiten
Steek de inbegrepen JBL RetroFit adapter op de uiteinden van
de JBL ledverlichting en dan in
de fittingen van de buishouder.
Deze schroeft u dan weer aan
beide zijden op uw buisfittingen
- klaar! De ledlampen zijn soepel
draaibaar en kunnen verticaal
gepositioneerd worden.

Verlichting op de aquariumrand plaatsen
Wanneer u geen aanwezige
buislamphouder wilt gebruiken
kunt u de JBL ledverlichting ook
met de meegeleverde V4A rvs
beugel direct op de aquariumrand plaatsen.

Nu verbindt u de kabel van de
ledverlichting met de inbegrepen
infrarood receiver en verbindt de
IR receiver met de driver (voorschakelapparaat). Op de driver
bevindt zich de stroomstekker
die u in de timer of in het stopcontact steekt.

Afstandsbediening in gebruik nemen
Met de inbegrepen afstandsbediening kunt u de ledlampen nu
in- of uitschakelen of langzaam
op laten komen en uit laten gaan.
Op de afstandsbediening kunt u
tevens uit één van drie lichtkleuren kiezen. De toetsen voor de
kleuren rood (R), groen (G) en
blauw (B) zijn alleen relevant wanneer u uw basisinrichting uitbreidt
met een JBL LED SOLAR EFFECT-lamp.
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Haal het maximale uit de led lichttechniek
Wilt u de lichtintensiviteit verdubbelen?
Geen probleem: U kunt heel eenvoudig een tweede JBL LED SOLAR NATUR aanschaffen en aansluiten.
Maar pas op: Eén JBL LED lamp heeft al meer lichtkracht dan 2 TL buizen!

Wat dacht u van lichteffecten?
Wanneer u speciale lichteffecten, zoals gekleurd licht, een rode zonsop- of zonsondergang, blauw dieptewater of onweer, AANVULLEND op het reeds aanwezige licht wil instellen heeft u een tweede lamp nodig, JBL LED SOLAR EFFECT genaamd. Deze ledlamp kunt u aan de tweede aansluiting van uw primaire
verlichting (JBL LED SOLAR NATUR) aansluiten. Met de, bij de JBL LED SOLAR NATUR inbegrepen,
afstandsbediening kunt u nu de individuele kleurkanalen (rood/groen/blauw) aansturen. Voor het bedienen van de effecten (biotoop, onweer, wolken, regen, enz) heeft u een speciale controller nodig (JBL
LED SOLAR Control WiFi), die u nauwkeurig en probleemloos via uw mobiele telefoon kunt aansturen.
Zou u de leefomgeving (biotoop) graag precies zoals in de natuur willen verlichten?
Met behulp van Verlichting , een gratis app en uw mobiele telefoon is dit perfect en probleemloos mogelijk. U kunt uw licht zelf creatief vormgeven of de voorgeprogrammeerde biotoopwaarden gebruiken.

Moet de ledlamp aan het plafond worden gehangen?
Daarvoor heeft u als accessoire de ophangset JBL LED SOLAR Hanging nodig. Met de hier inbegrepen
2 m stalen kabel kunt u de JBL ledlampen overal ophangen zoals u dat wilt. De kabels worden van
bovenaf afheel eenvoudig aan de lamp geschroefd.
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Wat is in de individuele led componenten inbegrepen?
Hier leest u wat de individuele led componenten precies bevatten, hoe ze functioneren en wat de mogelijkheden zijn.

JBL LED SOLAR NATUR
Bevat een lamp in de gewenste lengte, 2m kabel aan de lamp, een led driver
(voorschakelapparaat) met kabel en stekker. Daarnaast een infrarood receiver die
geïntegreerd wordt tussen lamp en driver. Nu is het systeem klaar voor gebruik
en kan instructies van de inbegrepen afstandsbediening ontvangen. Met de afstandsbediening kunt u het licht in- en uitschakelen, langzaam op laten komen
of verduisteren en 3 verschillende kleurtemperaturen instellen (2700 K = warm
licht, 4000 K = warm daglicht, 6700 K = koud wit daglicht). In de set zijn tevens
2 adapters voor een T5 sokkel, 2 adapters voor een T8 sokkel en 2 rvs houders
inbegrepen waarmee u de lamp aan uw aquarium kunt bevestigen.
JBL LED SOLAR NATUR
Kwalitatief hoogwaardige ledverlichting voor zoetwateraquaria

JBL LED SOLAR EFFECT
Bevat een lamp in de gewenste lengte en 2m kabel aan de lamp. Deze lamp heeft
geen eigen stroomaansluiting of infrarood receiver nodig daar deze lamp eenvoudigweg in de tweede aansluiting van uw JBL LED SOLAR NATUR wordt geplaatst.
De verlichting bevat zogenaamde RGB ledlampjes waarmee u zo ongeveer iedere
gewenste kleur kunt creëren. Nu kunt u ook de knoppen op de afstandsbediening
van de JBL LED SOLAR NATUR gebruiken voor de 3 individuele kleurkanalen en
de leds van de effectverlichting naar wens bedienen.
Wanneer u de JBL LED SOLAR NATUR al met een JBL LED SOLAR Control WiFi
gebruikt zult u door het inschakelen van de verlichting de lichtinstellingen nog
natuurgetrouwer krijgen: Zonsop- en zonsondergang worden van de juiste rode
kleurtoon voorzien, onweer wordt kleurrijker en ook de biotoopgegevens kunnen
nog nauwkeuriger worden nagebootst.

JBL LED SOLAR EFFECT
Kwalitatief hoogwaardige ledverlichting voor zoetwateraquaria

JBL LED SOLAR Control WiFi (in voorbereiding)
Deze lichtcomputer is extreem veelzijdig en dankzij een gratis app op uw mobiele
telefoon heel eenvoudig te bedienen. U kunt uit 2 controleopties kiezen: Automatisch en handmatig.
De handmatige modus maakt een volledig vrije toegang tot de lichtbesturing mogelijk waarmee u uw eigen lichtklimaat kunt creëren.
Met de automatisch modus kunt u kiezen uit 5 verlichtingstypen en additioneel
een acclimatiseringsprogramma voor uw planten opstarten die voorheen met TL
buizen werden verzorgd en nu gedurende enkele weken langzaam aan het sterkere ledlicht kunnen gaan wennen.
Voor de 5 verlichtingstypen, incl. zonsop- en zonsondergang, onweer en bewolking, heeft u niet per se een aanvullende lamp nodig. De JBL LED SOLAR Control
WiFi biedt u in combinatie met de JBL LED SOLAR NATUR al heel realistische
lichtsituaties, alleen zonder rode, groene en blauwe kleurnuances.

JBL LED SOLAR Control WiFi
Per app aanstuurbaar WiFi controleapparaat voor JBL
LED SOLAR lampen
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Wilt u het licht van een tropische leefomgeving (biotoop) nauwkeurig nabootsen?
Middels de accessoire JBL LED SOLAR Control WiFi heeft u de
mogelijkheid een leefruimte lichttechnisch met droogte en regentijd
evenals onweer nauwkeurig na te bootsen of ook een perfecte ver-

lichting voor een sterk beplant aquascaping aquarium in te stellen.
Het JBL ontwikkelingsteam heeft voor u middels JBL LED SOLAR
Control WiFi 5 aquariumtypes voorgeprogrammeerd:

Rio Pantanal®
De Pantanal in Zuid-Amerika heeft het meest heldere, tropische
water ter wereld en is de thuisbasis voor ontelbare vissoorten die
wij in onze aquaria verzorgen. De heldere rivieren zijn omgeven
door jungle en hebben een heel eigen regenwoudkarakter. Het
thema junglerivier is zeker één van de meest fantastische inrichtingsthema's voor aquaria. Uw planten zullen krachtig groeien en
uw karpers en dwergcichliden laten hun mooiste kleuren zien!

Dreamscape®
Aquascapers mogen zich terecht over dit type licht verheugen
want het biedt een maximale lichtopbrengst bij zeer hoge PAR
waarde (fotosynthetisch actieve straling) die de planten gezond en
krachtig laat groeien. Aquascapers vormen landschappen onder
water, zoals een gebergte met weide, een woud of rotslandschap
met plantengroei. Deze inrichtingsstijl behoort zeker tot de meest
spectaculaire aquariuminrichtingen! De ingezette planten zijn vaak
veeleisend als het gaat om de hoeveelheid en de kwaliteit van
het licht. Juist hiervoor is het lichttype "Dreamscape" geprogrammeerd.

Malawi Rocks®
De bijzonder felle en koudwitte verlichting komt overeen met het
licht in de beide Afrikaanse riftmeren, Malawi en Tanganjika. In
het heldere water van de meren komen in het bijzonder de blauwe
tonen heel mooi uit! Uw cichliden uit de meren van Malawi en Tanganjika worden in al hun schitterende, natuurlijke kleurenpracht
zichtbaar!

Goldfish Paradise®
De vooraf ingestelde lichtkleur legt de nadruk op de mooie kleuren van de goudvissen! Ook robuuste planten, zoals hoornblad of
waterpest, zullen met dit licht snel groeien.

Technische gegevens JBL LED SOLAR NATUR
Watt

Lumen (4000 K)

K

PAR*

Retrofit voor aquarium

22

2400

2700-6700

200 +

60 cm

24

2600

2700-6700

200 +

80 cm

37

3900

2700-6700

200 +

80/100 cm
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4800

2700-6700

200 +

Opzet voor aquarium

Vervangt 2x type T5/T8

Led module L

45-70 cm

438

383 mm

55-80 cm

549/590

495 mm

75-100 cm

742

687 mm

100 cm

85-110 cm

849/895

795 mm

57

6300

2700-6700

200 +

120 cm

105-130 cm

1047

992 mm

59

6300

2700-6700

200 +

130 cm

115-140 cm

1149/1200

1095 mm

68

7300

2700-6700

200 +

160 cm

145-170 cm

1449/1500

1395 mm

*) PAR = Photosynthetic Active Radiation. Meetwaarde: Fotondichtheid in micromol per seconde/m2. Gemeten op 20 cm afstand van de lamp.
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Gezelschapsaquarium
U heeft een passend vis- en plantengezelschap samengebracht
en krijgt met dit programma de ideale verlichting die de kleuren
van uw vissen fraai naar voren doet komen en tegelijkertijd de
groei van uw planten bevordert.

Speciaal programma voor het acclimatiseren van planten
Wanneer u uw aquariumplanten wilt omstellen van een verlichting
met TL buizen naar led dient u dit langzaam tot stand te brengen
daar de lichtintensiviteit van led beduidend hoger is. JBL heeft
daarvoor in elk programma een acclimatisatiemodus ingebracht
die geheel naar wens kan worden overgeslagen of geselecteerd.
Zo kunt u uw planten langzaam aan het nieuwe licht laten wennen.

Individueel programma
U heeft zo uw eigen gedachten over welk lichtklimaat voor uw
aquarium het beste is? Geen probleem! In dit programma kunt
u aan elke dag van de week uw eigen lichtcreatie toewijzen. Ook
voor het uitproberen van kleuren en lichteffecten is dit programma
ideaal!
Technische gegevens JBL LED SOLAR EFFECT
Watt

Lumen

Retrofit voor aquarium

8

160

60 cm

9

200

80 cm

13

300

80/100 cm

15

320

Opzet voor aquarium

Past op het type T5 / T8

Led module L

45-70 cm

438

383 mm

55-80 cm

549/590

495 mm

75-100 cm

742

687 mm

100 cm

85-110 cm

849/895

795 mm

16

360

120 cm

105-130 cm

1047

992 mm

19

400

130 cm

115-140 cm

1149/1200

1095 mm

20

440

160 cm

145-170 cm

1449/1500

1395 mm
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JBL LED SOLAR NATUR – De kleurtemperaturen

JBL LED SOLAR NATUR – 2700 K

JBL LED SOLAR NATUR – 4000 K

JBL LED SOLAR NATUR – 6700 K

2700 K warm wit
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4000 K daglicht wit

6700 K koud wit

JBL LED SOLAR EFFECT – Lichtkleuren en combinaties

JBL LED SOLAR EFFECT – ROOD

JBL LED SOLAR NATUR + JBL LED SOLAR EFFECT – ROOD

JBL LED SOLAR EFFECT – GROEN

JBL LED SOLAR NATUR + JBL LED SOLAR EFFECT – GROEN

JBL LED SOLAR EFFECT – BLAUW

JBL LED SOLAR NATUR + JBL LED SOLAR EFFECT – BLAUW
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Verwarmen en Afkoelen
De juiste temperatuur voor uw aquariumbewoners
De meeste vissen en planten voelen zich in uw aquarium
het prettigst bij 24-26 °C en maar weinig vissen, de discusvis bijvoorbeeld, geven de voorkeur aan een temperatuur van bijna 30 °C. Veel garnalensoorten geven zelfs de
voorkeur aan koeler water en houden helemaal niet van
hete zomers met een watertemperatuur van 28 °C. Zij zijn
het meest tevreden wanneer u kleine ventilatoren inzet om
het water af te koelen.

Verwarmen
Afhankelijk van waar u woont zal uw kamertemperatuur onder de noodzakelijke watertemperatuur liggen. Alleen in de zomer en in
tropische landen is verwarming niet nodig.
Thermostaten verwarmen uw water automatisch tot de ingestelde watertemperatuur en
schakelen zichzelf dan uit. Zo wordt de door
u gewenste watertemperatuur constant gehouden.
De thermostaat
Zonder verwarming kunt u een aquarium met tropische vissen alleen dan in stand houden wanneer uw kamertemperatuur het water
CONSTANT op 24-26°C houdt. Uit ervaring weten we dat het zonder
verwarming al gauw tot schommelingen komt die uw aquariumbewoners in de natuur niet kennen en ook niet prettig vinden. Hierbij is
een automatische thermostaat van dienst die de door u geselecteerde
watertemperatuur constant houdt. U stelt de gewenste temperatuur
boven aan het rad van de verwarming in en hij slaat alleen aan wanneer de temperatuur hieronder komt. Let u er bij het plaatsen van de
verwarming goed op dat hij door het water wordt ingesloten zodat de
warmte zich niet ophoopt. Dan zou hij zich uitschakelen in plaats van
verwarmen. Kies de aquariumverwarming die bij de kamertemperatuur
past. De doorslaggevende factor voor de keuze van uw verwarming
is de grootte van uw aquarium en het temperatuurverschil tussen de
omringende ruimte- en de gewenste watertemperatuur, ∆T genoemd.
Bodemverwarming
Bodemverwarmingskabels hebben NIET tot taak uw aquariumwater op
de gewenste temperatuur te brengen maar uitsluitend de opgave een
watercirculatie in de bodem tot stand te brengen zodat de plantenwortels beter van voedingsstoffen worden voorzien. Een bodemverwarming
dient dus ter verzorging van de planten (zie Bodemgrond).
Energie besparen
Het isoleren van uw aquarium, door middel van een schuimstof mat
en eventueel ook isolatie aan de zijwanden en achterwand, helpt u
energiekosten te besparen.
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Koeling
Zoals al eerder gezegd zijn er aquariumbewoners, zoals garnalen, die
de voorkeur geven aan lagere watertemperaturen van 22-23 °C en
hoge temperaturen van 28 °C maar kort verdragen. Maar ook veel
tropische vissen en, in het bijzonder, aquariumplanten voelen zich
niet prettig bij hoge watertemperaturen. De plantengroei kan door te
hoge temperaturen zelfs stagneren! JBL biedt u een betaalbare en
effectieve koelmogelijkheid aan die u heel eenvoudig aan het aquarium kunt monteren:
Ventilatoren (verschillende lengtes verkrijgbaar) creëren een luchtstroom aan het wateroppervlak die tot een verkoelende verdamping
leidt. Deze komt overeen met het gevoel wanneer u met blote armen
fietst. Zo kunt u de watertemperatuur met ca. 4 °C laten dalen. Met
behulp van een thermostaat (JBL CoolControl) heeft u de mogelijkheid de ventilatoren automatisch aan te laten gaan wanneer de door
u ingestelde temperatuur wordt overschreden.

Temperatuurcontrole
Met behulp van een waterthermometer kunt
u de temperatuur in uw aquarium heel gemakkelijk in de gaten houden. Er zijn glazen
thermometers in verschillende uitvoeringen
en tevens een thermometer die u van buitenaf aan de wand kunt kleven.

CO2 plantenbemesting
Laat uw planten niet verhongeren!

Zodra uw planten het juiste licht ontvangen beginnen ze
met de fotosynthese. Hierbij verbinden ze kooldioxide
(CO2) met water tot voeding (suiker) waarbij zuurstof (O2)
als afvalproduct vrijkomt. CO2 dient de planten als primair
voedingsmiddel. Overige meststoffen, zoals JBL Ferropol
of JBL Ferropol 24 kunt u, zoals bij menselijke voeding met
de vitamines en mineralen vergelijken, zonder welke wij

niet kunnen overleven - ook wanneer wij vetten, koolhydraten en eiwit (overeenkomend met de CO2 voor planten)
tot ons nemen.

Wanneer u de pH-waarde en de carbonaathardheid van uw aquariumwater weet kunt u in de weergegeven tabel aflezen hoeveel CO2
er in uw aquarium aanwezig is. Het groene bereik in de tabel laat
zien wat het optimale CO2 gehalte, voor een krachtige plantengroei
of het juiste CO2 gehalte voor gevoelige planten, is. U ziet nu dat het
CO2 gehalte van uw water niet voldoet en u het CO2 gehalte dient te
verhogen om een perfecte plantengroei te kunnen garanderen. JBL
biedt u de praktische JBL CO2-pH Permanente TestSet 2 aan, die
voortdurend het CO2 gehalte in uw aquariumwater laat zien. Zo kunt
u op elk moment snel en eenvoudig aflezen hoeveel CO2 er in het
water aanwezig is.

Carbonaathardheid en kooldioxide

CO2 is altijd in geringe hoeveelheden, door het uitademen
van de vissen, planten ('s nachts), ongewervelden en bacteriën, in het aquariumwater aanwezig.
mg CO2 bij carbonaatheid (°d)

KH2

KH4

KH6

KH8

KH10

KH12

KH14

KH16

pH 8,0

1

2

2

3

4

5

6

6

pH 7,8

1

3

4

5

6

8

9

10

pH 7,6

2

4

6

8

10

12

14

16

pH 7,4

3

6

10

13

16

19

22

25

pH 7,2

5

10

15

20

25

30

35

40

pH 7,0

8

16

24

32

40

48

56

64

76

89

101

pH 6,8

13

25

38

51

63

pH 6,6

20

40

60

80
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Aanbevolen bereik

Voor het verhogen van het CO2 gehalte vindt u bemestingsinstallaties.
U kunt kiezen tussen bio CO2-installaties, die middels een suikergistingssysteem op biologische wijze CO2 produceren en installaties die
een drukgasfles met CO2 (wegwerpsysteem u of hervulbaar systeem
m) bevatten.
Bio CO2 installaties zijn prijsbewust en ideaal voor kleinere aquaria.
Ze produceren circa 40 dagen lang CO2 en moeten dan opnieuw
gevuld en geactiveerd worden.
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JBL BioCO2 systemen
BioCO2-installaties produceren de plantenvoedingsstof kooldioxide (CO2) door een biologisch proces waarbij (eenvoudig geformuleerd) gist
met suiker reageert. De componenten kunnen worden vernieuwd na circa 40 dagen.

JBL ProFlora Bio80 eco
Bio CO2-bemestingsinstallatie.

JBL ProFlora Bio80
Bio CO2-bemestingsinstallatie
met glazen diffuser.

JBL ProFlora Bio160
Bio CO2-bemestingsinstallatie
met uitbreidbare diffuser.

JBL CO2-bemestingsinstallatie met wegwerpflessen
Deze installaties bevatten de plantenvoedingsstof kooldioxide (CO2) in een drukgasfles die u eenvoudigweg kunt vervangen wanneer deze
leeg is.

JBL ProFlora u504
Compleet CO2-bemestingssysteem met wegwerpfles voor
fraaie en krachtige aquariumplanten

JBL ProFlora u501
Complete plantenbemestingsset

JBL ProFlora u502
Plantenbemestingssysteem
(wegwerp) met nachtschakelaar

JBL CO2-bemestingsinstallatie met hervulbare flessen
Deze installaties bevatten de plantenvoedingsstof kooldioxide (CO2) in een drukgasfles die u eenvoudigweg opnieuw kunt laten vullen wanneer
deze leeg is.

JBL ProFlora m501
Complete plantenbemestingsset
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JBL ProFlora m502
Plantenbemestingsinstallatie
(hervulbaar) met nachtschakelaar

JBL ProFlora m503
Plantenbemestingsinstallatie
met pH-controller

JBL ProFlora m2003
Bemestingsinstallatie: 2 kg fles
met pH-controller

Zo functioneert een CO2-bemestingsinstallatie

Het CO2 bevindt zich in de voorraadfles die altijd rechtop moet staan
daar CO2 onder druk vloeibaar wordt. Om het CO2 goed gedoseerd in
het aquarium te krijgen schroeft u de drukregelaar op de voorraadfles. Hij vermindert de flesdruk zover dat u met een klein draaiwiel
de CO2 toevoer op de bel nauwkeurig kunt instellen. Het CO2 gaat
van de drukregelaar via een vaste CO2 slang naar een bellenteller die
tevens als terugslagventiel dient (JBL ProFlora CO2 CountSafe). In de
bellenteller bevindt zich water waardoor de CO2 bellen kunnen opstijgen en zichtbaar worden. Nu kunt u middels het draaiwiel aan de

Laat de pH waarde aan uw CO2-installatie
over!
Zodra u CO2 in uw aquariumwater leidt wordt een deel van het
kooldioxide in het water omgezet
in koolzuur. Hoe meer koolzuur
zich in het bevindt hoe meer de
pH waarde van het water daalt.
Dit effect kunt u gebruiken en
met de CO2 niet alleen uw planten voeren maar tevens de pH waarde zo beïnvloeden als u dat zelf
wilt. Veel vissoorten geven de voorkeur aan licht zurig water (pH
waarde van minder dan 7). Op het pH controleapparaat kunt u de
gewenste pH waarde instellen waarna die dan automatisch in stand
gehouden wordt.
U kunt de volledige CO2-toevoer en pH waarde ook aan de JBL ProFlora pH-Control Touch overlaten. Wanneer u hem activeert vraagt het
pH controleapparaat naar de carbonaathardheid van het water, die
u met een JBL KH Test binnen enkele seconden kunt bepalen. Dan
weet het apparaat hoeveel pH stabiliserende mineralen zich in het
water bevinden en kiest automatisch de daarbij passende pH waarde
en regelt de CO2 toevoer precies zo dat de planten perfect groeien en
de pH waarde dag en nacht stabiel blijft.

drukregelaar het gewenste aantal bellen instellen. Het ingebouwde
terugslagventiel voorkomt dat het water terugstroomt in de drukregelaar en de voorraadfles. Van de drukregelaar voert de CO2 slang de
kooldioxide in het aquarium waar het snel en gelijkmatig in het water
dient op te lossen. Daarvoor zijn er diverse diffusers beschikbaar,
afhankelijk van de afmeting van uw aquarium. In de diffuser komt het
CO2 in contact met het aquariumwater en lost op. Een permanente
test laat zien hoeveel CO2 in het water is opgelost en of die hoeveelheid juist is.

Opnieuw vullen van voorraadflessen

Veel dierenvakhandels, maar in geval van nood ook de brandweer,
weten hoe een hervulbare CO2 fles kan worden gevuld. Aan de manometer kunt u snel zien of de druk afneemt. Vaak is snel navullen
niet mogelijk. Hiervoor is echter een eenvoudig hulpmiddel: wanneer u een 500 g wegwerpfles (JBL ProFlora u500) als reserve in
voorraad heeft kunt u deze binnen enkele seconden inbouwen. Ook
wanneer u een JBL m-hervulbaar systeem heeft kunt u met een inbussleutel uw drukregelaar met een handgreep passend maken voor
wegwerpflessen.

53

UV-C
Helder en kiemarm water dankzij een UV-C waterzuiveraar

UV-C waterzuiveraars bieden de mogelijkheid witte en
groene watervertroebeling op technische wijze, zonder
gebruik van vloeibare producten, te zuiveren. Daarnaast

bezitten ze de eigenschap het aantal kiemen (zoals ziektekiemen) in het water efficiënt te verlagen.

Hoe werkt een UV-C waterzuiveraar?
UV-C straling valt in de stralingszone tussen 200 en 280 nm, dat onder UV-A en UV-B straling ligt en voor
mensen met het blote oog niet zichtbaar is. UV-C straling werkt kiemdodend en wordt derhalve ingezet
voor de waterzuivering. Het water stroomt met een gemiddelde snelheid aan een UV-C lamp voorbij die
straling afgeeft. Deze straling dood kiemen en zweefalgen. De JBL ProCristal UV-C waterzuiveraars zijn
zo ontworpen dat de waterlaag en het lichteffect perfect afgestemd zijn. Om een optimaal resultaat te
behalen moet de pompcapaciteit nauwkeurig bij het vermogen van de UV-C waterzuiveraar passen.

Aantal kiemen reduceren
Naast voor het zuiveren van groen water (zweefalgen) worden UV-C waterzuiveraars vaak ingezet om het
aantal kiemen in het aquariumwater te reduceren. Terwijl het water aan de UV-C lamp voorbij stroomt
worden alle kiemen gedood en door het navolgende filter opgevangen. Ook hier moet in overweging
worden genomen dat de capaciteit van de pomp aan het specifieke doel en het vermogen van de UV-C
waterzuiveraar is aangepast.
Reiniging
De JBL ProCristal UV-C waterzuiveraar bevindt zich in een glazen kolf die elk half jaar gereinigd moet worden. Dit is niet moeilijk en kan heel eenvoudig binnen enkele minuten, nadat het apparaat is afgeschroefd,
door iedereen met een beetje handigheid worden gedaan. Bij apparaten met een kunststof inzet moet
opgepast worden dat de inhoud niet beschadigt.
Vervangen van de UV-C brander
Na circa 6.000-8.000 uur (meestal ongeveer een jaar) laat de UV-C straling van de brander het duidelijk
afweten en is de zuiverende en ontkiemende werking niet meer voldoende. Dit is het moment om de
brander te vervangen. Dit is heel eenvoudig zelf te doen. U opent de behuizing en clipt de brander uit de
houder. Dan zet u een nieuwe brander erin zonder het glas met de vingers aan te raken (zachte doek of
papieren zakdoek gebruiken). De helften van de behuizing weer samenvoegen en klaar. JBL biedt hoogwaardige vervangende UV-C lampen van 5 tot 55 Watt aan.
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Vergroten van het vermogen
Wanneer u een groter aquarium aanschaft of gewoon een groter vermogen van uw UV-C waterzuiveraar
nodig heeft kunt u maximaal 2 apparaten achter elkaar aansluiten. Hiervoor is een speciaal verbindingsstuk beschikbaar: JBL ProCristal UV-C QuickConnect.

UV-C apparaat voor of na het filter inbouwen?
Ideaal is de inbouw van de UV-C waterzuiveraar VOOR het filter daar dan de gedode kiemen en algen
direct door het filter opgevangen worden en bij de volgende reinigingsbeurt van uw filter volledig uit het
aquariumwater verdwijnen.
Wanneer uw filter echter nieuw is of net gereinigd zou de UV-C waterzuiveraar de biologische kolonisatie
van uw filter verhinderen dan wel vertragen. Dan zou het zinvol zijn de UV-C waterzuiveraar gedurende
drie weken ACHTER het filter te plaatsen en daarna VOOR het filter.

Witachtige watervertroebeling
Worden meestal door bacteriën / micro-organismen veroorzaakt en
verdwijnen na 1 - 2 dagen vanzelf weer. Indien dit niet het geval is
helpt de inzet van een waterzuiveraar. De kracht (vermogen in Watt)
van de UV-C waterzuiveraar hangt af van het aantal liters in het aquarium.
Werking: Het water stroomt relatief langzaam in de UV-C waterzuiveraar aan UV-C straling voorbij. Deze straling dood kiemen en bacterien evenals zweefalgen. Uw witachtige vertroebeling zal binnen 1 - 3
dagen volledig verdwijnen!

Groenachtige watervertroebeling
Ontstaat door zweefalgen die het water hun groene uiterlijk verlenen.
Komt vaker voor in vijvers dan aquaria. In het aquarium helpt een algenbestrijdingsmiddel (JBL Algol) of de inzet van een waterzuiveraar.
De kracht (vermogen in Watt) van de UV-C waterzuiveraar hangt af
van het aantal liters in het aquarium.
Werking: Het water stroomt relatief langzaam in de UV-C waterzuiveraar aan UV-C straling voorbij. Deze straling dood de zweefalgen.
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Aquariuminrichting
Zo eenvoudig is het inrichten van uw aquarium!

U kunt uw woning decoratief en geheel naar uw smaak
inrichten met een tafel, stoelen, tapijt en kasten zonder
dat u een binnenhuisarchitect nodig heeft. Hetzelfde geldt
voor uw aquarium!
De inrichting van uw aquarium hangt wezenlijk van twee
factoren af: Welke eisen stellen uw vissen en wat past bij

uw persoonlijke smaak? Draaien we dit eerst maar eens
om: Welke vissen zou u graag willen? Cichliden uit de meren van Tanganjika en Malawi? Dan praten we over een
rifaquarium. Goudvissen? Dan zijn alleen harde planten
mogelijk. U wilt een jungleaquarium met een zwerm meervallen, karpers en een paar dwergcichliden? Dan heeft u
veel hout en planten nodig.

Algemene tips
Wanneer u bij onze thema-aquariums niet gevonden heeft wat u zoekt zijn hier een aantal algemene tips voor het inrichten van uw aquarium:
Visbezetting
Selecteer allereerst een visbezetting die samen gaat, u bevalt en ook geschikt is voor het
formaat van uw aquarium.

Bodemgrond
Uw selectie bepaald nu hoe fijn de bodemgrond dient te zijn en of deze geen scherpe randjes mag hebben omdat u woelende vissen heeft gekozen. De kleur staat u volkomen vrij
aangezien dat de vissen niets uitmaakt. Wanneer u veel planten wilt inzetten raden wij u aan
als eerste laag een meststof met langzame afgifte aan te brengen (JBL AquaBasis plus). Bovenop de bodemmest legt u een laag van de door u gekozen bodemgrond. De bodem mag
voorin vlakker zijn dan achterin. Met behulp van een speciale spatel (JBL ProScape Tool SP
straight) kunt u de bodem perfect en heel eenvoudig naar wens vormgeven of glad maken.
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Stenen en Wortels
Nu kunt u stenen en/of wortels toevoegen. De layout mag u helemaal zelf bepalen. Voor uw
latere aquariumbewoners zou het echter fijn zijn wanneer u een paar schuilplaatsen creëert
waar de dieren zich kunnen terugtrekken. Grotere stenen a.u.b. VOOR het inleggen van de
bodemgrond plaatsen zodat deze later niet wegglijden. Hogere steenconstructies tegen omvallen vastlijmen met JBL ProHaru Universal 80ml of JBL AquaSil transparant. Houdt u er ook
rekening mee dat u met stenen en hout de aanwezige technische apparaten kunt verbergen
(filteraanvoer, verwarming, CO2 reactor, enz). Veel houten wortels hebben een drijvend vermogen. Dit kunt u vooraf in een grote emmer controleren. Wanneer uw wortel dit vermogen
heeft bindt u hem met een nylon draad aan een steen vast. Na circa 4 weken kunt u de draad
dan voorzichtig verwijderen.
Technische elementen inbouwen
Nu wordt de techniek ingebouwd. Bevestig de filteraanvoerbuis (bij buitenfilters) of het gehele
filter (bij binnenfilters) in het aquarium. Daarna ook de waterafvoerbuis (filteruitloop) aan dezelfde kant van het aquarium bevestigen zodat een watercirculatie wordt gevormd.

Water laten instromen
De basis van uw aquarium staat nu. U kunt nu eerst het water laten instromen of eerst de
planten inzetten voordat u het water erin doet. Dit is een kwestie van opvatting. Wij vinden
het praktischer om eerst het water erin te doen en daarna de planten erin te zetten aangezien
dan direct te zien is hoe de planten zich in het water ontvouwen en hoeveel plaats ze nodig
hebben.

Planten inzetten
Houdt er bij het inzetten van de planten rekening mee hoe hoog ze worden en hoeveel plaats
ze zijdelings nodig hebben. Laag blijvende planten komen voorin, nabij de ruit, terwijl de hogere planten eerder achterin worden geplaatst. Veel planten vindt u in de vakhandel in plastic
potjes. Verwijder a.u.b. het wollige materiaal van de wortels en kort de wortels vervolgens met
een schaar (JBL ProScape Tool S straight). Dan steekt u de planten voorzichtig in de bodem.
Vaak komt een plant net zo snel weer uit de bodem tevoorschijn als u hem erin gestoken
heeft! Dan kunnen plantenklemmen u van dienst zijn (JBL ProScape Plantis) net als een lange
pincet (JBL ProScape Tool P straight).
Uitzonderingen
Veel labyrinthvissen bouwen schuimnesten en hebben drijvende planten nodig aan het wateroppervlak. Woelende vissen, zoals modderkruipers en pantsermeervallen, hebben "zachte"
bodemgrond nodig dus absoluut geen scherp steengruis of lava! Veel cichliden broeden in
holen en zijn blij met een eigen huis. Hiervoor zijn kokosnootschalen (JBL Cocos Cava) beschikbaar evenals andere soorten holen (JBL Keramische kuitschietgrot).
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De bodemgrond van uw aquarium

Kwekers van siervissen hebben doorgaans in hun kweekbakken geen bodemgrond daar dit het reinigen sneller en
eenvoudiger maakt. Maar een aquarium ziet er wezenlijk
mooier uit en functioneert beter met bodemgrond daar dit
uw aquariumfilter ondersteunt en een niet onaanzienlijke

filterwerking biedt. Daarnaast is het voor de wortels van
uw aquariumplanten erg belangrijk en veel vissoorten gebruiken het als schuilplaats (bot, modderkruiper, meerval,
rog).

Hoe dik moet de laag bodemgrond zijn?
Laat door de ProScape bodemgrondcalculator uitrekenen hoeveel
bodemgrond u voor uw aquarium nodig heeft.
Deze vraag laat zich niet zo eenvoudig beantwoorden daar de diverse
typen aquarium heel verschillend zijn. Over het algemeen dient een
laag bodemgrond niet onder de 3-5 cm liggen. Bij veel planten moet
de laag zelfs 6-8 cm zijn.
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Deze verschillende soorten bodemgrond zijn er
De verschillende korrelgroottes van elke bodemgrond bieden verschillende voor- en nadelen.
Fijn zand

Fijne kies

Ideaal voor alle bodembewoners die graag wroeten of zich ingraven.
Ook planten wortelen in zand perfect maar hebben alleen een goede houvast bij goed ontwikkelde wortels. Met behulp van plantennaalden (JBL ProScape Plantis) is de fixatie van planten beduidend
eenvoudiger! Nadeel van fijn zand: U kunt geen bergen en dalen
creëren daar het zand na korte tijd weer egaliseert. Voor bodemverwarmingskabels is fijn zand niet geschikt daar de warmteafvoer niet
goed functioneert.

Eveneens perfect voor bodembewoners daar er geen scherpe randen zijn. Planten vormen snel gezonde en krachtige wortels. Voor
het modelleren van de bodem zijn stenen of hout voor terrassen aan
te bevelen. Niet ideaal voor een bodemverwarmingskabel maar het
kan nog net.

JBL Sansibar SNOW
Sneeuwwitte bodemgrond
voor zoet- en zoutwateraquaria
evenals aquaterraria

JBL Sansibar WHITE
Fijne, witte bodemgrond voor
zoet- en zoutwateraquaria

JBL Sansibar DARK
Zwarte bodemgrond voor zoeten zoutwateraquaria

JBL Sansibar RED
Fijne, rode bodemgrond voor
zoet- en zoutwateraquaria

JBL Sansibar ORANGE
Fijne, oranjekleurige bodemgrond voor zoet- en zoutwateraquaria

JBL Sansibar GREY
Fijne, grijze bodemgrond voor
zoet- en zoutwateraquaria

JBL Sansibar RIVER
Fijne, lichte bodemgrond met
zwarte steentjes voor zoet- en
zoutwateraquaria en terraria

Middelgrote kies

Grove kies

Vaak een betaalbare bodemgrond die echter niet ideaal is
voor bodemvissen. Door de wat
grovere structuur dringt verontreiniging wat dieper in en moet
met een bodemreiniger regelmatig worden opgezogen uit de diepere lagen. Goed voor waterplanten.

Niet geschikt voor bodembewoners en wroetende vissen.
Wordt vaak ingezet bij grotere
vissen om ervoor te zorgen dat
het aquarium niet voortdurend
verbouwd wordt. Lastig te reinigen. Beperkt geschikt voor planten. De planten beter in kleine potjes
plaatsen.
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Natuurgrond

Lavabodem

Beter kan nauwelijks! Deze natuurlijke bodemgrond heeft geen
scherpe randen en is zowel voor bodembewoners als wroetende
vissen, zoals pantsermeervallen, ideaal. Planten ontwikkelen snel
wortels en kunnen later heel eenvoudig worden verwijderd zonder de
halve bodemgrond uit het aquarium te moeten halen. Enige nadeel:
De JBL Manado bodemgrond is zo los dat planten al snel na het
planten weer uit de bodem loskomen. Met JBL plantenpennen (JBL
ProScape Plantis) kunt u nieuwe planten heel eenvoudig en stabiel in
elke bodem vastzetten.

Ziet er heel natuurlijk uit maar is voor wroetende en gravende vissen
absoluut ongeschikt! De dieren verwonden zich aan de scherpe randen! Planten wortelen heel goed en het is ideaal voor een gemodelleerde bodemvormgeving. Bij de vormgeving wordt lava graag ingezet
om een stabiele onderbouw voor hout of stenen te creëren. Zand of
kies geeft mee of kan door vissen worden weggegraven. De lavabodem valt stabiel in elkaar en wordt om deze reden door aquascapers
altijd als ondergrond ingezet.

JBL Manado
Natuurlijke bodemgrond voor
zoetwateraquaria

JBL ProScape Volcano
Mineral
Natuurlijke vulkanische bodemgrond voor aquascaping

Soil
Liefhebbers van sterk beplante aquaria en aanhangers van gevoelige
planten stellen bijzondere eisen aan hun favoriete bodemgrond: Het
moet uit gebrande aarde bestaan (vandaar de naam soil, Engels voor
aarde) en veel voedingsstoffen bevatten. JBL biedt twee varianten

aan: JBL PlantSoil is beladen met voedingsstoffen en ideaal voor
sterk beplante aquaria (aquascaping) en JBL ShrimpSoil dat niet met
voedingsstoffen is beladen en perfect is voor aquaria met ongewervelden, zoals garnalen, en planten.

JBL ProScape PlantSoil
BROWN
Bruine bodemgrond voor
aquascaping in zoetwateraquaria

JBL ProScape
PlantSoil

JBL ProScape
PlantSoil

JBL ProScape
ShrimpsSoil

JBL ProScape
ShrimpsSoil

JBL ProScape
VolcanoMineral

dubbelgebrande
aarde
beige

dubbelgebrande
aarde
bruin

dubbelgebrande
aarde
beige

dubbelgebrande
aarde
bruin

vulkanisch
lavagesteente
bruin

Hardheid
verhogend
Bemesting

onthardend

onthardend

onthardend

onthardend

neutraal

met

met

zonder

zonder

zonder

Kwantiteit

3 l, 9 l

3 l, 9 l

3 l, 9 l

3 l, 9 l

3 l, 9 l

Overzicht van de JBL
bodemgronden
voor uw aquarium
Materiaal
Kleur
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JBL ProScape ShrimpsSoil
BROWN
Bruine bodemgrond voor
garnalenaquaria

Hoe moet de bodemgrond in plantenaquariums opgebouwd worden?
Voor de meeste aquaria met waterplanten bevelen we de volgende
constructie aan: Eerst een laag duurzame bodembemesting (JBL
AquaBasis plus) en daaroverheen een natuurlijke bodemgrond (JBL
Manado).

Alleen bij extreem sterk beplante aquaria (aquascaping) is de opbouw
anders: Met behulp van JBL ProScape Volcano Mineral wordt het
landschap grof gemodelleerd. Op deze lavabodem worden ook de

stenen en het hout geplaatst. Dit voorkomt dat de zware decoratieve
elementen wegzinken. Het geheel wordt met JBL ProScape PlantSoil
BROWN bedekt.

Moet de bodemgrond volledig vernieuwd worden?
Zand, kies en natuurlijke bodemgrond zoals JBL Manado hoeven niet
vernieuwd te worden. Het regelmatige afzuigen van de bodemgrond
met behulp van een bodemreiniger (JBL AquaEx Set 20-45) voldoet
als reinigingsmaatregel.
Soil bodemgrond verliest zijn positieve eigenschappen in de regel na
uiterlijk twee jaar en dient dan vernieuwd te worden. Daar aquascapers hun "kunstwerken" hoe dan ook regelmatig opnieuw vormgeven is dit voor hen niet echt een nadeel.

Materiaal
Kleur
Hardheid
verhogend
Bemesting
Kwantiteit

JBL Manado

JBL Manado
Dark

JBL Sansibar
Dark

JBL Sansibar
White

JBL Sansibar
River

JBL Sansibar
Snow

JBL Sansibar
Grey

JBL Sansibar
Orange

JBL Sansibar
Red

gebakken klei

gebakken klei

graniet

kwarts

kwarts

kwarts

graniet

kwartsiet

gneis

bruin

zwart

zwart

wit

wit-grijs

sneeuwwit

grijs

orange

rood

neutraal

neutraal

neutraal

neutraal

neutraal

neutraal

neutraal

neutraal

neutraal

zonder

zonder

zonder

zonder

zonder

zonder

zonder

zonder

zonder

5 kg, 10 kg

5 kg, 10 kg

5 kg, 10 kg

5 kg, 10 kg

5 kg, 10 kg

5 kg, 10 kg

5 kg, 10 kg

1,5 l, 3 l, 5 l, 10 l, 25 l 1,5 l, 3 l, 5 l, 10 l, 25 l
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Planten
Aquariumplanten - De groene longen van uw aquarium

Waterplanten kunnen wezenlijk meer dan alleen maar
mooi zijn en zuurstof produceren. Ze verwijderen fosfaat
en nitraat (meer daarover vindt u onder Waterwaarden,
pagina 72) uit het water en functioneren zo ook als voedingsconcurrentie van algen. Ze kunnen daarnaast gifstoffen uit het water verwijderen en bieden vissen een welkome aanvullende voeding evenals schuilplaatsen. Kortom:

Waterplanten zijn de beste hulp die u voor uw aquarium
kunt krijgen!
Liever een paar planten teveel dan één te weinig. Kies liever snelgroeiende soorten, dan donkergroene die meestal
langzaam groeien. Hoe sneller een plant groeit, hoe meer
voedingsstoffen hij aan het water onttrekt en zo voor een
gezond functionerend aquarium zorgt.

Wanneer u uw aquarium helemaal zelf vorm wilt geven zijn er enkele punten waar u op dient te letten
Kies bij uw vakhandel zoveel mogelijk verschillende soorten uit daar
niet alle soorten zich meteen in uw aquarium thuis zullen voelen en
zo de kans groter is dat er soorten bij zijn die zich goed ontwikkelen.

Donkergroen
Groeien langzaam, eisen niet veel, hebben weinig licht nodig, hebben weinig
meststof nodig
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Kies enkele snel groeiende soorten uit daar zij meer algenbevorderende voedingsstoffen uit het water halen dan langzaam groeiende
soorten.

Lichtgroen
Groeien meestal snel, houden van
licht, een beetje mest, groeit beter met
CO2-bemesting

Rood
Heeft veel licht nodig, veel mest en absoluut CO2-bemesting

Wat is de beste manier om de planten te poten?
Houdt er bij het inzetten van de planten rekening mee hoe hoog ze
worden en hoeveel plaats ze zijdelings nodig hebben. Laag blijvende
planten komen voorin, nabij de ruit, terwijl de hogere planten eerder
achterin worden geplaatst. Veel planten vindt u in de vakhandel in
plastic potjes. Verwijder a.u.b. het wollige materiaal van de wortels
en kort de wortels vervolgens met een schaar (JBL ProScape Tool S
curved).

Dan steekt u de planten voorzichtig in de bodem. Helaas komen ze
vaak net zo snel weer boven drijven als u ze ingezet heeft! Hier zijn
plantenklemmen van nut (JBL ProScape Plantis) net als een lange
pincet (JBL ProScape Tool P straight).

Hoe bevestigt u planten op hout of stenen?
Er zijn plantensoorten die niet in de bodem hoeven te wortelen maar
probleemloos op stenen en hout groeien. Hiertoe behoort de bekende
javavaren en veel soorten mos. U kunt deze planten met visdraad
vastbinden en het draad na enkele weken verwijderen of het trucje
van veel aquascapers gebruiken: U kleeft de planten met een onderwaterlijm (JBL ProHaru Universal 200ml) simpelweg op de gewenste
plaats. Daarbij dient u wel handschoenen te dragen om ervoor te
zorgen dat uw vingers niet vastgekleefd worden.

Hoe kunt u de groei bevorderen?
Voordat u de waterplanten inzet dient u de wortels met een schaar
(JBL ProScape Tool S straight) tot circa 3 cm in te korten.
Voordat u de planten nu met een pincet (JBL ProScape Tool P curved) in de bodem drukt heeft u de mogelijkheid de wortelvorming te
stimuleren met een mestkogel (JBL De 7 Balletjes). De mestkogels
geven hun voedingsstoffen langzaam af en moeten na 180 dagen
worden vernieuwd. Voor de maandelijkse bemesting is JBL Ferropol
Root aan te bevelen dat u in tabletvorm simpelweg in de wortelzone
steekt. Mestkogels en mesttabletten zijn een ideale aanvulling op
duurzame voedingsbodems zoals JBL AquaBasis plus
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Aquariumtechniek
Zo installeert u de technische elementen veilig en snel in uw aquarium

Aangezien u de technische hulpmiddelen in uw aquarium
niet speciaal wenst te zien dient u er bij het inrichten aan
te denken dat u deze met hout, stenen en planten kunt

verbergen. Het is dus doorgaans zinvol EERST de technische apparatuur in het aquarium te installeren en DAARNA het aquarium in te richten. We lopen de lijst even door:

1. Bodemverwarming
Een bodemverwarming kunt u in principe alleen installeren wanneer u een aquarium opnieuw
inricht aangezien deze ONDER de bodemgrond wordt geplaatst. U bevestigt de meegeleverde
zuiger aan de randen van de bodemplaat en legt dan de kabel neer. Begin altijd met het begin
van de "warmtegeleider" want een bodemverwarmingskabel heeft ook een kabelgedeelte dat
NIET warm wordt. Deze dient van de bodem richting het wateroppervlakte te lopen en van
daaruit richting de trafo. Alternatief kunt u de verwarmingskabel ook met siliconen kleefpunten duurzaam en veilig aan de bodemplaat lijmen (JBL AquaSil zwart).
2. Warmtestift
Automatische warmtestiften, zoals de JBL ProTemp S 25, schakelen zichzelf uit wanneer de
ingestelde watertemperatuur bereikt is. U kunt de JBL thermostaat op elke gewenste plaats,
uiteraard ook achter een decoratief element, bevestigen. Er dient echter een bepaalde watercirculatie aanwezig te zijn in de warmtezone. Denk er wel aan dat wanneer u de verwarming
volledig onzichtbaar monteert u het controlelampje niet meer ziet. Dit is niet heel erg maar
dient als bevestiging dat de verwarming wel degelijk ingeschakeld is wanneer dat nodig is.

3. Thermometer
Kies een plaats uit waar u de thermometer goed kunt aflezen maar waar hij u optisch niet
al te veel stoort. De positie is niet belangrijk daar het water overal in het aquarium dezelfde
temperatuur zou moeten hebben.
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4. Binnenfilter
Binnenfilters worden meestal in één van de beide achterste hoeken ingebouwd. Hier vallen ze
niet zo op en kunnen met planten en decoratieve elementen voor het grootste deel verborgen
worden. U mag echter geen decoratieve elementen tegen het filter laten leunen daar ze voor
haar schoonmaakbeurt uit het aquarium moet worden gehaald.

5. Buitenfilter - aanvoerbuis/ afvoerbuis
De aanvoer- en afvoerbuis van uw buitenfilter worden SAMEN aan de linker- of rechterzijde
van uw aquarium geplaatst. Zo ontstaat een watercirculatie van de afvoerbuis naar de tegenoverliggende zijde en in de nabijheid van de bodem terug naar de aanvoerbuis. Het is een
voordeel wanneer u de aanvoermand door de voorste aquariumruit kunt zien daar hij verstopt
kan raken met grof afval zoals bladeren.

6. Oppervlaktezuiger
Voor het bevestigen kunt u kiezen uit de achterste linker- of rechterhoek. Daar een oppervlaktezuiger de functie van uw filteraanvoerbuis overneemt (uitbreidt) dient hij net als de aanvoerbuis in de nabijheid van de afvoerbuis van uw buitenfilter te worden ingebouwd.

7. CO2 reactor
U mag helemaal zelf bepalen waar u de CO2 reactor(diffuser/ JBL ProFlora Taifun S5 2) in uw
aquarium wilt plaatsen. Wanneer de CO2 reactor niet zichtbaar is omdat hij achter een decoratief element is verstopt kunt u middels een externe bellenteller (JBL ProFlora CO2 CountSafe) de toegevoerde hoeveelheid CO2 controleren. Wanneer uw CO2 diffuser korter is dan de
hoogte van uw aquarium zet u hem zo diep mogelijk in het aquarium zodat de waterdruk hoger
is en de diffusieweg naar het wateroppervlak langer.
8. CO2 direct diffuser
Wie geen CO2 reactor IN het aquarium wil kan CO2 door de teruglopende waterstroom vanuit
het buitenfilter laten toevoegen. Hiervoor is de JBL ProFlora Direct ontwikkeld. Hij wordt
simpelweg in de filterslang geplaatst.

9. Sproeisteen
De positie van een sproeisteen bepaalt u helemaal zelf. Let er alleen op dat er geen luchtbellen door het filter kunnen worden aangezogen.
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10. Voerdispenser
Controleer waar uw aquariumbedekking of afdekplaat een mogelijkheid tot bevestigen biedt.
U heeft een opening van circa 4 x 4 cm nodig waardoor het voer op het wateroppervlak kan
vallen.

11. Stromingspomp
In een zoetwateraquarium kunt u de stromingspomp(en) zo aanbrengen dat de stroming van
het uit het filter terugstromende water wordt ondersteund. Er hoeft geen wisseling van stromingsrichtingen plaats te vinden. In een zoutwateraquarium daarentegen is het zinvol met
behulp van een timer of twee geschakelde timers de stromingsrichting om de zes uur te
wisselen, conform het verloop van eb en vloed.
12. Koeling
Koelventilatoren dienen aan de lange zijde van uw aquarium te worden aangebracht opdat
de luchtstroom een zo groot mogelijk wateroppervlak oversteekt en zo een maximale koude
verdamping kan bewerkstelligen.

13. UV-C waterzuiveraar
UV-C waterzuiveraars worden altijd buiten het aquarium geïnstalleerd met een afzonderlijke
waterpomp (JBL ProFLow u). Ideaal is een verticale montage, zodat de lucht in het water naar
boven met de waterstroom mee kan. Alternatief is een horizontale inbouw met de wateraansluitingen naar boven zinvol omdat ook hier eventuele luchtbellen in het water naar boven
kunnen uitwijken. Belangrijk is dat u de aanbevolen pompcapaciteit in acht neemt!
14. Verlichting
De verlichting, ongeacht of u TL buizen of led kiest, dient zo dicht mogelijk boven het wateroppervlakte te worden bevestigd. Meestal wordt dit door de houder al voorgespiegeld. Belangrijk
is dat de verlichting niet zomaar in het water kan vallen. Wanneer dit toch gebeurt dienen uw
lampen te zijn voorzien van de beschermende klasse IPX7 wat garandeert dat ze beschermd
zijn tegen een korte onderdompeling teneinde een elektrische schok te voorkomen.

Passende onderlegger voor uw aquarium
U kunt uw aquarium ook zonder onderlegger op een absoluut vlak en zuiver oppervlak plaatsen. Het probleem is dat zelfs een klein zandkorreltje of steentje de bodemplaat al kan laten
barsten en uw woonkamer in een vochtige biotoop verandert. Om deze reden is het meer
dan aan te raden voor een beetje geld een passende aquariumpad aan te schaffen. Deze
compenseert oneffenheden tot een zekere grens en voorkomt dat het kleinste steentje een
groot probleem wordt. Veel verzekeringsmaatschappijen vragen bij waterschade ook naar het
gebruik van een aquariumondergrond. JBL biedt u passend op maat gesneden schuimstof
pads aan (JBL AquaPad). Vergeet ook niet bij de keuze van een onderkast aan het uiteindelijke gewicht van uw aquarium te denken! Reken grof het watervolume van uw aquarium in kilo
voor het totale gewicht (eigenlijk + 10% voor het gewicht van het glas en decoratief materiaal
zoals kies en stenen).
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Inloop- of opstartfase
Zo start u uw aquarium goed op - De belangrijke inloopfase

Wanneer uw aquarium ingericht is, het water gevuld en de
techniek is geïnstalleerd ontbreekt nog de microflora zodat
het ook biologisch functioneert.
Vaak wordt aanbevolen simpelweg enkele weken te
wachten voordat u vissen en ongewervelden inzet. Deze
werkwijze brengt echter het volgende risico met zich mee:
Wanneer u uw aquarium zonder vissen en ongewervel-

den laat lopen zullen de nuttige bacteriën in het aquarium
zich nauwelijks vormen laat staan vermeerderen daar de
waterbelasting door vissen en ongewervelden ontbreekt.
Wanneer u echter direct begint met het inzetten van vissen en ongewervelde kunnen de bacteriën zich niet snel
genoeg vermeerderen en kunnen de waterwaarden heel
kritisch tot dodelijk worden (ammoniak en nitriet, meer
hierover vindt u onder Waterwaarden).

Om deze reden bevelen wij u de volgende werkwijze aan die gegarandeerd werkt
Minimaal 15 minuten na het toevoegen van de watervoorbereider
JBL Biotopol voegt u JBL Denitrol toe (van tevoren goed schudden).
Al na enkele uren worden de hierin inbegrepen bacteriën actief en
beginnen schadelijke stoffen af te breken en zich te vermeerderen.
U kunt (en waarom ook niet) de volgende dag met het inzetten van

de visbezetting beginnen en deze langzaam gedurende de volgende
dagen uitbreiden. De bacteriën reageren op de toenemende waterbelasting door zich te vermeerderen. Tegelijkertijd voorkomen de toegevoegde bacteriën dat zich problematische waterwaarden voordoen
(ammoniak en nitriet).
Gelieve tijdens de inloopfase, die in de regel ongeveer een maand
duurt, spaarzaam te voeren en elke week circa een derde van het
water te verversen. In het meest ideale geval voert u de waterwisseling uit met behulp van een bodemreiniger (JBL AquaEx Set 20-45
of JBL Aqua In-Out).

!

Let op! De inzet van antibacteriële medicijnen, zoals JBL
Ektol bac Plus 250, doodt ook de aanwezige nuttige reinigingsbacteriën. Om deze reden moet u na afsluiting van
de behandeling, net als bij een nieuw opgestart aquarium, opnieuw bacteriën aan het aquarium toevoegen.
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Nuttige bacteriën in het aquarium
Reinigingsbacteriën - miljoenen kleine hulpjes voor uw aquarium

In elke biotoop, ook in uw aquarium, zorgen nuttige bacteriën voor de afbraak van schadelijke stoffen en zorgen zo voor
het biologische evenwicht.

In uw aquarium is het thema bacteriënstart in de volgende situaties van belang:
Nieuwe inrichting van uw aquarium
Inloopfase
Waar moet op gelet worden in de startfase (inloopfase) van een aquarium? Wanneer mogen
de vissen ingezet worden?
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Bacteriën ter ondersteuning van de plantengroei
Een heel interessant en goed functionerende methode voor het ondersteunen van de plantengroei en het voorkomen van blauwalgen (Cyanophyceen) bij een nieuwe inrichting is het
enten van de bodemgrond met gemengde bacterieculturen. Deze bacteriën koloniseren direct
de bodem et voorkomen zo de kolonisatie door problematische bacteriën (cyanobacterie =
blauwalgen). Tegelijkertijd bezitten ze de eigenschap in de bodem gebonden voedingsstoffen
en mineralen aan de plantenwortels te kunnen toevoeren. De plantengroei wordt door zulke
bacteriën zichtbaar gestimuleerd! JBL heeft met JBL ProScape PlantStart een dergelijk product in het assortiment.
Na de inzet van geneesmiddelen
Veel medicijnen, speciaal antibacteriële geneesmiddelen, zoals JBL Ektol bac Plus 250 beïnvloeden de bacterieflora. Om deze reden dient u na afloop van de behandeling een bacteriestarter zoals JBL Denitrol toe te voegen. Na circa 12-24 uur loopt de biologische afbraak van
schadelijke stoffen dan weer als vanouds.

Na het reinigen van het filter of de ingebruikname van een nieuw filter
Het merendeel van de reinigingsbacteriën leven in uw filter. Na iedere reinigingsbeurt moet
de bacteriestam in uw filter weer opnieuw opgebouwd worden, net als bij een nieuw filter.
Hiervoor is JBL FilterStart ontwikkeld, dat inhoudelijk overeenkomt met JBL Denitrol maar iets
sterker geconcentreerd is en geschikt voor filters met max. drie liter volume.

Waterwisseling
Bij een gedeeltelijke waterwisseling verwijdert u een deel van de nuttige reinigingsbacteriën
die u met een dosis JBL Denitrol opnieuw aan uw aquariumwater moet toevoegen. De dosis
altijd conform de gewisselde hoeveelheid water bepalen.

Bij problematisch ammonium (NH4) en/of nitrietwaarden (NO2)
Wanneer nitriet meetbaar is en/of ook de ammoniumtest een kritische waarde aangeeft dient
u naar de oorzaak hiervan te zoeken, zoals onder dagelijks onderhoud beschreven, een gedeeltelijke waterwisseling uit te voeren en nuttige bacteriën middels JBL Denitrol toe te voegen. Hierbij dient u in acht te nemen dat de in Denitrol inbegrepen bacteriën enkele uren nodig
hebben om actief te worden. Een verbetering van de waarden is dus NIET direct maar pas
enkele uren later te verwachten. Bij een hoge ammoniumwaarde dient u er ook op te letten
dat de pH waarde door een waterwisseling kan stijgen en ongiftig ammonium in een hoog
percentage giftig ammoniak wordt omgezet. Een voorzichtige daling van de pH waarde met
JBL pH minus lost het probleem van een hoge ammoniakwaarde (NH3) op.
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Watervoorbereiding
Zo maakt u van leidingwater geschikt aquariumwater
Afhankelijk van het land en de streek waarin u woont kan
uw leidingwater ongeschikte en problematische stoffen
voor uw aquariumbewoners bevatten.

Deze stoffen kunnen aanwezig zijn en zo lost u dat probleem op:
In leidingwater zijn, afhankelijk van kwaliteit en locatie, verschillende
stoffen aanwezig die we niet altijd in het aquarium willen hebben.

Sommige watertypen kunnen voor uw vissen, planten en ongewervelden absoluut ongeschikt zijn.

Chloor (en andere desinfectiemiddelen)
Waterleidingsmaatschappijen zetten meer dan regelmatig chloor in om het leidingwater te
ontkiemen (desinfecteren). Met behulp van een watervoorbereider (JBL Biotopol, JBL NanoBiotopol) kunt u het chloor neutraliseren.

Zware metalen
Waterleidingen zijn gemaakt van metaal, dat als ionen (geladen deeltjes) in het leidingwater
terecht kan komen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om lood, koper en zink. Een goede
watervoorbereider, zoals JBL Biotopol of JBL NanoBiotopol (voor kleine aquaria), bindt deze
zware metalen (vormt een chelaatcomlex) en maakt ze zo onschadelijk.

Koper
Behoort ook tot de zware metalen en is voor ongewervelden, zoals garnalen, dodelijk. Met behulp van de watervoorbereider JBL Biotopol C (Crustacea = kreeftachtigen) wordt het koper
gebonden en geneutraliseerd. Wanneer u ongewervelden verzorgt kunt u in plaats van JBL
Biotopol beter JBL Biotopol C gebruiken.
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Pesticide & Herbicide
Wanneer u in een landbouwstreek woont is het heel waarschijnlijk dat deze problematische
stoffen ook via het grondwater in het leidingwater terechtkomen. Met behulp van goede actieve kool (JBL Carbomec ultra) kunt u beide stoffen snel en betrouwbaar uit het water verwijderen. Er zijn echter helaas geen watertesten voor het bepalen van de hoeveelheid pesticide
en herbicide.

Zacht water
In sommige streken bevinden zich bijzonder weinig mineralen in het leidingwater. Water dat
arm is aan mineralen noemen we ZACHT water. Voor veel vissen, ongewervelden en planten
is dit ideaal, helaas is de pH waarde vaak niet stabiel. Met behulp van een hardheidszout (JBL
Aquadur) kunt u uw zachte water wat harder maken en de pH waarde stabiliseren. Wanneer
u vissen uit de meren van Malawi of Tanganjika wilt verzorgen heeft u gemiddeld hard water
nodig. Met behulp van een speciaal zout Aquadur Malawi/Tanganjika kunt u van zacht water
een harder soort water maken.
Hard water
In sommige streken bevindt zich veel calcium en/of magnesium in het leidingwater. Deze
beide stoffen verhogen de gezamenlijke hardheid en maken het leidingwater hard. U herkent
het al snel aan de kalkaanslag in bad of keuken. Met behulp van een osmoseinstallatie kunt
u mineraalvrij water produceren en het met het harde leidingwater vermengen totdat de door
u gewenste hardheid is bereikt. Ideaal is het toevoegen van een speciaal osmosezout (JBL
Aquadur) om precies de juiste hardheid te kunnen produceren.

Osmosewater
Met behulp van een osmoseinstallatie kunt u bijna volledig mineraalvrij water produceren en
het dan met uw harde leidingwater vermengen tot de door u gewenste hardheid is bereikt.
Ideaal is het toevoegen van een speciaal osmosezout (JBL Aquadur) om precies de juiste
hardheid te kunnen produceren.

Bronwater
Bronwater kan heel goed of helemaal niet geschikt zijn voor uw aquarium. Hier dient u een
volledige analyse uit te voeren om de geschiktheid te controleren. Belangrijk hierbij zijn: GH,
KH, pH, NO2, NO3, PO4, Fe.
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Waterwaarden
Watertesten en instellen van de waarden
Aangezien water er helder uit kan zien maar toch ongunstige of gevaarlijke stoffen kan bevatten zijn er watertesten verkrijgbaar. Doorgaans zijn deze testen binnen enkele seconden of minuten uit te voeren en dus geschikt voor iedere aquariumliefhebber.
In het online laboratorium kunt u de door u gemeten waterwaarden
invoeren en laten analyseren.
Daarnaast leggen wij u kort uit wat de waarden betekenen en hoe u
die, indien nodig, naar boven of beneden kunt aanpassen.

Hier de belangrijkste waarden voor uw aquarium
Waterhardheid, gezamenlijke hard
heid (GH) en carbonaathardheid (KH)

Verhogen van de gezamenlijke hardheid (GH)
Keukenzout helpt niet! Keukenzout bevat alleen natrium (Na) en Chloride (Cl) en geen van beide behoort tot de GH.
Het is normaal gesproken niet nodig alleen de GH (zonder ook de KH) te verhogen. Om de GH en KH in gelijke mate
te verhogen is JBL Aquadur geschikt, een speciaal soort zout.
Verhogen van de carbonaathardheid (KH)
Ook hier helpt keukenzout niet. Een toevoeging van natriumbicarbonaat verhoogt de KH maar niet de GH. Met JBL
Aquadur worden zowel de GH als de KH in gelijke mate verhoogd. Met Aquadur Malawi/Tanganjika wordt de KH
sterker verhoogd als de GH. Door biologische processen kan de carbonaathardheid in aquariums volledig opgebruikt worden! Dit ligt eraan dat waterplanten (dus ook algen!) de essentiële CO2 uit de KH halen wanneer er niet
voldoende vrije CO2 in het water beschikbaar is. Het gevolg is een drastische daling van de KH. Dit proces wordt
biogene ontkalking genoemd.
Vermindering van de hardheid
In streken met hard leidingwater kan voor een correcte verzorging van ongewervelden, vissen en planten een vermindering van de waterhardheid zinvol zijn. Met een omgekeerde osmose-installatie is een dergelijke ontharding
heel eenvoudig. Het apparaat wordt aan de waterkraan aangesloten en filtert dan tot 95% van alle verharders uit
het leidingwater.

Stikstofverbindingen

Ammonium (NH4)/Ammoniak (NH3)
Aanbevolen waarde: < 0,2 mg/l. pH-waarde afhankelijk => a.u.b. in tabel controleren
Verminderen van het ammonium-/ ammoniakgehalte
Bij ammoniakvergiftiging (vissen schieten heen en weer, happen naar lucht) is een directe vermindering van de
pH waarde een mogelijke eerste hulp-maatregel aangezien het giftige ammoniak zich dan direct weer in ongiftig
ammonium omzet. Daarna moeten echter verdere stappen worden ondernomen om het probleem in de hand te
krijgen. Hiertoe behoren een waterwisseling en het toevoegen van een bacteriestarter (JBL Denitrol, JBL FilterStart, JBL FilterBoost)
Nitriet (NO2) Aanbevolen waarde: 0,0 mg/l. Vanaf 0,5 mg/l dodelijk.
Verlagen van het nitrietgehalte
Directe waterwisseling (50 %), minder voeren, regelmatige waterwisseling (30 % eens per 14 dagen), regelmatig
afzuigen van de bodemgrond met een molmklok (Bodemreiniging), toevoegen van bacteriën (JBL Denitrol , JBL
FilterStart).
Nitraat (NO3) Aanbevolen waarde zoetwater: < 30 mg/l, zoutwater: < 20 mg/l
Verlagen van de nitraatwaarde
Een regelmatig uitgevoerde waterwisseling voorkomt hoge nitraatwaarden wanneer het leidingwater niet al teveel
nitraat bevat. Om deze reden dient het leidingwater absoluut te worden gecontroleerd. Met behulp van een omgekeerde osmose-installatie kan tot wel 50% nitraat uit het leidingwater worden gehaald. Door de inzet van JBL NitratEX kan zowel leidingwater als ook aquariumwater van
nitraat worden bevrijd. JBL NitratEx bevat kunstharsen die nitraat uit het doorstromende water onttrekken. Als het product uitgeput is kan het eenvoudigweg met keukenzout
worden geregenereerd. Voor de langdurige inzet in het filter werd JBL BioNitratEx ontwikkeld. Dit speciale filtermateriaal bestaat uit voedingskogels voor bacteriën. In de loop
van de tijd zullen de nuttige reinigingsbacteriën zich op de kogels vestigen zodat de onderste bacterielagen geen zuurstofrijk water meer ontvangen. En juist dan schakelen
de bacteriën over op "nitraatademhaling" en breken het nitraat af. Dit is echter alleen mogelijk omdat ze de benodigde voeding uit de kogels kunnen halen. Zo worden de
kogels beetje bij beetje door de bacteriën opgegeten en daarnaast kunt u prima zien hoe actief het nitraat afgebroken wordt en ook wanneer u nieuwe kogels moet toevoegen.

Fosfaat (PO4)
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Aanbevolen waarde < 0,1 mg/l
Verlagen van de fosfaatwaarde
Naast de reeds genoemde maatregelen kan fosfaat eenvoudig, snel en veilig met het speciale filtermateriaal JBL
PhosEx ultra en/ of met behulp van de vloeibare fosfaatverwijderaar JBL PhosEx rapid verwijderd worden. Als u niet
alleen fosfaat maar daarnaast ook nitriet en nitraat wilt verwijderen, kunt u dit doen met het speciale filtermateriaal
JBL Clearmec plus.

Zoutgehalte

Verhogen van het zoutgehalte
Toevoegen van zeezout (in zoutwater), keukenzout of JBL Aquadur (in zoetwater).
Verlaging van het zoutgehalte
In zoutwater door het toevoegen van leiding- of osmosewater.
In zoetwater door het toevoegen van osmosewater.

Zuurstof (O2)

Aanbevolen waarde 25 °C 8 mg/l.
Verhoging van het zuurstofgehalte
Het zuurstofgehalte in het water is door een normale wateroppervlaktebeweging gegarandeerd. Bij aquaria die een
bovengemiddelde hoogte hebben en daarmee vaak een gering oppervlak in verhouding tot het watervolume, kan
een additionele beluchting of sterkere wateroppervlaktebeweging door middel van, bijvoorbeeld, een sproeibuis
noodzakelijk zijn. Zuurstoftabletten (bijv. JBL OxyTabs) zijn voor een langdurige zuurstofvoorziening niet geschikt.
In onbeplante aquaria kan een additionele zuurstofvoorziening door sproeistenen eveneens zinvol zijn. Wanneer een
aquarium een goede plantengroei heeft is beluchting door sproeistenen of een sterke oppervlaktebeweging niet
zinvol daar de voor de plantengroei noodzakelijke kooldioxide (CO2) weer uitgedreven wordt.

Calcium (Ca)

Aanbevolen waarde 400-440 mg/l (uitsluitend in zoutwater)
Verhoging van het calciumgehalte
In zoutwater zijn er verschillende mogelijkheden om het calciumgehalte te verhogen:
JBL CalciuMarin :
Dit product is uitstekend voor het verhogen van het calciumgehalte daar het zijn werk eenvoudig en betrouwbaar
uitvoert zonder veel moeite of kosten met zich mee te brengen. Een verpakking JBL CalciuMarin bevat twee buidels
waarvan de inhoud conform de gebruikershandleiding op twee zo ver mogelijk uit elkaar liggende plaatsen met
intervallen aan het aquariumwater wordt toegevoegd. Het komt dan in het aquariumwater tot een reactie van de
beide componenten. Calciumchloride en strontiumchloride (buidel 1) reageren met natriumhydrogeencarbonaat
(buidel 2) tot het gewenste cacliumbicarbonaat, strontiumbicarbonaat en het onschadelijke natriumchloride. Deze
methode is onder de naam "Ballingmethode" bekend geworden in de zoutwateraquaristiek.
Kalkreactor:
Een kalkreactor is een container waarin zich kalkhoudend materiaal bevindt (calciumcarbonaat, koraalbrokken,
marmeren deeltjes enz). Het doorstromende water wordt verrijkt met kooldioxide (CO2) waardoor de pH waarde
daalt en het kalkhoudende materiaal langzaam in het water oplost. Hierdoor worden hydrogeencarbonaat (KH) en
calcium (Ca) in het water opgelost en druppelsgewijs aan het aquariumwater toegevoegd. Kalkreactoren worden
eigenlijk altijd met een CO2 installatie ingezet. JBL biedt hiervoor alle benodigde componenten: CO2 drukgasflessen
met 500 g of 2 kg inhoud, drukregelaar, magneetventiel en pH control.
Kalkwater:
Onder kalkwater verstaan we een verzadigde oplossing van calciumhydroxide (CaOH), die druppelsgewijs aan het
aquariumwater wordt toegevoegd. Ze verhoogt door het hydroxide aandeel (-OH) de pH waarde van het zoute water
en voegt calcium toe. Het bevat een carbonaathardheidsvormer (HCO3), hoewel het een KH van ca. 12-15 aantoont.
Deze misleiding van de KH test wordt veroorzaakt door de OH-ionen. De trend in zoutwateraquaristiek is tegenwoordig niet meer het kalkwater maar eerder kalkreactoren en professionele preparaten zoals JBL CalciuMarin.

Magnesium (Mg)

Aanbevolen waarde zoetwater 5-10 mg/l, zoutwater 1200 mg/l)
Verhoging van het magnesiumgehalte
Door het toevoegen van JBL MagnesiuMarin (vloeibaar preparaat) kan het gewenste magnesiumgehalte snel,
eenvoudig en betrouwbaar worden ingesteld.
Verlaging van het magnesiumgehalte
Door middel van een waterwisseling kan de waarde weer naar het gewenste niveau worden gebracht

Silicaat (SiO2)

Aanbevolen waarde: < 1 mg/l
Siliciumverbindingen in het water leiden tot problemen met kiezelwieren. Siliciumverbindingen duiken binnen de
aquaristiek op onder de begrippen silicaat, SiO2, kiezelzuur en silicium. Het silicaatgehalte in leidingwater neemt in
veel streken steeds meer toe en leidt steeds vaker tot problemen met kiezelwieren. Kiezelwieren, ook diatomeeën
genoemd, hebben silicaat nodig om hun skelet op te bouwen. Zodra u het kiezelzuurgehalte in het water met een
silicaatverwijderaar (JBL SilikatEx Rapid) verlaagt, kunnen kiezelwieren niet meer voortbestaan. Met behulp van
een silicaattest JBL Silicaattest SiO2) is het silicaatgehalte in uw leidingwater snel en eenvoudig te bepalen.

Kooldioxide (CO2)

Aanbevolen waarde: 20-25 mg/l
CO2 vormt de primaire voedingsstof van uw aquariumplanten zoals voor mensen koolhydraten, vetten en eiwitten
de basisvoeding vormen. CO2 ontstaat in elk aquarium in kleine hoeveelheden door het uitademen van de vissen en
bacteriën en 's nachts ook door de planten. Wanneer u de pH waarde en de carbonaathardheid van uw water kent
kunt u in de volgende tabel aflezen hoeveel CO2 in uw water beschikbaar is.
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pH waarde

Verhoging van de pH waarde
Controleert u a.u.b. als eerste of de carbonaathardheid (KH) overeenkomt met de aanbevolen waarde. Voordat u de
pH waarde manipuleert (verhoogt of verlaagt) moet (!!!) de KH op de aanbevolen waarde zijn. Over het algemeen
reguleert de pH zich dan geheel vanzelf naar het gewenste niveau. Wanneer de pH dan toch nog moet worden
verhoogd kan dit gebeuren door het toevoegen van JBL pH-Plus (vloeibaar pH verhogend middel). Ook een sterkere
beweging van het wateroppervlak zal de pH waarde van het aquariumwater verhogen, echter tegelijkertijd de plantenvoedingsstof CO2 uitdrijven. In de regel hebben alleen aquariumliefhebbers die vissen uit hard water gebieden
willen kweken een verhoging van de pH waarde nodig. Zodra u de carbonaathardheid door toevoegen van JBL
Aquadur of JBL Aquadur Malawi/Tanganjika i heeft verhoogd zal ook de pH waarde naar een hoger niveau gaan.
Een uitzondering vormen de meren van Sulawesi waarin zacht water met een pH waarde van 8 te vinden is. Hier
helpt als nabootsing alleen de beweging van het wateroppervlak.
Verlagen van de pH waarde
Controleert u a.u.b. als eerste of de carbonaathardheid (KH) overeenkomt met de aanbevolen waarde. Voordat u de
pH waarde manipuleert (verhoogt of verlaagt) moet (!!!) de KH op de aanbevolen waarde zijn. Over het algemeen
reguleert de pH zich dan geheel vanzelf naar het gewenste niveau. Wanneer de pH dan toch nog moet worden
verlaagd zijn hiervoor drie mogelijkheden:
Zuurtoevoer:
Door het toevoegen van JBL pH-Minus (pH verlagende vloeistof) kan de pH waarde stapsgewijs verlaagd worden.
Tegelijkertijd wordt echter ook de carbonaathardheid verlaagd.
CO2 toevoer:
Door een goed afgestemde CO2-toevoer (kooldioxide) worden niet alleen de planten bemest maar ook de pH waarde verlaagd. Een deel van het CO2 reageert met het water en verandert in koolzuur (H2CO3), dat, net als alle zuren,
de pH waarde verlaagt. Voor aquaria van 30 tot 160 liter bevelen wij de JBL ProFlora BioCO2-installatie aan, voor
aquaria van 60 tot 1000 liter het wegwerpsysteem u of het hervulbare systeem m.
Turftoevoer:
Met JBL Tormec activ (actieve turfpellets) als deel van het filtermateriaal kan de pH waarde licht verlaagd worden.
De JBL actieve turfpellets bevatten circa 25 % huminezuur dat pH verlagend werkt. Daarnaast vindt een lichte
ontharding plaats.

Koper (Cu)

Aanbevolen waarde: 0,0 mg/l, bij medicijngebruik 0,3 mg/l
Het zware metaal koper wordt vaak uit waterleidingen opgelost. Het is dodelijk voor ongewervelden, zoals garnalen.
Met behulp van een watervoorbereider JBL Biotopol C (crustacea = kreeftachtigen) wordt het koper ingesloten en
geneutraliseerd. Wanneer ongewervelden worden verzorgt dient u in plaats van JBL Biotopol beter JBL Biotopol C
te gebruiken. Bij het bestrijden van zijdeziekte (oodinium) stelt u met behulp van het medicijn een kopergehalte van
0,3 mg/l in. Om deze reden is dit medicijn nooit te gebruiken bij ongewervelden!

IJzer (Fe)

Aanbevolen waarde: 0,1-0,5 mg/l
IJzer is naast kalium, magnesium en nog anderen één van de belangrijkste sporenelementen die essentieel zijn
voor planten. Bij een tekort aan ijzer hebben planten vaak een felgroene bladkleur (chlorose).
Met behulp van deJBL Fe IJzertest kunt u binnen enkele minuten het ijzergehalte controleren en met een vloeibare
meststof (JBL Ferropol, JBL ProScape Fe +Microelements) corrigeren.
Gebruik ook de ProScape mestcalculator, om nauwkeurig het verbruik en dus de behoefte van uw aquarium dan
wel uw planten te berekenen.

Kalium (K)

Aanbevolen waarde: 5-20 mg/l
Kalium is, naast ijzer, magnesium en nog anderen sporenelementen, één van de belangrijkste mineralen die essentieel zijn voor planten. Een tekort aan kalium is zichtbaar door een felle, ongezonde bladkleur en een uittreden
van de bladnerven.
Met behulp van de JBL K Kalium TestSet kunt u binnen enkele minuten het kaliumgehalte controleren en met een
vloeibare meststof (JBL Ferropol, JBL ProScape K Macroelements, JBL ProScape NPK Macroelements) corrigeren.
Gebruik ook de ProScape mestcalculator, om nauwkeurig het verbruik en dus de behoefte van uw aquarium dan
wel uw planten te berekenen.
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Testen
Watertesten: Zo test u op de juiste manier
Watertesten helpen u uw aquarium te doorgronden, problemen te lokaliseren en geven u de mogelijkheid de waterwaarden te corrigeren
om ervoor te zorgen dat uw vissen, ongewervelden en planten zich
goed voelen.

Er zijn verschillende soorten testen
Afhankelijk van de uitvoering onderscheiden we de volgende soorten watertesten:
Kleurvergelijkende testen
U vult twee testbuisjes met water uit uw aquarium. Het ene buisje plaatst u op een kleurveld van de
kleurenkaart zodat een eventuele verkleuring van het water zelf in acht kan worden genomen bij het
aflezen van de kleur (JBL comparatorsysteem). Voor een eenvoudigere handelswijze plaatst u de buisjes
in een kunststof houder die u over de kleuren van de kleurenkaart kunt schuiven. In het tweede buisje,
die boven een wit veld wordt geplaatst voegt u de indicatoren toe die het water kleur geven. Nu vergelijkt
u de ontstane kleuren met de kleuren van de kleurenkaart en leest u de waarde af.
Kleuromslagtesten
Doe water uit uw aquarium in een testbuisje en voeg de indicator druppelsgewijs toe tot de kleur omslaat. Afhankelijk van de test verschilt de kleur, bij een carbonaathardheidstest gaat de kleur bijvoorbeeld van blauw naar oranje. Het aantal verbruikte druppels tot de kleuromslag plaatsvindt is gelijk aan
de hoogte van de gemeten waarde. Wanneer u dus 5 druppels toegevoegd heeft voordat de kleur van
blauw naar oranje omsloeg is uw carbonaathardheid 5 °dKH.
Vertroebelingstest
Hier gaat het om de JBL K Kalium TestSet. U creëert met behulp van reagentia en uw aquariumwater
een witte troebele vloeistof die u dan beetje bij beetje in een reagensglas met scala giet tot het kruis
onder het reagensglas van bovenaf niet meer te zien is. U leest dan op het scala af hoeveel kalium er
zich in het water bevindt.

Permanente test
Hier gaat het om de JBL CO2-pH Permanente TestSet 2. U druppelt de indicator in een transparante
houder die van binnen aan uw aquariumruit wordt bevestigd. De indicator reageert met het CO2 in het
aquariumwater en krijgt, afhankelijk van de hoeveelheid CO2, een bepaalde kleur die u kunt vergelijken
met het opgeplakte kleurenscala. Zo kunt u 24 uur per dag het CO2 gehalte in uw aquariumwater aflezen.
Teststrips
U dompelt een teststrip drie seconden lang onder in uw aquariumwater, tikt het een paar maal VERTICAAL af om overtollig water te verwijderen en vergelijkt het met een kleurscala die u de geconstateerde
waarde laat zien. Bij JBL ProScan legt u de teststrip op een speciale kleurenkaart die u na 60 seconden
wachttijd met uw smartphone en de gratis ProScan app fotografeert. De app leest de kleuren en laat u
extreem nauwkeurig de geconstateerde waarde zien evenals een aanbeveling hoe deze eventueel kunt
optimaliseren.
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Zoutwater
Zout en water = Zoutwater?
Strikt genomen onderscheidt zoetwater zich van zoutwater door het
zoutgehalte. U kunt normaal gesproken gewoon leidingwater nemen
en een goede kwaliteit zeezout toevoegen. Met behulp van een dichtheidsmeter (JBL Hydrometer - Thermometer - Maatcilinder) controleert u het zoutgehalte en voegt water of zout toe tot de dichtheid tussen de 1,022 en 1,025 ligt. ALTIJD eerst het leiding- of osmosewater
vullen en dan pas het zout - nooit omgekeerd!

Nitraat, Silicaat, Fosfaat
Wanneer uw leidingwater aantoonbare hoeveelheden fosfaat, nitraat
of silicaat bevat dient u een omgekeerde osmose-installatie in te zetten.

Het begin
Zodra uw aquarium water met het juiste
zoutgehalte bevat begint de inloopfase. Ent
uw filter 24 uur na de start met filterbacteriën (JBL Denitrol). Laat het aquarium nu
met bodemgrond, zout water, verwarming en
filter minimaal twee weken ZONDER verlichting lopen. De verlichting wordt dan na twee
weken per week een uur langer ingeschakeld tot een maximale lichtduur van 10 uur
is bereikt.
Na een week kunt u beetje bij beetje levend
rifgesteente inzetten (nog steeds zonder
licht!). Er zijn meerdere mogelijkheden om
een steenconstructie vorm te geven in een
zoutwateraquarium. Aan de ene kant kan
een "onderbouw" van bijvoorbeeld gatenstenen worden geconstrueerd en daarop kunnen dan "levende stenen" worden geplaatst.
Of u geeft wat meer geld uit en bouwt uw
gehele rif van "levend rifgesteente". Wij bevelen de tweede methode aan aangezien levend steen de biologie in het aquarium beter
ondersteunt dan het "dode" gatengesteente.
De totale inloopperiode bedraagt zo ongeveer
12 weken! In deze periode heeft u echter al
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!

Uw leidingwater mag GEEN meetbaar kopergehalte bevatten! (JBL Cu Kopertest)

veel mooie en interessante levende wezens
in uw zoutwateraquarium gezien, die via het
levende rifgesteente in uw aquarium terecht
zijn gekomen.
Watervoorbereiding
Helaas staat de watervoorbereider JBL Biotopol voor zoutwater maar beperkt tot uw
beschikking. Het bevat chelatoren die ongewenste zware metalen, zoals koper, neutraliseren maar tevens uw eiwitafschuimer zal
doen overlopen. Zolang u GEEN skimmer
gebruikt kunt u deze watervoorbereider inzetten.
Waterwaarden
In zoutwater zijn dezelfde waterwaarden
relevant als in zoetwater. Zie hiervoor Waterwaarden en Watertesten. Anders dan in
zoetwater is de gezamenlijke hardheidsmeting niet zinvol in zoutwater daar de waarde
te hoog is en uw testvat eerder overloopt dan
een waarde aangeeft. De inhoudelijke stoffen van de gezamenlijke hardheid (calcium
en magnesium) worden in zoutwater afzonderlijk gemeten.

Sporenelementen
Naast calcium en magnesium zijn veel andere sporenelementen in zoutwater van belang
voor de verzorging van koralen! De eerste
goede dosis sporenelementen ontvangt uw
aquarium met zeezout. Om deze reden is het
heel belangrijk een kwalitatief hoogwaardig zeezout te gebruiken. Informeer bij uw
vakhandel welk zeezout hij zelf gebruikt en
aanbeveelt. Na enige tijd, afhankelijk van het
verbruik door uw ongewervelden, zullen de
sporenelementen opgebruikt zijn. Niet allen
in dezelfde mate en ook niet allemaal tegelijk.
Na ongeveer een maand is het tijd om sporenelementen na te doseren. Aangezien niet
alle sporenelementen samen in een enkel
product kunnen worden gemengd (ze zouden
met elkaar reageren en niet meer oplosbaar
zijn) biedt JBL u meerdere componenten aan
die met korte intervallen dienen te worden
toegevoegd onder Leefruimte: Zoutwater.
Hiermee verzorgt u alle ongewervelden en
vissen in uw zoutwateraquarium volledig.

Aquariumplantensoorten
Aquariumplanten - een selectie voor uw aquarium

Aquariumplanten zijn niet alleen mooi maar ze staan ook
garant voor een functionerend aquarium. Hoe meer planten u succesvol in uw aquarium verzorgt, des te beter zal
het aquarium eruit zien en functioneren. Bespaar indien
mogelijk niet op waterplanten - u zult het niet berouwen.

Wanneer u vissoorten heeft die graag planten eten is het
aan te raden harde plantensoorten te planten die minder
in de smaak vallen. Een aquarium zonder planten is weliswaar mogelijk maar aanzienlijk lastiger te verzorgen.

Dit moet u weten
Sommige planten die worden aangeboden zijn eigenlijk helemaal
geen onderwaterplanten! Veel soorten doen het onder water echter prachtig terwijl andere soorten eerder moerasplanten zijn en bij
een voortdurend onderwaterleven vroeg of laat het loodje leggen. De

meeste rosette-planten worden boven water gecultiveerd en dan in
verkoopbakken onder water gehouden. Om deze reden werpen ze
na een bepaalde tijd hun bovenwaterbladeren af en vormen nieuwe,
vaak ook iets anders uitziende, onderwaterbladeren.
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Soortenselectie
De volgende aquariumplanten zijn prima voor het aquarium. Wij verdelen ze onder in de criteria voorgrond, centraal
en achtergrond evenals drijvend en epifyten.
Alle afbeeldingen met dank aan de firma Tropica.

Moeilijkheidsgraad

Eenvoudig

Lastig

Classificering
Lichtbehoefte

Weinig

Veel

Groei

Langzaam

Voorgrondplanten

Bacopa australis 7-30 cm

Cryptocoryne parva 5-10 cm

Helanthium tenellum ‚Green‘ 5-10 cm

Eleocharis parvula 3-10 cm

Glossostigma elatinoides 2-3 cm

Hemianthus callitrichoides 0,5-3 cm

Hemianthus micranthemoides 5-15 cm

Hydrocotyle tripartita 3-8cm

Hydrocotyle verticillata 3-7 cm

Lilaeopsis brasiliensis 4-7 cm

Lilaeopsis mauritana 5-10 cm

Marsilea hirsuta 2-10 cm
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Snel

Centrale planten

Anubias barteri var. barteri 25-45 cm

Cryptocoryne beckettii 10-15 cm

Cryptocoryne wendtii 15-25 cm

Echinodorus „Aquartica“ 10-20 cm

Lobelia cardinalis 20-30 cm

Micranthemum umbrosum 10-15 cm

Microsorum pteropus 15-30 cm

Microsoru petropus „Narrow“ 10-20 cm

Pogostemon stellata (Eusteralis) 15-25 cm

Vallisneria spiralis ‚Tiger‘ 10-15 cm

Achtergrondplanten

Alternanthera reineckii (rosaefolia) 25-50 cm

Aponogeton bolivinianus 30-60 cm

Aponogeton crispus 25-50 cm

Aponogeton madagascariensis 25-50 cm

Aponogeton ulvaceus 30-50 cm

Bacopa caroliniana 10-30 cm

Cabomba aquatica 30-80 cm

Cardamine lyrata 20-50 cm

Ceratophyllum demersum 5-80 cm

Cryptocoryne crispatula 20-60 cm

Echinodorus barthii 25-80 cm

Echinodorus bleherae 20-50 cm
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Epifyten (groeien op hout en stenen)

Anubias barteri var. barteri 25-45 cm

Bolbitis heudeloti 15-40 cm

Hydrocotyle verticillata 3-7 cm

Microsorum pteropus 15-30 cm

Monosolenium tenerum 2-5 cm

Riccia fluitans 1-4 cm

Drijvende planten (voor schaduw en als kuitschietlocatie voor veel labyrinthvissen)

Ceratophyllum demersum 5-80 cm

Salvinia auriculata 1-3 cm

Limnobium laevigatum 1-5 cm

Nymphaea lotus 20-80 cm

Bemesting
Laat uw planten niet verhongeren!

Veel aquariumliefhebbers hebben kamerplanten die ze met
regelmaat bemesten maar een meststof voor hun aquariumplanten vinden ze niet nodig. Zij zijn van mening dat de
waterplanten via de visuitwerpselen en het water zelf de
noodzakelijke stoffen om te groeien krijgen.

Dit is slechts ten dele juist: Ja, de planten hebben water en
beperkt ook stikstof en fosfaat, door visuitwerpselen, tot
hun beschikking. Maar nee, dit voldoet beslist niet!
De primaire voedingsstof van alle planten is kooldioxide
(CO2) dat ze tijdens de fotosynthese met behulp van lichtenergie met water in voeding (suiker) omzetten waarbij als
afvalproduct zuurstof vrij komt.
Zo vormt een CO2 bemestingsinstallatie de belangrijkste
mogelijkheid om uw aquariumplanten met voldoende voeding te verzorgen. In uw aquarium is weliswaar CO2 in het
water opgelost maar voor de meeste planten is dit niet
voldoende om krachtig te groeien.
Wanneer we het primaire voedingsmiddel CO2 vergelijken met de
menselijke voeding komt het overeen met onze eiwitten/ vetten/
koolhydraten. Ook bij ons zijn alleen deze primaire voedingsstoffen
niet voldoende. Zonder aanvullend vitamines, mineralen en sporene-

82

lementen tot ons te nemen worden we ziek en leven we korter. Zo
hebben planten naast CO2 ook mineralen en sporenelementen nodig
die wij hen via bodembemesting en vloeibare meststof kunnen geven.

Plantenmest
De volgende soorten meststof zijn voor uw planten beschikbaar:
Bodembemesting
U heeft twee mogelijkheden. U kunt bij het inrichten van een nieuw aquarium een duurzame voedingsbodem (JBL AquaBasis plus) als onderste laag in uw aquarium plaatsen. Hiermee verzorgt u uw planten
direct vanaf het begin met alle belangrijke mineralen en sporenelementen.
Na enige tijd zijn de voedingsstoffen opgebruikt en kunt u de opslag van voedingsstoffen in de bodem
met vloeibare meststof (JBL Ferropol) weer aanvullen. Additioneel heeft u de mogelijkheid de bodem
bij een nieuwe inrichting doelbewust te enten met een gemengde bacteriecultuur die een kolonisatie
door ongewenste bacteriën (cyanobacteria = blauwalgen) voorkomt en de in de bodem gebonden voedingsstoffen en mineralen aan de plantenwortels levert. JBL heeft met JBL ProScape PlantStart een dergelijk product in het assortiment.
Wanneer uw aquarium al is ingericht heeft u de mogelijkheid om mestkogels in de wortelzone van uw planten te plaatsen (JBL De 7 Balletjes). Mestkogels vormen een voedingstoffendepot gedurende ca. 180 dagen en dienen dan vernieuwd te worden.
Vloeibare meststof
In het ideale geval verzorgt u uw aquariumplanten wekelijks met de basismest JBL Ferropol. Wanneer u
de bemesting aan een waterwisseling verbindt kunt u NA het wisselen van het water JBL Ferropol op de
GEWISSELDE hoeveelheid water nadoseren. Veel geliefde aquariumplantensoorten, zoals hemianthus,
glossostigma, elatine en mossoorten (taxiphyllum, vesicularia, riccardia, fissidens, fontinalis) nemen hun
voedingsstoffen hoofdzakelijk via de bladeren op. Om deze reden is hier een vloeibare meststof wezenlijk
efficiënter dan een wortelbemesting.
Wortelbemesting
Met een duurzame voedingsbodem (JBL AquaBasis plus) creëert u de perfecte basis voor een lang
aanhoudende en gezonde plantengroei. Door het doelbewust toevoegen van mestkogels (JBL De 7
Balletjes) biedt u de plantenwortels een voedingsstoffendepot gedurende circa 180 dagen. Er zijn echter
mineralen die snel verbruikt zijn. Om deze maandelijks na te geven is JBL Ferropol Root ontwikkeld.
Plaats de meststoftablet doelgericht in de wortelzone van de planten die hun voedingstoffen voornamelijk via de wortels opnemen. Hieronder vallen bijv. echinodorus, cryptocorynen, vallisneria, hygrophila,
bacopa, alternanthera en ludwigia.
Dagelijkse bemesting
Sommige sporenelementen reageren in water bijzonder snel met de aanwezige zuurstof en staan dan
in de geoxideerde vorm niet meer tot de beschikking van de planten. Om deze reden is een dagelijkse
meststof (JBL Ferropol 24) ontwikkeld waarmee u dagelijks AANVULLEND op de basismest de zuurstofgevoelige mineralen en sportenelementen kunt toevoegen.

NPK bemesting
Aquaria waarin heel veel planten en maar weinig vissen leven (aquascaping bijvoorbeeld) vertonen vaak
een gebrek aan stikstof (N), fosfaat (P) en kalium (k). In dergelijke aquaria kunt u met een NPK bemesting (JBL ProScape NPK Macroelements) doelbewust deze stoffen samen nadoseren. Via de ProScape
Mestcalculator bepaalt u het werkelijke verbruik van deze voedingsstoffen in uw aquarium en kunt ze
samen (NPK bemesting) of zelfs individueel nadoseren (JBL ProScape N Macroelements / JBL ProScape
P Macroelements / JBL ProScape K Macroelements).
Aquascapers werken ook graag met een speciale basismest die sterk geconcentreerd is (JBL ProScape
Fe +Microelements). Net als JBL Ferropol bevat het de belangrijkste mineralen en sporenelementen echter inclusief de gevoelige sporenelementen die bij JBL Ferropol met de dagelijkse meststof JBL Ferropol 24 aangevuld worden daar die dagelijks wordt gedoseerd en
daarom ook zuurstofgevoelige sporenelementen kan bevatten.
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Bodemverwarming
De bodemverwarming brengt de voedingsstoffen tot aan de plantenwortels

Met behulp van een bodemverwarming bevordert u de groei
van uw waterplanten enorm aangezien het tot een watercirculatie in de bodemgrond komt die voedingstoffenrijk water
tot aan de plantenwortels brengt. Een bodemverwarming
bestaat uit een lange verwarmingskabel die in s-vorm op de

bodemplaat van uw aquarium wordt gelegd. Rond de kabel
wordt het water verwarmd en stijgt naar boven. Tussen de
kabel stroomt koeler water en zo ontstaat een watercirculatie in de bodemzone die telkens het voedingsstoffenrijke
water tot aan de plantenwortels spoelt.

Een bodemverwarming is niet voor het verwarmen van het aquariumwater maar voor een "microcirculatie" in de bodemzone. Om deze

reden is het Watt-vermogen van een bodemverwarmingskabel ook
beduidend geringer dan dat van een aquariumverwarming. (Pagina 64)
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Vissoorten
De juiste vissen voor uw aquarium

Van de meer dan 30.000 vissoorten in zoet- en zoutwater
over de hele wereld wordt slechts een klein deel in aquaria
gehouden. Daar nog nooit een diersoort is uitgestorven
doordat het als huisdier is gehouden en zelfs de populatie
van de meest gevangen aquariumvis op aarde, de rode
neon, ondanks de miljoenen gevangen aantallen helemaal
niet in gevaar is (natuurlijke aantallen zijn sinds tientallen
jaren onveranderd gebleven), hoeven wij, aquariumliefhebbers, geen slecht geweten te hebben wanneer wij vissen
in een aquarium verzorgen. Steeds meer soorten vissen en
ongewervelden worden ondertussen gekweekt en maken

wildvangst overbodig. Sommige vissoorten bestaan helaas
uitsluitend nog in aquaria daar hun natuurlijke leefomgeving is verwoest. De vangst van aquariumvissen is hier actieve natuurbescherming geworden aangezien de vissers
ervoor zorgen dat de vanglocatie (de leefomgeving dus) intact blijft om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien!
Wij, aquariumliefhebbers, verdelen de vissen in drie grote groepen onder: Zoetwatervissen, zoutwatervissen en
brakwatervissen, die zowel in zoet- als ook in zoutwaterbiotopen en de tussenliggende regionen leven.

De selectie
Bij het selecteren van uw aquariumbezetting dient u bij elke vissoort op de volgende punten te letten:

Visgrootte
Is uw aquarium groot genoeg? Sommige meervallen worden wel
30 cm lang! Passen de vissen van verschillende grootte en soort
samen of ziet de één de ander als voer?

Gedrag
Enthousiaste zwemmers (bijv. regenboogvissen) hebben veel
ruimte nodig en dus eerder een langwerpig aquarium. Vissen met
een hoge rug (zoals maanvissen) hebben daarentegen eerder een
hoog aquarium nodig.
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Levenswijze
Hebben uw vissen schuilplaatsen nodig (zoals cichliden)? Hebben
ze hout nodig (zoals veel zuigmeervallen)? Graven ze en hebben
behoefte aan een zachte bodem (zoals pantsermeervallen en
modderkruipers)?

Agressiviteit
Zijn de vissen territoriaal (zoals veel cichliden)? Moet men ze als
paar, als harem of in een zwerm verzorgen? Kunnen deze vissen
goed met andere vissen omgaan?

Voer
Hebben uw vissen speciaal voer nodig (kogelvissen eten bijvoorbeeld vaak ALLEEN maar slakken)?

Planten
Gaat het om plantenetende vissen (bijv. antennemeerval, leporinus)?

Water

Het aquarium zelf

Stellen de vissen bijzondere eisen aan de watereigenschappen (Discus
geven bijvoorbeeld de voorkeur aan pH waarden van minder dan 7,0)?

Moet het aquarium hermetisch afgesloten zijn omdat de vissen graag
springen?

86

De belangrijkste ordes en families binnen de zoetwateraquaristiek
Natuurlijk zijn er nog andere families en klassen zoals kieuwspleetalen, glasbaarzen, slangekopvissen, grondels, enz. Wanneer u kiest
voor een van deze vissoorten informeert u dan grondig naar de eisen

die deze dieren stellen aan aquariumformaat, water, gezelschap en
voer.

Karpers
Tot de karpers behoren de meest geliefde
aquariumvissen zoals barbelen, danionin,
koi (vijvervis), vuurstaartlabeo, kardinaalvissen en ook algeneters.

Modderkruipers
Modderkruipers zijn heel actieve vissen die
individueel of in een zwerm moeten worden gehouden.

Karperzalmen
De groep karperzalmachtigen bevat zowel
kleine vriendelijke vertegenwoordigers, als
de neon, als ook grote vleeseters als de
piranha.

Meervallen
Deze orde bevat zowel de reusachtige clarias als ook de kleine, geliefde soorten als
pantsermeervallen en dwergmeervallen.

Regenboogvissen
Deze schitterende, levendige Australische
vissen zijn zwermvissen die veel vrije
zwemruimte nodig hebben.

Levend barende tandkarpers
De meest geliefde siervissen alom, zoals
guppy, platy en black Molly behoren tot de
levend barende tandkarpers.

Eierleggende tandkarpers
Veel eieren leggende tandkarpers hebben
ongelooflijk mooie kleuren en worden niet
groot!

Labyrintvissen
Aangezien veel labyrintvissen in warm, zuurstofarm water leven hebben ze in de loop van
de evolutie een additioneel ademhalingsorgaan gevormd dat labyrint wordt genoemd.

Cichliden
De familie van baarsachtigen, doorgaans
cichliden genoemd, omvat volkomen verschillende vissoorten: Vriendelijke kleine
dwergcichliden, hoog groeiende maanvissen, veeleisende discusvissen, eenvoudige
zebracichliden, muilbroedende vormen
uit de meren van Malawi en Tanganjika
en heel groot wordende rovers zoals de
pauwoogcichlide.

Kogelvissen
Dit zijn absoluut de schattigste aquariumbewoners die er zijn!

Overige soorten
Er zijn natuurlijk nog veel andere families
en ordes, zoals kieuwspleetalen, Aziatische
glasbaarzen, slangekopvissen, grondels, enz.
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Soorten ongewervelden
Geweldige aquariumbewoners zonder ruggengraat: Ongewervelden

Ook wanneer een zoutwateraquarium een veel grotere
selectie aan ongewervelden biedt is er voor een zoetwateraquarium een royale keuze aan fraaie ongewervelden.
Garnalen, kreeften, krabben en slakken zijn bijzonder

geliefde dieren en veel soorten kunt u zelfs in een klein
aquarium verzorgen. De Duitse dierenbeschermingswet
stelt bijvoorbeeld dat u vissen pas in aquaria vanaf 54 liter
mag verzorgen!

Caridina cf. cantonensis

Neocaridina heteropoda var. red

Caridina gracilirostris

Caridina cf. breviata

Caridina dennerli

Caridina woltereckae
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Atya gabonensis

Atya scabra

Atyoida pillipes

Macrobrachium lanchestri

Macrobrachium dayanum

Macrobrachium rosenbergii

Procambarus sp.

Procambarus alleni

Procambarus clarkii

Cherax peknyi

Cherax lorentzi

Cherax destructor

Geosesarma krathing

Pseusosesarma moeschi

Geosesarma sp.
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Planning en Bezetting
De juiste selectie
Om langdurig plezier te hebben aan het gezelschap in uw
aquarium is het werkelijk nodig dat u zich informeert over
de dieren die u erin wilt hebben! Een goed vakboek, uw
dierenvakhandel en vaak zelfs het internet helpen u verder.

Vaak is het zo dat u al een bepaalde vissoort in gedachten heeft die u
graag zou willen hebben. Nemen we als voorbeeld de maanvis. Deze
kan tot 20 cm hoog worden en heeft derhalve een groot maar bovenal hoog aquarium nodig. Hij is weliswaar geen sterke roofvis maar
alleen al door zijn grootte zal hij kleine visjes en garnalen als voer
beschouwen, wanneer het tenminste geen jong dier meer is. Kleine
vissen en garnalen vallen daarmee al af als gezelschap. Hij eet geen
planten en graaft niet dus qua bodemgrond en plantenselectie bent
u geheel vrij in uw keuze. Hij verblijft graag tussen houten wortelen
(biotoopbeschrijving van zijn leefomgeving) en moet in kleine groepen worden gehouden. Hij houdt van zacht, licht zuur water. Hiermee
vallen dus alle vissen af die aan hoge pH waarden en hard water de
voorkeur geven. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de Oost-Afrikaan-

se cichliden uit de meren van Malawi en Tanganjika die u optisch
misschien ook wel erg mooi vind. Deze willen echter veel stenen als
inrichtingselement.
Het zal u zeker helpen wanneer u vissen uit dezelfde streek in uw
selectie opneemt daar die in ieder geval dezelfde eisen aan het water
stellen. Daarna blijft altijd nog de vraag of deze om kunnen gaan met
de vissen die uw voorkeur genieten. De streek is echter niet altijd
doorslaggevend. Vissen uit de Amazone, de Afrikaanse rivieren of
uit Australië kunnen dezelfde eisen aan het water stellen! U ontkomt
er dus niet aan het één en ander aan informatie in te winnen met
betrekking tot uw favorieten.

Het bevolken van de waterlagen
Uw aquarium heeft, gebaseerd op de hoogte, minimaal drie waterlagen: Het oppervlaktebereik, de middelste waterlaag en de bodemzone. Veel vissen verblijven het meest van de tijd in één van deze

drie lagen. Om deze reden is het zinvol alle drie op de juiste wijze te
bevolken.

Oppervlakte

Middelste waterlaag

Bodembereik

Killivisjes en bijlzalmen leven nabij het wateroppervlak en "duiken" zelden onder tot de bodem. Ook
veel labyrinthvissen leven eerder nabij het wateroppervlak.

Hier leven bijv. karperzalmachtigen, barbelen en
regenboogvissen, maar ook veel cichliden. Sommige vissen hebben veel vrije zwemruimte nodig,
anderen eerder "schuilmogelijkheden" onder planten of hout.

Meervallen en modderkruipers zijn typische bodembewoners maar ook dwergcichliden houden
zich eerder in de onderste zone op aangezien
zich daar de schuilplaatsen bevinden. Ook grotere garnalensoorten leven op de bodem terwijl de
kleinere soorten zich op de decoratieve elementen
bevinden.

Neem de tijd voor het uitzoeken van uw aquariumbewoners. Het is
niet alleen de moeite waard maar ook leuk zich op deze manier met
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de vissen bezig te houden en uit te zoeken of u een muilbroeder, een
schuimnestbouwer, een graver of een flinke zwerm wilt verzorgen.

Voeren
De juiste voeding voor aquariumvissen
Net als bij ons, mensen, is het voeren van vissen niet altijd
eenvoudig. De juiste hoeveelheid en kwaliteit zijn ook bij
ons de voornaamste problemen, alhoewel bij de vissen u
het bent die bepaalt hoe gezond en correct er gegeten
word.
De juiste hoeveelheid

U heeft misschien wel eens een afbeelding gezien waarbij uit de bek van een vis een staartvin komt. Vissen hebben
GEEN gevoel van verzadiging en eten gewoon door ook wanneer er nauwelijks nog wat inpast (daarom komt de
vin uit de bek).
Voor uw aquariumvissen geldt de basisregel: Twee- tot driemaal per dag zoveel voeren als de vissen binnen 2-5
minuten opeten. Wanneer na 5 minuten nog voer ronddrijft of op de bodem ligt heeft u duidelijk teveel gegeven.
Jonge vissen moeten vaker worden gevoerd net als alle baby's. Hier echter ook de 5 minuten-regel in acht nemen.

De juiste grootte

Enkele soorten roofvissen eten werkelijk alles dat tot aan hun eigen lichaamslengte komt. De meeste aquariumvissen daarentegen houden het wat eenvoudiger: Het voer dient comfortabel in de bek te passen anders wordt
het afgebeten. Om deze reden wordt voor aquariumvissen het voer in diverse vlok-, granulaat- en stickgroottes
geproduceerd.
Voor grotere vissen vindt u op de verpakkingen tips met betrekking tot welke visgrootte het voer geschikt is. Wanneer u twijfelt neemt u de kleinere maat dan weet u zeker dat het past! Op de lange duur vinden grote vissen het
kleine voer niet meer grappig. Het kost simpelweg teveel energie die kleine deeltjes te eten. Een in de bek passend
voer moet het doel zijn.

De juiste samenstelling

Een broodje hamburger bevat naast de burger ook sla en tomaat maar in welke verhouding tot het vlees? Om deze
reden is de proteïne-vetverhouding de beslissende factor, samen met de geselecteerde ingrediënten.

Vissen eten over het algemeen alles wat u hen aanbied. In de natuur kunnen ze ook niet kiezen en eten ze wat
voor handen is. In de regentijd vinden ze ook vruchten door de hoge waterstand. In de droogteperiode daarentegen
wordt zo ongeveer van de bodem gegeten wat er aanwezig is. Gespecialiseerde roofvissen eten weliswaar op de
eerste plaats vissen en garnalen en geen planten, ze krijgen echter door het eten van garnalen en vissen toch een
niet onaanzienlijk deel aan groen voer binnen daar hun buit ermee "gevuld" is. De onderzoek- en ontwikkelingsafdeling van JBL verzamelt dit soort gegevens over vissen, vult ze aan met eigen metingen en observaties tijdens de
JBL expedities en ontwikkelt zo het passende voer.
Hierbij worden zowel de plantaardige als ook de dierlijke ingrediënten zorgvuldig geselecteerd, de juiste proteïne-vetverhouding ingevoegd en door kruiden en specerijen, als acceptatiefactor, aangevuld. Daar sommige aquariumliefhebbers de voorkeur geven aan vlokken en anderen
weer aan granulaat zijn veel voersoorten in beide versies beschikbaar.

Variatie

Minimaal zo belangrijk als de juiste samenstelling van het voer is de variatie. Er zijn maar weinig vissoorten die altijd
precies hetzelfde eten. Zelfs de specialistische vlindervissen die in zee meestal alleen maar koraalpoliepen eten,
hebben een enorm assortiment aan koraal om uit te kiezen. Hoe gevarieerder de voerselectie, des te gevarieerder
is de toevoer van mineralen, vitamines en sporenelementen. Dit leidt dan weer tot een gezond immuunsysteem.
Hoe gezonder de vis, hoe geringer het ziekterisico! Klinkt banaal, is echter elementair. Het loont werkelijk een
beetje aandacht te besteden aan gevarieerd visvoer in plaats van te investeren in medicijnen nadat het kalf in de
put is gevallen.
Een simpel trucje van professionals is tijdens de dagelijkse voermomenten niet hetzelfde voer achter elkaar te
geven. In het ideale geval 's ochtends een krachtig primair voer als ontbijt zoals JBL NovoBel 's middags een snack
zoals PlanktonPur en 's avonds wat groene kost zoals JBL NovoVert. Zo is voldoende variatie gegarandeerd en de
vissen blijven fit - met zicht op nakomelingen!

Lekkernij

Snacks brengen niet alleen variatie maar vormen boven alles een highlight tijdens het voeren. Alleen een andere
vorm van voer, bijvoorbeeld in de vorm van blokjes van gevriesdroogde voederdieren (JBL NovoFex, JBL NovoArtemio) bevordert de activiteit van de vissen die stukken van de grote brokken afbijten en om het voer vechten. Met
een beetje training leren de vissen de lekkernijen uit de hand te eten. Dit is niet alleen leuk maar heeft ook het grote
voordeel dat een eventuele visvangst wezenlijk eenvoudiger wordt.
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Natuurgetrouw voeren van koudwater- en tropische zoetwatervissen
KARPERZALMEN, BARBELEN, DANIO’S
Karperzalmen

Paracheirodon
axelrodi

Megalamphodus
megalopterus

Hyphessobrycon
columbianus

Barbelen

Carnegiella-species

Hyphessobrycon
bentosi bentosi

BIJZONDERHEDEN

Hyphessobrycon
pulchripinnis

Eten uitsluitend vlees
(JBL GranaDiscus, visvlees)

Danio’s

Barbus tetrazona

Barbus semifasciolatus

Crossocheilus denisonii

HOOFDVOER

Trigonostigma espei

Danio rerio

AANVULLEND VOER

JBL NovoBel, JBL NovoGranoMix mini, JBL Grana

Serrasalmus-species

Tanichthys albonubes

Eten uitsluitend planten
(JBL NovoVert, NovoGranoVert)

LEKKERNIJ VOOR TUSSENDOOR

JBL NovoGranoColor mini, JBL NovoTab,
JBL Krill, JBL NovoVert, JBL NovoGranoVert mini,
JBL PlanktonPur S

JBL NovoFil, JBL NovoFex, JBL NovoDaph,
JBL NovoArtemio, JBL Tabis, JBL ArtemioPur
(hebben JBL ArtemioSal nodig)

Distichodus
sexfasciatus
Metynnisspecies

Leporinusspecies

LEVENDBARENDE VISSEN

Xiphophorus helleri

Xiphophorus maculatus

Lebistes reticulatus

HOOFDVOER

AANVULLEND VOER

JBL NovoGuppy, JBL NovoGranoVert mini, JBL NovoVert,
JBL NovoFect

Poecilia velifera

Poecilia sphenops

LEKKERNIJ VOOR TUSSENDOOR

JBL Krill, JBL NovoBel, JBL NovoGranoMix mini,
JBL PlanktonPur S

JBL NovoFil, JBL NovoGranoColor, JBL NovoArtemio

BONTE BAARZEN (CICHLIDEN)
Kleine roofvissen

Algenetende Cichliden

Pterophyllum

Grote roofvissen

Microgeophagus
ramirezi
Pseudotropheus-species

Symphysodon

Apistogramma-species

JBL GranaCichlid, JBL NovoTanganjika

AANVULLEND VOER
JBL NovoBel, JBL NovoColor, JBL NovoFex, JBL
NovoTab, JBL NovoGranoColor, JBL NovoArtemio, JBL NovoGranoMix, JBL PlanktonPur M
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Thorichthys meeki

Melanochromis-species

Neolamprologus leleupi

HOOFDVOER

Aulonocaraspecies

HOOFDVOER
JBL GranaDiscus, JBL Gala

AANVULLEND VOER
JBL NovoGranoColor, JBL NovoArtemio,
JBL Krill, JBL NovoFil, JBL NovoFex,
JBL PlanktonPur M

Tropheus-species

HOOFDVOER
JBL NovoRift, JBL NovoGranoVert mini,
JBL NovoVert, JBL Spirulina, JBL NovoMalawi

AANVULLEND VOER
JBL Tabis, JBL MariPearls, JBL Maris,
JBL NovoFect, JBL NovoPleco,
JBL PlanktonPur M

Cyphotilapia frontosa

Astronotus ocellatus

HOOFDVOER
JBL NovoStick XL, JBL NovoStick M,
JBL NovoGrand, JBL NovoTanganjika

AANVULLEND VOER
JBL Gala, JBL NovoFex, JBL Krill, JBL Tabis,
JBL NovoFil, JBL NovoArtemio

LABYRINTVISSEN
Sphaerichthys osphromenoides

Betta splendens

Trichogaster leeri

Colisa lalia

HOOFDVOER

Trichogaster trichopterus

AANVULLEND VOER

JBL NovoBetta, JBL NovoGranoMix mini,
JBL NovoGranoColor mini, JBL NovoBel,
JBL Gala

Helostoma temminckii

Macropodus opercularis

LEKKERNIJ VOOR TUSSENDOOR
JBL NovoFil, JBL NovoTab, JBL NovoFex,
JBL NovoDaph, JBL NovoArtemio

JBL Krill, JBL PlanktonPur M

BIJZONDERHEDEN
Zoengoerami:
filtert plankton uit het water (JBL ArtemioPur)
en eet plantaardig voedsel (JBL NovoVert, JBL
NovoGranoVert mini, JBL NovoFect).
Snoekkopvissen zijn pure roofvissen, die
meestal uitsluitend levend voedsel aanvaarden.

GOUDVISSEN & SLUIERSTAARTEN
Carassius auratus

Sluierstaart

Leeuwenkop

Shubunkin

HOOFDVOER
JBL GoldPearls, JBL NovoRed,
JBL NovoPearl, JBL GoldPearls mini

AANVULLEND VOER
JBL NovoVert, JBL NovoGranoVert mini,
JBL NovoFect

LEKKERNIJ VOOR TUSSENDOOR
JBL Krill, JBL NovoDaph, JBL NovoArtemio,
JBL PlanktonPur M

BIJZONDERHEDEN
Goudvissen en kweekvormen daarvan krijgen
tijdens het eten vaak lucht binnen als het voer op
het wateroppervlak blijft drijven (vlokken). Het
gevolg is dat ze opstijgen en hulpeloos ronddrijven. Geef ze daarom voer dat zinkt zoals
JBL GoldPearls of JBL GoldPearls mini.

MEERVALLEN & MODDERKRUIPERS
Corydoras-species

HOOFDVOER
JBL NovoTab, JBL Tabis

Ancistrus-, Plecostomus-, Peckoltia-species

HOOFDVOER
JBL NovoPleco, JBL NovoPlecoXL,
JBLNovoFect

Hypancistrus zebra, Synodontis-species

HOOFDVOER
JBL NovoTab, JBL NovoFil, JBL NovoFex

Botia-species, Pangio-species, Pangio kuhli

HOOFDVOER
JBL NovoFect, JBL Spirulina, JBL NovoTab,
JBL NovoGranoMix

Ingeweekt op de bodem

AANVULLEND VOER
JBL NovoFect, JBL NovoFex,
JBL PlanktonPur M
(ingeweekt op de bodem)

AANVULLEND VOER
JBL Tabis, JBL PlanktonPur M

AANVULLEND VOER
JBL PlanktonPur M
Alle zinkende voersoorten.
Het zijn alleseters, geen planteneters!

AANVULLEND VOER
JBL Gala, JBL Tabis, JBL Krill,
JBL NovoArtemio,JBL NovoFex (ingeweekt
op de bodem), JBL PlanktonPur M
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Nuttige hulpmiddelen
Nuttige en praktische hulpmiddelen
U kunt natuurlijk met emmers water slepen wanneer u een
gedeeltelijke waterverversing uitvoert, met natte armen de
algen aan de binnenkant van de ruit afkrabben, slakken
met duizenden tegelijk verzamelen, enz. Er zijn echter heel
nuttige hulpmiddelen beschikbaar die wij u graag presenteren:
Aquariumreiniging
Ongeveer elke 2 weken moet een gedeeltelijke waterwisseling (1/3)
plaatsvinden, in het ideale geval wordt deze verbonden met een bodemreiniging. Hiervoor heeft u een bodemreiniger (molmklok) nodig.

Slakken- en planariaval
Wanneer de aanwezigheid van slakken of planaria (platwormen) in
een plaag verandert zijn de beide getoonde vallen de oplossing.

JBL AquaEx Set 45-70
Bodemreiniger voor aquaria met
een hoogte van 45-70 cm

JBL LimCollect
Slakkenval zonder chemicaliën
voor aquaria

JBL Aqua In Out
Waterwisselset voor aquaria met
aansluiting voor de waterkraan

Ruiten reinigen
Uw ruiten zullen na enige tijd algenaanslag vertonen. Er zijn veel ruitenreinigers om algen te verwijderen. U dient er altijd op te letten
dat er NOOIT steentjes/ zand of kies tussen het apparaat en de ruit
komt aangezien dit tot een permanente beschadiging van het glas
leidt! Ideaal zijn reinigingsmagneten die u van buitenaf kunt bewegen

JBL Floaty II
Drijvende reinigingsmagneet
voor aquariumruiten
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JBL WishWash
Reinigingsdoek en spons voor
aquaria en terraria

PlaCollect
Platwormenval tegen planaria

terwijl het interne deel de algen verwijdert (JBL Floaty assortiment).
Wanneer het binnenste deel losraakt door een te sterke beweging
blijft het drijven en kan door de buitenste magneet weer worden gevangen in plaats van dat hij naar de bodem zakt.

JBL ProScape Cleaning
Glove
Aquariumhandschoen voor
reinigingswerkzaamheden

JBL Clean A
Glasreiniger voor de buitenzijde
van alle aquariumruiten

Planten inzetten
Natuurlijk kunt u planten ook met de toppen van uw vingers in de
bodemgrond drukken. Uit ervaring weten we echter dat het heel wat
eenvoudiger en beter gaan wanneer u een lange pincet gebruikt.
Voordat u de planten inzet dient u de wortels met een schaar in te
korten.

Planten scheiden
Stengelplanten groeien op een gegeven moment aan het oppervlak
en moeten gekort worden. Met een speciale schaar is dit binnen enkele minuten gebeurt en met precisie. Bij rozetplanten moeten lelijke
bladeren worden verwijderd of uitlopers worden afgesneden. Ook
hierbij is een lange schaar erg nuttig.

JBL ProScape Tool P straight
Rechte pincet voor decoreren en
inzetten van planten

JBL ProScape Tool S curved
Gebogen snoeischaar voor
plantenonderhoud in aquaria

JBL ProScape Plantis
Plantenpennen voor een stabiele
fixatie van aquariumplanten in
de bodem

JBL ProScape Tool S spring
Gebogen ressortschaar voor
mos en grasvlakten in aquaria

Het bevestigen van technische en decoratieve elementen
Er zijn 100 werkzaamheden waarvoor u een gifvrije lijmstof nodig
heeft. Van het dichten van een lek tot aan het bevestigen van planten op decoratieve objecten. Wij hebben voor elke situatie de juiste
kleefstof voor u.

Technisch onderhoud
Ook dichtingen en filterrotoren hebben een beetje onderhoud dan wel
reiniging nodig.

JBL ProHaru Universal 80ml
Universele, zwarte kleefstof voor
aquaria, terraria en vijvers

JBL AquaSil schwarz
Speciale siliconen voor aquaria
en terraria

JBL Silicone Spray
Onderhoudsspray voor aquarium- en vijvertechniek

JBL Zughilfe Rotorlager
Trekhulp en reinigingsborstel
voor rotorlagers van buitenfilters

Slangomleiding

Slangreiniging

Buizen bevestigen

Jonge vissen opkweken

JBL AntiKink
Knikbescherming voor slangen

JBL Cleany
Dubbele slangborstel voor slangen met een interne diameter
van 12 tot 30 mm

JBL FixSet
Universele set met zuignappen en afstandhouders voor
buitenfilters

JBL BabyHome Oxygen
Premium broedreservoir - complete set met luchtpomp
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Reiniging
Aquariumreiniging - Veel minder werk dan velen
denken
Telkens weer hoor je dat een aquarium regelmatig omgegooid moet worden en de kies moet worden uitgekookt.
Dit is waanzin!
Uw aquariumruiten moeten van tijd tot tijd gereinigd worden en de bodem dient tijdens een waterwisseling, om de
2 weken, van vuil worden ontdaan. Hierbij nog om de 4-8
weken het filter reinigen en dat is alles!

Ruiten reinigen
Elk aquarium is anders maar na circa een week vormt zich meestal een lichte aanslag op de ruiten die u
snel en eenvoudig met een JBL ruitenreiniger kunt verwijderen. Met de JBL Floaty II hoeft u uw armen
niet eens nat te maken en kunt u de ruiten binnen enkele minuten comfortabel en efficiënt van buitenaf
reinigen. Let op! Pas bij het reinigen altijd op dat er geen kleine steentjes (zand/kies) tussen de ruitenreiniger en de aquariumruit terechtkomen. Zand en kies beschadigen uw ruit!

Reinigen van de afdekplaat
In de loop van de tijd ontstaan kalkafzettingen op de afdekplaat en verminderen zo de lichtinval van uw
verlichting. Met behulp van een zuurhoudende reiniger kunt u de kalkresten moeiteloos verwijderen.
Let u erop dat er geen reinigingsresten in het aquariumwater terecht komen. JBL biedt een speciale,
ongiftige glasreiniger aan: JBL Clean A.

Gedeeltelijke waterwisseling
De allerbelangrijkste maatregel als het gaat om plantenverzorging is de gedeeltelijke waterwisseling
die in combinatie met een bodemreiniging dient te worden uitgevoerd. Zuig circa 1/3 deel van de waterinhoud van het aquarium af. In plaats van enkel helder water af te zuigen verbindt u de slang met
een bodemreiniger. Met deze zuigende klok gaat u door de aquariumbodem en zuigt het vuil af (net als
bij stofzuigen). Aansluitend wordt het afgezogen water vervangen door leidingwater dat met een watervoorbereider JBL Biotopol van zware metalen is ontdaan en die eventueel aanwezig chloor onschadelijk
maakt.

Filterreiniging
Bij binnenfilters staat ongeveer om de 2 weken een reinigingsbeurt op de agenda. Daar buitenfilters
een groter filtervolume hebben mogen de intervallen daar wat langer zijn. Filterreiniging bij buitenfilters:
Afhankelijk van de vervuiling dient het gehele filter of alleen het voorfilter (zoals bij de serie buitenfilters)
onder stromend water te worden afgespoeld. Gelieve het filter na de reiniging opnieuw met filterbacteriën te enten (JBL FilterStart).
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Waterwisseling
Waterwisseling - Het levenselixir van uw aquarium

In de loop van de tijd verzamelen zich in het aquariumwater ongewenste stoffen. Stikstofverbindingen zoals ammonium en nitriet zullen door uw filter worden verwijderd,
algenbevorderend fosfaat wordt door uw planten uit het
water gehaald. Eventuele aanwezige zware metalen zijn
door de watervoorbereider al gebonden. Waarom dan toch
water wisselen?
Naast de zo-even genoemde stoffen zijn er nog ettelijke die
zich door de visuitscheiding in het water ophopen. Som-

migen daarvan kleuren het water gelig. een gedeeltelijke
waterwisseling (u wisselt tenslotte niet al het water maar
slechts een deel) is echter veel meer: Het is te vergelijken
met het luchten van een kamer. Hoewel het zuurstofgehalte in een kamer zeker niet onder de natuurlijke waarde van
21% komt voelen we ons na het luchten beter en energierijker. Hetzelfde kunnen we bij vissen concluderen die vaak
na een krachtige waterwisseling zelfs kuitschieten!

De gedeeltelijke waterwisseling is dus de belangrijkste onderhoudsmaatregel die het beste kan worden uitgevoerd in combinatie met
een bodemreiniging. Zuig circa 1/3 van de inhoud van uw aquarium
af met een slang. In plaats van alleen maar helder water af te zuigen
verbindt u de slang met een bodemreiniger (JBL AquaEx Set 45-70).
Met deze zuigende klok gaat u de aquariumbodem door en zuigt u het
vuil af (net als bij stofzuigen).
Aansluitend wordt het afgezogen water door leidingwater vervangen
dat dankzij de watervoorbereider JBL Biotopol van zware metalen is
ontdaan en die eventueel aanwezig chloor onschadelijk maakt.

Watervoorbereiding
In een aantal zeldzame gevallen is het leidingwater onveranderd geschikt voor de aquariumvissen. Het leidingwater moet "voorbereid"
worden. Door de waterleidingen zal het met grote waarschijnlijkheid
zware metalen als koper, lood en zink bevatten. De hoeveelheden zijn
voor ons mensen probleemloos maar kunnen voor onze aquariumbewoners een waar probleem vormen. Daarnaast wordt ons leidingwater van bijvoorbeeld chloor voorzien om het kiemvrij en dus geschikt
drinkwater te maken. Chloor is voor vissen en ongewervelden echter
dodelijk. Om deze reden wordt het door een watervoorbereider geneutraliseerd.
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Vakantie
Vakantie - Ontspanning voor uw aquarium en voor u
Ook weekendexcursies en vakanties vormen voor uw vissen geen
enkel probleem!
JBL heeft een voerdispenser voor u die het voeren van uw vissen
en ongewervelden gedurende uw afwezigheid overneemt. Voor uw
techniek heeft u wellicht een vakantiekracht nodig. De verlichting kan
door een timer worden overgenomen.
De moderne voerdispenser kan op elke aquariumruit of afdekking
worden geplaatst. Wanneer dit niet mogelijk is wordt hij met behulp
van een kleine zuignap simpelweg boven een opening geplaatst. Hij
past echt overal!!
Alternatief biedt JBL ook weekend- en vakantievoer aan (JBL Holiday
, JBL Weekend). Hier bevindt het voer zich in een mineralenblok. De
vissen ruiken het voer en vreten het blok aan waardoor het voer beetje bij beetje loskomt. Het voeren aan uw buren overlaten is vaak geen
goed idee. Niets ten nadele van uw buurman maar zonder ervaring
met aquariumvissen is er een 99% kans dat hij teveel voer geeft.

Bij een vakantie tot 6 weken is een gedeeltelijke waterwisseling of
reiniging van het buitenfilter niet noodzakelijk. Bij kleinere binnenfilters kan het nodig zijn een vriend of buurman om hulp te vragen.
Als alternatief kunt u ook een tweede filter aanschaffen en inbouwen
maar niet aansluiten. Uw buurman hoeft dan alleen het vervuilde filter
uit het aquarium te halen en onder stromend water af te spoelen om
te voorkomen dat het gaat stinken. Dan steekt hij simpelweg de stekker van het tweede filter in het stopcontact en klaar is kees!

CO2-flessen vernieuwen: Het kan bij een afwezigheid van meerdere
weken gebeuren dat de CO2 fles leeg raakt. Opnieuw vullen is verbonden aan een rit naar de vakhandel en de bijbehorende wachttijd.
JBL heeft voor deze gevallen een systeem ontwikkeld waarmee u
in een handomdraai op een wegwerpfles kunt omschakelen, wanneer u tenminste een hervulbaar systeem hanteert. U schroeft van de
drukregelaar van uw hervulbare systeem (hervulbaar systeem m) de
wartelmoer met behulp van een 6 mm inbussleutel af.
Nu past de drukregelaar op CO2 wegwerpflessen (JBL ProFlora
u500).
Aan de hand van de manometer aan de drukregelaar kan de vakantiehulp direct herkennen of de fles leeg is. Dan hoeft diegene alleen
de drukregelaar eraf te draaien en op een volle reservefles te schroeven. Er hoeft niets aan de CO2 instellingen te worden gewijzigd, alles
kan overgenomen worden.

98

Algen
Algenbestrijding - Zo werkt het
Algen kunnen in een aquarium erg lelijk zijn. Ze overwoekeren planten en decoratieve elementen en beperken de
leefruimte van uw vissen. Daarbij is het echter helemaal
niet zo lastig algen te voorkomen of ze te verwijderen!

Waarom vormen algen überhaupt een probleem?
Algen horen in een aquarium net als alle andere waterorganismen,
ze zijn niet volledig te vermijden. Zolang de algengroei gering of onopvallend is is er niets aan de hand. Een sterke algengroei heeft
echter een dramatisch effect op het water: Algen zijn planten en
produceren overdag zuurstof. 's Nachts keert de situatie zich echter
om en verbruiken de algen zuurstof. Bij een zeer sterke algenplaag
kan hierdoor het zuurstofgehalte 's nachts gevaarlijk afnemen en het
leven in het aquarium bedreigen. Een aanvullende ventilatie is dan
aan te bevelen.
Daarnaast verbruiken algen onder de invloed van licht (overdag dus),
net als waterplanten, kooldioxide (CO2). Dit verbruik laat de pH waarde (zuurwaarde) van het water onder omstandigheden extreem toenemen (pH >9) hetgeen tot een levensgevaarlijk milieu leidt.
Wanneer het CO2-gehalte in het water niet meer voldoet zijn de algen
in staat het benodigde CO2 uit de carbonaathardheid (KH) te halen.
Als gevolg daalt deze belangrijke waterparameter wat weer tot gevolg
heeft dat de pH waarde niet meer stabiel is. Nu zal de pH waarde 's

nachts sterk dalen (waarden tot 4) en overdag tot grote hoogte stijgen
(waarden boven de 10) hetgeen het einde van uw aquariumbewoners
kan betekenen.
Tenslotte willen we u er nog op wijzen dat afstervende algen door
bacteriën afgebroken worden met verbruik van zuurstof. Om deze
reden moet het water additioneel geventileerd worden wanneer algen
afsterven!

Bepaal het voedingsaanbod van de algen
Nitraat (NO3) en fosfaat (PO4) bevorderen de algengroei in het aquarium, wanneer de volgende waarden overschreden worden:
Nitraat: 5-10 mg/l (JBL NO3 Nitraattest)
Fosfaat: 0,1 mg/l (JBL PO4 Fosfaattest sensitief)

Zo verwijdert u de algenvoedingsstoffen
Om nitraat uit het aquarium te verwijderen JBL BioNitratEx gebruiken
(langdurige biologische oplossing) of JBL NitratEX als snelle directe
oplossing.
Om fosfaat uit het aquarium te verwijderen: Of met een speciaal filtermateriaal (JBL PhosEx ultra) of met een vloeibaar preparaat (JBL
PhosEx rapid).

JBL NO3 Nitraattest
Snelle test voor het bepalen van
het nitraatgehalte in zoet- en
zoutwater aquaria en vijvers

JBL PhosEx ultra
Filtermassa voor het verwijderen
van fosfaat uit aquariumwater

JBL PO4 Fosfaattest sensitief
Snelle test voor het bepalen van
het fosfaatgehalte in zoet- en
zoutwater aquaria en vijvers

Waarom groeien algen soms zo extreem?
Algen behoren tot de planten en groeien bijzonder krachtig wanneer
er veel voedingsstoffen en licht aanwezig zijn. Met behulp van watertesten kunt u vaststellen hoeveel primaire algenvoedingsstoffen, fosfaat en nitraat, aanwezig zijn. Belangrijk is het om uit te vinden hoe
het komt dat er in uw aquarium een dergelijk voedingsstoffenoverschot aanwezig is. Meestal ligt de oorzaak in teveel voer in combinatie met te weinig ververst water of overbezetting gecombineerd met
te weinig planten.

JBL PhosEx rapid
Fosfaatverwijderaar voor zoetwateraquaria
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Bestrijding van de individuele algensoorten
Draadalgen
Mechanisch verwijderen: Met slang-/ flessenborstel oprollen.
Nitraat- en fosfaatgehalte bepalen en, indien nodig, reduceren.
Algenbevorderende lichtbestanddelen verminderen: Door een heel lichte amberkleurige verkleuring van het water, nauwelijks
waarneembaar voor het menselijk oog, worden algenbevorderende lichtcomponenten als door een zonnebril gefilterd. Door het
toevoegen van JBL Tropol aan het aquariumwater komt dit effect tot stand.
Meer snel groeiende planten inzetten zoals hoornkruid, hygrophila, waterpest of ambulia.
Verspreiding met behulp van een UV-C waterzuiveraar, die de algensporen onschadelijk maakt, indammen. Zie ook UV-C.
Algenmiddel inzetten: JBL Algol

Baardalgen
Direct mechanisch verwijderen van de betroffen bladeren. Bladeren aan de basis afsnijden (eenvoudig met JBL ProScape Tool
S straight).
Technische en decoratieve elementen met JBL Power Clean van algen ontdoen.
„Zwakke hoeken“ in het aquarium reinigen. Gedurende een waterwisseling altijd de bodemgrond met JBL AquaEx Set 45-70
of JBL Aqua In-Out afzuigen.
Plantengroei bevorderen: IJzer- en sporenelementenmest JBL Ferropol.
Fosfaat limiteren middels JBL PhosEx ultra of JBL PhosEx rapid bij zeer hoge waarden.
Stroming verminderen.
Carbonaathardheid verlagen (bij hard water).
De belangrijkste maatregel is het verhogen van het CO2 gehalte van het aquariumwater door het inzetten van een JBL CO2
systeem.Algenmiddel inzetten: JBL Algol.

Smeer- & blauwalgen (cyanobacteriën)
Let op! Worden vaak met kiezelwieren verward! Smeeralgen voelen echter slijmerig aan en hebben een onaangename geur
wanneer u ze uit het water haalt. Kiezelwieren voelen in vergelijking ruwer aan. Blauwalgen (cyanobacteriën) ziet u alleen
wanneer de natuurlijke bodemflora verstoord is. Dit kan in een aquarium slechts in een specifieke zone zijn of in het gehele
aquarium. Het is niet altijd eenvoudig om erachter te komen waarom de bodemflora is verstoord en de bestrijding is vaak een
langdurige aangelegenheid.
Mechanische verwijdering (afzuigen e.d.) helpt maar niet op de lange duur
Waterkwaliteit verbeteren (waterverversing intensiveren, nitraat en fosfaat reduceren)
JBL ProScape PlantStart : Granulaat op de bodem in het aquarium strooien en met bodemgrond afdekken. Het granulaat is
voorzien van speciale bacteriën die het overschot aan organische voedingsstoffen (suiker, proteïne, enz) afbreken die vaak de
oorzaak van blauwalgen zijn. JBL ProScape PlantStart bevat gemengde bacterieculturen die de bodem doelmatig koloniseren
en zo voorkomen dat ongewenste bacteriën, zoals cyanobacteriën, dit doen.

Puntalgen (vaak jonge baardalgen)
Mechanische verwijdering van de ruiten met een ruitenreiniger (JBL Aqua-T Handy, JBL Banki, JBL Floaty II).
Ook bij deze algensoort is een overschot aan voedingsstoffen de primaire oorzaak.
Nitraat- en fosfaatgehalte bepalen en, indien nodig, reduceren.

Kiezelwieren (Diatomeeën)
Let op! Worden vaak met smeeralgen verwisseld! Kiezelwieren voelen in vergelijking niet slijmerig maar ruw aan. Vaak komen
beide soorten gemengd voor (donkerbruine tot zwarte aanslag).
Oorzaak is het silicaatgehalte in het water (leiding-/ kraanwater). Met de JBL Silicaattest SiO2 kunt u bepalen of er silicaat aanwezig is. Bij silicaatwaarden van meer dan 0,4 mg/l dient een goede silicaatverwijderaar (JBL SilikatEx Rapid) ingezet te worden.
Bij hoge silicaatwaarden in het leidingwater kan een osmoseinstallatie helpen die 95% van het silicaat verwijdert.
Gecompliceerd maar effectief: Een ionenwisselaar met het speciale kunsthars MP 600 verwijdert doelmatig kiezelwieren. Wanneer de ionenwisselaar na een omgekeerde osmoseinstallatie wordt ingeschakeld heeft hij alleen nog maar resten (5%) van de
doorgeschoten kiezelwieren te verwijderen en blijft zo heel lang actief voordat hij geregenereerd moet worden.

Zweefalgen = groen water
UV-C waterzuiveraars zoals de JBL ProCristal UV-C 18W bestrijden zweefalgen (groen water) gegarandeerd binnen enkele
dagen. Let op! Een fijn filtermateriaal (bijv. JBL SymecMicro) houdt de onschadelijk gemaakte zweefalgen weliswaar tegen maar
kan snel verstopt raken en moet dus op tijd vervangen worden.
Nitraat- en fosfaatgehalte bepalen en, indien nodig, reduceren.
JBL Clearol werkt als flocculant en laat zweefalgen samenklonteren zodat ze door het filter kunnen worden opgevangen dan
wel afgezogen kunnen worden.
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Deficiëntieverschijnselen
Deficiëntieverschijnselen herkennen en oplossen
Vissen en planten kunnen aan deficiëntieverschijnselen
lijden die echter niet als zodanig worden herkend. Een vis
kan een zweer vormen die echter voortkomt uit een tekort
aan jodium. Gaten in planten wijzen daarentegen niet zo-

zeer op een tekort maar eerder op plantenetende vissen
zoals een antennemeerval of modderkruiper. Het is dus
zinvol om wat verder in het thema te duiken:

Zoals het begrip al aangeeft kan het bij vissen tot een tekort aan
bepaalde stoffen komen. Zoals bij ons mensen ook is dit doorgaans
gerelateerd aan voeding. Uitzondering is het water dat bij ons tot
onze verzorging hoort maar bij vissen hun levensmedium vormt. Om

deze reden is de samenstelling van het water van extreem belang
om deficiëntieverschijnselen door ontbrekende stoffen in het water
te voorkomen.

Gaten in het lichaam, voornamelijk in het hoofd
Hier kan het om de gatenziekte gaan (Hexamita, Spironucleus) waarbij het in samenhang met flagellata tot een tekort aan mineralen
komt. De vis breekt dan het lichaamseigen weefsel af en er ontstaan
gaten. Dit komt eigenlijk altijd in heel zacht, mineraalarm water voor.

JBL Spirohexol Plus 250
Geneesmiddel voor aquariumvissen
tegen flagellaten en gatenziekte

Gaten in hoofd en lichaam (zoutwatervissen)
Vaak in verbinding met de ontkleuring van enkele lichaamsdelen:
Ontstaat vaak door een tekort aan mineralen en sporenelementen
dat heel vaak door een eenzijdige verzorging met tuingroente (sla,
komkommer) ontstaat. Zoutwatervissen (bijv. doktervissen) zijn algeneters en nemen via de algen een enorme variatie en hoeveelheid aan mineralen en sporenelementen op. Sla en komkommer is
zo ongeveer mineraal- en sporenelementenvrij! Het geven van sla en
komkommer is van tijd tot tijd niet erg maar met mate! Bij algeneters
worden tekorten door speciaal hiervoor geconcipieerd voer als basisverzorging voorkomen: JBL Spirulina

JBL Spirulina
Premium hoofdvoer voor algenetende
vissen in het aquarium

Gezwelachtige uitwas in de keelzone
Wordt veroorzaakt door een tekort aan jodium.
Oplossing: Meer jodiumhoudend voer geven of jodium aan het water
toevoegen.

JBL Tropol
Tropische waterverzorging voor zoetwateraquaria
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Bij planten
Ook bij planten kan het tot een tekort aan bepaalde mineralen of
voedingsstoffen komen. Dit is bij planten altijd goed te herkennen.
Hierna volgend ziet u de mogelijke vormen van deficiëntie bij aquariumplanten:

Stagnerende groei
Wanneer uw platen altijd mooi groeien en plots zonder aantoonbare reden stagneren is wat
onderzoek vereist. Net als bij een auto die stil blijft staan is een blik op de benzinemeter
weliswaar triviaal maar conform de ANWB in 30% van de gevallen desondanks behulpzaam.
Diagnose
Om deze reden controleert u a.u.b. allereerst of uw CO2 fles niet leeg is en gevuld moet worden. Heeft u de vloeibare bemesting vergeten? Is de timer voor de verlichting misschien per
vergissing onjuist geprogrammeerd en krijgen de planten nu nog maar 2 uur licht per dag?
Wanneer u meer dan 50 mg/l nitraat heeft leidt dit bij veel planten tot een groeiremming hoewel nitraat in geringe concentraties als voedingsstof fungeert. Kan ook tot cryptocorynumrot
leiden.
Oplossing
Gedeeltelijke waterwisseling en JBL BioNitratEx. Veel snelgroeiende planten inzetten.
Goede nitraatverbruikers zijn o.a. cabomba, hygrophila en limnophila soorten.
Ook extreme temperaturen (< 18 °C of > 29 °C), extreme pH waarden (< 6,5 of > 8,0) en
extreme hardheidsgraden (KH < 4° dKH of > 10 ° dKH) hinderen de plantengroei. Oplossing
en correctie van de waterwaarden vindt u in het online laboratorium. Juist "harde" algenmiddelen hinderen de plantengroei aanzienlijk en kunnen zelfs het afsterven van de planten tot
gevolg hebben aangezien die tenslotte nauw aan algen verwant zijn.
Algen
Bij algenproblemen JBL Algol.

Felgroene bladeren
Een tekort aan ijzer heeft felgroene, gelige, glasachtige of bleke bladeren tot gevolg. De
streefwaarde voor het ijzergehalte (JBL Fe IJzertest) bedraagt 0,05 -0,2 mg/l. Voor het verhogen van het ijzergehalte is JBL Ferropol of JBL ProScape Fe +Microelements het beste
geschikt. Wanneer u al een meststof gebruikt en de ijzertest toont desondanks niet voldoende
waarde aan kan dit de volgende oorzaken hebben: Uw meststof bevat weliswaar ijzer maar in
een vorm (Fe2+), die door zuurstof in water oxideert (met de zuurstof reageert) en zo voor de
planten onbruikbaar is geworden of uw meststof bevat geen ijzer.

Uittreden van de bladnerven
Wanneer de bladnerven bijzonder opvallend uit de bladkleur tevoorschijn komen kan een
tekort aan kalium de oorzaak zijn. Met behulp van een kaliumtest (JBL K Kalium TestSet) kunt
u snel genoeg controleren of dat het geval is.
Oplossing: Door het toevoegen van een kaliumhoudende meststof zoals JBL Ferropol of JBL
ProScape K Macroelements verhelpt u het tekort aan kalium en zullen de bladnerven niet
meer naar voren komen.
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Lange stelen, weinig bladeren
Doorgaans bij stengelplanten goed te herkennen. Vermoedelijk ontvangen de planten geen
volspectrumlicht maar versterkt rood licht. Dit rode licht bewerkstelligt bij planten een sterke
celelongatie. Bij stengelplanten ziet dit er niet fraai uit daar de stengel snel groeit en de
afstand tussen de bladeren groter wordt. Het lijkt dan alsof de plant maar weinig blad heeft.
Oplossing: Gelieve af te zien van lampen met een sterk rood spectrum en zet een volspectrum
daglicht- of zonlichtlamp in (JBL LED SOLAR NATUR).

Gebrek aan licht
Planten groeien altijd in de richting van de lichtbron. Bij sterk licht kan de plant vlakker groeien
dan bij weinig licht waarbij ze het licht tegemoet komt. Zo kan bij een plantensoort de groei
heel verschillend uitvallen. Wanneer stengelplanten te dicht bij elkaar worden gezet krijgen de
onderste bladeren weinig licht en begint het rottingsproces.
Oplossing: Stengelplanten niet samen in de bodem drukken maar individueel met wat afstand
planten. Voor de lichtbehoefte kunt u de ProScape Lichtcalculator gebruiken.

Gaten in de bladeren
Anders dan u wellicht vermoed betreft het hier geen tekort maar een aantal vissen die uw
planten smakelijk vinden.
Oplossing: Controleer uw visbezetting! Er bevinden zich vermoedelijk enkele planteneters onder hen. Veel voorkomende schuldigen zijn antennemeervallen (ancistrus) en modderkruipers
(botia). De betrapte vissoorten kunt u tegen andere omruilen. Antennemeervallen zijn bijvoorbeeld heel goed door dwergmeervallen (otocinclus) te vervangen.

Cryptocorynumrot
Komt vaak voor door verandering van omstandigheden en omzettingen. Oplossingen zijn een
constante wijze van verzorgen en verlaging van de nitraatwaarde tot onder 50 mg/l.

Planten worden na een tijdje papperig en verrotten
Sommige populaire aquariumplanten zijn eigenlijk helemaal geen onderwaterplanten, maar
moerasplanten die het een bepaalde tijd onder water uithouden - maar niet te lang! Veel
waterplanten (bijv. de amazone zwaardplant) worden boven water gecultiveerd en verliezen
bij het omzetten (onder water) eerst alle bovenwaterbladeren. Het enige wat hieraan te doen
is is geduld hebben of uitsluitend zuivere waterplanten aanschaffen.
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Ziekten
Ziekte bij vissen en ongewervelden herkennen, behandelen en voorkomen
Zijn uw aquariumvissen ziek? Vertonen uw aquariumvissen ziektesymptomen? Wilt u visziekten kunnen diagnosticeren?
Hier kunt u door afbeeldingen van zieke vissen bladeren
om ziekten van aquariumvissen te diagnosticeren. In het
JBL online hospital. Daarna laten wij u stap voor stap zien
hoe u visziekten snel en betrouwbaar kunt bestrijden en in
de toekomst kunt voorkomen.
Algemene informatie
Ongeveer 90 % van alle visziekten zijn te herleiden naar een verzwakt immuunsysteem! Het gebruik van medicijnen kan weliswaar
de ziekteveroorzaker elimineren maar niet de daadwerkelijke oorzaak

van het probleem! Het is derhalve absoluut noodzakelijk de oorzaak
vast te stellen. In de meeste gevallen ligt de oorzaak in één van de
volgende gebieden:
Nieuwe vissen
Ook wanneer nieuw aangeschafte vissen geen tekenen van ziekte
vertonen kunnen ze desondanks drager zijn van parasieten of pathogene bacteriën. Vaak komt het voor dat deze "nieuwe" ziektekiemen
voor de reeds aanwezige ingezetenen onbekend zijn en zij hier dus
geen afweer tegen ontwikkeld hebben. Deze situatie herinnert aan
de verovering van Zuid-Amerika door de Spanjaarden die met hun
meegebrachte virussen hele bevolkingsgroepen in de jungle hebben
uitgeroeid! Geef echter niet meteen de dierenhandel de schuld!
De verpakking voer is te lang geopend
De verpakking voer die u gebruikt is al meer dan drie maanden open.
Het vitaminegehalte is veel te laag. Afweerkrachten worden niet meer
voldoende opgebouwd.

Ichthyophthirius / Cryptocarion
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Zodra de eerste ziekteverschijnselen zich voordoen dient u ONMIDDELLIJK te handelen. In de meeste gevallen wacht men te lang.
Voorbeeld: Zodra een klein "stipje" zichtbaar is moet er gehandeld
worden. Te lang wachten betekent dat dit kleine stipje (witte stipziekte) van de vis kan loskomen, op de bodem kan vallen en daar na een
capsulevorming wel 1.000 nieuwe ziekteverwekkers kan loslaten wat
de kans op infectie voor alle bewoners enorm verhoogt.

Watervertroebelingen
Zo maakt u troebel aquariumwater weer glashelder
Er zijn doorgaans twee soorten vertroebelingen: Groenachtige en witachtige watervertroebelingen. Daarnaast zijn
er nog verkleuringen die het water een bruin- of geelachtig
aanzien geven.

Hier hebben wij het volgende advies voor u:
1. Groene watervertroebeling
Een groene watervertroebeling ontstaat door groene zweefalgen die zich
bij licht en de aanwezige voedingsstoffen nitraat en fosfaat (meer hierover
vindt u onder Waterwaarden) in uw
water kunnen vormen. Ze zijn voor uw
waterbewoners NIET schadelijk maar
zien er niet mooi uit. Met behulp van een UV-C waterzuiveraar kunt u zweefalgen
binnen 12-48 uur risicoloos verwijderen en uw water weer kristalhelder krijgen.
Preventief dient u voor de toekomst een fosfaatverwijderaar (JBL PhosEx ultra) in
te zetten zodat de volgende generatie algen te weinig voedingsstoffen heeft om
te overleven.

2. Witte vertroebeling

4. Gele waterverkleuring
Door de uitwerpselen van de vissen
neemt het water in de loop van de tijd
een geelachtige kleur aan. Door een
regelmatige waterwisseling eens per
twee weken voorkomt u deze verkleuring. Met behulp van actief kool (JBL
Carbomec activ & JBL Carbomec ultra)
kunt u de gelige verkleuring bestrijden echter zonder de oorzaak te hebben bestreden. De genoemde gedeeltelijke waterwisseling is de beste maatregel! Een UV-C
waterzuiveraar kan u hier NIET helpen!

5. Blauw gekleurd water

Witachtige watervertroebelingen ontstaan door een massale bacteriële
vermeerdering. Dit hoeft niet per se
problematisch te zijn maar heeft vaak
een zuurstoftekort als gevolg daar veel
bacteriën grote hoeveelheden zuurstof
verbruiken. Met behulp van een UV-C
waterzuiveraar kunt u de bacteriemassa binnen 12-48 uur veilig verwijderen en
uw water weer kristalhelder krijgen. U heeft niet noodzakelijk iets verkeerd gedaan!
Bacterievermeerderingen kunnen op elk moment en zonder specifieke oorzaak
voorkomen.

Een blauwe waterverkleuring wordt uitsluitend door medicijnen veroorzaakt
die kleurstoffen, zoals methyleenblauw, bevatten. In de loop van enkele
dagen wordt de verkleuring normaal
gesproken al minder daar licht de
kleurstof oplost. Na het beëindigen van
de behandeling dienen medicijnresten met behulp van actief kool (JBL Carbomec
activ & JBL Carbomec ultra) te worden verwijderd. Een UV-C waterzuiveraar kan u
hierbij NIET van dienst zijn.

3. Bruine watervertroebeling

6. Bruin gekleurd water

Bruine watervertroebeling komt zelden
voor en moet niet worden verward met
een bruine waterverkleuring! Troebel
wil zeggen dat u niet meer helder door
het water kunt kijken. Bruin water is
doorgaans gewoon helder, net als het
zwarte water in de natuur (bijv. Rio Negro). een bruine vertroebeling ontstaat meestal door kleine houtdeeltjes die door
de meervallen van uw houten wortels worden afgeknaagd. Hier kan een UV-C
waterzuiveraar u NIET helpen maar wel een goede fijne filtering zoals met JBL
SymecMicro of het wisselen van uw wortels tegen harder hout (bijv. mangrove
of kienhout).

Water verkleurd bruin door turf, hout
of de toevoeging van een zogenaamde
zwartwatervoorbereider. Normaal gesproken gaat het om een heel lichte,
gewenste bruine kleur die lijkt op het
natuurlijke zwarte water van veel tropische siervissen en ook preventief werkt
tegen algenvorming. Wanneer de betreffende verkleuring niet gewenst is helpt
actief kool (JBL Carbomec activ & JBL Carbomec ultra). Een UV-C waterzuiveraar
kan u hierbij NIET van dienst zijn!
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Ziektes en gebreken op tijd herkennen
Eerste hulp voor uw aquariumvissen

JBL Punktol Plus/Red
Effectief bestrijdingsmiddel tegen:

Witte-stipziekte

Cryptocarion

1. Witte stippen (Ichthyophthirius multifiliis)
2. Zeewaterstip (Cryptocaryon irritans)
3. Vervuilen van de huid (Costia necatrix)
4. Bleke plekken op de huid van zeewatervissen
(Brooklynella hostilis)
5. Glossatella / Heteropolaria
6. Trichodina
7. Hartvormige aantasting van de huid (Chilodonella)

JBL Ektol fluid Plus
Effectief bestrijdingsmiddel tegen:
1. Vinrot (Aeromonas-, Pseudo monas- en
Myxo- respectievelijk Flexi bacteriën)
2. Columnaris (bekrot)
3. Bacterieel kieuwrot

Vinrot

Bekrot

JBL Oodinol Plus
Effectief bestrijdingsmiddel tegen:
1. Oodinium pillularis
(zoetwaterfluweelziekte)
2. Oodinium limneticum
(Noord-Amerikaanse zoetwater-fluweelziekte)
3. Oodinium ocelaris
(zeewater-fluweelziekte)
Zoetwater-Oodinium

Zeewater-Oodinium

JBL Fungol Plus
Effectief bestrijdingsmiddel tegen:
1. Schimmelaandoeningen (Saprolegniaceae)
2. Schimmelaantasting van visbroedsel
3. Schimmels (Achlya)
Voorzichtig: „bekschimmel” is eigenlijk geen
schimmelaandoening maar heeft bacteriële
oorzaken (Columnaris)!
Schimmelaandoening
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Schimmelaandoening

JBL Ektol bac Plus
Effectief bestrijdingsmiddel tegen:
1. Uitwendige bacterielë ziektes
2. Open zweren
3. Met bloed doorlopen plekken
4. Bloedingen

Uitwendige infectie door bacteriën Penzweer

JBL Aradol Plus
Effectief bestrijdingsmiddel tegen:
1. Karperluizen (Argulus)
2. Ankerwormen (Lemaea)
3. Kieuwwormen (Dactylogyrus)
4. Gyrodactylus

Ankerwormen

Karperluizen

JBL Nedol Plus
Effectief bestrijdingsmiddel tegen:
1. Haarwormen (Capillaridae)
2. Aarsmaden (Oxuridae)
3. Parasieten (Camallanidae)
en andere nematoda

Wormbesmetting

Haarwormen

JBL Spirohexol Plus
Effectief bestrijdingsmiddel tegen:
1. Gatenziekte
2. Ziekten veroorzaakt door flagellaten
(Spironucleus, Hexamita)

Gatenziekte

Gatenziekte

JBL Ektol cristal
Ondersteunend tonicum
Bevordert de behandeling tegen ziekteverwekkers in de huid van de vis, daar het zoutgehalte in het tonicum voor regeneratie van de
slijmhuid zorgt.
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Filtermateriaal als oplossing
Uw aquariumwater is niet optimaal? Hier leest u welke filtermaterialen helpen
Wanneer uw aquariumwater niet kristalhelder en geurvrij is
gaat er iets niet goed. Met behulp van watertesten zijn veel
oorzaken te bepalen en door middel van problemen oplossende producten tegen te gaan. Alleen vertroebelingen en
geuren kunt u met watertesten niet analyseren. Hier vindt
u de meest voorkomende problemen en de bijbehorende
oplossingen.

Het water ruikt muf?
Dit kan aan rottingsprocessen in het aquarium liggen of aan blauwalgen. Controleren en indien nodig verwijderen: Dode vis, algen, afgestorven planten en teveel niet opgegeten voer of vuil op de bodem.
Actief kool in het filter plaatsen: JBL Carbomec ultra

JBL Carbomec ultra
Superactieve gepelleteerde kool
voor filters van zoutwateraquaria
Nitraat (NO3)
Waarde in zoetwater < 30 mg/l, zoutwater < 20 mg/l
Nitraat (NO3) is een stikstofverbinding die bacterieel uit nitriet (NO2)
ontstaat. In tegenstelling tot nitriet is nitraat ongiftig maar het dient
algen als voedingsstof en kan tot een overmatige algengroei leiden.
Om deze reden is het in zoetwater bij nitraatwaarden van meer dan
30 mg/l (in zoutwater meer dan 20 mg/l) aan te bevelen het nitraatgehalte te verlagen. Met het juiste filtermateriaal kunt u de nitraatwaarde doelgericht en heel eenvoudig naar de gewenste waarde
brengen.

BioNitrat Ex
Bio filtermateriaal t.b.v. nitraatverwijdering

Silicaat / Kiezelzuren (SiO2)
Aanbevolen waarde: > 1 mg/l
Zodra u het gehalte aan kiezelzuren in het water vermindert met behulp van een silicaatverwijderaar (JBL SilikatEx Rapid), kunnen kiezelwieren niet meer voortbestaan. Met behulp van een silicaattest
(JBL Silicaattest SiO2) is het heel eenvoudig het silicaatgehalte in uw
leiding- en aquariumwater te bepalen.
JBL SilikatEx Rapid
Voorkomt kiezelwier door het
verwijderen van silicaat
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Fosfaat (PO4)
Aanbevolen waarde: < 0,1 mg/l
Fosfaten reageren heel snel met mineralen in water en zetten af (sedimenteren). Het is dus zinvol regelmatig een molmklok (JBL AquaEx
Set 45-70 / JBL Aqua In-Out) te gebruiken wanneer u een deel van
het water wisselt en ook het filter te reinigen daar in het filterslib grote
hoeveelheden fosfaat aanwezig zijn.
Verlagen van de fosfaatwaarde: Naast de reeds genoemde maatregelen kan fosfaat eenvoudig, snel en veilig met het speciale filtermateriaal JBL PhosEx ultra verwijderd worden. Als u niet alleen fosfaat
maar daarnaast ook nitriet en nitraat wilt verwijderen, kunt u dit doen
met het speciale filtermateriaal JBL Clearmec plus.

JBL PhosEx ultra
Filtermassa voor het verwijderen
van fosfaat uit aquariumwater

Meerdere waterwaarden zijn niet goed (nitriet, nitraat, fosfaat)
Met JBL Clearmec plus heeft u de mogelijkheid meerdere problematische stoffen tegelijk te verwijderen. Een verpakking is voldoende
voor 150-300 l aquariumwater, afhankelijk van de belasting.

JBL Clearmec plus
Filtermassa ten behoeve van de
verwijdering van nitriet, nitraat
en fosfaat uit aquariumwater
Te hoge nitrietwaarde
Nitriet (NO2) dient in het aquarium, na een inloopfase van twee weken (met bacteriestarter JBL Denitrol en langzaam groeiende dierbezetting) onder de aantoonbare grens van 0,01 mg/l te liggen. Alle
hogere waarden tonen aan dat de natuurlijke bacteriële afbouw van
stikstof in uw aquarium om bepaalde redenen is verstoord. Wanneer
de nitrietwaarde in uw aquarium hoger ligt dient u er rekening mee te
houden dat vanaf 0,4 mg/l een dodelijk concentratie van deze stikstofverbinding aanwezig is. Controleer a.u.b. de volgende factoren:
Heeft u voldoende filtermateriaal? Eventueel de hoeveelheid verhogen.
Kunt u eventueel de spons in uw filter door effectiever filtermateriaal,
zoals JBL Sintomec of JBL Micromec, vervangen?
Heeft u wellicht zout toegevoegd? Zout doodt bacteriën, ook de nuttige bacteriën. Bacterieflora met JBL Denitrol en JBL FilterStart opnieuw opbouwen.
Voeg na het reinigen van het filtermateriaal, waarbij de filterbacteriën
gedood of op zijn minst minder in aantal zijn, nieuwe filterbacteriën
toe (JBL FilterStart).
Heeft u na het gebruik van bactericide geneesmiddelen de bacterieflora weer opgebouwd? Wissel na het inzetten van geneesmiddelen altijd 30-50% van het water, plaats JBL Carbomec activ in uw
filter en voeg JBL Denitrol toe.

JBL Sintomec
Bio sinterglasringen voor aquariumfilters ten behoeve van de
afbraak van schadelijke stoffen

JBL Micromec
Bio sinterglaskogels voor aquariumfilters ten behoeve van het
afbreken van schadelijke stoffen
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Zoutwaterproblemen
Probleemoplossingen in een zoutwateraquarium

Er is nauwelijks een probleem waarvoor er geen oplossing
is! Het grootste probleem is eigenlijk simpelweg er achter
komen wat de oorzaak van het probleem is. Hiervoor zijn
goede watertesten beschikbaar, behulpzame dierenhan-

delaren en ook goede zoutwaterforums op het internet.
Hier een overzicht van de meest voorkomende problemen
en de bijbehorende oplossingen:

Problemen met de waterwaarden
Sommige zoutwaterliefhebbers hebben problemen de pH waarde van hun water boven
de 8,0 te krijgen. Bij een carbonaathardheid
tussen 7 en 10 dient de pH waarde eigenlijk
boven de 8,0 te blijven. Oorzaken van een te
lage pH waarde kunnen zijn:
De kalkreactor is niet correct ingesteld zodat
CO2 in het aquariumwater terechtkomt of teveel zuur water uit de kalkreactor terug in het
aquarium stroomt. Zie Installatie techniek.

Ieder biologisch actief filter produceert zuren
die de pH waarde doen dalen. Zet in biofilters
simpelweg een laag kalkhoudend materiaal
als laatste filtermateriaal in dat de ontstane
zuren bindt.
Hier vindt u een overzicht van alle waterwaarden voor zoutwateraquaria en tips hoe u
deze kunt optimaliseren: Waterwaarden.

Vissen weigeren het voer
Natuurlijk komt visvoer in een aquarium niet
1:1 overeen met het voedingsspectrum in de
vrije natuur. Kwalitatief hoogwaardig voer is
qua samenstelling echter zo nauwkeurig mogelijk op de natuurlijke voeding gebaseerd.
Granulaat en vlokken hebben echter een
andere vorm dan het natuurlijke voer en het
beweegt zich niet! Om deze reden hebben
vissen soms een zekere gewenningsperiode
nodig om nieuw voer te accepteren. Andere
vissen helpen vaak daar zij het goede voorbeeld geven. Voerjaloezie bewerkstelligt dan
wat voorheen onmogelijk leek.
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Een goede manier om vissen aan "nieuw
voer" te laten wennen is door een voedingssoort te kiezen dat de vissen uit de natuur
reeds kennen. JBL PlanktonPur M is zo een
voedingssoort en bestaat voor de volle 100
% uit natuurlijk zoöplankton. Wanneer de
vissen dit voer tot zich genomen hebben is
de stap naar vlokken of granulaat niet meer
zo groot.
In het ergste geval komt de voedselweigering
voort uit ziekte. Het kan dan, bijvoorbeeld,
om darmparasieten gaan. Maar dit komt
werkelijk maar zelden voor.

Algenproblemen
het magnesiumgehalte snel en eenvoudig
verhogen.
Wanneer de gewenste algen in te grote aantallen aanwezig zijn gaat u tot verwijdering
over. Verwijder niet teveel ineens maar verdeel de verwijdering over meerdere dagen!

De vraag is of uw "sieralgen" niet naar wens
groeien of dat u teveel en ongeliefde algen
heeft?

Ongewenste algen: Chaetomorpha (draadalgen), cladophoropsis (borstelalgen), draadalgen, diatomeeën (kiezelwieren), kogelalgen
(valonia & ventricaria) en smeeralgen zijn de
meest voorkomende algenplagen.

Veel hoger ontwikkelde algen (halimeda,
caulerpa) groeien uitsluitend onder de juiste
omstandigheden hoewel ze in de natuur ook
onder "slechte" milieuomstandigheden (bijv.
in havens) groeien.

Over het algemeen is te stellen dat algen,
ook in de natuur, eerder daar groeien waar
een voedingsoverschot voor handen is. Controleer a.u.b. uw nitraat- en fosfaatwaarde
en neem, indien nodig, tegenmaatregelen.

Wanneer de gewenste algen niet groeien
controleert u a.u.b. of er "dode zones" in
uw aquarium zijn. Dit zijn zones op de bodem of bij decoratieve elementen waar vuil
zich verzameld. Door stromingspompen en
regelmatig afzuigen kunt u dergelijke zones
vermijden. Ook vervuild filtermateriaal reduceert de waterkwaliteit (redoxpotentiaal) en
heeft een negatief effect op een fraaie algengroei. Vaak beginnen de algen direct met
groeien zodra de vervuilde zones zijn geoptimaliseerd.

Meer informatie vindt u onder Waterwaarden
en Zoutwater.

Rode kalkalgen groeien meestal langzaam
of helemaal niet wanneer het magnesiumgehalte onder de 1000 mg/l ligt. Door het
toevoegen van JBL MagnesiuMarin kunt u

Ondersteun de algenreducering ook altijd
met de mechanische verwijdering van algen
en door voedselvijanden. Turboslakken, zeeegels en doktersvissen zijn, bijvoorbeeld,

Nu is het echter zo dat ook symbiosealgen
(zooxanthellen) in de weefsels van koralen
nitraat en fosfaat nodig hebben om te kunnen overleven. Zodra u dus het nitraat- en
fosfaatgehalte tot nihil reduceert zullen ook
uw koralen minder groei vertonen. U dient
een compromis te vinden waarbij de ongewenste algen niet meer groeien maar uw
koralen gezond blijven.

prima algeneters. Voorkom in ieder geval
dat algen uw ongewervelden overwoekeren!
Kiezelwieren zijn eenvoudig te bestrijden:
Ze vormen zich wanneer uw uitgangswater
teveel silicaat (kiezelzuren, SiO2) bevat. Met
behulp van een goede silicaatverwijderaar
(JBL SilikatEx Rapid) kunt u de kiezelwieren
uit het aquariumwater verwijderen en de algen zo hun voedingsbodem afnemen.
Voorbeeld: Een aquarium is nog niet voorzien van stromingspompen. Een redoxmeting
geeft een waarde van 200 mV aan. Nu wordt
een stromingspomp ingezet die beweging in
het water veroorzaakt zodat enkele "dode zones" achter decoratieve elementen opwervelen en oplossen. De redoxwaarde daalt even
(opwervelend molm) en geeft vervolgens een
hogere waarde aan dan tevoren (dode zone is
verwijderd). Er heeft een verbetering van de
waterkwaliteit plaatsgevonden (minder reducerende processen in het water). Bij de inzet
van meerdere stromingspompen kan door
een redoxmeting de optimale positionering
bepaald worden. Dit geldt eveneens bij filteroptimaliseringen en bodemverzilting die ook
invloed op de redoxwaarde hebben zonder
dat dit met conventionele testen te meten is.
Wanneer u uw redoxwaarde met circa 150 200 mV kunt verhogen zullen de smeeralgen
naar alle waarschijnlijkheid verdwijnen. Hier
geldt het devies: Individuele veranderingen in
het aquarium uittesten, resultaat via de redoxwaarde beoordelen en doorgaan tot het
gewenste resultaat bereikt is.

Vissen verdwijnen spoorloos
De meest voorkomende reden hiervoor is dat
de dieren uit het aquarium springen. Afdekplaten helpen deze onvrijwillige zelfmoord
te voorkomen. Vissen kunnen natuurlijk ook
van ouderdom sterven maar meestal zijn rovers in het aquarium de oorzaak. Het betreft
dan zelden andere vissen want die u heeft
er tenslotte zelf bewust ingezet. Het kan dat
met het levende steen een aantal "onzichtbare" rovers is meegekomen. Typisch op
deze wijze geïntroduceerde overvallers zijn
kreeftachtigen en roofzuchtige borstelwormen.

Geen van beide is eenvoudig te verwijderen.
Behulpzaam is het 's nachts op te staan
en met rood licht (zaklamp met rode folie)
op zoek te gaan. Met behulp van een lange, krachtige pincet (JBL ProScape Tool P
straight) of een langwerpige tang (JBL CombiFix) kunt u deze plaaggeesten eventueel
betrappen. U kunt ook een eenvoudige val
opbouwen: Een hoog glas met een voedingstablet op de bodem (JBL NovoTab) tegen stenen geleund, kan succesvol zijn.
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Plaaggeesten

Borstelwormen, parasieten, glasanemonen
en andere ongewenste aquariumbezoekers
vormen vaak een probleem dat opgelost
moet worden. Hoe nauwkeuriger u kunt bepalen met welke problematische bewoner u
te doen heeft, des te beter kunt u hem bestrijden!
Borstelwormen
Hoewel deze eigenlijk verborgen leven en 's
nachts actief zijn kunt u deze borstelige rover
toch in uw aquarium bestuderen. Op basis
van hun roofzuchtige levenswijze en hun
grootte (kunnen 200 cm lang worden!) zijn
ze gevaarlijk voor uw aquariumbewoners.
U kunt borstelwormen met een pincet verzamelen (JBL ProScape Tool P straight).
Wanneer u een voedseltablet (JBL NovoTab)
gedurende de donkere fase in uw aquarium
plaatst zullen niet de vissen maar de wormen
tevoorschijn komen en gaan eten. Zo kunt
u zien of er veel wormen aanwezig zijn en
sommige verzamelen. Er zijn ook effectieve
vallen voor borstelwormen.
Het beste is de bestrijding door voedselvijanden. De beide lipvissoorten macropharyngon
bipartitus en halichoeres chrysus zijn uitstekende borstelwormeters die echter andere
ongewervelden met rust laten.
Ook de fraaie rifwachter (calloplesiops altivelis) staat bekend als een goede verzwelger
van borstelwormen.

Er zijn ook een aantal slakkensoorten die
graag voor de bestrijding worden ingezet:
Mitra en Babylonia soorten.
De garnaal stenopus hispidus gaat ook 's
nachts op zoek naar borstelwormen. Het
uitruimen van het aquarium helpt maar tot
zekere hoogte daar borstelwormen zich in
gaten en spleten van levend gesteente terugtrekken.
Glasanemoon
Een glasanemoon is beslist niet lelijk maar
het zijn er al snel honderd! Gelieve om deze
reden zo snel mogelijk te reageren zodra u
zelfs maar EEN enkele glasanemoon ziet!
Bij heel lage fosfaat- (<0,1 mg/l) en nitraatwaarden (< 3 mg/l) verpieteren glasanemonen. Het voeren van plankton stimuleert de
vermeerdering en groei van glasanemonen
sterk. Mechanische verwijdering van glasanemonen is lastig tot onmogelijk. Veel
aquariumliefhebbers melden een succesvolle bestrijding van glasanemonen door
het injecteren van 30% zoutzuur (0,25 ml /
glasanemoon). Door de toevoeging van zuren
daalt echter de pH waarde van uw aquarium. U mag derhalve niet teveel zuur tegelijk
injecteren!
Voedselvijanden van glasanemonen: De
koraalvlinder chaetodon kleini, de pincetvis
chelmon rostratus en de garnaal lysmata
wurdemanni
Het is additioneel aan te bevelen een verpak-

king actieve kool (JBL Carbomec ultra) in het
filtersysteem te plaatsen om de boodschappers van de glasanemonen te absorberen.
Planaria
(platwormen & trilhaarwormen)
Platwormen kunnen er, net als naaktslakken,
heel mooi uitzien maar ze kunnen ook heel
problematisch voor koralen worden wanneer
ze de overhand nemen en de koralen infesteren. U kunt platwormen afzuigen om het
aantal te verminderen.
Bijzonder geschikt hiervoor is een planariaval (JBL PlaCollect), die planaria in een buisje
vangt. Wij raden u dringend aan van chemische bestrijding af te zien wegens de bijwerkingen. Er zijn trilhaarwormen die extreem
goed gecamoufleerd zijn en zelfs na twee
keer goed kijken niet te vinden zijn. Hiertoe
behoort bijvoorbeeld de acropora trilhaarworm die acropora steenkoralen infesteert
en ernstige schade kan veroorzaken. Door
de betroffen koralen buiten het aquarium in
een jodiumbad (2 ml betaisodona/l) te plaatsen worden de trilhaarwormen verlamd en
kunnen met een krachtige waterstraal worden afgespoeld. De lipvis pseudocheilinus
hexataenia geldt als geduchte voedselvijand
die ook legsels van deze wormen herkend en
opeet. Ook dansgarnalen (rhynchocinetes)
zouden goed moeten helpen.

Koralen worden wit (koraalontkleuring)
Watertemperaturen van meer dan 30 °C
activeren dit proces. De koralen stoten de
in hun weefsels levende symbiosealgen
(zooxanthellen) af en verliezen hierdoor hun
kleur. U moet dus oppassen dat uw watertemperatuur niet boven 29 °C komt. Met
behulp van ventilatoren, die aan het water-
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oppervlak verdampingskoelte creëren kunt
u de temperatuurstijging bestrijden. Ook
koelaggregaten zijn een oplossing, zijn echter ook aardig aan de prijs. Soms herkrijgen
de koralen hun kleur maar de kans hierop is
klein. De meesten sterven na de ontkleuring
af.

JBL Expedition

JBL expedities vinden overal
ter wereld plaats
Om zonder omwegen aan informatie over aquariumvissen en terrariumdieren te komen, organiseert het JBL wetenschapsteam regelmatig expedities
naar de landen waar de dieren in de natuur voorkomen. Nadat biotopen zijn
onderzocht, worden de resultaten voor publicaties en voor de ontwikkeling
van JBL producten gebruikt.
Frans Guyana &
Caraïbisch

2004

Iedereen die belangstelling heeft voor de natuur heeft de mogelijkheid deel
te nemen. Zodra de details van een JBL expeditie zijn vastgelegd, zijn ze op
de JBL website te vinden. Daarna kunt u zich opgeven – en met een beetje
geluk tot de deelnemers behoren!

Sulawesi/Indonesië

2001
Vietnam

Rode Zee / Egypte

2005
Sri Lanka &
Malediven

2013

2002

Midden Amerika &
Galápagos

2012

Venezuela

2016

Tanzania &
Tanganyikameer

Negros / Filipijnen

2010
Amazonië &
Pantanal / Brazilië

2009

2007
Zuid Afrika &
Malawimeer

2006

Zuidzee & Australië

2015
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Wie kan deelnemen aan
JBL expedities?

JBL expedities
tuur en
betekenen avon
lijk!
onderzoek tege

Iedere natuurvriend die lichamelijk fit en minstens 18 jaar oud is (op de dag
van vertrek) komt in aanmerking. Om de communicatie binnen de groep niet tot
lichaamstaal te hoeven beperken, verwachten wij dat de deelnemers Duits en/
of Engels spreken. Wie lichamelijk gezond is, heeft meestal minder last van de
soms hoge tropische temperaturen en de vochtige lucht. En wat lopen betreft:
lange afstanden hoeven niet afgelegd te worden en we verwachten geen topprestaties, maar bijzondere biotopen liggen nou eenmaal niet langs de harde
weg en om die te zien moet enkele malen een stuk worden gelopen.
Moeten de deelnemers
dierenexperts zijn?
Absoluut niet. Wij hebben altijd vakmensen/wetenschappers bij ons
die op hun gebied, zij het zeewater,
zoetwater, ongewervelden, terrariumdieren of planten, experts zijn
en hun kennis graag doorgeven aan
anderen.

Wat is het verschil tussen
JBL expedities en andere
reizen?
Het bijzondere van JBL reizen is dat
mensen met belangstelling voor dezelfde onderwerpen samen op reis zijn. Tijdens een normale reis kan niet zomaar
worden gestopt om een mooi gelegen
riviertje of meer te bekijken of omdat er
toevallig een hagedis langs de weg ligt
te zonnebaden. Op onze reizen zijn alle
deelnemers even “gek” en bestormen
even enthousiast ieder watertje en ieder
bosje dat ze tegenkomen.

Moet je kunnen duiken?
Wie geen duikbrevet heeft, kan snorkelen. In zoet water is snorkelen sowieso meestal beter dan duiken met
een persluchtfles. In zee worden behalve duikplaatsen ook altijd plaatsen om te snorkelen aangeboden.
Soms zijn er diersoorten die alleen
op grotere diepte te vinden zijn – die
zijn dus voorbehouden aan de duikers. Veel deelnemers hebben overigens hun duikbrevet pas gehaald
nadat ze hun schriftelijke deelnamebevestiging hadden ontvangen.

En als je last hebt van
wagen- of zeeziekte?
Is dat een hindernis?
Wie zeeziek of wagenziek wordt,
kan een middel tegen wagen- of
zeeziekte innemen. Lees de reisbeschrijving goed door, zodat u precies
weet welke trajecten met een boot
of auto worden afgelegd, zodat u
maatregelen kunt nemen.

Hoe groot is de kans dat ik mee kan?
Als JBL op de aangegeven sluitingsdatum meer aanmeldingen heeft ontvangen dan er plaatsen beschikbaar zijn, moeten de deelnemers helaas worden
geloot. Belangstellenden die nog niet eerder aan een JBL expeditie hebben
deelgenomen, krijgen de voorkeur boven deelnemers die al eens eerder met
ons op reis zijn geweest. Terugblikkend kunnen we zeggen, dat iedereen
meer dan 60% kans heeft van de partij te zijn.
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Expedition 2001
Sulawesi/Indonesië

Toen de, tegenwoordig zo gewilde, Sulawesi-garnalen nog niet zo populair waren, ging de eerste JBL expeditie al naar dit eiland in het
Indonesische deel van de Stille Oceaan. Helemaal in het noorden van
het eiland ligt de stad Manado, waarvan de omgeving tot uitgangspunt
voor de activiteiten werd gekozen.
De eerste bestemming was het Bunaken National Park, waar zeewateronderzoek zou worden gedaan en waar de koraalriffen tot de mooiste
en meest veelzijdige ter wereld behoren.
Op deze eerste expeditie was het de bedoeling om alle waterparameters
van het zeewater ter plekke te bepalen. De tweede doelstelling was het
onderzoeken van waterwaarden en visfauna in zoetwatermeren.

Bunaken National Park
5 m diepte
temperatuur in °C
29,7
pH
8,17
carbonaathardheid in °dKH 7
calcium in mg/l
420
magnesium in mg/l
1200
zuurstof in mg/l
7,5

Zeewater
10 m diepte
29,7
8,13
7
400
1200
7,3

20 m diepte
25,0
8,08
7
400
1200
7,0

zoetwaterbiotopen
Lake Seper Lake Uluna
Reisfeld
temperatuur in °C
30,2
25,0
35,0
pH
8,45
6,30
6,60
carbonaathardheid in °dKH 4
3
3
zuurstof in mg/l
7,8
7,8
?
GH in °dGH
3
3
3
geleidbaarheid in µS/cm 144
300
?

30 m diepte
24,0
8,10
7
400
1200
7,1

Ronuanco River
29,2
7,60
5
7,5
4
290
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Expedition 2002
Sri Lanka & Malediven

Wij proberen op expedities altijd de beide aandachtsvelden zoetwater en
zeewater aan de orde te laten komen. Omdat de zee bij Sri Lanka binnen
enkele uren heel troebel kan worden hebben wij ons daar beperkt tot het
onderwerp regenwoud en zoetwater, en zijn vervolgens naar de dichtbij
gelegen Malediven gevlogen om de koraalgroei in de natuur te meten.
Door het El Niño-fenomeen heeft de hoge zeewatertemperatuur van
36°C in het jaar 1998 alle koralen tot op een diepte van ongeveer 8 m
doen afsterven. Zo konden wij 4 jaar later de groei nauwkeurig meten
en vaststellen dat steenkoralen onder optimale omstandigheden in het
aquarium sneller groeien.
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Expedition 2004
Frans Guyana & Caraïbische Zee
Frans Guyana biedt de mogelijkheid om het regenwoud diep binnen te
dringen en toch veilig direct in de natuur te overnachten. Dat is niet overal
in Zuid-Amerika het geval. Zo konden wij enkele dagen en nachten op de
oever van een rivier in het Amazonisch laagland doorbrengen en het 24uurs verloop van temperatuur en luchtvochtigheid registreren. Tot onze
grote verbazing daalden de luchttemperaturen tot 22°C.
In de Caraïbische Zee kregen wij onverwacht de gelegenheid om met eigen
ogen te constateren wat het effect van een wervelstorm op de riffen is.
Orkaan Jeanne ontwikkelde zich direct voor onze ogen van een tropische
storm tot een orkaan en zorgde ervoor dat de kleur van de gezichten van
onze teamleden op het schip verdacht veel begon te lijken op JBL-groen.
Wij konden zien hoe de bovenste rifstroken door de storm zowel direct als
indirect werden beschadigd door ontwortelde bomen die in de zee dreven.
Een beroemd zeebioloog zei eens: „Pas wanneer een rifdak beschadigd
wordt, kan het verder groeien.“ Deze uiterst provocerende opmerking is
weliswaar feitelijk correct, maar betekent natuurlijk geen vrijbrief voor
mensen om het rif te beschadigen!
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Workshop 2005
Rode Zee, Egypte

80 personen vertrokken met het JBL researchteam naar Marsa Shagra om
rechtstreeks in het rif onder wetenschappelijke leiding zeewateronderzoek
te doen. Haaienexpert Dr. Erich Ritter kwam speciaal over uit Florida om voor
alle deelnemers een lezing te houden over de lichaamstaal van de haaien.
De volgende dag konden de scubaduikers datgene wat ze geleerd hadden,
direct bij het Elphinstone-rif met witpunthaaien uitproberen.
Doel van de wateranalyses was o.m. te bepalen of de waterwaarden van de
zee in verschillende regio‘s van elkaar verschillen. Daarvoor werden watermonsters genomen en geanalyseerd nabij het strand, van het zeewateroppervlak, op een diepte van 30 meter en bij riffen die ver buiten de kust lagen.
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Expedition 2006
Zuid-Afrika & Malawimeer
Voor de Zuid-Afrikaanse oostkust
ligt het grootste zuidelijkste koraalrif van de wereld. Wij konden vaststellen dat de watertemperaturen
hier met 17°C onder de waarden
liggen die in de literatuur als minimale waarde voor koraalriffen wordt
genoemd (20°C). De beroemdste
haaienonderzoekers ter wereld waren daar aanwezig: Dr. Erich Ritter,
Andre Hartmann en Andy Cobb; zij
verzorgden boeiende lezingen over
de verschillende haaiensoorten. Al
deze haaien zagen wij vervolgens
tijdens het duiken en vanuit de kooi
in hun natuurlijke omgeving. Hier
ontstond ook de vriendschap met
SharkProject, een organisatie die
tot doel heeft haaien te beschermen
en die sindsdien wordt ondersteund
door JBL.
In het Malawimeer hebben wij wateranalyses uitgevoerd en ook geprobeerd net gevangen cichliden
te voeren in het exportstation van
Stuart Grant en direct onder water.
Wij zagen dat de vreter van jonge
aanplant als de pseudotropheus de
voorkeur gaf aan vlees als voer als
dat hem wordt aangeboden. Interessant was ook dat groene algen
slechts te vinden zijn tot een waterdiepte van 50 cm en dat daaronder
blauwe en kiezelalgen het meest
voorkomen en dat die dus het
voornaamste voedsel vormen van
de jonge aanplant vretende bonte
baarzen.
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Workshop 2007
Negros, Filipijnen

Door de vriendschap met Georg, de eigenaar van twee lodges op de Filipijnen was het mogelijk de prijs van de workshop beneden de 1.000,- € te
houden. Een week lang analyseerden, observeerden en experimenteerden
82 deelnemers in de zee en in het regenwoud van het eiland Negros.
Onvergetelijk was voor enkele deelnemers hun tocht naar het regenwoud
dat zijn naam alle eer aandeed. Een doorsnee regenbui deed het waterpeil
in de beken zo snel stijgen dat de bruggen onder water stonden en zij hun
tocht urenlang noodgedwongen moesten onderbreken.
Bijzonder indrukwekkend was de onderwaterfauna bij Apo Island. De koraalformaties en kleuren behoorden tot de mooiste die ook ervaren duikers
ooit gezien hadden.
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Expedition 2009
Amazone & Pantanal

Een week lang voeren wij op de zwartwaterrivier Rio Negro met zijn heldere zijriviertjes, voordat wij bij Manaus op de Amazone uitkwamen. Wij
onderzochten het zwarte water, waarin geen leven mogelijk is, waarvan de
hardheid niet te meten was en de pH-waarde bij 4 lag. In dat water konden
wij met een planktonnet praktisch geen levend plankton vangen. Alleen de
rivierdolfijnen en de rode neon voelden zich blijkbaar kiplekker in dat water.
Na het troebele witte water van de Amazone en het theekleurige water van
de Rio Negro reisden wij verder naar de rivieren van de Pantanal waarvan
het water helder is. Hier konden wij vissen bij een zicht van meer dan 50 m
onder water gadeslaan als in een aquarium. Hoogtepunten waren zeer zeker
de ontmoetingen met piranha‘s en zoetwaterroggen.
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Workshop 2010
Tanzania, Zanzibar & Tanganyikameer

76 deelnemers maakten gebruik
van de mogelijkheid om de meest
uiteenlopende Afrikaanse leefruimtes te leren kennen. Het regenwoud,
het droogwoud, de savanne, de
steppe, bergen, beken en meren en
als afsluiting het Tanganyikameer
stonden op het programma. Cichlidenexpert Dr. Stefan Koblmüller kon
in een beekje bij Mt. Meru samen
met andere deelnemers een als uitgestorven geldende cichlidensoort
levend vangen en identificeren.
Terrariumliefhebbers konden voor
het eerst met lasermeetapparatuur
oppervlaktemperaturen van steen
en hout meten om dieren in gevangenschap de juiste omstandigheden
te kunnen bieden.
Highlight was beslist ook het Tanganyikameer waarin al vlakbij de
oevers bijna alle bonte baarzen
zwommen die bekend zijn uit de
aquaristiek. De scubaduikers hadden bovendien de kans cyphotilapia
frontosa gade te slaan in hun natuurlijke leefomgeving op een diepte van 20 tot 45 meter. Een echte
uitdaging was de logistiek voor deze
workshop: om te beginnen het regelen van een vliegtuig waarin alle
deelnemers met bagage pasten
(een pas gekochte, nog niet gecoate
Boeing van Air Tanzania), en daarna
het vervoer per vrachtwagen van de
persluchtflessen dwars door Tanzania van de Kilimanjaro tot aan het
Tanganyikameer.
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Expedition 2012
Midden-Amerika & Galapagos Eilanden

In Costa Rica hebben we gemerkt dat het veel moeilijker is de beroemde
roodogige kikkers te vinden dan je zou denken. Wij bevonden ons precies
bij de rivier waar ze leven, we konden ze horen, maar ook na meerdere
uren zoeken in de nacht niet vinden!

Aq ua r i u m

• Te r r

ariu

m

RESEARCH TEAM
Mexico Costa Rica
Nicaragua Galapagos

Op zoek naar de blinde grotzalm doken we diep de Mexicaanse cenotes in. De langste grotsystemen ter wereld met een lengte van enkele
honderden kilometers behoren tot de meest fascinerende biotopen die
wij ooit gezien hebben.
In het meer van Nicaragua hebben we garnalen gezien, maar ze waren
niet zo mooi als die in Sulawesi.
Het afsluitende hoogtepunt was een bezoek aan de Galapagos Eilanden
in de Stille Oceaan. Deze buitengewone eilanden, die Charles Darwin
inspireerden tot zijn evolutietheorie, boden voor iedere natuurliefhebber
pure emotionele belevenissen. De dagen waren een aaneenschakeling
van natuurbelevenissen, met het observeren van reuzenschildpadden
en unieke zeeleguanen, van hamerhaaien en manta‘s. Ook al waren ze
vanuit het perspectief van de aquariumliefhebber niet echt relevant, ze
zorgden toch voor een groot enthousiasme aangaande intensief natuurbehoud.
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Workshop 2013
Vietnam

70 natuurliefhebbers hadden 10 dagen de tijd om de regio rondom Nha
Trang, het regenwoud, de woestijn en de voorgelegen koraalriffen te onderzoeken. Heldere bergriviertjes met grondels en modderkruipers, watervallen
met steenkruipers en de jungle met veel interessante slangensoorten fascineerden allen. Het gevaarlijkste waren de gladde stenen in de riviertjes,
die overwonnen moesten worden om dieper de natuur binnen te kunnen
dringen. Het was echter allemaal de moeite waard: het intensief beleven van
de natuur, de enorme hoeveelheid informatie aangaande de biotopen en de
eerste doorstroommetingen vormden onze beloning.
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Expedition 2015
Californië, Zuidzee & Australië
Het was een reis om de wereld in 18 dagen voor het
14-koppige JBL onderzoeksteam. Wij begonnen in
Californië, vlogen vervolgens naar Frans-Polynesië
en eindigden in Australië. Via Dubai keerden we naar
Duitsland terug.
Catalina Island / Californië
Direct voor de kust van Los Angeles ligt een klein paradijs. De Grote Oceaan
rondom Catalina Island is kirstalhelder en herbergt de mooiste vissoorten van
de koude oceaan. Wij waren geïnteresseerd in de fraaie organjegekleurde
Garibaldi rifvissen en de oranjeblauwe Catalina grondel die slechts enkele
centimeters groot wordt.

Moorea / Frans- Polynesië
In het extreem heldere water van de Zuidzee stonden voederpogingen op het
programma. Na het meten van de waterwaarden ging het buiten de laguna
naar het rif op 20 meter diepte. ALLE aanwezige vissoorten, ook de schuwe
vlindervissoorten, namen de aangeboden JBL MariPearls graag aan. Interessant was het gedrag van de aanwezige rif- en citroenhaaien. Ze konden het
voer ruiken maar vanwege de geringe grootte niet zien.

Groot Barrièrerif /Australië - Oostkust
Een kort uitstapje naar het langste koraalrif ter wereld zou ons uitsluiting geven over de aanwezige waterwaarden die wij wilden vergelijken met die van
Californië en de Zuidzee. Kort na ons vertrek werd het barrièrerif getroffen
door een catastrofale opwarming van het water (zonder El Niño fenomenen)
waardoor circa 2/3 van alle koralen stierven. Op de één of andere manier
krijgen we de vernieting van deze planeet nog wel voor elkaar…

Atherton Tablelands / Australië - Noordoosten
In de tropische regenwouden onderzochten wij de leefomgeving van rivieren,
beekjes en woud. Bijzonder interessant waren de “bijengarnalen” in een
beekje en de verschillende hagedissen in de jungle.

Outback / Australië - Centraall
Het rode hart van Australië ontving ons met miljoenen vliegen. Maar de
veelzijdigheid van het landschap met droge gebieden, wateren in ravijnen
(Gorges) en kristalheldere beekjes waren ongelooflijk. De biotopen van regenboogvissen en de vele soorten hagedissen waren ons doel.

Darwin-Litchfield / Australië - Het tropische noorden
De afsluiting van Australië werd gevormd door de natuurreservaten in het
noorden die bekend staan om hun grote zoutwaterkrokodillen. In krokodilvrije
wateren konden wij veel biotoopgegevens verzamelen en ook interessante
voederpogingen onder water uitvoeren.
Alle onderzoeksresultaten vindt u onder:
https://www.jbl.de/de/expeditionen-2015/detail/18/expedition-2015kalifornien-sudsee-australien?page_id=12012
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Expedition 2016
Venezuela / Zuid-Amerika
In april ging het voor de 50 deelnemers eerst naar de Orinocodelta en daarna naar de beroemde tafelbergen in het zuiden
van Venezuela.
In de Orinocodelta vormde een simpele jungle lodge op palen in de rivier ons kamp. In
hangmatten onder muskietennetten werd de nacht doorgebracht en dagelijkse boottochten maakten onderzoek naar de meest diverse biotopen mogelijk. Buitengewoon
verbazingwekkend was het samenleven van zachtwatermeervallen met renslakken die
zout water voor de voortplanting nodig hebben. De veelzijdige fauna van piranha’s tot
anaconda’s maakte indruk op alle deelnemers. Tot diep in de nacht waren de deelnemers
in kleine groepen onderweg om dieren te vinden of meetgegevens te verzamelen. Ook
diepe modderpoelen waren geen hindernis om bij water te geraken waarvan vermoed
werd dat er interessante vissoorten in leefden.
Met kleine cessna’s, waarvan de deuren niet goed sloten en de instrumenten niet goed
functioneerden, vlogen we naar de tafelbergen in het zuiden. Van Canaima uit konden
we met sloepen ver de rivier Carrao opvaren. Helaas was de waterstand te laag voor een
doortocht naar de Salto Angel, de hoogste waterval ter wereld. Dankzij rondvluchten
hadden we later toch nog de mogelijkheid de indrukwekkende, 1000 m hoge waterval,
te beleven. Het koffiebruine, maar heldere water van de Canaima lagune en de omringende rivieren boodt intensieve snorkelmogelijkheden voor iederen om karperzalmen,
cichliden en meervallen onder water te bestuderen. Het regenwoud tussen de majesteuze
tafelbergen boodt vele hagedissen en slangen evenals pijlgifkikkers (D. Leucomelas).
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Shark Workshop 2018

Expedition 2018

Eleuthera / Bahama’s

Indische Oceaan

Op het moment dat dit handboek wordt gedrukt is de aanmeldingspe-

Op het moment dat dit handboek wordt gedrukt is de aanmeldingspe-

riode voor de JBL haaienworkshop al afgesloten.

riode voor de JBL Expeditie Indische Oceaan al afgesloten.

Dankzij onze vriendschappen met de bekende haaienonderzoeker,

In oktober 2018 begint het eilandhoppen in de Indische Oceaan. De

Dr. Erich Ritter, en de wereldrecordhouder vrijduiken, Christian Redl,

JBL importeur op Mauritius zal de 16 deelnemers de verschillende

ontstond het idee om een workshop haaien met een cursus vrijduiken

leefruimtes van de regenwouden op het eiland en ook de omringende

te combineren. Chris laat de 22 deelnemers zien hoe ze hun adem

koraalriffen laten zien.

minstens tweemaal zolang in kunnen houden waardoor ze beter met de

Op Madagaskar gaat het eerst in het noorden naar Nosy Be, waar

haaien kunnen integreren die vaak niet gediend zijn van de luchtbellen

zich in deze tijd van het jaar walvishaaien bevinden. Ook wanneer het

van flesduikers. Erich verklaart en laat de deelnemers zien hoe ze de

niet bepaald de beste aquariumvissen zijn, is het bestuderen van hun

lichaamstaal van haaien kunnen interpreteren, hoe ongelukken ont-

voedingsgewoontes voor een ieder een onvergetelijke belevenis. Ook

staan en kunnen worden vermeden. Tijdens meer dan 6.000 duikgan-

de koraalriffen van de streek worden onderzocht en alle waterwaar-

gen temidden van haaien heeft hij de “taal” geleerd en is in staat deze

den genoteerd. Daarna gaat het naar de centrale regenwouden bij

op de juiste wijze te interpreteren. In juni 2018 zullen de deelnemers

Andasibel. Onderzoek en waarnemingen binnen de diverse leefom-

in 6 dagen hun vaardigheden op het gebied van free diving aanzienlijk

gevingen, zowel de jungle als het water, staan voorop.

kunnen verbeteren en tijdens onder water studies hun kennis over deze

Tot slot gaan we naar de Seychellen, waar we de koraalriffen verge-

imposante roofdieren van de zee kunnen vergroten. Workshopleider,

lijken met die van Mauritius en Madagaskar. Hoe verschillend zijn de

Heiko Blessin, antwoordde op de vraag welke kwaliteiten deelnemers

waterwaarden rondom eilanden die slechts een paar honderd of dui-

dienen te hebben: “Langzaam zwemmen en overgewicht hebben.” :-)

zend kilometer uit elkaar liggen en zijn die waterwaarden verklarend
voor het verschil in aanwezige koralen? Naast het zoutwater staan de
regenwouden van het eiland en de beekjes op het programma. Welke
vissen en garnalen leven hier? Wat voor temperatuur en luchtvochtigheid heerst hier? Het verloop van de dag is gevuld met meer dan
voldoende onderzoekstaken.
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Expedition 2019

Introductie:

Japan / Niigata / zuidelijke Ryukyu eilanden
Niigata

In oktober 2019 vertrekken 40 deelnemers op wat wellicht de meest veelzijdige JBL Expeditie tot op heden mag worden genoemd. Na een korte

Tokyo

bezichtiging van Tokio gaat het in het noordwesten van het grootste eiland

Osaka

Honshu naar de koikwekers in de bergen van de prefectuur Niigata. Door
de vriendschappelijke betrekkingen met een aantal van de beroemde koikwekers hebben de deelnemers de mogelijkheid waterwaarden te meten
in de kweekinstallaties en de kwekers hun lang gekoesterde vragen te
stellen.
Om ook nog een klein beetje inzicht in de Japanse cultuur te krijgen bezoeken wij het oord Nikko. Heel oude, bijna vervallen en bijzonder goed onderhouden tempels, shinto heiligdommen en een theeceremonie staan op het
programma. Bezienswaardigheden zijn de Kegon waterval en een bergrivier, waar het voor hen die ongevoelig zijn voor kou interessant zal zijn om
de inheemse vissen en ongewervelden al snorkelend te bestuderen.
De volgende bestemming wordt per vliegtuig vanuit Tokio bereikt. Het zijn
de circa 2.000 km zuidelijk gelegen Ryukyu eilanden. Rondom het eiland
Ishigaki bevinden zich koraalriffen met een verbazingwekkende diversiteit.
Hier zullen we al snorkelend of duikend zoutwateranalyses en lichtmetingen onder water uitvoeren. Naast interessante waarnemingen betreffende
de groei van de koralen zijn aangenaam veel zeeslangen en ook manta’s
te zien.
Op het buureiland Iriomote zijn nauwelijks straten maar in plaats daarvan
veel ongerept regenwoud met kristalheldere kleine riviertjes. Hier zullen
we ons omhoog werken vanaf het brakwater rondom de mangroven met
slijkspringers en kogelvissen via een rivier met een watertemperatuur van
ongeveer 23°C tot aan een waterval. Hierbij zullen al snorkelend fraaie
grondelsoorten en veel garnalen kunnen worden bewonderd. In het omringende regenwoud komen terrariumvrienden aan hun trekken. Hagedissen,
kikkers en interessante insekten, evenals spinnen, zijn er te vinden.
Onze twee groepen van 20 personen ruilen na twee dagen telkens van
eiland zodat we nooit meer dan 20 personen, verdeeld over kleine teams,
op dezelfde plaats hebben (ook duikschip).
Aanmelden is mogelijk tot 15.11.2018 via de JBL homepage:
www.jbl.de/expeditionen
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Ishigaki

JBL PRODUCTEN

VOORSPRONG DOOR ONDERZOEK

Voeren > NOVO assortiment > Voor alle soorten/Vlokken
JBL NovoBel

Primair vlokkenvoer voor alle aquariumvissen

• Volwaardige verzorging en optimale groei van tropische zoetwatervissen: 50

natuurlijke grondstoffen in 7 voedervlokken.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen watervertroebeling: Gereduceerde algengroei door exact afgestemd
fosfaatgehalte en verbeterde verteerbaarheid
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 100 ml
voldoet voor een 60 l aquarium gedurende 20 dagen

JBL NovoBel navulverpakking

Primair vlokkenvoer voor alle aquariumvissen

• Volwaardige verzorging en optimale groei van tropische zoetwatervissen: 50

Art.-Nr.

Inhoud

30120
30130
30140
30154
30159

100 ml
250 ml
1000 ml
5500 ml
10,5 l

Art.-Nr.

Inhoud

30141

750 ml

Gewicht
18 g
45 g
165 g
950 g
1995 g

Gewicht
125 g

natuurlijke grondstoffen in 7 voedervlokken.

• Verschillende vlokgroottes voor alle vissoorten van 3 tot 20 cm grootte in de
middelste en bovenste waterlaag.

• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 100 ml
voldoet voor een 60 l aquarium gedurende 20 dagen

JBL NanoBel

Primair mini-vlokvoer voor kleine aquariumvissen

• Volwaardige verzorging en optimale groei van kleine tropische zoetwatervissen:

Art.-Nr.
23171

Inhoud
60 ml

Gewicht
15 g

Meer dan 50 grondstoffen in 7 vlokken.

• Ideale voedingsvoorwaarden door kleine vlokgrootte voor kleine vissoorten van
1 - 4 cm in alle waterlagen.

• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• In gesloten verpakking 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar.
60 ml is voldoende voor 60 l / 3 maanden.

JBL NovoGrand

Art.-Nr.

Inhoud

30180

1000 ml

JBL NovoColor

Art.-Nr.

Inhoud

• Volwaardige verzorging en optimale groei van tropische zoetwatervissen: 50

30156
30157

Primair voer voor grote aquariumvissen

• Volwaardige verzorging en optimale groei van tropische zoetwatervissen: 50

Gewicht
160 g

natuurlijke grondstoffen in 7 voedervlokken.
• Afwijkende vlokgroottes voor alle vissoorten van 10 tot 25 cm in de middelste
en bovenste waterlaag.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 100 ml
voldoet voor een 60 l aquarium gedurende 20 dagen

Primair voer voor schitterend gekleurde aquariumvissen

natuurlijke grondstoffen in 7 voedervlokken.
• Verschillende vlokgroottes voor alle vissoorten van 3 tot 20 cm grootte in de
middelste en bovenste waterlaag.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 100 ml
voldoet voor een 60 l aquarium gedurende 20 dagen

100 ml
250 ml

Gewicht
18 g
45 g

Voeren > NOVO assortiment > Voor alle soorten/Granulaat
JBL NovoGranoMix mini CLICK
Primair voer voor kleine aquariumvissen

• Volwaardige verzorging en optimale groei van tropische zoetwatervissen.
• Ideale voedingsvoorwaarden voor kleine vissoorten van 3 tot 10 cm in alle

Art.-Nr.
30100

Inhoud
100 ml

Gewicht
42 g

waterlagen.

• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 1 click is
voldoende voor 5 vissen.

JBL NovoGranoMix mini

Art.-Nr.

Inhoud

• Volwaardige verzorging en optimale groei van tropische zoetwatervissen.
• Ideale voedingsvoorwaarden voor kleine en middelgrote vissoorten van 3 - 10

30099
30111

100 ml
5500 ml

Primair mini-granulaat voor kleine aquariumvissen
cm in alle waterlagen.

• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar.
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Gewicht
42 g
2400 g

Voeren > NOVO assortiment > Voor alle soorten/Granulaat
JBL NanoMix

Primair mini-granulaat voor kleine aquariumvissen

• Volwaardige verzorging en optimale groei van tropische zoetwatervissen: 50

Art.-Nr.
23174

Inhoud
60 ml

Gewicht
32 g

natuurlijke grondstoffen in 4 granulaten.
• Ideale voedingsvoorwaarden door zweven en zinken van het granulaat voor
vissen van 1 - 4 cm in alle waterlagen.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• In gesloten verpakking 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar.
60 ml is voldoende voor 60 l / 3 maanden.

JBL NovoGranoColor mini CLICK

Primair voer voor kleurrijke kleine aquariumvissen

• Volwaardige verzorging, optimale groei en volle kleurenpracht van tropische

Art.-Nr.
30098

Inhoud
100 ml

Gewicht
43 g

zoetwatervissen.

• Ideale voedingsvoorwaarden voor kleine vissoorten van 3 tot 10 cm in alle
waterlagen.

• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 1 click is
voldoende voor 5 vissen.

JBL NovoGranoColor mini

Primair voer voor kleurrijke kleine aquariumvissen

• Volwaardige voeding, optimale groei en volle kleurenpracht van kleine, tropi-

Art.-Nr.
30097

Inhoud
100 ml

Gewicht
43 g

sche zoetwatervissen.

• Ideale voedingsvoorwaarden voor kleine vissoorten van 3 tot 10 cm in alle
waterlagen.

• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar.

JBL NovoGranoMix CLICK

Primair voer voor middelgrote en grote aquariumvissen

• Volwaardige verzorging en optimale groei van tropische zoetwatervissen.
• Ideale voedingsvoorwaarden voor middelgrote en grote vissoorten van 6 - 15

Art.-Nr.
30101

Inhoud
250 ml

Gewicht
115 g

cm in alle waterlagen.

• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 1 click is
voldoende voor 5 vissen.

JBL NovoGranoMix

Primair voer voor middelgrote en grote aquariumvissen

• Volwaardige verzorging en optimale groei van tropische zoetwatervissen.
• Ideale voedingsvoorwaarden voor middelgrote en grote vissoorten van 6 - 15

Art.-Nr.
30102

Inhoud
250 ml

Gewicht
110 g

cm in alle waterlagen.

• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• In originele gesloten verpakking 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden
houdbaar.

JBL NovoGranoColor CLICK

Primair voer voor schitterend gekleurde aquariumvissen

• Volwaardige verzorging, optimale groei en volle kleurenpracht van tropische

Art.-Nr.
30104

Inhoud
250 ml

Gewicht
107 g

zoetwatervissen.
• Ideale voedingsvoorwaarden voor middelgrote en grote vissoorten van 6 - 15
cm in alle waterlagen.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 1 click is
voldoende voor 5 vissen.

JBL NovoGranoColor

Hoofdvoer voor schitterend gekleurde aquariumvissen

• Volwaardige verzorging, optimale groei en volle kleurenpracht van tropische

Art.-Nr.
30105

Inhoud
250 ml

Gewicht
120 g

zoetwatervissen.
• Ideale voedingsvoorwaarden voor middelgrote en grote vissoorten van 6 - 15
cm in alle waterlagen.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar.
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Voeren > NOVO assortiment > Voor alle soorten/Granulaat
JBL NovoBits CLICK

Premium voer voor veeleisende aquariumvissen

• Volwaardige verzorging, optimale groei en volle kleurenpracht van discusvissen
• Soortspecifieke voedingsopname door semi-drijvend granulaat
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere

Art.-Nr.
30313

Inhoud
250 ml

Gewicht
100 g

waterkwaliteit.

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar.
LET OP! Dit product is uitsluitend verkrijgbaar met
een Engels/Chinees etiket en mag in Duitsland niet
verkocht worden!

JBL NovoBits Navulling

Art.-Nr.

Inhoud

• Volwaardige verzorging, optimale groei en volle kleurenpracht van discusvissen
• Soortspecifieke voedingsopname door semi-drijvend granulaat
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere

30314
30315
30318

250 ml
1000 ml
10,5 l

Premium voer voor veeleisende aquariumvissen

waterkwaliteit.

Gewicht
100 g
450 g
4620 g

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar.
LET OP! Dit product is uitsluitend verkrijgbaar met een
Engels/Chinees of Engels/Koreaans etiket en mag in
Duitsland niet verkocht worden!

Voeren > NOVO assortiment > Voor alle soorten/FD
JBL NovoFil

Art.-Nr.

• Alternatief voor levend en bevroren voer: Aanvullende voeding voor tropische

30260
30270

JBL NovoFex

Art.-Nr.

• Alternatief voor levend en bevroren voer: Lekkernij voor tropische zoetwatervis-

30620
30630

JBL NovoDaph

Art.-Nr.

Rode muggenlarven voor kieskeurige aquariumvissen

zoetwatervissen en waterschildpadden.
• Voedzaam en licht verteerbaar: Ideale voedingsvoorwaarden voor vissoorten
van 5 - 20 cm in alle waterlagen.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Vacuüm vriesdroogproces bewerkstelligt dat belangrijke voedingsstoffen
behouden blijven.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar.

Tubifexblokjes. Lekkernij voor aquariumvissen

sen en zoutwatervissen.
• Ideale voedingsvoorwaarden voor schildpadden en vissoorten van 5 tot 20 cm
in alle waterlagen.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Vacuüm vriesdroging waardoor de waardevolle inhoudelijke stoffen behouden
blijven.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar.

Watervlooien, lekkernijen voor aquariumvissen

• Alternatief voor levend en bevroren voer: Lekkernij voor tropische zoetwatervis-

30700

Inhoud
100 ml
250 ml

Inhoud
100 ml
250 ml

Inhoud
100 ml

Gewicht
8g
20 g

Gewicht
10 g
30 g

Gewicht
9g

sen en zoutwatervissen.
• Ideale voedingsvoorwaarden met veel vezels voor vissoorten van 3 tot 15 cm
in aller waterlagen.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Vacuüm vriesdroging waardoor de waardevolle inhoudelijke stoffen behouden
blijven.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar.

JBL NovoArtemio

Art.-Nr.

• Alternatief voor levend en bevroren voer: Aanvullend voer voor tropische

30263
30264

Aanvullend artemiavoer voor alle aquariumvissen

zoetwatervissen en zoutwatervissen.
• Ideale voedingsvoorwaarden voor vissoorten van 3 tot 20 cm grootte in alle
waterlagen.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Vacuüm vriesdroogproces bewerkstelligt dat belangrijke voedingsstoffen
behouden blijven.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 100 ml
voldoet voor een 60 l aquarium gedurende 20 dagen

Inhoud
100 ml
250 ml

Gewicht
6g
18 g

Voeren > NOVO assortiment > Voedertabletten
JBL NovoTab

Primaire voedingstablet voor alle aquariumvissen

• Volwaardige verzorging en optimale groei van alle zoetwatervissen. Ideaal ook

voor bodembewoners zoals pantsermeervallen
• Ideale voedingsvoorwaarden voor vissoorten van 3 tot 20 cm grootte in alle
waterlagen.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 100 ml
voldoet voor een 60 l aquarium gedurende 20 dagen
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Art.-Nr.

Inhoud

30230
30240
30245
30201

100 ml
250 ml
1000 ml
10,5 l

Gewicht
60 g
160 g
640 g
5880 g

Voeren > NOVO assortiment > Voedertabletten
JBL NanoTabs

Hoofdvoer voor garnalen en dwergkreeften

• Volwaardige verzorging en optimale groei van garnalen en dwergkreeften.
• Ideale voedingsvoorwaarden door zinkende tabs. Probleemloze vervelling en

Art.-Nr.
23177

Inhoud
60 ml

Gewicht
36 g

gezonde groei door hoogwaardige ingrediënten.

• Scharen dragende kreeften en garnalen grijpen de stabiele tabletten met hun
scharen

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• In gesloten verpakking 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar.
60 ml is voldoende voor 60 l / 3 maanden.

JBL NovoFect

Voedertabletten voor plantenetende aquariumvissen

• Volwaardige verzorging en optimale groei van plantenetende zoetwatervissen
en garnalen.

• Ideale voedingsvoorwaarden voor garnalen en vissoorten van 3 tot 20 cm in
alle waterlagen.

• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere

Art.-Nr.

Inhoud

30247
30248
30249
30261

100 ml
250 ml
1000 ml
5880 g

Art.-Nr.

Inhoud

30310
30311
30312
30309

100 ml
250 ml
1000 ml
5500 ml

Art.-Nr.

Inhoud

30341
30342
30343

250 ml
1000 ml
5500 ml

Art.-Nr.

Inhoud

Gewicht
58 g
150 g
640 g
10,5 l

waterkwaliteit.

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 100 ml
voldoet voor een 60 l aquarium gedurende 20 dagen

JBL NovoPleco

Primair voer voor kleine en middelgrote zuignapmeervallen

• Volwaardige verzorging en optimale groei van kleine tot middelgrote zuignapmeervallen: Met spirulina, groenvoer en tarwe

• Ideale voedingsvoorwaarden voor vissoorten van 5 - 20 cm in de onderste
waterlaag.

• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere

Gewicht
53 g
133 g
530 g
2900 g

waterkwaliteit.

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 100 ml
voldoet voor een 60 l aquarium gedurende 20 dagen

JBL NovoPleco XL

Primair voer voor grote zuignapmeervallen

• Volwaardige verzorging en optimale groei van grote zuignapmeervallen: Met

spirulina, groenvoer en tarwekiemen.
• Ideale voedingsvoorwaarden voor vissoorten van 12 - 50 cm in de onderste
waterlaag.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 100 ml
voldoet voor een 60 l aquarium gedurende 20 dagen

Gewicht
125 g
500 g
2750 g

Voeren > NOVO assortiment > Planteneter
JBL NovoGranoVert mini CLICK

Primair granulaat voor plantenetende aquariumvissen

• Volwaardige verzorging en optimale groei van tropische zoetwatervissen en

30096

100 ml

Gewicht
40 g

garnalen.
• Ideale voedingsvoorwaarden voor kleine vissoorten van 3 tot 10 cm in alle
waterlagen.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 100 ml
voldoet voor een 60 l aquarium gedurende 20 dagen

JBL NovoGranoVert mini

Primair voedingsgranulaat voor plantenetende vissen

• Volwaardige verzorging en optimale groei van tropische zoetwatervissen en

Art.-Nr.
30095

Inhoud
100 ml

Gewicht
40 g

garnalen.
• Ideale voedingsvoorwaarden voor kleine vissoorten van 3 tot 10 cm in alle
waterlagen.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 100 ml
voldoet voor een 60 l aquarium gedurende 20 dagen

JBL NovoVert

Art.-Nr.

• Volwaardige verzorging en optimale groei van plantenetende zoetwatervissen

30190
30195

Primair vlokvoer voor plantenetende aquariumvissen
en garnalen met spirulinavlokken.

Inhoud
100 ml
250 ml

Gewicht
16 g
40 g

• Ideale voedingsvoorwaarden voor alle vissoorten van 3 - 20 cm in de middelste
en bovenste waterlaag.

• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 100 ml
voldoet voor een 60 l aquarium gedurende 20 dagen
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Voeren > NOVO assortiment > Planteneter
JBL NovoGuppy

Art.-Nr.

• Volwaardige verzorging, optimale groei en volle kleurenpracht van leven

30175
30176

Primair voer voor leven barenden zoals guppy's

barenden aquariumvissen.
• Ideale voedingsvoorwaarden voor alle leven barenden van 3 tot 10 cm in de
middelste en bovenste waterlaag.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 100 ml
voldoet voor een 60 l aquarium gedurende 20 dagen

Inhoud
100 ml
250 ml

Gewicht
17 g
45 g

Voeren > NOVO assortiment > Cichliden
JBL NovoStick M

Art.-Nr.

Inhoud

• Volwaardige verzorging en optimale groei van vleesetende cichliden.
• Ideale voedingsvoorwaarden voor alle vissoorten van 10 - 25 cm in de mid-

30289
30290
30291

250 ml
1000 ml
5500 ml

JBL NovoStick XL

Art.-Nr.

Inhoud

• Volwaardige voeding en optimale groei van grote, vleesetende cichliden.
• Ideale voedingsvoorwaarden voor alle vissoorten van 15 - 35 cm in de mid-

30281
30282

1000 ml
5500 ml

Art.-Nr.

Inhoud

30020
30021
30022

250 ml
1000 ml
5500 ml

Art.-Nr.

Inhoud

30010
30011
30012

250 ml
1000 ml
5500 ml

Art.-Nr.

Inhoud

30293
30295
30296

250 ml
1000 ml
5500 ml

Art.-Nr.

Inhoud

Primaire voedingssticks voor vleesetende cichliden
delste en bovenste waterlaag.

• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere

Gewicht
110 g
440 g
2530 g

waterkwaliteit.

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 100 ml
voldoet voor een 60 l aquarium gedurende 20 dagen

Primair voer voor grote, vleesetende cichliden

Gewicht
400 g
2200 g

delste en bovenste waterlaag.

• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 100 ml
voldoet voor een 60 l aquarium gedurende 20 dagen

JBL NovoTanganjika

Primair voer voor roofzuchtige cichliden

• Volwaardige verzorging, optimale groei en kleurenpracht van roofzuchtige

cichliden uit de meren van Tanganjika/Malawi.
• Ideale voedingsvoorwaarden voor vissoorten van 5 - 20 cm in de middelste en
bovenste waterlagen.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 100 ml
voldoet voor een 60 l aquarium gedurende 20 dagen

JBL NovoMalawi

Primair voer voor algenetende cichliden

• Volwaardige verzorging en optimale groei van algenetende cichliden uit de

meren van Malawi en Tanganjika.
• Ideale voedingsvoorwaarden voor vissoorten van 5 - 20 cm in de middelste en
bovenste waterlagen.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 100 ml
voldoet voor een 60 l aquarium gedurende 20 dagen

JBL NovoRift

Primaire voedingsticks voor kannibalistische cichliden

• Volwaardige verzorging en optimale groei van kannibalistische cichliden uit de

meren van Malawi- en Tanganjika.
• Ideale voedingsvoorwaarden voor vissoorten van 10 - 25 cm in alle waterlagen.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 100 ml
voldoet voor een 60 l aquarium gedurende 20 dagen

JBL NovoFlower mini

Primair voer voor Flowerhorn-cichliden tot 12 cm

• Perfecte verzorging van kleine tot middelgrote Flowerhorn-cichliden tot 12 cm

30317

250 ml

Gewicht
45 g
190 g
950 g

Gewicht
40 g
156 g
860 g

Gewicht
133 g
530 g
2750 g

Gewicht
110 g

lengte

• Uitstekende kleurvorming door hoog gehalte aan astaxanthine
• Multivitaminecomplex bevordert de weerstand tegen ziekten
• Evenwichtig proteïne- en vetgehalte zorgt voor een gezond groeiproces en
vorming van de typische bult op het voorhoofd

• In origineel verzegelde licht- en luchtdichte verpakking 3 jaar houdbaar. Na
openen nog 4 maanden houdbaar.

LET OP! Dit product is uitsluitend verkrijgbaar met
een Engels/Chinees etiket en mag in Duitsland niet
verkocht worden!
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Voeren > NOVO assortiment > Cichliden
JBL NovoFlower maxi

Primair voer voor Flowerhorn cichliden vanaf 12 cm

• Perfecte verzorging van middelgrote tot grote Flowerhorn-cichliden vanaf 15
cm lengte
• Uitstekende kleurvorming door hoog gehalte aan astaxanthine
• Multivitaminecomplex bevordert de weerstand tegen ziekten
• Evenwichtig proteïne- en vetgehalte zorgt voor een gezond groeiproces en
vorming van de typische bult op het voorhoofd
• In origineel verzegelde licht- en luchtdichte verpakking 3 jaar houdbaar. Na
openen nog 4 maanden houdbaar.

Art.-Nr.

Inhoud

30320

1000 ml

Gewicht
440 g

LET OP! Dit product is uitsluitend verkrijgbaar met een
Engels/Chinees of Engels/Koreaans etiket en mag in
Duitsland niet verkocht worden!

Voeren > NOVO assortiment > Koud water & Goudvissen
JBL NovoRed

Primair vlokkenvoer voor goudvissen

• Volwaardige verzorging en optimale groei van goudvissen: Hoog gehalte aan

onverzadigde vetzuren door tarwekiemen.
• Ideale voedingsvoorwaarden voor vissoorten van 5 - 20 cm in de middelste en
bovenste waterlagen.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 100 ml
voldoet voor een 60 l aquarium gedurende 20 dagen

JBL NovoRed navulverpakking
Primair voer voor goudvissen

• Volwaardige verzorging en optimale groei van goudvissen: Hoog gehalte aan

onverzadigde vetzuren door tarwekiemen.
• Ideale verzorging voor goudvissen van 5 - 20 cm
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 100 ml
voldoet voor een 60 l aquarium gedurende 20 dagen

JBL NovoPearl CLICK

Primaire voederparels voor goudvissen

• Volwaardige verzorging en optimale groei van goudvissen.
• Ideale voedingsvoorwaarden voor vissoorten van min. 8 cm.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere

Art.-Nr.

Inhoud

30199
30200
30220

100 ml
250 ml
1000 ml

Art.-Nr.

Inhoud

30221

750 ml

Gewicht
16 g
45 g
190 g

Gewicht
125 g

Let op! Dit product is alleen met een Frans/Nederlands
etiket verkrijgbaar. In Duitsland niet leverbaar!

Art.-Nr.
30303

Inhoud
100 ml

Gewicht
37 g

waterkwaliteit.

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• In originele gesloten verpakking 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden
houdbaar. 1 click is voldoende voor 5 vissen.

JBL NovoPearl

Primaire voederparels voor goudvissen

• Volwaardige verzorging en optimale groei van goudvissen.
• Ideale voedingsvoorwaarden voor vissoorten van min. 8 cm.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere

Art.-Nr.
30299
30300

Inhoud
100 ml
250 ml

Gewicht
37 g
93 g

waterkwaliteit.

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• In originele gesloten verpakking 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden
houdbaar. 1 click is voldoende voor 5 vissen.

Voeren > NOVO assortiment > Kreeften & Garnalen
JBL NovoCrabs

Art.-Nr.

• Volwaardige verzorging en optimale groei van ongewervelde dieren: Met groot

30273
30272

Voederchips voor kreeften
aandeel cellulose

Inhoud
100 ml
250 ml

Gewicht
49 g
123 g

• Ideale voedingsvoorwaarden voor kreeften en krabben van 5 tot 20 cm grootte
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen

• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 100 ml
voldoet voor een 60 l aquarium gedurende 20 dagen

JBL NanoCrabs

Hoofdvoer voor dwergkreeften

• Volwaardige verzorging en optimale groei van ongewervelde dieren: Met groot

Art.-Nr.
23180

Inhoud
60 ml

Gewicht
32 g

aandeel cellulose.
• Ideale voedingsvoorwaarden door zinkende voederchips voor kreeften en
krabben van 5 - 20 cm.
• De chips vallen niet vanzelf uiteen. Hoog cellulosegehalte voor een goede
pantseropbouw en een probleemloze vervelling.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• In gesloten verpakking 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar.
60 ml is voldoende voor 60 l / 3 maanden.
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Voeren > NOVO assortiment > Kreeften & Garnalen
JBL NovoPrawn CLICK

Primair voedingsgranulaat voor garnalen

• Volwaardige verzorging, optimale groei en volle kleurenpracht van ongewervel-

Art.-Nr.
30274

Inhoud
100 ml

Gewicht
58 g

den: Met brandnetel en spirulina-algen.
• Ideale voedingsvoorwaarden door zweven en zinken van het granulaat. Voor
garnalen van 2 - 10 cm.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 100 ml
voldoet voor een 60 l aquarium gedurende 20 dagen

JBL NovoPrawn

Art.-Nr.

• Volwaardige verzorging, optimale groei en volle kleurenpracht van ongewer-

30276
30277

Primair voer voor garnalen
velde dieren.

Inhoud
100 ml
250 ml

Gewicht
58 g
145 g

• Ideale voedingsvoorwaarden door zweven en zinken van het granulaat. Voor
garnalen van 2 - 10 cm.

• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 100 ml
voldoet voor een 60 l aquarium gedurende 20 dagen

JBL NanoPrawn

Hoofdvoer voor garnalen in kleine aquaria

• Volwaardige verzorging, optimale groei en kleurenpracht van ongewervelde

Art.-Nr.
23183

Inhoud
60 ml

Gewicht
35 g

dieren: Met brandnetel en spirulina-algen.

• Ideale voedingsvoorwaarden door zweven en zinken van het granulaat. Voor
garnalen van 2 - 10 cm.

• Geen watervertroebeling: Waterstabiele voederparels.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• In gesloten verpakking 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar.
60 ml is voldoende voor 60 l / 3 maanden.

Voeren > NOVO assortiment > Speciaal
JBL NovoDragon Shrimp

Primare voedersticks voor Arowana (beentongvis)

• Volwaardige verzorging van Arowana's vanaf 15 cm
• 8% garnalen voor een schitterende kleurvorming.
• Drijvende voedersticks, ontwikkeld conform een helder water formule
• Wormvormige stick voor een betere acceptatie
• In origineel gesloten, licht- en luchtdichte, verzegelde verpakking 3 jaar

Art.-Nr.

Inhoud

30283

1000 ml

Gewicht
440 g

houdbaar. Na openen binnen 4 maanden verbruiken.

LET OP! Dit product is uitsluitend verkrijgbaar met
een Engels/Chinees etiket en mag in Duitsland niet
verkocht worden!

JBL NovoBetta

Primair voer voor labyrinthvissen, bijv. kempvissen

• Volwaardige verzorging, optimale groei en volle kleurenpracht van kempvissen
• Ideale voedingsvoorwaarden voor betta van 3 - 10 cm. Bevordert de parings-

Art.-Nr.
30171

Inhoud
100 ml

Gewicht
25 g

drang bij vrouwtjes en sterkt het immuunsysteem

• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 100 ml
voldoet voor een 60 l aquarium gedurende 20 dagen

JBL NanoBetta

Hoofdvoer voor kempvissen

• Volwaardige verzorging en optimale groei van kempvissen: Geselecteerde

Art.-Nr.
23173

Inhoud
60 ml

Gewicht
12 g

grondstoffen bevorderen de kleurenpracht.
• Ideale voedingsvoorwaarden voor betta van 3 - 10 cm. Bevordert de paringsdrang bij vrouwtjes en sterkt het immuunsysteem
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• In gesloten verpakking 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar.
60 ml is voldoende voor 60 l / 3 maanden.

JBL NovoLotl M

Primair voer voor kleine axolotl

• Volwaardige verzorging en optimale groei van axolotls, salamanders en dwergklauwkikkers van 8 - 20 cm

• Het bijzondere: vormt een natuurlijke verzorging met visvlees van zoetwatervissen, vlokreeftjes en garnalen

• De geselecteerde ingrediënten zorgen voor een betere vertering en dus voor
een geringere waterbelasting (minder algen)

• Axolotl vinden hun voer door de geur (reukzin). Om deze reden zijn de natuurlijke inhoudelijke stoffen doorslaggevend

• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 250 ml
verzorgen een 100 l aquarium gedurende 50 dagen
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Art.-Nr.
30354

Inhoud
250 ml

Gewicht
150 g

Voeren > NOVO assortiment > Speciaal
JBL NovoLotl XL

Primair voer voor grote axolotl

• Volwaardige verzorging en optimale groei van axolotls en salamanders vanaf 18

Art.-Nr.
30359

Inhoud
250 ml

Gewicht
150 g

cm dankzij 5 mm granulaat
• Het bijzondere: vormt een natuurlijke verzorging met visvlees van zoetwatervissen, vlokreeftjes en garnalen
• De geselecteerde ingrediënten zorgen voor een betere vertering en dus voor
een geringere waterbelasting (minder algen)
• Axolotl vinden hun voer door de geur (reukzin). Om deze reden zijn de natuurlijke inhoudelijke stoffen doorslaggevend
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 250 ml
verzorgen een 100 l aquarium gedurende 50 dagen

Voeren > NOVO assortiment > Weekend/Holiday
JBL Holiday

Vakantie hoofdvoer voor alle soorten aquariumvissen

• Probleemloze verzorging van tropische zoetwater aquariumvissen gedurende

Art.-Nr.

Gewicht

40310

43 g

uw vakantie. Voldoende voor ca. 2 weken.
• Ideale voedingsvoorwaarden voor ca. 25 siervissen. Het blok lost door de opname van het voer door de vissen op.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• 1 voedingsblok verzorgt ca. 25 siervissen gedurende max. 2 weken.

JBL Holiday Red

Vakantie hoofdvoer voor goudvissen

• Probleemloze verzorging van goudvissen gedurende uw vakantie. Voldoende

Art.-Nr.

Gewicht

40321

17 g

voor 4 - 6 dagen. Vakantievoer voor goudvissen.
• Ideale voedingsvoorwaarden voor 1-3 goudvissen. Het blok lost door de
opname van het voer door de vissen op.
• Geen watervertroebeling, verbetering van de waterkwaliteit door de zich
oplossende mineralen.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• 1 voedingsblok verzorgt 1 - 3 goudvissen gedurende 4 - 6 dagen.

JBL Weekend

Primair weekendvoer voor aquariumvissen

• Probleemloze verzorging van aquariumvissen gedurende 3 dagen. Weekend-

Art.-Nr.

Gewicht

40320

20 g

voer voor tropische zoetwatervissen.
• Ideale voedingsvoorwaarden voor max. 15 siervissen van middelmatige grootte.
Het blok lost op door de opname van voedsel
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• 1 voedingsblok verzorgt max. 15 vissen gedurende 3 dagen.

Voeren > NOVO assortiment > Opkweekvoer
JBL NovoBea

Primair voer voor kleine en jonge aquariumvissen

• Volwaardige verzorging en optimale groei van jonge vissen: 52 natuurlijke

Art.-Nr.
30160

Inhoud
100 ml

Gewicht
28 g

grondstoffen in 7 voedervlokken.

• Ideale verzorging van kleine aquariumvissen en jonge vissen van 1 - 5 cm in de
middelste en bovenste waterlaag.

• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 100 ml
voldoet voor een 60 l aquarium gedurende 20 dagen

JBL NovoTom Artemia
Primair voer voor jonge vissen

• Optimale groei en schitterende kleuren door artemiakreeftjes. Stofvoer voor

Art.-Nr.
30253

Inhoud
100 ml

Gewicht
60 g

jonge vissen van leven barende vissen.

• Ideale voedingsvoorwaarden voor nieuw geboren leven barenden van 5 - 10
mm in de middelste en bovenste waterlaag.

• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 100 ml
verzorgt een 60 l aquarium gedurende 20 dagen.

JBL NovoBaby

Set opvoedvoer voor jonge vissen

• Volwaardige verzorging en optimale groei: Set Opvoedvoer voor leven barende

Art.-Nr.
30254

Inhoud
30 ml

Gewicht
18 g

vissoorten.
• Drie soorten voer en groottes voor de opvoeding van nieuw geboren leven
barenden tot 30 mm grootte in alle waterlagen.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar.
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Voeren > NOVO assortiment > Opkweekvoer
JBL NobilFluid Artemia

Opvoedvoer voor de jongen van eieren leggende vissen

• Vloeibaar kweekvoer voor jonge vissen van kuitschietende aquariumvissen. Van

Art.-Nr.
30881

Inhoud
50 ml

Gewicht
54 g

meer dan 50 natuurlijke grondstoffen.
• Ideale voedingsvoorwaarden voor jonge vissen waar stofvoer nog te groot voor
is.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• In gesloten verpakking 2 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar.

Voeren > Natuurvoeding > PlanktonPur
JBL PlanktonPur S

Art.-Nr.

• Afwisselend: Lekkernij voor tropische zoet- en zoutwatervissen evenals garna-

30031
30033

JBL PlanktonPur M

Art.-Nr.

• Afwisselend: Lekkernij voor tropische zoet- en zoutwatervissen evenals garna-

30035
30037

Lekkernijen voor kleine aquariumvissen

len. Vers en zuiver plankton.
• Optimale kleurvorming door natuurlijke astaxanthine: Natuurlijk voer uit
arctische wateren voor vissen van 2 - 6 cm.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Natuurlijk voer van 100% plankton.
• Dosering: 2 g stick is voldoende voor een aquarium tot 200 l. De sticks zijn
gesloten 3 jaar houdbaar.

Lekkernij voor grote aquariumvissen

len. Vers en zuiver plankton.
• Optimale kleurvorming door natuurlijke astaxanthine: Natuurlijk voer uit
arctische wateren voor vissen van 4 - 14 cm.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Natuurlijk voer van 100% plankton.
• Dosering: 2 g stick is voldoende voor een aquarium tot 200 l. De sticks zijn
gesloten 3 jaar houdbaar.

Inhoud
8 Stuk
8 Stuk

Inhoud
8 Stuk
8 Stuk

Gewicht
2g
5g

Gewicht
2g
5g

Voeren > Premium > Voor alle siervissen
JBL Gala

Art.-Nr.

Inhoud

40430
40431
40432
40433

100 ml
250 ml
1000 ml
5500 ml

JBL Grana CLICK

Art.-Nr.

Inhoud

• Volwaardige voeding en optimale groei van kleine zoetwatervissen: Grondstof

40646
40647

Premium hoofdvoer voor aquariumvissen

• Volwaardig voer en optimale groei van tropische zoetwatervissen met garnalen

en gezonde knoflook.
• Ideale voedingsvoorwaarden voor vissoorten van 10 tot 20 cm grootte in alle
waterlagen.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 100 ml
voldoet voor een 60 l aquarium gedurende 20 dagen

Premium granulaat voor kleine aquariumvissen
besparende productie.

100 ml
250 ml

Gewicht
15 g
38 g
160 g
950 g

Gewicht
43 g
108 g

• Ideale voedingsvoorwaarden voor kleine vissoorten van 3 - 15 cm grootte in
alle waterlagen.

• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. Met clickdoseerder. 1 click is voldoende voor 5 vissen.

JBL Grana

Premium granulaat voor kleine aquariumvissen

• Volwaardige voeding en optimale groei van kleine zoetwatervissen: Grondstof

Art.-Nr.
40512

Inhoud
250 ml

Gewicht
108 g

besparende productie.

• Ideale voedingsvoorwaarden voor kleine vissoorten van 3 - 15 cm grootte in
alle waterlagen.

• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 1 click is
voldoende voor 5 vissen.

JBL Krill

Art.-Nr.

• Volwaardige proteïnerijke verzorging voor een optimale groei van tropische

40581
40582

Premium hoofdvoer in vlokvorm voor aquariumvissen

zoet- en zoutwatervissen.
• Ideale voedingsvoorwaarden voor vissoorten van 3 tot 20 cm grootte in de
middelste en bovenste waterlaag.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 100 ml
voldoet voor een 60 l aquarium gedurende 20 dagen
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Inhoud
100 ml
250 ml

Gewicht
16 g
40 g

Voeren > Premium > Discus/Cichliden
JBL GranaDiscus CLICK

Premium granulaat met doseerder voor discusvissen

• Volwaardige verzorging, optimale groei en volle kleurenpracht voor veeleisende

Art.-Nr.
40651

Inhoud

Gewicht

250 ml

110 g

discusvissen.
• Ideale voedingsvoorwaarden door semi-drijvend granulaat.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. Met clickdoseerder. 1 click is voldoende voor 5 vissen.

JBL GranaDiscus

Art.-Nr.

Inhoud

• Volwaardige verzorging, optimale groei en volle kleurenpracht voor veeleisende

40520
40521

250 ml
1000 ml

JBL GranaCichlid CLICK

Art.-Nr.

Inhoud

• Volwaardige verzorging, optimale groei van roofzuchtige cichliden: Grondstof

40655
40656

Premiumvoer in granulaatvorm voor discusvissen
discusvissen.

Gewicht
110 g
440 g

• Ideale voedingsvoorwaarden door semi-drijvend granulaat.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar.

Premium hoofdvoer voor roofzuchtige cichliden
besparende productie.

Gewicht

100 ml
250 ml

44 g
110 g

• Ideale voedingsvoorwaarden door semi-drijvend granulaat voor vissoorten van
5 - 15 cm grootte.

• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. Met clickdoseerder. 1 click is voldoende voor 5 vissen.

JBL GranaCichlid

Premium granulaat voor roofzuchtige cichliden

• Volwaardige verzorging, optimale groei van roofzuchtige cichliden: Grondstof

Art.-Nr.
40562

Inhoud

Gewicht

250 ml

105 g

besparende productie.
• Ideale voedingsvoorwaarden door semi-drijvend granulaat voor cichliden van
5 - 15 cm grootte.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar.

Voeren > Premium > Planteneter
JBL Spirulina

Art.-Nr.

Inhoud

30004
30001
30002
30003

100 ml
250 ml
1000 ml
5500 ml

JBL GoldPearls CLICK

Art.-Nr.

Inhoud

• Volwaardige verzorging, optimale groei van sluierstaarten: Geselecteerde

40630
40631

Premium hoofdvoer voor algeneters in het aquarium

• Volwaardige verzorging en optimale groei van algeneters in zoet- en zout-

wateraquaria door groot aandeel algen
• Ideale voedingsvoorwaarden voor garnalen en aquariumvissen van 3-20 cm in
de middelste en bovenste waterlaag
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 100 ml
voldoet voor een 60 l aquarium gedurende 20 dagen

Gewicht
16 g
40 g
160 g
950 g

Voeren > Premium > Goudvis
Premium hoofdvoer in granulaatvorm voor sluierstaarten
grondstoffen voor de behoeften van goudvissen.

Gewicht

100 ml
250 ml

58 g
145 g

• Ideale voedingsvoorwaarden voor vissoorten van min. 8 cm grootte in alle
waterlagen. Voorkomt luchthappen.

• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. Met clickdoseerder. 1 click is voldoende voor 5 vissen.

JBL GoldPearls

Premium granulaatvoer voor sluierstaarten

• Volwaardige verzorging, optimale groei van sluierstaarten: Geselecteerde

grondstoffen voor de behoeften van goudvissen.
• Ideale voedingsvoorwaarden voor vissoorten van min. 8 cm grootte in alle
waterlagen. Voorkomt luchthappen.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar.

Art.-Nr.

Inhoud

40634
40635
40636

100 ml
250 ml
1000 ml

Gewicht

NOTE!
100+250 ml only available with FR/NL label.

58 g
145 g
580 g
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Voeren > Premium > Goudvis
JBL GoldPearls mini CLICK

Premium kwaliteit voor kleine sluierstaarten

• Volwaardige verzorging, optimale groei en volle kleurenpracht van kleine

Art.-Nr.
40643

Inhoud
100 ml

Gewicht
56 g

goudvissen en sluierstaarten.
• Ideale voedingsvoorwaarden voor vissoorten van min. 4 cm grootte in alle
waterlagen. Voorkomt luchthappen.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 1 click is
voldoende voor 5 vissen.

JBL GoldPearls mini

Premium hoofdvoer voor kleine sluierstaarten

• Volwaardige verzorging, optimale groei en volle kleurenpracht van kleine

Art.-Nr.
40644

Inhoud
100 ml

Gewicht
56 g

sluierstaarten

• Ideale voedingsomstandigheden voor vissoorten van min. 4 cm in de onderste
waterlagen. Geen luchtslokken.

• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar.

NOTE!
This product is only available with French/Dutch label.

Voeren > Premium > Voedertabletten
JBL Tabis

Art.-Nr.

• De ideale lekkernij voor alle aquariumvissen met premium ingrediënten zoals

40600
40620

Premium voedingstabletten voor zoet- en zoutwatervissen

krill en spirulina
• Voedingstablet simpelweg door licht drukken aan de aquariumruit vastkleven vissen eten direct voor uw ogen
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 100 ml
voldoet voor een 60 l aquarium gedurende 20 dagen

Inhoud
100 ml
250 ml

Gewicht
58 g
160 g

Voeren > Zoutwater > Voor alle siervissen
JBL Maris

Hoofdvoer - vlokken voor zoutwatervissen

• Volwaardige verzorging en optimale groei van zoutwatervissen: 50 natuurlijke

Art.-Nr.
31020

Inhoud
250 ml

Gewicht
40 g

grondstoffen in 6 voedingsblokken.
• Ideale voedingsvoorwaarden voor alle vissoorten van 5 - 20 cm in alle
waterlagen.
• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.
• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. 250 ml
verzorgt een 60 l aquarium gedurende 4 maanden.

JBL MariPearls CLICK

Premium hoofdvoergranulaat voor zoutwatervissen

• Volwaardige verzorging en optimale groei van zoutwatervissen: Met zeealgen.
• Ideale voedingsvoorwaarden door drijven en zinken van het granulaat. Voor

Art.-Nr.
40661

Inhoud
250 ml

Gewicht
140 g

vissen van 5 - 20 cm in alle waterlagen.

• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. Met clickdoseerder. 1 click is voldoende voor 5 vissen.

JBL MariPearls

Premium hoofdvoergranulaat voor zoutwatervissen

• Volwaardige verzorging en optimale groei van zoutwatervissen: Met zeealgen.
• Ideale voedingsvoorwaarden door drijven en zinken van het granulaat. Voor

Art.-Nr.

Inhoud

40591

1000 ml

Gewicht
520 g

vissen van 5 - 20 cm in alle waterlagen.

• Een goede spijsvertering leidt tot vermindering van de algengroei en een betere
waterkwaliteit.

• Geen verwerking van goedkoop vismeel. Gebruik van visvlees dat overblijft uit
de productie van visfilet voor mensen.

• In gesloten verpakking 3 jaar houdbaar. Na openen 4 maanden houdbaar.
Navulling voor clickdoseerder, MariPearls Click.

JBL KorallFluid

Art.-Nr.

• Volwaardige verzorging, optimale groei en kleurenpracht van koralen, koker-

31000
31003

Vloeibare voeding met vitaminen voor koralen

wormen en mosselen in een zoutwateraquarium.
• Voedzaam en vitaminerijk met fyto- en zooplankton - Goede groei door
essentiële aminozuren.
• Krachtige weerstand en kleurvorming door multivitaminecomplex.
• Bij voederpogingen openden nachtactieve koralen hun poliepen zodra JBL
KorallFluid aan het water werd toegevoegd.
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar. Doseerpipet:
10 druppels voor 200 l aquarium.
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Inhoud
100 ml
500 ml

Voeren > Vitamine
JBL Atvitol

Multivitamine voor aquariumvissen, druppels

• Multivitaminen om tekorten te voorkomen en het immuunsysteem voor zoet-

Art.-Nr.

Inhoud

20300

50 ml

en zoutwater vissen te versterken
• Gezonde vissen: Een speciaal emulsieproces met lecithine zorgt voor volledige
beschikbaarheid van de oplosbare vitaminen
• Multivitaminepreparaat met essentiële aminozuren
• Gebruik: Multivitamine op bevroren, levend, gevriesdroogd of droogvoer
druppelen.
• JBL Online Hospital: toegang tot het herkennen van visziektes

Voeren > Artemio > Toebereiding
JBL ArtemioMix

Artemia eieren en zoutmix om te vermengen

• Levend voer voor tropische zoet- en zoutwatervissen. Voermengsel van artemia

Art.-Nr.
30902

Inhoud
200 ml

Gewicht
230 g

eitjes, zout en micro-algen.
• 3 maatlepels van het mengsel aan 0,5 l leidingwater toevoegen. De artemia
eitjes komen uit na 24 tot 36 uur.
• Optimale pH-waarde door afgestemd zoutaandeel
• 230 g kant-en-klaar mix voor 14 cultivaties met 0,5 l water
• Gesloten 1 jaar houdbaar. Na het openen nog 4 maanden houdbaar.

JBL ArtemioFluid

Hoofdvoer voor kreeftachtigen

• Vloeibaar voer voor het kweken van levend voer: Fytoplankton en voedingsstof-

Art.-Nr.

Inhoud

30904

50 ml

fen ter verzorging van artemia kreeftjes
• Vloeibaar voer druppelsgewijs aan het water toevoegen
• Een licht groene verkleuring van het water toont de juiste hoeveelheid voer aan.
Bij helder water opnieuw voeren.
• Ultrafijne fytoplankton (algen), die ook in de vrije natuur als voeding voor
artemiakreeftjes dienen
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar.

JBL ArtemioSal

Zout t.b.v. het cultiveren van artemia kreeftjes

• Zelf levend voer kweken: Speciaal zout met micro-algen ter cultivering van

Art.-Nr.
30906

Inhoud
200 ml

Gewicht
230 g

artemia kreeftjes.
• Lost goed op en is eenvoudig in gebruik. Het toevoegen van artemia eieren
(separaat verkrijgbaar) is noodzakelijk.
• Optimale pH-waarde door een afgestemd aandeel zout. Dit veroorzaakt een
hoge uitkomst van de artemia eieren.
• 230 g zout voor 7 liter kweekoplossing
• Gesloten 3 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar.

JBL ArtemioPur

Artemia eitjes t.b.v. het cultiveren van levend voer

• Zelf levend voer kweken: Hoogwaardige artemia eitjes met maximale uitkomst

Art.-Nr.
30907

Inhoud
40 ml

Gewicht
20 g

ter cultivering van artemia kreeftjes.
• Eenvoudig in gebruik: Eitjes in zout water doen. Binnen 24 uur komen de
kreeftjes uit (speciaal zout apart verkrijgbaar)
• Het uitkomen van de eitjes is ook na langdurige opslag gegarandeerd door het
vullen onder stikstof.
• Gebruik: 1 - 3 doseerlepels eitjes in 0,5 l zoutwater doen. Goed ventileren.
• Gesloten 1 jaar houdbaar. Na openen nog 4 maanden houdbaar.

Voeren > Artemio > Toebehoren artemio
JBL ArtemioSet

Complete kweekset voor levend voer

• Zelf gekweekte artemia nauplii binnen 24 - 48 uur: Cultiveringsapparaat met

Art.-Nr.
61060

Inhoud
1 Set

standaard en luchtpomp.

• Apparaat opbouwen, water, zout en eitjes toevoegen, na 24-48 uur de artemiakreeftjes laten uitstromen, zeven en voeren

• Effectief: Maximale uitkomst door voortdurende beweging en trechtervorm.
Scheiding van de nauplii door de zeef.

• Uitbreidbaar. Met tussenpozen activeren van meerdere reservoirs: Volledige
verzorging van gevoelige jonge vissen

• Inhoud: 1 ArtemioSet incl. broedreservoir, standaard, pomp, opvangreservoir
met zeef, luchtslang en terugslagventiel

JBL Artemio 1

Broedreservoir ter uitbreiding van de ArtemioSet

• Binnen 24-48 uur zelf gekweekte artemia kreeftjes: kweekreservoir zonder

Art.-Nr.

Inhoud

61061

1 Trechter

luchtpomp en slang.

• Broedreservoir construeren en, indien gewenst, middels een bajonetaansluiting
aan meerdere armaturen bevestigen

• Uitbreiding voor met tussenpozen aanzetten van meerdere kweekreservoirs:
Volledige verzorging van gevoelige jonge vissen

• Stabiele installatie: Armatuur ten behoeve van koppeling aan andere broedreservoirs. Wandmontage is mogelijk.

• Inhoud: 1 broedreservoir ter uitbreiding van de ArtemioSet. Incl. 1 trechtervormig broedreservoir met armatuur
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Voeren > Artemio > Toebehoren artemio
JBL Artemio 2

Opvangreservoir voor ArtemioSet

• Vervangend onderdeel voor de ArtemioSet of andere artemia kweekapparaten:

Art.-Nr.

Inhoud

61062

1 Beker

transparant opvangreservoir.
• Opvangreservoir met zeefinzet (verkrijgbaar als JBL Artemio 3) onder het
broedreservoir plaatsen en de artemia zeven
• Stabiele kunststof.
• Perfecte pasvorm voor de artemio zeef (Artemio 3) en zeefinzet (Artemio 4)
• Inhoud: 1 transparant opvangreservoir voor de ArtemioSet, Artemio 2

JBL Artemio 3

Zeef voor ArtemioSet

• Vervangend onderdeel voor de ArtemioSet of andere artemia kweekapparaten:

Art.-Nr.

Inhoud

61063

1 Zeef

Artemiazeef met gaaswijdte 0.15 mm

• Zeef op het opvangreservoir plaatsen (verkrijgbaar als JBL Artemio 2) en
artemia bij het uitstromen opvangen

• Zoutwaterpassage; Opvang van de artemiakreeftjes
• Ook geschikt voor andere soorten levend voer.
• Zeef voor ArtemioSet

JBL Artemio 4

Zeef voor ArtemioSet

• Vervangend onderdeel voor de ArtemioSet of andere artemia kweekapparaten:

Art.-Nr.

Inhoud

61064

4 Zeven

Artemiazeef met gaaswijdte 0.15 mm.

• Zeefinzet voor het zeven van levend voer van verschillende afmetingen tussen
0,15 - 1,0 mm. Past op Artemio 2.

• Zoutwaterpassage; Opvang van de artemiakreeftjes
• Ook geschikt voor andere soorten levend voer.
• Inhoud: 1 zeef voor ArtemioSet, Artemio 3

Voeren > Toebehoren voederen
JBL NovoStation

Drijvende voederring met niveauregeling

• De ideale voederplaats voor alle aquariumvissen: Voederring met zuignap en

Art.-Nr.

Maat

61369

90x90 mm

Art.-Nr.

Inhoud

beweeglijke houder.

• Gebruik: zuignap ter hoogte van het wateroppervlak aanbrengen en voederring
inclippen. Voer in de voederring plaatsen

• Doelbewust voeren: Geen ronddrijvend voer maar een perfecte positionering,
ook wanneer de waterstand wisselt.

• Eenvoudig bestuderen van vissen: Verzamelen bij de voederplaats.
• Inhoud: 1 voederring, JBL NovoStation, met waterstandregulator. Afmeting: 9
x 9 cm.

JBL Voerklemmen

Universele klem voor voer en slabladeren

• Ideaal voor groenvoer zoals slabladeren: Universele klem met zuignap en

63163

2 Stuk

beweeglijke clip.
• Zuignaphouder aan de binnenzijde van de ruit drukken en voer inklemmen (bijv.
een blad sla)
• Beweeglijke clip: Draaibaar in alle richtingen, geen wegdrijven van voer,
gadeslaan van de vissen terwijl ze eten.
• Geschikt voor zoet- en zoutwateraquaria als ook voor terraria.
• Inhoud: 2 universele klemmen met zuignap

Onderhoud > Watervoorbereiding > Watervoorbereidingsmiddel
JBL Biotopol

Watervoorbereider voor zoetwateraquaria

• Bij nieuwe inrichting, waterwisseling en na visziekten voor zoetwateraquaria en
waterschildpadden

• Bindt schadelijke stoffen uit leidingwater: Neutralisering van koper, lood en zink
als ook chloor chlooramines

• Gezond water, gezonde vissen: Bescherming van slijmvlies, kieuwen, huid en

Art.-Nr.

Bereik

Inhoud

23001
23002
23003
20032

400 l
1000 l
2000 l
20000 l

100 ml
250 ml
500 ml
5000 ml

Art.-Nr.

Bereik

Inhoud

vinnen door middel van aloë vera.

• Stressbescherming en versterking van het immuunsysteem door een vitamine
B complex.

• Gebruik: 10ml/ 40 l water.

JBL Biotopol Navulling

Navulverpakking watervoorbereider zoetwateraquaria

• Bij nieuwe inrichting, waterwisseling en na visziekten voor zoetwateraquaria en

waterschildpadden
• Verandert leidingwater in biotoop aquariumwater. Neutraliseert koper, zink, lood
en chloor.
• Perfect water, gezonde vissen: Bescherming van het slijmvlies, de kieuwen,
huid en vinnen door middel van aloë vera.
• Vitamine B complex ondersteunt de werking van het immuunsysteem en
beschermt tegen stress.
• Inhoud: 625 ml. Gebruik: 10 ml / 40 l water. Bijv. 60 l aquarium: 15 ml bij
nieuwe inrichting/ 5 ml bij waterwissel
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23005

2500 l

625 ml

Onderhoud > Watervoorbereiding > Watervoorbereidingsmiddel
JBL NanoBiotopol

Watervoorbereider voor kleine zoetwateraquaria

• Bij nieuwe inrichting en waterwisseling voor garnalen, dwergkreeftjes en

Art.-Nr.
23101

Bereik
180 l

Inhoud
15 ml

mini-vissen.
• Verwijdert problematische stoffen uit leidingwater: Neutralisering van zink, lood,
chloor en, in het bijzonder, koper
• Gezond water, gezonde vissen & ongewervelden: beschermt het slijmvlies, de
kieuwen, de huid, het pantser en de vinnen
• Natuurlijk watermilieu door zeeamandelboomextract.
• Voor 180 l: 2 druppels/ 1 l water. Bijv.: 30 l/ 2,5 ml bij nieuwe inrichting, 5
druppels bij 33% waterwisseling/ 2 wk.

JBL Biotopol R

Art.-Nr.

• Bij nieuwe inrichting, waterwisseling en na visziekten. Speciaal voor goudvi-

23011
23012

Watervoorbereider voor goudvissen
saquaria.

Bereik
200 l
500 l

Inhoud
100 ml
250 ml

• Bindt schadelijke stoffen uit leidingwater: Neutralisering van koper, lood en zink
als ook chloor chlooramines

• Gezond water, gezonde vissen: Bescherming van slijmvlies, kieuwen, huid en
vinnen door middel van aloë vera.

• Belangrijke vitamine B dat het immuunsysteem ondersteunt. Met een extract
van ogentroost ter bescherming van de ogen.

• Gebruik: 10 ml/ 20 l water.

250 ml uitsluitend in NL/FR verkrijgbaar.

JBL NanoBiotopol Betta

Waterbereidingsmiddel voor kempvissen

• Voor visvriendelijk aquariumwater: Bij nieuwe inrichting en waterwisseling voor

Art.-Nr.
23187

Bereik
180 l

Inhoud
15 ml

kempvissen.

• Maakt leidingwater geschikt voor aquariumvissen: Neutralisering van koper,
zink, lood en chloor.

• Gezond water, gezonde vissen: Beschermt het slijmvlies, kieuwen, huid en
vinnen.

• Natuurlijk watermilieu door zeeamandelboomextract.
• Voor 180 l: 2 druppels/ 1 l water. Bijv. 30 l: 2,5 ml bij nieuwe inrichting, 5
druppels bij 33% waterwissel per 2 weken.

JBL Biotopol C

Watervoorbereider voor kreeften en garnalen

• Bij nieuwe inrichting en waterwisseling. Speciaal voor aquaria met garnalen en

Art.-Nr.
23020

Bereik
400 l

Inhoud
100 ml

andere ongewervelden.
• Neutralisering van schadelijke stoffen: Neutraliseert zink en lood, verwijdert
chloor, bindt koper
• Gezond water, gezonde garnalen: Bevordert de groei van het pantser en voegt
mineralen toe t.b.v. de vervelling
• Stressbescherming door vitamine B
• Gebruik: 10ml/ 40l water.

JBL Acclimol

Watervoorbereider t.b.v. nieuwe acclimatisering

• Bij het inzetten van nieuwe vissen, bij vistransport, na medicijngebruik, na

werkzaamheden in het zoetwateraquarium
• Stressbescherming en ondersteuning van het immuunsysteem door een
multivitaminecomplex met Vitamine C
• Gezond water, gezonde vissen: Bescherming van slijmhuid, kieuwen, schubben
en vinnen door beschermende colloïden
• Voorkomt een jodiumtekort door het toegevoegde jodiumcomplex
• Toepassing: 10 ml/40 l water.

JBL Tropol

Tropische waterverzorging voor zoetwateraquaria

• Voor het inrichten van een nieuw aquarium en bij waterverversing t.b.v. het

onderhoud van zoetwateraquaria en garnalen
• Creëert kristalhelder water. Werkt als lichtfilter en onttrekt algen een deel van
de voor hen essentiële straling
• Bevordert de gezondheid van de vissen door humusstoffen van turf en tannine
uit eikenschors
• Bevordert de acclimatisatie van alle vissen uit zwarte wateren
• Gebruik: 10 ml/40l water. Bijv. 60 l aquarium: 15 ml bij nieuwe inrichting, 5 ml
bij 1/3 waterverversing om de 2-3 weken

JBL Catappa XL

Zeeamandelboombladeren voor zoetwateraquaria

• Voor een natuurgetrouwe verzorging van vissen en ongewervelden in een

Art.-Nr.

Bereik

Inhoud

23071
23072
23073
20056

400 l
1000 l
2000 l
20000 l

100 ml
250 ml
500 ml
5000 ml

Art.-Nr.

Bereik

Inhoud

23066
23067
20055

400 l
1000 l
20000 l

100 ml
250 ml
5000 ml

Art.-Nr.

Bereik

Inhoud

25198

1000 l

10 Stuk

zoetwateraquarium.
• Natuurlijke werking van zeeamandelboombladeren: Bevordert het welzijn, de
vitaliteit en de paarbereidheid.
• Bevordert het welzijn, de vitaliteit en de paarbereidheid. Tannine voorkomt
ziektes.
• Rechtstreeks van de boom geplukt, schoongemaakt, glad gemaakt en in de
zon gedroogd.
• 1 blad/ 50 - 100 l water. Na 1 - 3 weken zijn de werkende stoffen vrijgegeven.
Inhoud: 10 bladeren (van ca. 23 cm).
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Onderhoud > Watervoorbereiding > Watervoorbereidingsmiddel
JBL NanoCatappa

Zeeamandelboombladeren voor kleine zoetwateraquaria

• Voor een natuurgetrouwe verzorging van vissen en ongewervelden in een

Art.-Nr.
25199

Bereik
300 l

Inhoud
10 Stuk

zoetwateraquarium.
• Natuurlijke werking van zeeamandelboombladeren: Bevordert het welzijn, de
vitaliteit en de paarbereidheid.
• Bevordert het welzijn, de vitaliteit en de paarbereidheid. Tannine voorkomt
ziektes.
• Rechtstreeks van de boom geplukt, schoongemaakt, glad gemaakt en in de
zon gedroogd.
• Gebruik: 1 blad/15 - 30 l water. De werkende stoffen zijn na 1- 3 weken
volledig afgegeven.

Onderhoud > Watervoorbereiding > Bacteriënstarter
JBL Denitrol

Art.-Nr.

• Bij nieuwe inrichting, waterwisseling en na visziekten. Voor zoet- en zout-

23061
23062

JBL FilterStart

Art.-Nr.

Bacteriënstarter ten behoeve van aquariumvissen

wateraquaria, waterschildpadden en garnalen.
• Fles goed schudden, benodigde hoeveelheid in doseerdop afmeten en gelijkmatig over het aquarium verdelen
• Levende bacteriën met enzymen voor een snelle afbraak van schadelijke
stoffen.
• Afbraak van visuitwerpselen en andere afvalsoorten door speciale enzymen en
reinigingsbacteriën.
• Toepassing: Bij nieuwe inrichting en ziekte 10 ml op 20 l water. Bij gedeeltelijke waterwisseling: 10 ml/ 300 l water

Bacteriën voor de activering van filters

• Voor het opstarten van filters, bij nieuwe inrichting, waterwisseling en na

25182

Bereik
3000 l
7500 l

Bereik
3l

Inhoud
100 ml
250 ml

Inhoud
10 ml

visziekten voor zoet- en zoutwateraquaria.
• Bij nieuwe filters, na filterreiniging en gebruik van medicijnen
• Voor een snelle kolonisatie van filters: Afbraak van ammonium/ ammoniak en
nitriet door hoogactieve levende bacteriën.
• Voldoende voor 3 l filtermateriaal.
• Gebruik: 10 ml/ 3 l filtermateriaal.

JBL FilterStart Red

Reinigingsbacteriën voor filters in goudvisaquaria

• Voor visvriendelijk water: Bij nieuwe inrichting, waterverversing en na reiniging

van het filter in goudvisaquaria
• Belangrijk na het gebruik van medicijnen om de bacteriële flora weer op te
bouwen
• Verwijderen van problematische stoffen uit aquariumwater: Afbraak van ammoniak/nitriet door actieve reinigingsbacteriën
• Voldoende voor 3 l filtermateriaal.
• Inhoud: 1 verpakking JBL Bacteriënstarter (10 ml) voor goudvisaquaria.
Gebruik: 10 ml/3 l filtermateriaal

JBL FilterBoost

Bacteriën ter optimalisering van de filtercapaciteit

• Bij nieuwe inrichting en na waterwisseling voor zoet- en zoutwateraquaria,

Art.-Nr.
25184

Bereik
3l

Inhoud
10 ml

NOTE!
This product is only available with French/Dutch label.

Art.-Nr.
25185

Bereik
6l

Inhoud
25 g

waterschildpadden en garnalen.
• Voeg het granulaat toe aan het voorfilter of in het eerste deel van het filtermateriaal van uw binnen- of buitenfilter
• Afbraak van slib door reinigende bacterieculturen. Geen verstopping van het
filtermateriaal. Reiniging van het filter nauwelijks nog nodig.
• Met bacteriën geactiveerd granulaat: Voldoende voor een filtervolume van
5 - 6 l.
• Gebruik: 25 g/ 5 - 6 l filtervolume.

JBL NanoStart

Bacteriënstarter voor kleine zoetwateraquaria

• Bij nieuwe inrichting, waterwisseling en ten behoeve van een bacteriënstart na

Art.-Nr.
23110

Bereik
40 l

Inhoud
15 ml

visziekte voor kleine zoetwateraquaria.
• Bij nieuwe filters, na filterreiniging en gebruik van medicijnen
• Belangrijke hulp bij effectief filteren: Afbraak van giftig ammoniak en nitriet
door hoogactieve levende bacteriën.
• Inhoud in een ingericht aquarium gieten. Filter aanzetten. Aanbeveling: Wekelijkse waterwisseling van 30%.
• Gebruik: 15 ml/ 60 l aquariumwater.

JBL StartKit

Volledige watervoorbereiding voor zoetwateraquaria

• Watervoorbereider aan het aquariumwater toevoegen. Na 15 minuten bacteriënstarter toevoegen. Vervolgens vissen inzetten.

• Watervoorbereider verwijdert schadelijke stoffen uit het leidingwater en bacteriënstarter voegt nuttige bacteriën toe.

• Zonder bacteriënstarter komt het tot een ophoping van giftig ammoniak en
nitriet.

• Ideaal voor zoetwateraquaria met vissen, garnalen en waterschildpadden
• Bevat: 1 x 15ml watervoorbereider, JBL Biotopol, en 1 x 15ml bacteriënstarter,
JBL Denitrol, voor 10-60 l aquariumwater
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Art.-Nr.

Inhoud

23010

2 x 15 ml

Onderhoud > Watervoorbereiding > Leefruimte: zoutwater
JBL CalciuMarin

Calciumsupplement voor zoutwateraquaria 500 g

• Voor een gezonde en krachtige koralengroei in zoutwateraquaria: Aanvulling

Art.-Nr.

Inhoud

24910

500 g

van calcium, strontium en carbonaathardheid.
• Comp. 1 aan het water toevoegen (in de stroming), 10 min. wachten, comp. 2
toevoegen. Of vooraf in een open vat mengen
• Aanvulling van calcium, strontium en de carbonaathardheid door het toevoegen
van twee componenten.
• Reactie na de inzet van twee componenten: Ontstaan van calcium-hydrogeencarbonaat, natriumchloride, strontium complex.
• 1 zakje component 1 en 1 zakje component 2 (poedervorm) voor zoutwateraquaria

JBL MagnesiuMarin

Art.-Nr.

Inhoud

• Voor de professionele verzorging van rifaquaria en in het bijzonder van fraaie

24911
24912

500 ml
5000 ml

Magnesiumsupplement voor zoutwateraquaria
rode kalkalgen en krachtige koralen.

• Vloeibaar magnesiumsupplement - Een magnesiumgehalte tussen de 1200 en
1400 mg/l dient te zijn ingesteld.

• Dosering: Toevoegen van het vloeibare magnesiumsupplement op een plaats
waar in het aquarium een sterke stroming staat.

• Gehalte controleren met: JBL Test Set Ca/Mg (niet inbegrepen).
• Gebruik: 50 ml verhogen om 50 mg/ l in 50 l.

JBL TraceMarin 1

Art.-Nr.

Bereik

Inhoud

• Professionele verzorging van rifaquaria: Strontium supplement met barium en

24914
24934

7000 l
70000 l

500 ml
5000 ml

JBL TraceMarin 2

Art.-Nr.

Bereik

Inhoud

• Professionele verzorging van rifaquaria: Jodium supplement met fluor, boor en

24915
24935

7000 l
70000 l

500 ml
5000 ml

JBL TraceMarin 3

Art.-Nr.

Bereik

Inhoud

• Professionele verzorging van rifaquaria: 8 elementen, o.a. mangaan, zink, ijzer,

24916
24936

7000 l
70000 l

500 ml
5000 ml

100 ml
250 ml

Geconcentreerd strontium voor zoutwateraquaria
kobalt

• Voor een gezonde en krachtige groei van alle organismen in het zoutwateraquarium

• Eenvoudige, effectieve dosering van strontium, barium en kobalt als vloeibaar
preparaat. Dosis in de stroming verdelen

• Optimaal in samenwerking met: JBL Trace Marin 2 & 3
• Dosering: Wekelijks 7 ml/100 l

Supplement jodium, fluor, boor en chroom voor aquaria

chroom
• Voor een gezonde en krachtige groei van alle organismen in het zoutwateraquarium
• Gebruik: Eenvoudige, effectieve dosering van jodium,, fluor, boor en chroom.
Dosis in de stroming verdelen
• Optimaal in samenwerking met: JBL Trace Marin 1 & 3
• Dosering: Wekelijks 7 ml/100 l

Geconcentreerde sporenelementen voor zoutwateraquaria

nikkel, molybdeen, vanadium & rubidium
• Voor een gezonde en krachtige groei van alle organismen in het zoutwateraquarium
• Gebruik: Eenvoudige, zeer effectieve dosering van 16 aanvullende sporenelementen. Dosis in de stroming verdelen
• Optimaal in samenwerking met: JBL Trace Marin 1 & 2
• Dosering: Wekelijks 7 ml/100 l

Onderhoud > Watervoorbereiding > Probleemoplosser
JBL Detoxol

Art.-Nr.

• Verwijdert DIRECT giftige stoffen zoals ammoniak (NH3), nitriet (NO2), chloor en

25156
25157

40-120 l
60-200 l

JBL PhosEx rapid

Art.-Nr.

Bereik

• Onttrekt de algen hun voedingsbodem van fosfaat. Voor waterschildpadden,

25194
25195

Directe ontgifter voor gezond aquariumwater

NIEUW

chlooramine in zoet en zout water.
• Extreem snelle werking: Al na 10 minuten zijn de giftige stoffen aantoonbaar
geneutraliseerd.
• Door het verwijderen van ammonium wordt nitriet en nitrietvorming gereduceerd. Bindt zware metalen zoals koper en lood
• 10 ml voor 40 l water. Zeer hoge bindingscapaciteit: 10 ml is voldoende om 30
mg ammonium en 2 mg chloor te binden
• Inhoud: 1 fles JBL Detoxol incl. doseerdop voor een eenvoudige, nauwkeurige
dosering

Fosfaatverwijderaar voor zoetwateraquaria
zoetwater- en garnalenaquaria.

400 l
1000 l

Inhoud
100 ml
250 ml

• Effectieve noodmaatregel: Vloeibaar ijzerpreparaat voor het verlagen van te
hoge fosfaatwaarden.

• Verwijdert fosfaat. Voorkomt algenvorming. Zuivert troebel aquariumwater.
• Zo werkt het: IJzerpreparaat bindt in water opgelost fosfaat. De werking is
zichtbaar door een bruine verkleuring. 2-24h

• Gebruik: 10 ml/ 40 l water bij >2,4 mg/l fosfaat. Voorbeeld: 60 l aquarium
= 15 ml.
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Onderhoud > Watervoorbereiding > Probleemoplosser
JBL Clynol

Waterzuiveraar voor reinigen en zuiveren

• Waterzuiveraar op natuurlijke basis. Reinigt en zuivert aquariumwater. Voor

zoet- & zoutwater en waterschildpadden.
• Reinigt en zuivert. Bestrijdt verkleuringen en vertroebelingen. Bindt zware
metalen, ammonium, proteïne en geurtjes.
• Gezond water, gezonde vissen: Bevordert het welzijn van de aquariumbewoners.
• Kristalhelder water binnen 24 uur na een aanvankelijke vertroebeling die
aantoont dat JBL Clynol werkt.
• Gebruik: 10 ml/ 40 l water. Voorbeeld: 60 l aquarium: 15 ml. Bij ernstige
problemen: 10 ml/ 40 l.

Art.-Nr.
25190
25191
25192

JBL Clearol

Art.-Nr.

• Zorgt voor kristalhelder water in zoetwateraquaria en voor waterschildpadden.
• Bestrijdt microfijne vertroebelingen die niet door het filter worden verwijdert.

23031
23032
23033

Watervoorbereider voor kristalhelder water
Tegen witte en groene vertroebelingen.

• Vertroebelende stoffen zinken naar de bodem en kunnen opgezogen worden of

Bereik
400 l
1000 l
2000 l

Bereik
400 l
1000 l
2000 l

Inhoud
100 ml
250 ml
500 ml

Inhoud
100 ml
250 ml
500 ml

worden door het filter verwijdert.

• Filter vaker reinigen om opgenomen vertroebelende stoffen te verwijderen.
Inzet: Bij pH-waarde > 6 en KH-waarde >5° dKH.

• Toepassing: 10 ml/40 l water.

JBL pH-Minus

Art.-Nr.

• Voor vis- en plantenvriendelijk aquariumwater in zoetwateraquaria. Tevens voor

23046
23047

Watervoorbereider t.b.v. het verlagen van de pH-waarde
waterschildpadden en garnalen.

Bereik
400 l
1000 l

Inhoud
100 ml
250 ml

• Snelle daling van de pH-waarde door een natuurlijk eikenextract. Fosfaatvrij.
• Optimale pH-waarde: Rond 7 (neutraal bereik). Tip: De carbonaathardheid moet
minimaal 4 °dKH zijn.

• Gebruik bij pH waarde >8: 10 ml/ 40 l water. Bij pH-waarde 7-8: 10 ml/ 80 l
water. Bij pH-waarde < 7: niet gebruiken.

• Gebruik: 10ml/ 40 l water.

JBL pH-Plus

Art.-Nr.

• Voor het aanpassen van de pH-waarde aan de behoeften van vissen en onge-

23056
23057

JBL NanoCrusta

Art.-Nr.

Watervoorbereider t.b.v. het verhogen van de pH-waarde

wervelden in zoet- en zoutwateraquaria.
• Snelle verhoging van de pH-waarde en stabilisering door verhoging van de
carbonaathardheid.
• Naar wens meerdere malen doseren om de KH naar de gewenste waarde te
brengen. Maximale verhoging van de pH naar 8,5.
• Instelling van de KH op de natuurlijke zeewaarde van 7-12°d KH en hierdoor
instelling van de benodigde pH van 8,0-8,4.
• Gebruik: 10 ml/ 40 l water. Levert een stijging van ca. 1° dKH op.

Verzorgend middel voor kreeften

• Voor ongewervelen in zoetwateraquaria: Bij nieuwe inrichting en waterwisseling

23107

Bereik
400 l
1000 l

Bereik
700 l

Inhoud
100 ml
250 ml

Inhoud
15 ml

voor garnalen en dwergkreeften.
• Reinigt en zuivert op natuurlijke wijze: Zorgt voor kristalhelder, natuurlijk
aquariumwater.
• Bevordert het welzijn van en een gezonde vervelling bij kreeften en garnalen
door het kleimineraal montmorilloniet.
• Volle kleurenpracht: Bevordert een heldere kleurvorming bij garnalen.
• 1 fles watervoorbereider voor nano-aquaria, 15 ml. Gebruik voor max. 700 l:
Wekelijks 1 druppel per 2 l water.

JBL Aquadur

Watervoorbereider met hardheid verhogend zout

• Voor water dat geschikt is voor vissen, ongewervelden en planten: Creëert

Art.-Nr.
24902

Bereik
3000 l

Inhoud
250 g

ideale waterwaarden voor zoetwateraquaria
• Constante waterwaarden: Vakkundige verhoging van de carbonaathardheid en
stabilisering van de pH-waarde.
• Gezond water, gezonde vissen: Beschermt de vissen tegen een mineralentekort
door een mineraalzoutmengsel
• Optimale dosering door middel van de bijgevoegde maatlepel. Verhoogt ca.
3000 l met 1° KH en1,6° GH
• Gebruik: 1 meetlepel (18,75 g)/100 l water resulteert in een verhoging van ca.
2,5 ° dKH

Aquadur Malawi/Tanganjika i

Hardheid verhogend zout voor Malawi/Tanganjika aquaria

• Voor het creëren van de ideale waterwaarden voor aquariumbewoners uit het

meer van Malawi en Tanganjika
• Natuurgetrouwe waterwaarden: Door de toevoeging verhoogd de KH zich
sterker dan de GH
• Bevordert welzijn, gezondheid en paarbereidheid bij cichliden. Verhoogt het
aantal uitkomende jonge vissen
• Optimale dosering door bijgevoegde maatlepel. 250 g mineraalzout voor 800 l
Malawi- of 300 l Tanganjikawater
• 1 dosis van mineraalzout voor Malawi of Tanganjika aquaria - 250 gr met
doseerlepel
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Art.-Nr.
24903

Bereik
800 l

Inhoud
250 g

Onderhoud > Watervoorbereiding > Probleemoplosser
JBL OxyTabs

Zuurstoftabletten voor zoetwateraquaria

• Voor een gezond zuurstofgehalte in aquariumwater voor zoetwatervissen en

Art.-Nr.
20080

Bereik
500 l

Inhoud
50 Tabl.

garnalen.
• Tablet in het water doen. 1 tablet per week is geschikt voor 10 l water. Voor
vistransport van max. 8 uur.
• Optimaal voor vistransport van max. 8 uur.
• Let op! Zuurstoftabletten zijn geen vervanging voor een correcte ventilatie van
het water.
• Gebruik: 1 tablet/ 10 l water.

Onderhoud > Algenbestrijding
JBL Algol

Watervoorbereider t.b.v. algenbestrijding

• Voor fraaie zoetwateraquaria: Bestrijdt snel en effectief alle algensoorten
• Bij correct gebruikt niet schadelijk voor vissen en micro-organismen
• Kristalhelder water. Tegen alle algensoorten
• Gedurende toepassing middels beluchting voor voldoende zuurstof zorgen
• Toepassing: 10 ml/40 l water.

Art.-Nr.
23022
23023

Bereik
400 l
1000 l

Inhoud
100 ml
250 ml

Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik altijd het
etiket en de productinformatie!

Onderhoud > Ziekte & Ongedierte > Geneesmiddelen
JBL Punktol Plus 125

Geneesmiddel tegen witte stipziekte voor 125 l

• Tegen witte stipziekte en andere ectoparasieten
• Bij parasieten voor zoet- en zoutwatervissen. Beperkt te gebruiken voor

Art.-Nr.
10065

Bereik
1000 l

Inhoud
100 ml

ongewervelde aquariumbewoners.

• Wegens de levenscyclus van de verwekker meerdere malen doseren. Verwekker laat de vis los en zinkt naar de bodem.

• JBL Online Hospital: toegang tot het herkennen van visziektes
• Voor max. 1000 l. Gebruik: 10 ml/100 l aquariumwater. Dosering: ca. 15
dagen lang om de 2 dagen (totaal 8 doseringen)

*Betreffende risico’s en bijwerkingen lees de bijsluiter
of vraag uw dierenarts of apotheker.

JBL Punktol Plus 250

Geneesmiddel tegen witte stipziekte voor 250 l

• Tegen witte stipziekte en andere ectoparasieten
• Bij parasieten voor zoet- en zoutwatervissen. Beperkt te gebruiken voor

Art.-Nr.
10066

Bereik
2000 l

Inhoud
100 ml

ongewervelde aquariumbewoners.

• Wegens de levenscyclus van de verwekker meerdere malen doseren. Verwekker laat de vis los en zinkt naar de bodem.

• JBL Online Hospital: toegang tot het herkennen van visziektes
• Voor 2.000 l water. Voor 250 l bij een complete behandeling. Gebruik: 5
ml/100 l aquariumwater ca. 15 dagen om de 2 dg

*Betreffende risico’s en bijwerkingen lees de bijsluiter
of vraag uw dierenarts of apotheker.

JBL Punktol Plus 1500

Geneesmiddel tegen witte stipziekte voor 1500 l

• Tegen witte stipziekte en andere ectoparasieten
• Bij parasieten voor zoet- en zoutwatervissen. Beperkt te gebruiken voor

Art.-Nr.

Bereik

10068

12500 l

Inhoud
50 ml

ongewervelde aquariumbewoners.

• Wegens de levenscyclus van de verwekker meerdere malen doseren. Verwekker laat de vis los en zinkt naar de bodem.

• JBL Online Hospital: toegang tot het herkennen van visziektes
• Voor max. 12.500 l aquariumwater. Gebruik: 1 druppel/10 l. Dosering: ca. 15
dagen lang om de 2 dagen = 8 doseringen

*Betreffende risico’s en bijwerkingen lees de bijsluiter
of vraag uw dierenarts of apotheker.

JBL Oodinol Plus 250

Geneesmiddel tegen fluwelen ziekte bij aquariumvissen

• Tegen alle soorten oodiniumverwekkers.
• Bij parasitaire besmetting van zoet- en zoutwatervissen. Niet geschikt voor

Art.-Nr.
10076

Bereik
1000 l

Inhoud
100 ml

ongewervelden.

• Wegens de levenscyclus van de verwekker meerdere malen doseren. De
ziekteverwekkers laten los en zinken naar de bodem.

• JBL Online Hospital: toegang tot het herkennen van visziektes
• Voor max. 1000 l. Gebruik: 10 ml/ 100 l. Behandelduur: 5 dagen. Op de 1e,
2e, 3e en 5e dag 4x doseren.

*Betreffende risico’s en bijwerkingen lees de bijsluiter
of vraag uw dierenarts of apotheker.

JBL Ektol Fluid Plus 125

Geneesmiddel tegen muil- en vinrot. Voor 125 l

• Tegen muil- en vinrot en andere externe bacteriële infecties
• Tegen bacteriële besmetting van zoetwatervissen
• Problemen met KH, pH, NH3 en NO2 bespoedigen bacteriële infecties en

Art.-Nr.
10078

Bereik
250 l

Inhoud
100 ml

moeten gecontroleerd worden.

• JBL Online Hospital: toegang tot het herkennen van visziektes
• Gebruik: 10 ml/ 25 l
*Betreffende risico's en bijwerkingen lees de bijsluiter
of vraag uw dierenarts of apotheker.
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Onderhoud > Ziekte & Ongedierte > Geneesmiddelen
JBL Ektol fluid Plus 250

Geneesmiddel tegen muil- en vinrol voor 250 l

• Tegen muil- en vinrot en andere externe bacteriële infecties
• Tegen bacteriële besmetting van zoetwatervissen
• Problemen met KH, pH, NH3 en NO2 bespoedigen bacteriële infecties en

Art.-Nr.
10069

Bereik
500 l

Inhoud
100 ml

dienen z.s.m. gecontroleerd te worden

• JBL Online Hospital: toegang tot het herkennen van visziektes
• Gebruik: 10 ml/ 50 l
*Betreffende risico's en bijwerkingen lees de bijsluiter
of vraag uw dierenarts of apotheker.

JBL Fungol Plus 250

Geneesmiddel voor schimmelinfecties bij aquariumvissen

• Tegen schimmelinfecties: Witachtige wattenvorming op lichaam en vinnen.
• Tegen schimmelinfecties bij zoetwatervissen in het aquarium.
• De verschimmeling is vaak een secundaire infectie. De primaire infectie is een

Art.-Nr.
10063

Bereik
750 l

Inhoud
200 ml

huidverwonding of een bacteriële infectie

• JBL Online Hospital: toegang tot het herkennen van visziektes
• Voor max. 750 l. C1: 1e dag 10 ml/ 80 l. Indien noodzakelijk 3e + 5e dag een
zelfde dosis. C2: 7e dag 10 ml/ 80 l.

*Betreffende risico’s en bijwerkingen lees de bijsluiter
of vraag uw dierenarts of apotheker.

JBL Furanol Plus 250

Tegen inwendige en uitwendige bacteriële infecties

• Geneesmiddel met de efficiënte werkende stof nifurpirinol tegen alle soorten

Art.-Nr.
10070

Bereik
500 l

Inhoud
20 Tabl.

bacteriële infecties

• Effectief tegen bacteriën van de geslachten aeromonas, pseudomonas,
columnaris, flexibacter e.a.

• Helpt tevens bij zwerende bulten, kratervormige plaatsen en bloeddoorlopen
huid

• Geschikt voor zoet- en zoutwater
• 20 tabletten voor zoet- en zoutwatervissen. Gebruik:1 tablet/ 25 l water. Tablet
simpelweg in het aquariumwater doen

JBL Ektol bac Plus 250

Geneesmiddel tegen bacteriële infecties

• Tegen aeromonas, pseudomonas, columnaris (flexibacter) en andere bacteriën.
• Tegen bacteriële infecties bij zoetwatervissen.
• Helpt bij bloeddoorlopen plaatsen, bultachtige zweren, uitstekende kieuwdek-

Uitsluitend voor export bestemd!
Medicijnen met de werkstof Nifurpirinol zijn in
Duitsland alleen op recept verkrijgbaar en er mag
geen beeldreclame voor worden gemaakt.

Art.-Nr.
10075

Bereik
500 l

Inhoud
200 ml

sels en versnelde ademhaling.

• JBL Online Hospital: toegang tot het herkennen van visziektes
• Voor max. 500 l. Gebruik: 10 ml resp. 5 ml/ 100 l aquarium. Behandelingsduur: ca. 6 dagen; per dag 6 doseringen.

*Betreffende risico’s en bijwerkingen lees de bijsluiter
of vraag uw dierenarts of apotheker.

JBL Gyrodol Plus 250

Geneesmiddel tegen huid- en kieuwwormen

• Tegen kieuwwormen, huidwormen en lintwormen.
• Voor karperachtigen, baarsachtigen, meervalachtigen en tandkarpers in zoet-

Art.-Nr.
10072

Bereik
500 l

Inhoud
100 ml

en zeewater. Ongeschikt voor ongewervelden.

• Kieuwwormen zijn vaak niet herkenbaar. Een microscopisch onderzoek geeft
uitsluitsel.

• JBL Online Hospital: toegang tot het herkennen van visziektes
• Voor max. 500 l. Gebruik: 10 ml/ 50 l. Blijft ca. 48 uur in het water aanwezig.
Daarna 30% water wisselen.

JBL Aradol Plus 250

Geneesmiddel tegen karperluizen en ankerwormen

• Tegen karperluis, ankerwormen, eenoogkreefjes en pissebedden. Zonder effect

bij temperaturen onder de 18 °C
• Bij parasitaire besmetting voor zoet- en zoutwatervissen. Niet geschikt voor
ongewervelden!
• Het geneesmiddel dood niet de parasieten maar verhindert verdere besmetting.
De ziekteverwekker sterft vervolgens af.
• JBL Online Hospital: toegang tot het herkennen van visziektes
• Voor max. 500 l, bij meermalig gebruik 250 l. Gebruik: 1e + 14e dag: 10
ml/50 l water. 8e dag: 50 % water wisselen.

JBL Nedol Plus 250

Geneesmiddel tegen draad- en haakwormen

• Tegen rondwormen, maden, haakwormen en andere nematoden.
• Getroffen vissen vermageren ondanks correcte voeding. Soms zijn tevens de

*Betreffende risico’s en bijwerkingen lees de bijsluiter
of vraag uw dierenarts of apotheker.

Art.-Nr.
10073

Bereik
500 l

Inhoud
100 ml

*Betreffende risico’s en bijwerkingen lees de bijsluiter
of vraag uw dierenarts of apotheker.

Art.-Nr.
10074

Bereik
750 l

Inhoud
100 ml

uitwerpselen wit wegens darmbeschadiging.

• Haakwormen zijn vaak te herkennen daar zij deels uit de anus van de vis
hangen.

• JBL Online Hospital: toegang tot het herkennen van visziektes
• Gebruik: 10 ml/ 75 l aquariumwater. Duur van de behandeling: Max. 20 dagen
(afhankelijk van de soort worm).

*Betreffende risico’s en bijwerkingen lees de bijsluiter
of vraag uw dierenarts of apotheker.
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Onderhoud > Ziekte & Ongedierte > Geneesmiddelen
JBL Spirohexol Plus 250

Geneesmiddel tegen flagellaten en gatenziekte

• Voor aquariumvissen tegen darmflagellaten uit de geslachten Hexamita (gaten-

Art.-Nr.
10071

Bereik
500 l

Inhoud
100 ml

ziekte), Spironucleus en Protoopalina
• Voor zoet- en zoutwatervissen
• Gatenziekte wordt veroorzaakt door flagellaten en bevordert door een tekort
aan mineralen = Hardheid verhogen
• JBL Online Hospital: toegang tot het herkennen van visziektes
• Voor max. 500 l. Gebruik: 10 ml/50 l. Behandelduur: ca. 8 dagen. Dosering:
1e en 8e dag = 1 - 2 x

*Betreffende risico’s en bijwerkingen lees de bijsluiter
of vraag uw dierenarts of apotheker.

JBL Ektol Cristal

Tonicum tegen stress voor aquariumvissen

• Aanvullend tonicum tegen stress en ten behoeve van de regeneratie van de
slijmvliezen.

• Ondersteunt de regeneratie van het slijmvlies.
• Ondersteunt bij het toedienen van medicijnen. Bevordert stabiliteit bij levend

Art.-Nr.

Bereik

10041
10050
10055

800 l
2400 l
30000 l

Inhoud
80 g
240 g
3000 g

barenden door aanpassing van zoutgehalte.

• JBL Online Hospital: toegang tot het herkennen van visziektes
• Gebruik: 5 g/ 50 l aquarium.
*Betreffende risico’s en bijwerkingen lees de bijsluiter
of vraag uw dierenarts of apotheker.

Onderhoud > Ziekte & Ongedierte > Ongediertevallen
JBL LimCollect

Slakkenval zonder chemicaliën voor aquaria

• Voor het vangen van ongeliefde slakken in het aquarium: Slakkenval zonder

Art.-Nr.

Afmeting

61401

90 mm

Lengte
117 mm

chemicaliën met variabele hoogtegrens.
• Eenvoudig in gebruik: Vul de slakkenval met voer, plaats deze gedurende de
nacht in het aquarium.
• Twee staafjes voor een variabele begrenzing van de hoogte: Tegen onvoorzien
binnengaan van vissen.
• Waterdoorstroming: Geen zuurstoftekort voor per ongeluk binnengekomen
vissen.
• Inhoud: 1 slakkenval zonder chemicaliën, Lim Collect II. Afmeting: 11,7 x 9 cm.

JBL PlaCollect

Platwormenval tegen planaria

• Eenvoudige en effectieve manier om platwormen (planaria) zonder chemische

NIEUW

Art.-Nr.
61455

Inhoud
1 Set

middelen te vangen
• Val voorzien van aas (JBL NovoTab) , met zuignap en snoer scheef boven de
bodem hangen. Volgende dag de val leegmaken
• Praktisch legen van de val: onderste stop en bovenste schroef openen en onder
stromend water afspoelen
• Functioneert zonder gifstoffen in zoet- en zoutwater
• Inhoud: 1 complete platwormenval (13 cm) met transparant snoer en zuignap
voor scheve positionering

Onderhoud > Watertest > TestSets en navullingen
JBL pH 3,0-10,0 Test

Art.-Nr.

Voor

• Eenvoudige en betrouwbare controle van de waterwaarden. Bepalen van de

25342
25343

80 Testen
Navulling

Sneltest voor het bepalen van het zuurgehalte
optimale pH-waarde voor zoet- en zoutwater

• Sneltest: Kunststof cuvet met testwater vullen, reagens toevoegen, waarde op
de kleurenkaart aflezen.

• Gebruik: Bij nieuwe inrichting, dagelijks gedurende een week, daarna 1x per
week.

• Online laboratorium: Regelmatige controle voor een gezond(e) aquarium/ vijver
met natuurgetrouwe verhoudingen.

• Inhoud: 1 navulverpakking voor sneltest, reagens pH 3,0-10,0. Voldoende voor
ca. 80 metingen.

JBL pH 6,0-7,6 test

Art.-Nr.

Voor

• Eenvoudige en betrouwbare controle van de waterwaarden van aquaria.

25346
25347

80 Testen
Navulling

pH test voor zoetwateraquaria met 6,0-7,6
Bepalen van de optimale pH-waarde voor aquaria.

• Comparatorsysteem ter compensatie van de waterverkleuring: Testwater en
reagens in houder en op de kleurenkaart aflezen.

• Gebruik: Bij nieuwe inrichting, dagelijks gedurende een week, daarna 1x per
week.

• Online laboratorium: Regelmatige controle voor een gezond aquarium met
natuurgetrouwe verhoudingen.

• Inhoud: 1 sneltest, pH-test 6,0-7,6 incl. glazen cuvetten, spuit, lepel en
comparatorblok. Voor ca. 80 metingen.

JBL pH 7,4-9,0 test

Art.-Nr.

Voor

• Eenvoudige en betrouwbare controle van de waterwaarden van vijvers en

25348
25349

80 Testen
Navulling

pH test voor aquaria en vijvers met 7,4-9,0
aquaria. Bepalen van de optimale pH-waarde

• Comparatorsysteem ter compensatie van de waterverkleuring: Testwater en
reagens in houder en op de kleurenkaart aflezen.

• Gebruik: Bij nieuwe inrichting, dagelijks gedurende een week, daarna 1x per
week.

• Online laboratorium: Regelmatige controle voor een gezond(e) aquarium/ vijver
met natuurgetrouwe verhoudingen.

• Inhoud: 1 sneltest, pH Test 7,4-9,0 incl. glazen cuvetten, spuit, doseerlepel en
comparatorblok. Voor ca. 80 metingen.
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Onderhoud > Watertest > TestSets en navullingen
JBL GH Test

Art.-Nr.

• Eenvoudige en betrouwbare controle van waterwaarden. Bepaling van de

25350
25351

JBL KH Test

Art.-Nr.

• Betrouwbare controle van de waterwaarden. Bepaling van de optimale carbo-

25360
25361

Sneltest voor het bepalen van de gezamenlijke hardheid

optimale GH voor vijvers en zoetwateraquaria.
• Kleuromslagtest: Reagens druppelsgewijs toevoegen tot de kleur van rood naar
groen omslaat. Het aantal druppels = GH.
• Gebruik: Bij nieuwe inrichting 1x per week.
• Online laboratorium: Regelmatige controle voor een gezond(e) aquarium/ vijver
met natuurgetrouwe verhoudingen.
• Inhoud: 1 sneltest, GH test, incl. reagens en kunststof cuvet. Navullende
reagens afzonderlijk verkrijgbaar.

Sneltest t.b.v. het bepalen van de carbonaathardheid
naathardheid voor vijvers, zoet- en zoutwater.

Navulling

Navulling

• Kleuromslagtest: Reagens druppelsgewijs toevoegen tot de kleur van blauw
naar geel omslaat. Het aantal druppels = KH.

• Gebruik: Bij nieuwe inrichting 1x per week.
• Online laboratorium: Regelmatige controle voor een gezond(e) aquarium/ vijver
met natuurgetrouwe verhoudingen.

• Inhoud: 1 sneltest, KH Test, incl. reagens en kunststof cuvet. Navullende
reagens afzonderlijk verkrijgbaar.

JBL O2 zuurstoftest NIEUWE FORMULE

Art.-Nr.

• Voor vijvers, zoet- en zoutwateraquaria. Geeft aan of het O2-gehalte moeten

25374

• Snelle test voor ventilatiecontrole : Reagentia toevoegen, waarde van het

25373

JBL CO2-pH Permanente TestSet

Art.-Nr.

Voor

• Permanente rechtstreekse meting van de optimale pH-waarde en het kooldio-

25453
25393

9-12 Mon
Navulling

JBL CO₂ Direct TestSet

Art.-Nr.

Voor

• Eenvoudige en betrouwbare controle van de waterwaarden. Bepaling van het

25416
25417

Sneltest voor het bepalen van het zuurstofgehalte
worden verhoogd

NIEUW

Voor
ca. 40
Testen
Navulling

monster aflezen op de kleurenkaart
• Toepassing: Bij nieuwe inrichting 1x per week en bij zuurstoftekort. Heldere
kleurweergave geel naar wijnrood
• JBL online laboratorium op JBL homepage: Testresultaten invoeren en direct
een gratis analyse van uw waarden ontvangen
• Inhoud: 1 snelle zuurstoftest voor ca. 50 metingen incl. 3 reagentia, een glazen
cuvet en een kleurenkaart

Langdurige test t.b.v. het zuur-/kooldioxidegehalte.
xidegehalte in aquaria

• Permanente test t.b.v. de mestcontrole: Met zuignappen in het aquarium
bevestigen. Vergelijken met kleurenschaal.

NIEUW

• Geeft de pH-waarde (6,4 - 7,8) en het CO2-gehalte aan.
• Online laboratorium: Regelmatige controle voor een gezond aquarium met
natuurgetrouwe verhoudingen.

• Inhoud: 1 permanente test, TestSet CO2 Permanent incl. test, reagentia en
kleurenkaart.

Sneltest voor het bepalen van het kooldioxidegehalte
optimale CO2-gehalte in zoetwateraquaria.

Navulling

• cuvet met water vullen, reagens druppelsgewijs toevoegen tot stabiele roze
kleur. Aantal druppels x2 = CO2-gehalte

• Gebruik bij slechte of niet groeiende planten en vissterfte: 1 x per week
• Online laboratorium: Regelmatige controle voor een gezond aquarium met
natuurgetrouwe verhoudingen.

• Inhoud: 1 sneltest, CO2 Direct Testset incl. reagentia, kunststof cuvet en
kleurenkaart.

JBL Cu Kopertest

Art.-Nr.

Voor

• Betrouwbare controle van de waterwaarden. Bepaling van koperwaarde in

25404
25405

50 Testen
Navulling

JBL Fe IJzertest

Art.-Nr.

Voor

• Eenvoudige controle van de waterwaarden. Bepaling van de optimale ijzerwaar-

25390
25391

50 Testen
Navulling

Sneltest voor het bepalen van het kopergehalte
aquaria en vijvers (controle v zware metalen)

• Comparator houdt rekening met de eigen kleur van water: cuvet vullen,
reagens aan cuvet 1 toevoegen, waarde aflezen

• Gebruik: bij nieuwe inrichting, bij sterfte van vissen of ongewervelden en bij het
doseren van koperhoudende geneesmiddelen

• Online laboratorium: kosteloze analyse en aanbevelingen met betrekking tot de
door u gemeten waterwaarden

• Inhoud: 1 sneltest, Cu kopertest, incl. glazen cuvetten, spuit en comparatorblok. Voor ca. 50 metingen.

Sneltest voor het bepalen van het ijzergehalte

de in water t.b.v. de mestcontrole.
• Comparatorsysteem: 2 cuvetten met water vullen, reagens aan 1 cuvet toevoegen, kleurwaarde op de kleurenkaart aflezen
• Gebruik: 1x na nieuwe inrichting en daarna wekelijks. Bij problemen met de
plantengroei of groene algen
• Online laboratorium: kosteloze analyse en aanbevelingen met betrekking tot de
door u gemeten waterwaarden
• Inhoud: 1 sneltest, IJzertest Fe, incl. glazen cuvetten, spuit en comparatorblok.
Voldoende voor ca. 50 metingen.

150

Onderhoud > Watertest > TestSets en navullingen
JBL Silicaattest SiO₂

Art.-Nr.

Voor

• Eenvoudige en betrouwbare controle van de waterwaarden. Bepaling van het

25353
25354

50 Testen
Navulling

JBL NH₄ Ammoniumtest

Art.-Nr.

Voor

• Controle van het biologische evenwicht (bacteriële activiteit) in zoet- en

25365
25366

50 Testen
Navulling

Snelle test voor het bepalen van het silicaatgehalte

zuurgehalte bij algenproblemen in aquaria
• Comparator houdt rekening met de eigen kleur van water: cuvet vullen,
reagens aan cuvet 1 toevoegen, waarde aflezen
• Dosering: bij nieuwe inrichting, bij controle van leidingwater en bij problemen
met kiezelalgen
• Online laboratorium: kosteloze analyse en aanbevelingen met betrekking tot de
door u gemeten waterwaarden
• Inhoud: 1 snelle test, Silicaattest SiO2 incl. glazen cuvetten, lepel, spuit en
comparatorblok. Voor ca. 50 metingen.

Sneltest voor bepaling van ammonium-/ammoniakgehalte
zoutwater

• Comparator houdt rekening met de eigen kleur van water: cuvet vullen,
reagens aan cuvet 1 toevoegen, waarde aflezen

• Gebruik: bij nieuwe inrichting zoetwater: 1x per dag. Bij nieuwe inrichting
zoutwater: 1x per week

• Online laboratorium: kosteloze analyse en aanbevelingen met betrekking tot de
door u gemeten waterwaarden

• Inhoud: 1 sneltest, Ammonium Test NH4, incl. glazen cuvetten, spuit en
comparatorblok. Voldoende voor ca. 50 metingen.

JBL NO₂ Nitriettest

Art.-Nr.

Voor

• Controle van het biologische evenwicht (bacteriële activiteit) in zoet- en

25370
25371

50 Testen
Navulling

Sneltest voor het bepalen van het nitrietgehalte
zoutwater

• Comparator houdt rekening met de eigen kleur van water: cuvet vullen,
reagens aan cuvet 1 toevoegen, waarde aflezen

• Gebruik: Bij nieuwe inrichting zoetwater: 3 weken lang dagelijks. Bij nieuwe
inrichting zoutwater: 1x per week.

• Online laboratorium: kosteloze analyse en aanbevelingen met betrekking tot de
door u gemeten waterwaarden

• Inhoud: 1 sneltest, Nitriet Test NO2, incl. glazen cuvetten, spuit en comparatorblok. Voor ca. 50 metingen.

JBL NO₃ Nitraattest

Art.-Nr.

Voor

• Bepaling van de optimale nitraatwaarde voor een optimale plantengroei of het

25375
25376

50 Testen
Navulling

Sneltest voor het bepalen van het nitraatgehalte
achterhalen van de mogelijke algenoorzaak

• Comparator houdt rekening met de eigen kleur van water: cuvet vullen,
reagens aan cuvet 1 toevoegen, waarde aflezen

• Gebruik: bij nieuwe inrichting zoetwater: 1x per week. Bij nieuwe inrichting
zoutwater: 1x per week

• Online laboratorium: kosteloze analyse en aanbevelingen met betrekking tot de
door u gemeten waterwaarden

• Inhoud: 1 sneltest, Nitraat Test NO3, incl. glazen cuvetten, spuit, lepel en
comparatorblok. Voor ca. 50 metingen.

JBL PO₄ Fosfaattest sensitief

Art.-Nr.

Voor

• Bepaling van de optimale fosfaatwaarde in aquaria en vijvers voor een optimale

25408
25409

50 Testen
Navulling

Sneltest voor het bepalen van het fosfaatgehalte
plantengroei of mogelijk algenoorzaak

• Comparator houdt rekening met de eigen kleur van water: cuvet vullen,
reagens aan cuvet 1 toevoegen, waarde aflezen

• Gebruik: bij nieuwe zoet- en zoutwaterinrichting 1x per week. Tevens bij
algenproblemen en leidingwatercontrole

• Online laboratorium: kosteloze analyse en aanbevelingen met betrekking tot de
door u gemeten waterwaarden

• Inhoud: 1 sneltest PO4 incl. reagentia, glazen cuvetten, spuit, lepel en comparatorblok. Voldoende voor ca. 50 metingen.

JBL K Kalium TestSet

Art.-Nr.

Voor

• Voor een perfecte groei van uw aquariumplanten: bepaling van de optimale

25411
25412

25 Testen
Navulling

JBL Mg Magnesium TestSet Zoetwater

Art.-Nr.

Voor

• Voor een perfecte plantengroei: bepaling van de optimale magnesiumwaarde

25414
25415

60 Testen
Navulling

Sneltest voor het bepalen van het kaliumgehalte
kaliumwaarde ten behoeve van mestcontrole

• Sneltest: Troebel testwater in de glazen cuvet gieten tot het daaronder liggende
kruis niet meer te zien is = K in mg/l.

• Gebruik: voor het verkrijgen van een optimaal kaliumgehalte ten behoeve van
een perfecte plantengroei

• Online laboratorium: kosteloze analyse en aanbevelingen met betrekking tot de
door u gemeten waterwaarden

• Inhoud: 1 sneltest K Kalium incl. reagentia, speciale glazen cuvet, spuit en
maatlepel. Voldoende voor ca. 25 metingen.

Sneltest voor het bepalen van het magnesiumgehalte

ter controle van de bemesting in zoetwater
• Comparator houdt rekening met de eigen kleur van water: cuvet vullen,
reagens aan cuvet 1 toevoegen, waarde aflezen
• gebruik: voor het verkrijgen van een optimaal Mg-gehalte ten behoeve van een
perfecte plantengroei
• Online laboratorium: kosteloze analyse en aanbevelingen met betrekking tot de
door u gemeten waterwaarden
• Inhoud: 1 sneltest Mg Magnesium incl. reagentia, glazen cuvetten, spuit en
comparatorblok. Voor ca. 60 metingen.
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Onderhoud > Watertest > TestSets & Refills Zeewater
JBL Calcium Test

Art.-Nr.

• Eenvoudige en zekere controle van de waterwaarden. Bepaling van de optimale

25400
25401

JBL Magnesium/ Calcium Test

Art.-Nr.

• Eenvoudige en betrouwbare controle van waterwaarden. Bepaling van de

25402
25403

Sneltest t.b.v. de bepaling van het calciumgehalte

calciumwaarde voor schitterende koraalgroei.
• Kunststof cuvet met testwater vullen, reagentia toevoegen, druppels tellen tot
kleuromslag. Aantal druppels x 20 = Ca
• Reikwijdte: het aantal metingen hangt af van de hoogte van het calciumgehalte
• Online laboratorium: kosteloze analyse en aanbevelingen met betrekking tot de
door u gemeten waterwaarden
• Inhoud: 1 sneltest Ca Calcium TestSet, incl. 3 reagentia, kunststof cuvet, spuit
en doseerlepel.

Sneltest voor bepalen van magnesium-/calciumgehalte
magnesium- & calciumwaarde t.b.v. de koralengroei

Navulling

Navulling

• Eenvoudig in gebruik: magnesium- en calciumtest uitvoeren. Het resultaat van
Ca aftrekken van Mg = Mg gehalte

• Reikwijdte: het aantal metingen hangt af van de hoogte van het calcium- &
magnesiumgehalte

• Online laboratorium: kosteloze analyse en aanbevelingen met betrekking tot de
door u gemeten waterwaarden

• Inhoud: 1 testset Magnesium, 1 testset Calcium, incl. reagentia, kunststof
cuvetten, spuit en doseerlepel

Onderhoud > Watertest > Testkoffer
JBL Test Combi Set Plus Fe

Testkoffer met de belangrijkste watertesten incl ijzer

• Bepalen van: pH-waarde, , carbonaathardheid, ijzer, nitriet, nitraat en CO2

Art.-Nr.

Inhoud

25500

6 Testsets

(berekening via tabel)

• Eenvoudig in gebruik: Spuit voor een nauwkeurige hoeveelheid water, uitvoerige gebruiksaanwijzing

• Laboratorium comparatorsysteem voor vergelijken van waterverkleuring,
analyseprotocol, probleemoplossingen, CO2-tabel

• Kindveilige reagensflessen, waterdichte kunststof koffer, hervulbare set
• Inhoud: 1 testkoffer voor beplante aquaria incl. reagentia, cuvetten, spuit, lepel,
comparatorblok en kleurenkaarten

JBL Test CombiSet Plus NH₄

Art.-Nr.

Inhoud

25510

7 Testsets

JBL Testlab

Art.-Nr.

Inhoud

• pH waarde (3 zones), KH, GH, fosfaat, nitriet, nitraat, ijzer, koper, silicaat,

25502

13 Testsets

JBL Testlab ProScape

Art.-Nr.

Inhoud

25511

9 Testsets

JBL Testlab Marin

Art.-Nr.

Inhoud

• Eenvoudige controle van de waterwaarden in zoutwateraquaria: pH, KH, Ca,

25503

11 Testsets

Testkoffer met de belangrijkste watertesten incl. NH4

• Eenvoudige en betrouwbare controle van: pH-waarde, carbonaathardheid,
nitriet, nitraat, ammonium en CO2 via tabel

• Eenvoudig in gebruik: Spuit voor een nauwkeurige hoeveelheid water, uitvoerige gebruiksaanwijzing

• Laboratorium comparatorsysteem voor vergelijken van waterverkleuring,
analyseprotocol, probleemoplossingen, CO2-tabel

• Kindveilige reagensflessen, waterdichte kunststof koffer, hervulbare set
• Inhoud: 1 testkoffer voor zoetwateraquaria incl. reagentia, cuvetten, spuit, lepel
en comparatorblok

Testkoffer met 13 testen voor een zoetwateranalyse testlab
zuurstof en ammonium, CO2 via tabel
• Reagentia aan het watermonster toevoegen, vergelijken met kleurenkaart,
waarde aflezen en conform scala beoordelen
• Laboratorium comparatorsysteem voor vergelijken van waterverkleuring,
analyseprotocol, probleemoplossingen, CO2-tabel
• Kindveilige reagensflessen, waterdichte kunststof koffer, hervulbare set
• Inhoud: 1 testkoffer voor zoetwateraquaria incl. cuvetten, spuiten, lepel,
thermometer en comparatorblok

Testkoffer voor wateranalyses in plantenaquaria

• Eenvoudige controle van waterwaarden: pH, KH, CO2direct, ijzer, magnesium

zoetwater, kalium, fosfaat, silicaat & nitraat
• Reagentia aan het watermonster toevoegen, vergelijken met kleurenkaart,
waarde aflezen en conform scala beoordelen
• Laboratorium comparatorsysteem ter compensatie voor de water-eigen kleur
met analyseprotocol en probleemoplossingen
• Kindveilige reagensflessen, waterdichte kunststof koffer, hervulbare set
• Inhoud: 1 testkoffer voor beplante aquaria incl. cuvetten, spuiten, doseerlepels,
thermometer en comparatorblok

Professionele testkoffer voor zoutwateranalyse

Mg, Cu, NH4, NO2, NO3, PO4, SiO2 en O2
• Eenvoudig in gebruik: Spuit voor een nauwkeurige hoeveelheid water, uitvoerige gebruiksaanwijzing
• Laboratorium comparatorsysteem ter compensatie voor de water-eigen kleur
met analyseprotocol en probleemoplossingen
• Kindveilige reagensflessen, waterdichte kunststof koffer, hervulbare set
• Inhoud: 1 testkoffer voor het analyseren van zoutwater incl. reagentia, cuvetten, spuiten, thermometer en comparatorblok
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Onderhoud > Watertest > Testkoffer
JBL TestCombi Set Marin

Zoutwater testkoffer voor beginners

• 6 watertesten voor een eenvoudige maar nauwkeurige bepaling van de

Art.-Nr.

Inhoud

25513

6 Testsets

belangrijkste waterwaarden in zoutwater
• Kleurindicator toevoegen en vergelijken met de kleurenkaart of benodigde
aantal druppels tot de kleuromslag tellen
• Bevat een test voor carbonaathardheid, pH-waarde, ammonium, nitriet, nitraat
en fosfaat
• Comparatorsysteem vereenvoudigt het vergelijken van de kleuren en houdt
rekening met de eigen kleur van het water
• Inhoud: 6 watertesten, comparatorblok, 3 cuvetten, spuit, meetlepel, kleurenkaarten, protocolbladen en handleiding

Onderhoud > Watertest > Teststrips
JBL EasyTest 6in1

Teststrips ten behoeve van een snelle watertest

• Teststrips voor 6 belangrijke waterwaarden in 1 minuut: Sneltest voor aquari-

Art.-Nr.

Voor

25339

50 Testen

Art.-Nr.

Inhoud

25420

24 Testen

Art.-Nr.

Inhoud

25421

24 Testen

um-, vijver-, bron- en leidingwater.

• Eenvoudig in gebruik: 2-3 seconden in het water bewegen, eruit halen,
horizontaal laten druppen. Vergelijk na 1 minuut.

• Bepaald: Chloor, zuurgehalte (pH), gezamenlijke hardheid (GH), nitriet (NO2),
nitraat (NO3) en carbonaathardheid (KH).

• Sneltest ten behoeve van een overzicht van de waterverhoudingen - Oriënteringstest van 1 minuut.

• Inhoud: teststrips EasyTest 6 in 1 met kleurscala. Bevat: 50 teststrips.

Onderhoud > Watertest > ProScan
JBL ProScan

Watertest met evaluatie per smartphone

• Wateranalyse en diagnose per smartphone: Eenvoudige controle van de

waarden. GH, KH, pH, NO2, NO3, Cl en CO2-berekening.
• De nieuwe analysegeneratie: App downloaden, strip onderdompelen, op
kleurenkaart leggen, scannen, waarde aflezen.
• Snelle diagnose - nauwkeurige resultaten: Testwaarden in getallen worden
aanvullend geëvalueerd (goed, matig, slecht).
• Compatibel met iPhone en iPad: iOS 7.0 of nieuwer noodzakelijk. Android 4.0
of hoger en camera met autofocus.
• Inhoud: 1 ProScan set incl. 24 wateranalysestrips, 1 kleurenkaart, 1 ProScan
app (gratis download).

JBL ProScan Recharge

Navulling analysestrips voor evaluatie per smartphone

• Wateranalyse en diagnose per smartphone: Eenvoudige controle van de

waarden. GH, KH, pH, NO2, NO3, Cl en CO2-berekening.
• De nieuwe analysegeneratie: App downloaden, strip onderdompelen, op
kleurenkaart leggen, scannen, waarde aflezen.
• Snelle diagnose - nauwkeurige resultaten: Testwaarden in getallen worden
aanvullend geëvalueerd (goed, matig, slecht).
• Compatibel met iPhone en iPad: iOS 5.0 of nieuwer noodzakelijk. Android 4.0
of hoger en camera met autofocus.
• Inhoud: 1 verpakking ProScan recharge, 24 wateranalysestrips.

Onderhoud > Watertest > Toebehoren watertesten
JBL Tray voor cuvetten Cal

Voor stabiele cuvetten tijdens het kalibreren

• De cuvetten voor het kalibreren kunnen in dit platform worden gezet zodat ze

Art.-Nr.

Maat

61504

15x15 cm

niet kunnen omvallen

• Het reliëf in het oppervlakte van het platform geeft duidelijkheid bij het
kalibreren

• De 4e opening is bedoeld voor de elektrode
• Watervaste kunststof
• Dit platform voor cuvetten en een elektrode is bij de JBL ProFlora pH Control
Touch reeds inbegrepen

Onderhoud > Reiniging > Bodemreiniging
JBL AquaEx Set 10-35

Bodemreiniger voor nano-aquaria

• Kleine, maar fijne bodemreiniger voor het afzuigen van afval in kleine aquaria
• Kort aanzuigen, het water stroomt in de emmer. Bodemreiniger in de bodem-

Art.-Nr.

Lengte

Ø

61418

125 mm

35 mm

grond drukken, de zuiging zuigt het van de bodem

• De kleine, hoekige dwarsdoorsnede maakt het mogelijk om ook in de hoeken
te reinigen

• Uitneembare beschermende zeef om te voorkomen dat vissen, garnalen en
planten per vergissing opgezogen worden

• Inhoud: 1 bodemreiniger AquaEx Set. Ø 35 mm, 12,5 cm hoog. Incl. 1,5 m
slang (9/12 mm)
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Onderhoud > Reiniging > Bodemreiniging
JBL AquaEx Set 20-45

Bodemreiniger voor aquaria met een hoogte van 20-45 cm

• Zuigt voer- en plantenresten (molm) van de aquariumbodem. Praktisch: met

Art.-Nr.

Lengte

Ø

61409

330 mm

40 mm

Art.-Nr.

Lengte

Ø

61410

530 mm

40 mm

Art.-Nr.

Lengte

automatische aanzuiging
• Eenvoudige installatie: Bevestiging aan emmer, activering door schudden.
Molmklok in de bodem schuiven
• Automatische zuigrichting, reiniging van moeilijk toegankelijke plaatsen:
Dosering van zuigsterkte, binnendoorsnede 35mm
• Beschermende zeef om te voorkomen dat vissen en planten per vergissing
opgezogen worden
• Inhoud: 1 bodemreiniger AquaEx set. Afmeting: 20 - 45 cm, Ø 40 mm, incl. 2
m slang (12/16 mm), 2 clips en afsluitkraan

JBL AquaEx Set 45-70

Bodemreiniger voor aquaria met een hoogte van 45-70 cm

• Zuigt voer- en plantenresten (molm) van de aquariumbodem. Praktisch: met
automatische aanzuiging

• Eenvoudige installatie: Bevestiging aan emmer, activering door schudden.
Molmklok in de bodem schuiven

• Automatische zuigrichting, reiniging van moeilijk toegankelijke plaatsen:
Dosering van zuigsterkte, binnendoorsnede 35mm

• Beschermende zeef om te voorkomen dat vissen en planten per vergissing
opgezogen worden

• Inhoud: 1 bodemreiniger AquaEx set. Afmeting: 45 - 70 cm, Ø 40 mm, incl. 2
m slang (12/16 mm), 2 clips en afsluitkraan

JBL Aqua In-Out

Waterwisselset met aansluiting voor de waterkraan

• Zuigt voer- en plantenresten (molm) van de aquariumbodem: Met automatische

61430

8m

Ø
12/16 mm

afzuiging bij een waterniveau van 45-70 cm

• Eenvoudige installatie: Bevestiging aan emmer, activering door schudden.
Molmklok in de bodem schuiven

• Automatisch aanzuiging: Geneert zuiging door de waterstraal van de waterkraan (ook wanneer het aquarium lager staat).

• Veilig gebruik: Eenvoudige beëindiging door het sluiten van de kraan. Beschermende zeef tegen het aanzuigen van vissen

• Inhoud: 1 Aqua In/Out. Incl. 8 m slang, molmklok, 2 schroefdraadadapters 22
x 1 en 24 x 1, 1 ClipSafe

JBL Aqua In Out uitbreiding

Slangverlenging voor waterwisselset Aqua

• Niet met emmers slepen, niet met uw mond aanzuigen: Waterwisselset met

Art.-Nr.

Lengte

61431

8m

Art.-Nr.

Afmeting

61376
61377
61378

S
M
L

Art.-Nr.

Afmeting

61370

mini

Ø
12/16 mm

aansluiting voor de waterkraan voor aquaria

• Eenvoudige installatie: Met adapter voor 22 x 1 en 24 x 1 binnenschroefdraad.
Zonder adapter aan ¾ duim slangdraad

• Slangverlenging - Lengte: 8 m, diameter: 12/16 mm.
• Veilig: Inclusief slangkoppeling met klemverschroeving
• Inhoud: 1 slangverlenging voor Aqua In/Out. Lengte: 8 m, Ø 12/16

Onderhoud > Reiniging > Ruiten reinigen
JBL Floaty II

Drijvende magneet voor het reinigen van ruiten

• Eenvoudige en effectieve reiniging van aquariumruiten: reinigingsmagneet met

drijvend intern element.
• Gebruik: Het binnenelement op het water aan de aquariumrand leggen, aan de
buitenzijde door het buitenelement aantrekken
• Comfortabele handhaving: Toegang tot lastig bereikbare plaatsen door uitstekende randen zonder handvat in het water.
• Gepatenteerde JBL randbescherming: Bescherming van de siliconen randen
door schuine zijden.
• Drijvend binnenelement: Geen krassen op de ruit door ingeklemde steentjes
van de aquariumbodem.

JBL Floaty Acryl/ Glas

Drijvende magneet voor het reinigen van acryl ruiten

• Ontdoe uw aquariumruiten (tot 4 mm) comfortabel en krasvrij van buitenaf van

Voor glas
6 mm
10 mm
15 mm

Voor glas
4 mm

vuil en algen met een magnetische reiniger
• Magnetische reiniger van buiten en de tegenpool van binnen vastklemmen.
Ruiten met cirkelvormige bewegingen reinigen
• Gepatenteerde randbeveiliging: Bescherming van silicone naden. Drijvend
binnenelement: Geen krassen door steentjes.
• Comfortabele handhaving: Toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen door
uitstekende rand. Beweegt in water zonder steel.
• Inhoud: 1 drijvende reinigingsmagneet voor ruiten.

JBL Floaty Shark

Drijvende magneet voor het reinigen van dikke ruiten

• Reiniging van aquariumruiten tot max. 20 - 30 mm dikte: Reinigingsmagneet
met drijvend binnenelement.

• Eenvoudig in gebruik: Trek het binnendeel met het buitenste deel aan. Reinigen
met draaiende bewegingen.

• Gepatenteerde randbeveiliging: Bescherming van silicone naden. Drijvend
binnenelement: Geen krassen door steentjes.

• Comfortabele handhaving: Toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen door
uitstekende rand. Beweegt in water zonder steel.

• Inhoud: 1 drijvende reinigingsmagneet voor ruiten (2-delig, intern en extern
deel)
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Art.-Nr.

Voor glas

61374

20-30 mm

Onderhoud > Reiniging > Ruiten reinigen
JBL Floaty Blade

Art.-Nr.

Afmeting

• Reiniging van aquariumruiten van 8 tot 15 mm dikte: Reinigingsmagneet met

61352
61350

L
XL

JBL Blade 2x per Floaty L/XL

Art.-Nr.

Drijvende, ruitenreinigende magneet met lemmet

lemmet en drijvend binnenelement.
• Eenvoudig in gebruik: Trek het binnendeel met het buitenste deel aan. Reinigen
met draaiende bewegingen.
• Gepatenteerde randbeveiliging: Bescherming van silicone naden. Drijvend
binnenelement: Geen krassen door steentjes.
• Comfortabele handhaving: Lastig bereikbare plaatsen, lemmetinzet voor
hardnekkige aanslag, beweegt in water zonder steel
• Inhoud: 1 drijvende reinigingsmagneet voor ruiten.

Vervangende lemmets voor Floaty Blade

• Reiniging van aquariumruiten: Stompe reserve lemmets voor Floaty Blade L en

Voor glas
15 mm
25 mm

Afmeting

61351

67 mm

XL tegen hardnekkige aanslag

• Eenvoudig in gebruik: Trek het binnendeel met het buitenste deel aan. Reinigen
met draaiende bewegingen.

• Geen verwondingsgevaar door stompe lemmets.
• Passend voor Floaty Blade L en XL
• Inhoud: Vervangend lemmet voor Floaty Blade. Bevat 2 lemmets voor Floaty
L/XL

JBL Algenmagneet

Reinigingsmagneet voor aquariumruiten

• Reinigen zonder natte handen: magneetreiniger voor het verwijderen van algen
van uw aquariumruiten.

• Magnetische delen aan de binnen- en buitenzijde van de aquariumruit bevestigen en met draaiende bewegingen reinigen.

Art.-Nr.

Afmeting

61291
61292
61293

S
M
L

Art.-Nr.

Afmeting

61522

80 mm

Art.-Nr.

Afmeting

61520

135 mm

Voor glas
6 mm
10 mm
15 mm

• Comfortabel in gebruik: Stabiele houvast
• Sterke magneten voor goede houvast en snelle reiniging
• Inhoud: 1 ruitenreinigende magneet bestaande uit een extern deel en een
reinigend intern deel.

JBL Aqua-T Handy angle

Hoekige ruitenreiniger met roestvrijstalen lemmet

• Moeiteloze verwijdering van hardnekkige aanslag op uw aquariumruiten: 15°

Lengte
300 mm

gehoekte ruitenreiniger met rvs lemmet
• Comfortabel in gebruik door de 30 cm lange greep. Lemmetbreedte: 7 cm
• Veilig: Beschermende kap voorkomt verwonding. Geen beschadiging van de
siliconen verbindingen van het aquarium.
• Reserve lemmets zijn afzonderlijk verkrijgbaar
• Afmeting: 30 x 8 cm

JBL Aqua-T Handy

Ruitenreiniger met roestvrijstalen lemmet

• Moeiteloze verwijdering van hardnekkige aanslag op het aquariumglas: Ruiten-

Lengte
80 mm

reiniger met roestvrijstalen lemmet
• Comfortabel in het gebruik door de stabiele grip. Lemmetbreedte: 7 cm
• Veilig: Beschermende kap voorkomt verwonding. Geen beschadiging van de
siliconen verbindingen van het aquarium.
• Reserve lemmets zijn afzonderlijk verkrijgbaar
• Afmeting: 8 x 13,5 cm

JBL Vervangmesjes T-Handy

Vervangende lemmets voor Aqua-T Handy

• Toebehoren voor Aqua-T Handy: 5 lemmets voor een moeiteloze verwijdering

Art.-Nr.
61523

Inhoud
5 Delen

van hardnekkige aanslag op aquariumruiten.
• De lemmets zijn eenvoudig, binnen enkele seconden te wisselen.
• Veilig: Dispenser voor nieuwe en oude lemmets.
• Past ook op andere modellen met gelijkwaardige lemmethouder.
• 5 lemmets in een dispenser.

JBL Aqua-T Triumph

Ruitenreiniger met roestvrijstalen lemmet en rubberen
schraper

Art.-Nr.
61521

Afmeting
140 mm

• Verwijdering van aanslag op aquariumruiten: Ruitenreiniger met rvs lemmet en
rubberen schraper (= beschermingskap)

• Comfortabele in gebruik door het brede lemmet: 14 cm
• Veilig: Rubberen schraper dient als beschermende kap. Geen beschadiging van
de siliconen verbindingen in het aquarium

• Reserve lemmets zijn afzonderlijk verkrijgbaar
• Roestvrijstalen lemmet en rubberen schraper
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Onderhoud > Reiniging > Ruiten reinigen
JBL Vervangmesjes T-Triumph

Vervangende lemmets voor Aqua-T Triumph

• Toebehoren voor Aqua-T Triumph: 5 precisie lemmets voor een moeiteloze

Art.-Nr.

Inhoud

61524

5 Delen

verwijdering van hardnekkige aanslag.
• De lemmets zijn eenvoudig, binnen enkele seconden te wisselen.
• Veilig: Precisie lemmets in veiligheidsdoos.
• Past ook op andere modellen met gelijkwaardige lemmethouder.
• 5 lemmets in een veiligheidsdoos.

JBL Blanki

Krasvrije ruitenreiniger voor aquaria

• Kristalheldere aquariumruiten: Zeer efficiënte ruitenreiniger voor het verwijde-

Art.-Nr.

Afmeting

61360

54 mm

Lengte
70 mm

ren van algen en vuil

• Comfortabel in gebruik: staalwolsponsje met praktische handgreep aan de
binnenzijde ronddraaiend bewegen en zo reinigen

• Veilig en optimaal voor kinderen: Chemisch neutraal, roestvrij en zonder
scheermessen.

• Waarschuwing: Niet geschikt voor kunststof ruiten. Bewaar de reinigingspad
zandvrij.

• Inhoud: 1 krasvrije ruitenreiniger voor aquaria

JBL Blanki Set

Krasvrije ruitenreiniger voor aquaria met steel

• Bestrijding van algen, kalk en vervuiling op de aquariumruit binnen enkele

Art.-Nr.

Lengte

61365

45 cm

minuten: krasvrije ruitenreiniger

• Eenvoudig in gebruik: Reiniger met handgreep - moeiteloze verwijdering van de
hardnekkigste algen

• Veilig en optimaal voor kinderen: Chemisch neutraal, roestvrij en zonder
scheermessen.

• Waarschuwing: Niet geschikt voor kunststof ruiten. Bewaar de reinigingspad
zandvrij.

• Inhoud: 1 krasvrije ruitenreiniger voor aquaria met steel (45 cm) en reinigingskussen.

Onderhoud > Reiniging > Sponzen & Doeken
JBL WishWash Aqua
Reinigingsdoek en spons

• Kristalheldere aquarium- en terrariumruiten: Reinigingsdoek en spons ter

Art.-Nr.

Doek

Spons

61526

51x40 cm

10x10 cm

Art.-Nr.

Afmeting

Lengte

61380

90 mm

verwijdering van algen en vuil.

• Eenvoudig in gebruik: Spons voor het verwijderen van vuil aan de binnenzijde,
doek voor het reinigen van de buitenzijde

• Neemt het vuil op, geeft het niet aan het water af
• Bevat geen chemische ingrediënten, doek en spons wassen op max. 60°C.
• Inhoud: 1 set reinigingsdoek en spons. Afmetingen: Spons ca. 100 x 100 x 25
mm, doek ca. 400 x 510 mm

JBL Spongi

Reinigingsspons voor aquaria en terraria

• Schoon aquarium of terrarium: Robuuste spons voor reinigingswerkzaamheden
• Eenvoudig in gebruik: Beweeg de spons over de binnenzijde van de aquari-

115 mm

umruiten

• Grondige reiniging: Spons bevat geen residu
• Neutraal materiaal: Geen afgifte van schadelijke stoffen aan het water
• Afmeting: 11,5 x 9 cm

JBL ProScape Schoonmaakhandschoen
Aquariumhandschoen voor reinigingswerkzaamheden

• Bestrijding van algengroei en aanslag: Aquariumhandschoen met metaaldraden

Art.-Nr.
61379

Inhoud
1 Stuk

voor het reinigen van ruiten en objecten.
• Comfortabel in gebruik: Trek de handschoen aan, reinig door wrijven de
gewenste plaats of het gewenste object.
• Perfecte reiniging van alle hoeken, technische apparaten en pompen en
decoratie. Eenvoudige algenverwijdering.
• Onderhoud van de handschoen: Uitspoelen onder lauwwarm water en zonder
blootstelling aan direct zonlicht drogen
• Inhoud: 1 x aquariumhandschoen

Onderhoud > Reiniging > Toebehoren reiniging
JBL Clean A

Glasreiniger voor de buitenzijde van aquariumruiten

• Schone aquariumruiten: Krachtige glasreiniger met pompsproeikop
• Besproei de ruit met de glasreiniger. Droog met een zachte, pluisvrije doek.
Indien nodig herhalen.

• Verwijdering van de hardnekkigste kalkaanslag.
• Ongevaarlijk voor vissen en planten.
• Reinigt met natuurlijke kracht de buitenzijde van alle aquariumruiten.
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Art.-Nr.
61385

Inhoud
250 ml

Onderhoud > Reiniging > Toebehoren reiniging
JBL Desinfekt

Desinfecterend middel voor aquaria

• Voorkom overdracht van ziekte door vangnetten & desinfecteer nieuwe aquaria

Art.-Nr.

Inhoud

20091

50 g

voor de inrichting
• Gebruik: 20-25 g in10 l water oplossen en de objecten er 10 minuten inleggen. De oplossing blijft een week effectief.
• Krachtige werking tegen bacteriën (bacteriocide), schimmels (fungicide) en
virussen (virucide)
• Niet gebruiken in aquaria en terraria met dieren en planten
• Inhoud: 50 g desinfecteringspoeder met maatlepel op chloorbasis (Chloramin
T) om in ca. 20 l water op te lossen

Biozide veilig toepassen! Voor gebruik altijd eerst
de gebruiksaanwijzing en de productinformatie lezen.

JBL Power Clean

Reinigende oplossing voor reactoren en decoraties

• Grondige reiniging van CO2-reactoren, deco objecten en verwarmingselemen-

Art.-Nr.

Inhoud

63530

500 ml

ten: 500 ml concentraat voor 1000 ml reiniger.

• Verontreinigde objecten overgieten met reinigingsoplossing en een nacht laten
inwerken, vervolgens grondig naspoelen.

• Effectief: Verwijderen van algenresten en penseelalgen. Meervoudig gebruik.
• Eerste reinigingspoging bij deco: Uitproberen op een onopvallende plaats - er
bestaat gevaar voor verkleuring.

• Meervoudig gebruik.

Onderhoud > Plantenbemesting > Basis
JBL Ferropol

Plantenmest voor zoetwateraquaria

• Bodemverzorging voor aquariumplanten: Basisbemesting voor zoetwatera-

quaria.
• Vitale plantengroei, geen tekorten: Belangrijke mineralen door ijzer, kalium en
andere sporenelementen.
• Intensieve bladkleuring door optimale ijzerconcentratie en samenstelling.
• Optimale plantengroei. Bevat geen fosfaat of nitraat. Onschadelijk voor zoetwaterkreefen en garnalen.
• Gebruik: 10 ml/ 40 l water.

JBL Ferropol Navulling

Navulverpakking plantenmest voor zoetwateraquaria

• Bodemverzorging voor aquariumplanten: Basisbemesting voor zoetwatera-

Art.-Nr.

Bereik

Inhoud

23041
23042
23043
20175

400 l
1000 l
2000 l
20000 l

100 ml
250 ml
500 ml
5000 ml

Art.-Nr.

Bereik

Inhoud

23045

2500 l

625 ml

quaria.
• Vitale plantengroei, geen tekorten: Belangrijke mineralen door ijzer, kalium en
andere sporenelementen.
• Intensieve bladkleuring door optimale ijzerconcentratie en samenstelling.
• Optimale plantengroei. Bevat geen fosfaat of nitraat. Onschadelijk voor zoetwaterkreefen en garnalen.
• Gebruik: 10 ml/ 40 l water.

JBL Ferropol 24

Art.-Nr.

Bereik

• Voor de dagelijkse verzorging van prachtige aquariumplanten: Dagelijkse

20180
20181

10000 l
50000 l

JBL FerroTabs

Art.-Nr.

Bereik

Dagelijkse bemesting voor zoetwateraquaria

bemesting voor zoetwateraquaria.
• Optimale, nauwkeurige verzorging met alle belangrijke sporenelementen, die
niet op voorraad kunnen worden bemest.
• Vitale plantengroei, geen tekorten: Optimale verzorging met levensbelangrijke
sporenelementen.
• Een optimale bevordering van de plantengroei betekent minder algenproblemen. Zonder fosfaat en nitraat.
• Gebruik: Dagelijks 1 druppel/ 50 l water.

Plantenmest voor zoetwateraquaria

• Bodemverzorging voor vitale plantengroei: Mesttabletten voor zoetwateraquaria.
• Vitale plantengroei, voorkomt tekorten door mineralen zoals ijzer en kalium en

20200

750 l

Inhoud
10 ml
50 ml

Inhoud
30 Tabl.

andere sporenelementen.

• Optimale, intensieve bladkleuring door de juiste concentratie ijzer.
• Een optimale bevordering van de plantengroei betekent minder algenproblemen. Zonder fosfaat en nitraat.

• Gebruik: 1 tablet op 25 l water. Om de 14 dagen 1 tablet op 50 l water.

JBL Ferropol Root

Mesttabletten voor krachtige plantenwortels

• Geconcentreerd ijzer en mineralendepot in tabletvorm ter ondersteuning van de

Art.-Nr.
20116

Gewicht
14 g

Inhoud
30 stuk

wortelvorming van aquariumplanten

• Maandelijks een tablet diep in de wortelzone in de bodemgrond drukken. 1
tablet / 5-10 stengels

• Bevat stikstof, fosfor, kalium, ijzer, zwavel, mangaan, molybdeen, zink, borium,

NIEUW

kobalt en koper

• Reduceert algen door optimale stimulatie van de plantengroei. Geen waterbelasting, voedingsstoffen blijven in de bodem

• Inhoud: 30 mesttabletten voor aquariumplanten. Ongevaarlijk voor ongewervelden
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Onderhoud > Plantenbemesting > Basis
JBL De 7 Balletjes

Wortelbemesting voor zoetwateraquaria ((7 mestkogels)
• Bodemverzorging voor plantenwortels:Speciaal vervaardigde kleikogels,

Art.-Nr.
20110

Ø
20 mm

Inhoud
ca 70 g

beladen met voedingsstoffen, voor zoetwateraquaria
• Opslagcapaciteit voor voedingsstoffen. Geen tekorten: Sporenelementen en
mineralen via ijzer en mineralen.
• Een optimale bevordering van de plantengroei betekent minder algenproblemen. Zonder fosfaat en nitraat.
• Een sterke wortelvorming bij planten staat gelijk aan een hogere opname van
voedingsstoffen via de wortels.
• Gebruik: Afhankelijk van de grootte van de plant, eenmaal per jaar één tot
meerdere kogels in het wortelbereik plaatsen

JBL De 7 + 13 Balletjes

Wortelbemesting voor zoetwateraquaria.

• Bodemverzorging voor plantenwortels:Speciaal vervaardigde kleikogels,

Art.-Nr.
20111

Ø
20 mm

Inhoud
ca 200 g

beladen met voedingsstoffen, voor zoetwateraquaria

• Opslagcapaciteit voor voedingsstoffen. Geen tekorten: Sporenelementen en
mineralen via ijzer en mineralen.

• Reduceert de algengroei door een optimale bevordering van de plantengroei.
Bevat geen fosfaat of nitraat.

• Hoe sterker de wortelvorming van de planten, des te hoger is de opname van
voedingsstoffen door de wortels.

• Gebruik: Afhankelijk van de grootte van de plant, eenmaal per jaar één tot
meerdere kogels in het wortelbereik plaatsen

JBL Florapol

Art.-Nr.

Bereik

• Langdurige bodemverzorging: Langdurige bodembemesting voor zoetwatera-

20121
20123

50-100 l
100-200 l

Langdurige bodembemesting voor zoetwateraquaria.
quaria.

Inhoud
350 g
700 g

• Bevat belangrijke plantenvoedingsstoffen zoals ijzer en klei, slaat voedingsstoffen op en geeft deze naar behoefte af.

• Verhindert algengroei door optimale groeibevordering van planten. Zonder
fosfaat en nitraat.

• Gebruik bij inrichting: Bodembemesting met bodemgrond vermengen, afdekken
met een laag gewassen bodemgrond.

• Minimum rendement: 3 jaar.

JBL AquaBasis plus

Art.-Nr.

Bereik

• Voedingsbodem voor een fraaie, duurzame plantengroei in alle zoetwateraqua-

20212
20210

40-120 l
60-200 l

JBL ProFlora startset

Art.-Nr.

Bereik

• Bodemverzorging voor planten: Bemestingsset voor aquaria met langdurige

20217
20218

50-100 l
100-200 l

Langdurige plantenvoedingsbodem voor zoetwateraquaria

ria. Gegarandeerd 5 jaar effectief.
• Bevat plantenvoedingsstoffen, zoals ijzer. Kleibestanddelen slaan voedingsstoffen op en geven deze naar behoefte weer af
• Voorkomt ongewenste algengroei door een optimale plantengroei te bevorderen.
• Gebruik bij nieuwe inrichting: Voedingsbodem aanbrengen en met een laag
gewassen bodemgrond afdekken
• Inhoud: 1 verpakking gebruiksklare langdurige plantenvoedingsbodem

Startersset plantenbemesting voor zoetwateraquaria

voedingsbodem, basismest en dagelijks mest.
• JBL AquaBasis plus: Bevat en slaat plantenvoedingsstoffen op (ijzer, sporenelementen). Geeft deze bij behoefte weer af.
• Basismest Ferropol voor een vitale plantengroei.
• Geen tekorten: IJzer en andere belangrijke sporenelementen.
• Dagelijkse meststof Ferropol 24 - De dagelijkse dosis voor fraaie aquariumplanten.

Inhoud
2,5 l
5l

Inhoud
3 kg
6 kg

Onderhoud > Plantenbemesting > Speciaal
JBL ProScape Fe +Microelements
Basis plantenmest voor aquascaping

• Basisverzorging voor planten: Meststof voor aquascaping aquaria
• Dosering is afhankelijk van de verlichtingssterkte, CO2-toevoeging en verbruik.
• Vitale plantengroei, verhindert tekorten: Met ijzer en vele andere sporenele-

Art.-Nr.
21111
21112

Inhoud
250 ml
500 ml

menten

• Stikstof, fosfor, kalium en magnesium separaat toevoegen. Controleren met
ijzer-, kalium- en magnesiumtest.

• Gebruik: Bij sterk verlichte aquaria met CO2: 10 ml/100 l dag. Bij zwak verlichte aquaria zonder CO2: 2 ml/100 l week

JBL ProScape NPK Macroelements

Art.-Nr.

• Aanvullende verzorging voor planten: 3 componenten mestsupplement (stik-

21114
21115

3 componenten plantenmest voor aquascaping
stof, fosfor en kalium) voor aquascaping aquaria

• Dosering is afhankelijk van de verlichtingssterkte, CO2-toevoeging en verbruik.
• Bevat stikstof als nitraat en fosfor als fosfaat. Kalium en magnesium voor een
doelgerichte verhoging van de waarden.

• IJzer/ sporenelementen moeten separaat toegevoegd worden. Controleer met
JBL Nitraat-, Fosfaat sensitief- en Kaliumtest.

• Gebruik bij sterk verlichte aquaria met CO2: 6 ml/100 l p.dag. Bij zwak verlichte aquaria zonder CO2: 2 ml/100 l p.week.
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Inhoud
250 ml
500 ml

Onderhoud > Plantenbemesting > Speciaal
JBL ProScape N Macroelements
Plantenmest met stikstof voor aquascaping

• Aanvullende verzorging voor planten: Mestsupplement met stikstof voor

Art.-Nr.

Inhoud

21117

250 ml

aquascaping aquaria
• Dosering is afhankelijk van de verlichtingssterkte, CO2-toevoeging en verbruik.
• Vitale plantengroei, verhindert stikstoftekort: Bevat eveneens kalium, calcium
en magnesium
• Controleer de dosering met de JBL Nitraattest
• Gebruik bij sterk verlichte aquaria met CO2: 2 ml/100 l p.dag. Bij zwak verlichte aquaria zonder CO2: 2 ml/100 l p.week.

JBL ProScape P Macroelements
Plantenmest met fosfor voor aquascaping

• Aanvullende verzorging voor planten: Mestsupplement fosfor voor aquascaping

Art.-Nr.

Inhoud

21118

250 ml

aquaria

• Gebruik bij sterk verlichte aquaria: 2 ml/100 l. Bij een geringe verlichting: 1
ml/100 l.

• Vitale plantengroei, verhindert fosfortekort: Bevat tevens kalium
• Controleer de dosering met de JBL Fosfaattest sensitief
• Gebruik bij sterk verlichte aquaria met CO2: 2 ml/100 l p.dag. Bij zwak verlichte aquaria zonder CO2: 2 ml/100 l p.week.

JBL ProScape K Macroelements
Plantenmest met kalium voor aquascaping

• Aanvullende verzorging voor planten: Mestsupplement met kalium voor

Art.-Nr.

Inhoud

21120

250 ml

aquascaping aquaria

• Gebruik: Bij sterk verlichte aquaria met CO2: 10 ml/100 l dag. Bij zwak verlichte aquaria zonder CO2: 2 ml/100 l week

• Vitale plantengroei, verhindert kaliumtekort
• Controleer de dosering door middel van de JBL Kaliumtest
• Verbruik bij sterk verlichte aquaria met CO2: 6 ml/100 l p.dag. Bij zwak verlichte aquaria z. CO2: 4 ml/100 l per week.

JBL ProScape Mg Macroelements

Plantenmest met magnesium voor aquascaping

• Aanvullende verzorging voor planten: Mestsupplement met magnesium voor

Art.-Nr.

Inhoud

21122

250 ml

aquascaping aquaria
• Dosering is afhankelijk van de verlichtingssterkte, CO2-toevoeging en verbruik.
• Vitale plantengroei, verhindert tekorten, ideale magnesiumwaarden
• Controleer de dosering met de JBL Magnesiumtest voor zoetwater
• Gebruik bij sterk verlichte aquaria met CO2: 6 ml/100 l p.dag. Bij zwak verlichte aquaria zonder CO2: 2 ml/100 l p.week.

JBL ProScape PlantStart

Bodemactivator voor een snelle plantengroei

• Voor een krachtige plantengroei: levende bacteriën maken voedingsstoffen

NIEUW

Art.-Nr.

Bereik

23025

20-100 l

Inhoud
2x8g

beschikbaar en bevorderen zo de wortelvorming
• Voor nieuwe inrichting: Op de voedingsbodem of eerste bodemlaag strooien en
bedekken met bodemgrond
• Reduceert de kolonisatie van vreemde kiemen en blauwe algen (cyanobacteriën). Planten groeien sneller
• Een verder voordeel: gemengde bacteriecultuur voor het afbreken van organische afvalstoffen. Bodemgrond wordt filter
• Inhoud: 2 x 8 g mineraalgranulaat met levende bacteriën voor het activeren van
de bodem in aquaria van 20-100 l

JBL ProScape Volcano Powder

Langdurig actief bodemsupplement voor plantenaquaria

• Langdurige minerale verzorging voor plantenwortels: Gemalen vulkanisch

Art.-Nr.

Inhoud

67088

250 g

oergesteente voor aquascaping aquaria
• Gebruik: 250 g/200 l aquarium
• Langdurige bemesting: Gemalen oergesteente is rijk aan natuurlijke mineralen
en sporenelementen
• Depotwerking: Verrijkt met macrovoedingsstoffen voor een lange en optimale
groei van waterplanten
• Gebruik: 250 g/200 l aquarium. Wordt ingestrooid en met een laatste bodemlaag afgedekt.

Techniek > CO² plantenverzorging > Bio
JBL ProFlora Bio80 eco
Bio CO2-bemestingsinstallatie.

• 40 dagen natuurlijke CO2-bemesting: Gezonde plantengroei, minder algen.

Art.-Nr.

Bereik

64449

30-80 l

Bio-CO2 starterset voor aquaria van 12-80 l.

• Eenvoudige montage: Binnen enkele minuten gebruiksklaar.
• Natuurlijk: CO2-opbrengst door biologisch fermentatieproces. Verbetering van
de groei van fijne planten.

• Efficiënt: 40 dagen gelijkmatige CO2 productie door direct- en langdurig
inzetbaar, hervulbaar buffersysteem

• Inhoud: voorraadfles, 2 bio componenten, 3 m speciale CO2 slang, zuignap en
uitstroomsteen
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Techniek > CO² plantenverzorging > Bio
JBL ProFlora Bio80

Bio CO2-bemestingsinstallatie met glazen diffuser.

• 40 dagen natuurlijke CO2-bemesting: Gezonde plantengroei, minder algen.

Art.-Nr.

Bereik

64448

30-80 l

Bio-CO2 starterset voor aquaria van 30-80 l.
• Eenvoudige montage: Binnen enkele minuten gebruiksklaar.
• Natuurlijk: CO2-opbrengst door biologisch fermentatieproces. Verbetering van
de groei van fijne planten.
• Efficiënt: 40 dagen gelijkmatige CO2 productie door direct- en langdurig
inzetbaar, hervulbaar buffersysteem
• Inhoud: reactievat, 2 bio componenten, glaskeramische CO2-diffuser, 3 m
CO2-slang en terugloopbeveiliging

JBL ProFlora Bio160

Bio CO2-bemestinginstallatie met uitbreidbare diffuser

• 80 dagen natuurlijke CO2-bemesting: Gezonde plantengroei, minder algen.

Art.-Nr.

Bereik

64446

50-160 l

Bio-CO2 starterset voor aquaria van 50-160 l.

• Eenvoudige montage: Binnen enkele minuten gebruiksklaar.
• Natuurlijk: CO2-opbrengst door biologisch fermentatieproces. Verbetering van
de groei van fijne planten.

• Efficiënt: 40 dagen gelijkmatige CO2 productie door direct- en langdurig
inzetbaar, hervulbaar buffersysteem

• Inhoud: reactievat met thermomantel, 2x navulset, CO2 diffuser, 3 m CO2slang en terugloopbeveiliging

JBL ProFlora BioRefill

Navulset voor bio CO2-bemestingsinstallaties.

• Navulset voor bio CO2-bemestingsinstallatie: Voorziet 30-80 l aquaria 40

Art.-Nr.

Voor

64447

40 dagen

dagen lang van de plantenvoeding kooldioxide.

• Eenvoudig in gebruik: Componenten A en B in het reactievat doen, aanvullen
met water, componenten vermengen.

• Natuurlijk: CO2-verzorging door biologisch fermentatieproces.
• Incl. componenten A en B.
• Efficiënt: Voldoende voor 40 dagen.

Techniek > CO² plantenverzorging > Wegwerpsysteem(u)
JBL ProFlora u504

Compleet CO2-bemestingssysteem voor aquariumplanten

• CO2 bemestingsinstallatie voor de optimale verzorging van snel en langzaam

NIEUW

Art.-Nr.
60640

Bereik
400 l

Inhoud
500 g

groeiende planten in aquaria van 20-400 l
• Professionele plantenverzorging: Nauwkeurige dosering, gelijkmatige uitstroom,
effectieve verdeling
• Door de adapter op te schroeven kan omgeschakeld worden op hervulbare
flessen (JBL Adapt u-m; niet inbegrepen)
• Uitstekende controle: Bellenteller voor hoeveelheid CO2, voortdurende weergave van de pH-waarde en het CO2-gehalte
• Incl. 500g CO2 fles, drukregelaar, 3 m slang, bellenteller, diffuser, CO2 duurzame test, 1x basis- & 3x dagelijkse mest

JBL ProFlora u501

Complete plantenbemestingsset

• CO2 -bemestingsinstallatie voor een optimale verzorging van snel en langzaam

Art.-Nr.
63181

Bereik
400 l

Inhoud
500 g

groeiende planten.
• Installatie opbouwen. Diffuser in het aquarium bevestigen. CO2-toevoeging
instellen op
• Door de adapter op te schroeven kan omgeschakeld worden op hervulbare
flessen (JBL Adapt u-m; niet inbegrepen)
• Nauwkeurige controle: bellenteller, CO2 test en terugslagventiel. Restdruk
zichtbaar op manometer. TÜV gekeurd
• Inhoud: 500 g CO2 wegwerpfles, drukregelaar, diffuser, bellenteller, 3 m slang,
terugloopzekering & CO2 test

JBL ProFlora u502

Plantenbemestingssysteem (wegwerp) met nachtschakelaar

• CO2 -bemestingsinstallatie voor een optimale verzorging van snel en langzaam

Art.-Nr.
63182

Bereik
600 l

Inhoud
500 g

groeiende planten.
• Installatie opbouwen. Diffuser in het aquarium bevestigen. CO2-toevoeging
instellen op "ideale waarde".
• Professionele plantenverzorging met nachtschakelaar: Precieze dosering,
gelijkmatige uitstroming, effectieve verdeling.
• Nauwkeurige controle: bellenteller, CO2-/ pH-test. Restdruk zichtbaar op
manometer. TÜV gekeurd.
• Incl. 500 g wegwerpfles, drukregelaar, magneetventiel, diffuser, bellenteller, 3
m slang, terugloopzekering & CO2 test

JBL ProFlora u500

CO2-wegwerp voorraadfles met 500 g

• Optimale CO2-verzorging van snel en langzaam groeiende planten
• Eenvoudige installatie: drukregelarmatuur met inwendig schroefdraad op het
externe schroefdraad van de CO2-fles draaien

• Wegwerpfles gevuld met 500 g kooldioxide. Niet hervulbaar.
• Maximale veiligheid: Stabiel staande wegwerpfles, getest tot 165 bar.
• Inhoud: wegwerpfles gevuld met 500 g CO2. Hoogte 29 cm, Ø 7,5 cm
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Art.-Nr.
64451

Inhoud
500 g

Techniek > CO² plantenverzorging > Wegwerpsysteem(u)
JBL ProFlora 3x u500
CO2-wegwerp voorraadfles

• Optimale CO2-verzorging van snel en langzaam groeiende planten
• Eenvoudige installatie: drukregelarmatuur met intern schroefdraad op het

Art.-Nr.

Inhoud

64452

3x500 g

Art.-Nr.

Voor Ø

schroefdraad ven de voorraadfles draaien.

• Wegwerpfles gevuld met 500 g kooldioxide. Niet hervulbaar.
• Maximale veiligheid: stabiel staande wegwerpfles, getest tot 165 bar
• Inhoud: 3 wegwerpflessen met elk 500 g CO2. Hoogte (per fles) 29 cm, Ø
7,5 cm

JBL ProFlora u001

Armatuur voor drukverminderaar.

• Betrouwbare, doelmatige dosering van CO2 voor aquaria: Precisie drukregelaar

64453

4/6 mm

voor CO2-wegwerpflessen.

• Eenvoudig in gebruik: Armatuur opschroeven; drukregelaar door slang met
diffuser verbinden, aantal bellen instellen.

• Precisie naaldventiel: Exacte bepaling van het aantal bellen, vooraf ingestelde
werkdruk (aanpassen mogelijk).

• Risicoloos gebruik: Veiligheidsventiel tegen overdruk. Uiterste betrouwbaarheid:
membraanbestuurde drukverminderaar.

• Regulering flesdruk van 60 naar 1,5 bar.

JBL ProFlora Adapt u-m

Adapter voor de ombouw van wegwerp- naar hervulbaar.

• Probleemloze wisseling van wegwerpsysteem naar hervulbaar systeem.
• Snelle en eenvoudige installatie: Adapter op de drukverminderaar schroeven,

Art.-Nr.
64454

Inhoud
1 Stuk

klaar!

• De ombouw kan op elk moment ongedaan worden gemaakt.
• Geschikt voor de JBL CO2 drukverminderaar u001.
• Set bevat 1 x Adapter / wartelmoer.

JBL ProFlora Adapt u201-u500
Adapter voor drukregelaar u201

• Maakt de drukregelaar u201 (5/8" UNF) geschikt voor wegwerpflessen u500

Art.-Nr.
64521

Inhoud
1 Stuk

(M10 x 1)
• Eenvoudige montage: schroef de adapter op de drukregelaar en de drukregelaar vervolgens op de u500fles
• Maakt het mogelijk de drukregelaar (5/8" UNF) op u500 wegwerpflessen (M10
x 1) te schroeven
• Afmeting (l/h/b): 96/140/20 mm.
• Inhoud: Adapter voor drukverminderaars, ProFlora Adapt u201-u500. Van
u201 naar u500.

JBL ProFlora u95
CO2-wegwerpfles

• Optimale verzorging van snel en langzaam groeiende planten voor kleine

Art.-Nr.
63050

Inhoud
95 g

aquaria.
• Drukregelarmatuur met het interne schroefdraad op het externe schroefdraad
van de voorraadfles draaien.
• Wegwerppatroon gevuld met kooldioxide. Klaar voor gebruik. Niet hervulbaar.
Geschikt voor JBL ProFlora u201
• Maximale veiligheid: Getest tot 275 bar.
• Hoogte: 17,5 cm, Ø 4 cm

Techniek > CO² plantenverzorging > Hervulbaar systeem (m)
JBL ProFlora m501

Complete plantenbemestingsset

• CO2 -bemestingsinstallatie voor een optimale verzorging van snel en langzaam

Art.-Nr.
63183

Bereik
400 l

groeiende planten in aquaria tot 400l
• Installatie opbouwen. Diffuser in aquarium bevestigen. CO2-toevoeging
instellen op
• Professioneel wateronderhoud: nauwkeurige dosering, gelijkmatig uitstroming,
effectieve verdeling
• Beste controle: bellenteller, CO2-test. Restdruk op manometer. TÜV gekeurd.
Overdrukbeveiliging incl. standvoet
• Incl. 500 g CO2 fles, drukregelaar, diffuser, bellenteller, 3 m slang, terugloopzekering, CO2 test en vloeibare meststof

JBL ProFlora m502

Plantenbemestingsinstallatie met nachtschakelaar

• CO2 -bemestingsinstallatie voor een optimale verzorging van snel en langzaam

Art.-Nr.
63184

Bereik
600 l

groeiende planten in aquaria tot 600l

• Installatie opbouwen. Diffuser in aquarium bevestigen. CO2-toevoeging
instellen op de

• Professionele plantenverzorging met nachtschakelaar: Precieze dosering,
gelijkmatige uitstroming, effectieve verdeling.

• Nauwkeurige controle dankzij bellenteller. Restdruk zichtbaar op manometer.
TÜV gekeurd. Stabiel door standvoet

• Incl. 500 g wegwerpfles, drukregelaar, magneetventiel, diffuser, bellenteller, 3
m slang, terugloopzekering & CO2 test
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Techniek > CO² plantenverzorging > Hervulbaar systeem (m)
JBL ProFlora m503

Plantenbemestingsinstallatie met pH-controller

• CO2 -bemestingsinstallatie met pH-besturing voor de optimale verzorging van

Art.-Nr.
63185

Bereik
600 l

snel en langzaam groeiende planten.
• Comfortabel en efficiënt: Eenvoudige montage, geen aparte waterpomp nodig,
om te bouwen naar wegwerpsysteem.
• Professionele waterverzorging met pH + CO2-besturing: Precieze dosering,
gelijkmatige uitstroming, effectieve verdeling.
• Uitstekende controle: Bellenteller met terugloopzekering, restdruk wordt
getoond op manometer.
• TÜV-gekeurd, overdrukbeveiliging, standvoet, vaste slangkoppelingen, terugslagventiel. pH-sensor niet inbegrepen

JBL ProFlora m2003

Bemestingsinstallatie: 2 kg fles met pH-controller

• CO2 -bemestingsinstallatie met pH-besturing voor de optimale verzorging van

Art.-Nr.
63186

Bereik
1000 l

snel en langzaam groeiende planten.

• Comfortabel en efficiënt: Eenvoudige montage, geen aparte waterpomp nodig,
om te bouwen naar wegwerpsysteem.

• Professionele waterverzorging met pH + CO2-besturing: Precieze dosering,
gelijkmatige uitstroming, effectieve verdeling.

• Uitstekende controle: Bellenteller met terugloopzekering, restdruk wordt
getoond op manometer.

• TÜV-gekeurd, veiligheidsventiel tegen overdruk, vaste slangkoppelingen,
terugslagventiel (pH-sensor niet inbegrepen)

JBL ProFlora m500 SILVER

Hervulbare voorraadfles met 500 g CO2

• Optimale CO2-verzorging van snel en langzaam groeiende planten
• Comfortabel en efficiënt: hervulbare 500 g CO2 fles
• Hervulbare voorraadfles gevuld met kooldioxide, klaar voor gebruik
• TÜV-gekeurd, drukfles met veiligheidsventiel tegen overdruk. Voor een stabiele

Art.-Nr.
63053

Inhoud
500 g

plaatsing is geen standvoet nodig.

• Met extern internationaal ventiel (W 21,8 x 1/14).

JBL ProFlora m2000 SILVER
Hervulbare fles gevuld met 2 kg CO2

• Optimale CO2-verzorging voor snel en langzaam groeiende planten
• Comfortabel en efficiënt: hervulbare 2 kg fles
• Geschikt voor alle CO2-plantenbemestingsinstallatie met gangbaar ventiel W

Art.-Nr.
63055

Inhoud
2000 g

21,8 x 1/14

• TÜV gekeurd, drukfles met veiligheidsventiel.
• Met extern internationaal ventiel (W 21,8 x 1/14).

JBL CO₂-Navulling

Art.-Nr.

• JBL vult professioneel en milieuvriendelijk alle hervulbare JBL CO2 voorraad-

63220
63210

Service voor het opnieuw vullen van JBL CO2 flessen

flessen
• Alle flessen worden na opnieuw te zijn gevuld individueel verzegeld
• LET OP! Uitsluitend mogelijk wanneer de TÜV nog geldig is!
• Alleen voor hervulbare flessen (alle grootten) van het JBL ProFlora m-systeem
• Ingezonden flessen worden gevuld, gewogen en nieuw verzegeld

Inhoud
500 g
2000 g

Techniek > CO² plantenverzorging > pH-control
JBL ProFlora pH-Control Touch

Meet- en regelapparaat voor de controle van CO2/pH

• Bevordering van de plantengroei en vitale vissen: Computer voor een exacte

Art.-Nr.
63187

Voltage
12 V

berekening en sturing van de pH-waarde.
• De gewenste pH-waarde invoeren en met het magneetventiel (niet inbegrepen)
verbinden die dan automatisch de pH regelt.
• Digitale meet- en besturingstechniek: Grafisch display, gebruikersbegeleiding,
separate sensoren voor pH en temperatuur.
• Vergelijkt de gewenste en daadwerkelijke pH-waarde en regelt via een magneetventiel (niet inbegrepen) de CO2-toevoer.
• Inhoud: CO2/ pH-regelaar, temperatuursensor + 2 zuignappen, wandbevestiging, kabel naar magneetventiel en cuvettenhouder

JBL ProFlora pH-Sensor+Cal
pH-elektrode met BNC-connector

• Robuuste, kwalitatief hoogwaardige elektrode voor JBL pH-Control en andere
pH-meet- en regelapparatuur met BNC-connector

• Eenvoudig aan te sluiten: Verbindt de elektrode met het meet- of besturingsapparaat (niet inbegrepen).

• Grote beschermende kap gevuld met bewaaroplossing, kunststof schacht en
gelvulling.

• Individueel getest met testrapport. Levensduur: ca. 2 jaar.
• incl. kalibreer en bewaarvloeistof voor pH-sensoren.
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Art.-Nr.
63188

Inhoud
1 Set

Techniek > CO² plantenverzorging > pH-control
JBL ProFlora Cal
Complete kalibratieset.

• Professioneel gebruik van pH-elektroden voor aquaria: Complete set voor het

Art.-Nr.

Inhoud

64456

4x50 ml

kalibreren, reinigen en onderhoud.
• Gebruik: Bufferoplossingen in cuvetten doen. Elektrode uit het water nemen.
Onderdompelen/afspoelen conform handleiding.
• Bestrijdt sedimentvorming. Geen valse pH-waarden: Exacte meting door een
gereinigde elektrode.
• Veilig bewaren: Flessen met schroefsluiting.
• Meermalig gebruik

JBL buffervloeistof pH 4,0

Kalibratievloeistof met pH 4,0 voor pH-elektroden

• Professioneel gebruik van pH-elektroden voor aquaria: Kalibratievloeistof voor

Art.-Nr.

Inhoud

25901

50 ml

elektroden met pH 4,0

• Vul de cuvet met buffervloeistof. Neem de elektrode uit het water. In de buffervloeistof dompelen en afspoelen.

• Geen valse pH-waarden: Precisiemeting door kalibratie van de elektrode
• Veilig bewaren: Flessen met schroefdop. Meermalig gebruik.
• Geschikt voor alle soorten pH-elektroden. Incl. 2 zuignappen.

JBL buffervloeistof pH 7,0

Kalibratievloeistof met pH 7,0 voor pH-elektroden

• Professioneel gebruik van pH-elektroden voor aquaria: Kalibratievloeistof voor

Art.-Nr.

Inhoud

25900

50 ml

elektroden met pH 7,0

• Vul de cuvet met buffervloeistof. Neem de elektrode uit het water. In de buffervloeistof dompelen en afspoelen.
• Geen valse pH-waarden: Precisiemeting door kalibratie van de elektrode
• Veilig bewaren: Flessen met schroefdop. Meermalig gebruik.
• Geschikt voor alle soorten pH-elektroden

JBL Dest

Gedestilleerd water voor reiniging van pH-elektroden

• Professioneel gebruik van pH-elektroden voor aquaria: Vloeistof voor het

Art.-Nr.

Inhoud

25903

50 ml

reinigen van elektroden.
• Gebruik na elke kalibratie voordat de elektrode in een andere bufferoplossing of
terug in het aquarium gaat.
• Geen valse pH-waarden: Precieze meting door reiniging van de elektrode. Ook
geschikt voor watertesten.
• Veilig bewaren: Flessen met schroefdop. Meermalig gebruik.
• Meermalig gebruik

JBL Bewaarvloeistof

Reinigen en bewaren van pH-elektroden

• Vloeistof voor het reinigen en bewaren van elektroden. Vervangende oplossing

Art.-Nr.

Inhoud

25902

50 ml

voor in de opslagkappen van pH-elektroden.
• Eenvoudig in gebruik: Onverdund in de beschermende kap van de pH-elektrode
gieten
• Precieze meting door reiniging en opslag van de elektrode. Bevalt kaliumchloride. Voor het revitaliseren van elektroden.
• Veilig bewaren: Flessen met schroefdop.
• Meermalig gebruik

Techniek > CO² plantenverzorging > CO2 toevoeging
JBL ProFlora Taifun P

Mini CO2-diffuser voor zoetwater nano-aquaria

• Optimale verrijking van de primaire plantenvoedingsstof kooldioxide: CO2-diffu-

Art.-Nr.

Ø slang

64458

4/6 mm

Art.-Nr.

Afmeting

64459

50-200 l

Bereik
20-400 l

ser voor kleine zoetwateraquaria (20-400l)
• Past op alle gangbare CO2-systemen: Aansluiting aan CO2-slang, diffuser met
zuignaphouder in het aquarium plaatsen.
• Gelijkmatige uitstroming en effectieve verdeling: Speciale keramiek voor
bijzonder kleine CO2-belletjes.
• Kwalitatief hoogwaardig glasdesign.
• Ingebouwd keramisch membraan.

JBL ProFlora Taifun S5 2

Uitbreidbare CO2-diffuser voor kleine aquaria

• Verliesvrije verrijking met de primaire plantenvoedingsstof kooldioxide:

Bereik
11 cm

CO2-diffuser.

• Geschikt voor zoetwateraquaria van 50-200 l vanaf 20 cm hoogte.
• Eenvoudige installatie: Sluit de diffuser aan op de CO2-bemestingsinstallatie
(niet inbegrepen).

• Efficiënte diffusie: Functioneert zonder pomp, geen aparte bellenteller nodig,
kan worden uitgebreid.

• Opvangkap tegen CO2-verlies, robuust Makrolon, tot max. 200 l bij 4°KH, tot
100 l bij 10°KH
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Techniek > CO² plantenverzorging > CO2 toevoeging
JBL ProFlora Taifun M10

Hoog geconcentreerde CO2-diffusiereactor

• Verliesvrije verrijking met de primaire plantenvoedingsstof kooldioxide:

Art.-Nr.

Afmeting

64460

50-400 l

Art.-Nr.

Afmeting

64461

200 l

Bereik
19 cm

CO2-diffuser.
• Geschikt voor zoetwateraquaria tot 400 l vanaf 30 cm hoogte.
• Eenvoudige installatie: Sluit de diffuser aan op de CO2-bemestingsinstallatie
(niet inbegrepen).
• Efficiënte diffusie: Functioneert zonder pomp, geen aparte bellenteller nodig,
kan worden uitgebreid.
• Opvangkap tegen CO2-verlies, robuust Makrolon, tot max. 400 l bij 4°KH, tot
200 l bij 10°KH

JBL ProFlora Taifun Extend

Uitbreiding voor geconcentreerde CO2-diffusiereactor.

• Uitbreidingsmodule voor CO2-reactoren ten behoeve van het wisselen naar een

Bereik
8 cm

groter aquarium of voor hogere waterhardheid

• Eenvoudig in de JBL Taifun diffusiereactor te bouwen.
• Verlengt de diffusieweg met 8 cm. Verhoogt de CO2-toevoer. Geschikt voor alle
gangbare CO2-systemen.

• Robuust Makrolon, volledig ontleedbaar, eenvoudig te reinigen, verhoogt de
capaciteit met 10 °dKH of 200 l bij 4dKH.

• 5 modules van elk 16 mm hoogte.

JBL ProFlora Direct

Krachtige directe CO₂-diffuser

• Voor een zuinige en directe plantenbemesting: CO2-diffuser voor buitenfilters.
• Eenvoudige installatie: Verbinding van buitenfilter met slang.
• Exacte dosering: Geïntegreerde bellenteller.
• Geen terugloop van water door terugloopzekering.
• 20 % CO2-besparing door bijzonder effectief membraan.

JBL ProFlora Direct membraan
12/16,16/22,19/25

Vervangende membraan voor ProFlora Direct

Art.-Nr.

Bereik

63339

40 - 300 l

12/16

63340 160 - 600 l

16/22

63341 200 - 800 l

19/25

Art.-Nr.
63342

Voor

Inhoud
1 Stuk

• Membraan zorgt voor de fijnste verstuiving van CO2 in de JBL ProFlora Direct
Diffuser

• Filter uitschakelen, diffuser open schroeven, membraan vervangen, diffuser
weer dichtschroeven.

• Fijnste verstuiving van CO2 in de diffuser, kwalitatief hoogwaardig materiaal.
• Het is aan te bevelen de membraan jaarlijks te vervangen.
• Incl. 2 dichtingen.

Techniek > CO² plantenverzorging > Accessoires CO₂
JBL ProFlora v002

Geruisloos magneetventiel

• Uitbreiding voor CO2-bemestingssystemen of pH-besturingsapparatuur:

Art.-Nr.
64463

Voltage
12 V

Geruisloos magneetventiel voor de dosering van CO2.
• Gebruik: Integreer het magneetventiel in de CO2-slang van het bemestingssysteem of monteer aan drukregelaar.
• Precieze dosering: Instellen van de CO2-toevoer door tijdschakelaar of
pH-besturingsapparaat (beiden niet inbegrepen).
• Veilig en zuinig: 12V veiligheidstransformator, geringe warmteontwikkeling door
0,8W capaciteit.
• Tot wel 50% CO2-besparing, geen geluidsontwikkeling, universele stekker.

JBL ProFlora m001

Armatuur voor drukverminderaar.

• Betrouwbare en doelgerichte dosering van CO2 voor aquaria: precisie drukre-

Art.-Nr.
64464

Voor Ø
4/6 mm

gelaar voor hervulbare CO2-flessen
• Eenvoudig in gebruik: Armatuur opschroeven, drukverminderaar met diffuser
verbinden, aantal bellen instellen.
• Precisie naaldventiel: Exacte bepaling van het aantal bellen, vooraf ingestelde
werkdruk (aanpassen mogelijk).
• Risicoloos gebruik: Veiligheidsventiel, absoluut betrouwbaar: Membraanbestuurde drukverminderaar.
• Regulering van de flesdruk van 60 naar 1,5 bar, 2 manometers: werk- en
flesdruk. Schroefdraad : W 21,8x1/14.

JBL ProFlora m001 duo

Armatuur voor drukregelaar voor 2 CO2 diffusers

• Betrouwbare en doelmatige dosering van CO2 voor twee aquaria: Precisie
drukverminderaar met twee separate uitstromen.

• Eenvoudig in gebruik: Armatuur opschroeven, drukverminderaar met de twee
diffusers verbinden, aantal bellen instellen.

• Fijne naaldventielen: Exacte bepaling van het aantal bellen, vooraf ingestelde
werkdruk (aanpassen mogelijk).

• Risicoloos gebruik: Veiligheidsventiel, absoluut betrouwbaar: Membraanbestuurde drukverminderaar.

• Regulering van de flesdruk van 60 naar 1,5 bar, 2 manometers: werk- en
flesdruk. Schroefdraad : W 21,8x1/14.
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Art.-Nr.
64465

Voor Ø
4/6 mm

Techniek > CO² plantenverzorging > Accessoires CO₂
JBL ProFlora voet CO²-voorraadfles 500 g
Standvoet voor flessen van CO2-installaties

• Standvoet voor een betrouwbare plaatsing van CO2-flessen voor aquaria.
• Eenvoudige installatie, boren niet nodig.
• Voor flessen met een diameter van 60 mm.
• Staand gebruik van CO2-flessen, voorkomt het gevaar van liggende flessen:

Art.-Nr.

Voor Ø

64467

60 mm

Ongecontroleerde uitstroom van vloeibare CO2.

• Inhoud: 1 standvoet van stabiel kunststof voor alle CO2-flessen met een
diameter van 60 mm

JBL ProFlora T3

Art.-Nr.

• Toebehoren voor plantenbemestingsinstallaties: Speciale CO2-slang voor

64466
63463

Speciale slang voor CO2-installaties voor aquaria
aquaria.

Lengte
3m
3m

Kleur
black
clear

• Eenvoudige installatie: Bevestig de slang aan de CO2-installatie en de diffuser
(installatie en diffuser niet inclusief)

• Transparante, CO2-bestendige slang
• Verliesvrij transport van CO2-Gas.
• Voor alle gangbare CO2-installaties.

JBL ProFlora CO2 CountSafe
Bellenteller met terugloopzekering.

• Regulering van de hoeveelheid CO2: Bellenteller met terugloopzekering voor

Art.-Nr.

Inhoud

64469

1 Stuk

een exacte CO2-toevoer in het aquarium.

• Vul de bellenteller met water, sluit de slang aan de installatie/ reactor, bevestiging buiten het aquarium.

• Eenvoudige controle van het aantal bellen: CO2-bellen zicht- en telbaar.
• Geen terugloop van het water in de CO2-installatie door een geïntegreerd
terugslagventiel, voor alle gangbare systemen.

• Betrouwbare slangkoppeling verhindert een abusievelijk losschieten van de
slang.

JBL ProFlora SafeStop

Waterterugloopbeveiliging voor CO2-systemen.

• Speciale waterterugloopbeveiliging voor aquariumtoebehoren.
• Toebehoren voor CO2-installatie, pH-regelapparatuur en magneetventielen.
• Eenvoudige installatie: Integratie van de terugloopzekering met pijl richting

Art.-Nr.

Voor Ø

64468

4/6 mm

aquarium tussen diffuser en CO-installatie

• Voor CO2-slangen met Ø 4/6 mm.
• Beschermt apparaten zoals CO₂-installaties, pH-regelapparatuur en magneetventielen tegen terugstromend aquariumwater.

Techniek > Verlichting > LED SOLAR
JBL LED Solar Natur

Hoogwaardige ledverlichting voor zoetwateraquaria

• Max. lichtopbrengst voor fraaie aquariumplanten: extreem hoge, actieve

NIEUW

fotosynthetische straling (PAR) van > 220 µM/s/m2
• Plug & Play: lamp in beugel klippen of opstellen, aansluiten en via de afstandsbediening inschakelen/ dimmen
• Gelijkmatig verdeelde warm witte en koud witte leds voor 3 lichtklimaattypes:
warm wit, daglicht wit & koud wit
• Uit te breiden met WIFI besturing per smartphone met vooraf ingestelde
biotope of individuele lichtinstellingen
• Incl. waterdichte lamp, afstandsbediening, driver, netaansluiting, verbindingskabel, beugel & adapter voor T5/T8

JBL LED SOLAR EFFECT

LED verlichting breidt de JBL LED SOLAR Natur uit

• Speciale verlichting met RGB ledlampjes voor het creëren van lichteffecten.

NIEUW

Ideaal als vervanging van een tweede TL lamp
• Simpelweg aansluiten op de kabelswitch van de JBL LED SOLAR Natur en via
diens afstandsbediening aansturen
• Voor dramatisch gekleurde simulaties van zonsop- en zonsondergang evenals
weersomstandigheden zoals onweer
• De RGB leds kunnen rood, groen en blauw en mengkleuren produceren via de
afstandsbediening van de JBL LED SOLAR Natur
• Incl. RGB led lichteffect (waterdicht conf. IP67), beugel voor opzetmontage &
eindkappen voor montage in buisfittingen

JBL LED SOLAR Control WiFi

WiFi controleapparaat voor JBL LED SOLAR lampen

• Voor de WIFI bediening per smartphone van de JBL LED SOLAR Natur & Effect:

Art.-Nr.

Lengte

61902
61903
61904
61905
61906
61907
61908

438 mm
549 mm
742 mm
849 mm
1047 mm
1149 mm
1449 mm

Art.-Nr.

Lengte

61911
61912
61913
61914
61915
61916
61917

438 mm
549 mm
742 mm
849 mm
1047 mm
1149 mm
1449 mm

Art.-Nr.

Voor

61918

Effect

Vermogen
22 W
24 W
37 W
44 W
57 W
59 W
68 W

Vermogen
8W
9W
13 W
15 W
16 W
19 W
20 W

Voor
Natur

Biotoopinfo, onweer, zonsop- & -ondergang

• Eenvoudig te bedienen: Aanwezige IR receiver vervangen door de JBL WiFi
Control en het gewenste effect per app aansturen

• 5 programma's + handmatig (biotoop, aquascaping, goudvis, gezelschapsa-

NIEUW

quarium, acclimatisering voor elk programma)

• Biotoopinfo bevat droogte en regentijd, bewolking, onweer en zonsop- &
-ondergang

• Inhoud: WiFi controleapparaat voor het invoegen van het JBL LED SOLAR
systeem voor 2 lampen. Benodigde app is gratis
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Techniek > Verlichting > LED SOLAR
JBL LED SOLAR Hanging

Bevestigingsset voor JBL LED SOLAR lampen

• Voor het bevestigen van JBL LED SOLAR lampen (Natur of Effect) aan het

NIEUW

Art.-Nr.
61919

Voor
Effect

Voor
Natur

plafond
• Rvs kabel aan de JBL LED lamp bevestigen, houder aan het plafond bevestigen
en in de gewenste lengte laten hangen
• Fraai gevormde rvs kabels van elk 150 cm lengte, naar wens in te korten
• Eenvoudige montage binnen enkele minuten door eenvoudige bevestiging van
de lamp aan het plafond middels speciale kabel
• Inhoud: 2 pluggen & 2 schroeven met 2 speciale bevestigingen (voor plafond),
2x 150 cm rvs kabel

Techniek > Verlichting > SOLAR tl-buizen T8
JBL SOLAR TROPIC

Art.-Nr.

Lengte

• Volspectrum kleurweergave wordt minimaal 12 maanden gegarandeerd. Incl.

61610
61611
61612
61613
61614
61615
61616

438 mm
590 mm
742 mm
895 mm
1200 mm
1047 mm
1500 mm

JBL SOLAR NATUR

Art.-Nr.

Lengte

• Volspectrum kleurweergave wordt 2 jaar gegarandeerd. Incl. herinnering t.b.v.

61630
61631
61632
61633
61634
61635
61636

438 mm
590 mm
742 mm
895 mm
1200 mm
1047 mm
1500 mm

JBL SOLAR COLOR

Art.-Nr.

Lengte

• Volspectrum kleurweergave wordt minimaal 12 maanden gegarandeerd. Incl.

61620
61621
61622
61623
61624
61625
61626

438 mm
590 mm
742 mm
895 mm
1200 mm
1047 mm
1500 mm

JBL SOLAR MARIN DAY

Art.-Nr.

Lengte

• Volspectrum kleurweergave wordt 12 maanden gegarandeerd. Incl. herinnering

61600
61601
61602
61603
61604
61605
61606

438 mm
590 mm
742 mm
895 mm
1200 mm
1047 mm
1500 mm

JBL SOLAR MARIN BLUE

Art.-Nr.

Lengte

61640
61642
61644
61645
61646

438 mm
742 mm
1200 mm
1047 mm
1500 mm

Art.-Nr.

Lengte

61761
61681
61762
61763
61682

438 mm
550 mm
590 mm
742 mm
850 mm

Zonlichtbuis T8 voor fraaie aquariumplanten

• Solar TL-buis ter bevordering van een optimale plantengroei in aquaria
• Eenvoudige installatie: De TL-buis met T8-sokkel in de fitting plaatsen en
draaien totdat de buis vastzit.

• 4000 K warm licht, kleurweergave-index 1 A, uitstekende algenremming:
volledige fotosynthese

• Energiebesparend: Energie-efficiëntieklasse A. Voortdurend lichtspectrum Vergelijkbaar met natuurlijk zonlicht
herinnering t.b.v. vervanging

T8 daglichtbuis voor zoetwateraquaria

• Solar TL-buis voor vissen en planten uit zonnige wateren
• Eenvoudige installatie: De TL-buis met T8-sokkel in de fitting plaatsen en
draaien totdat de buis vastzit.

• Bijzonder krachtig, koud wit licht van 9000 K zoals in zonovergoten wateren.
Ideaal voor vissen en planten

• Energiebesparend: energie-efficiëntieklasse B. Voortdurend lichtspectrum Vergelijkbaar met natuurlijk zonlicht
vervanging

T5 TL-buis voor intensieve kleuren

• Solar TL-buis voor krachtige kleuren in zoetwateraquaria
• Eenvoudige installatie: De TL-buis met T8-sokkel in de fitting plaatsen en
draaien totdat de buis vastzit.

• Intensieve kleuren door vergroot aandeel rood en blauw in het spectrum:
Volledige kleurenpracht van vissen en planten

• Energiebesparend: energie-efficiëntieklasse B. Voortdurend lichtspectrum Vergelijkbaar met natuurlijk zonlicht
herinnering t.b.v. vervanging

T8 daglicht TL-buis voor zoutwateraquaria

• TL-buis ter bevordering van de groei van koralen en ongewervelden
• Eenvoudige installatie: De TL-buis met T8-sokkel in de fitting plaatsen en
draaien totdat de buis vastzit.

• Ideale kleurtemperatuur: 15000 Kelvin - koud wit licht, hoge lichtopbrengst,
goede kleurweergave

• Energiebesparend: energie-efficiëntieklasse B. Voortdurend lichtspectrum Vergelijkbaar met natuurlijk zonlicht
t.b.v. vervanging

Blauwe Solar T8 TL-buis voor zoutwateraquaria

• Solar TL-buis ter bevordering van de koralengroei in zoutwateraquaria
• Eenvoudige installatie: De TL-buis met T8-sokkel in de fitting plaatsen en
draaien totdat de buis vastzit.

• Het actinische blauw vergroot op fraaie wijze het fluorescerende effect van de
koralen

• Ideale nachtelijke verlichting voor zoetwateraquaria en terraria t.b.v. het obser-

Vermogen
15 W
18 W
25 W
30 W
36 W
38 W
58 W

Vermogen
15 W
18 W
25 W
30 W
36 W
38 W
58 W

Vermogen
15 W
18 W
25 W
30 W
36 W
38 W
58 W

Vermogen
15 W
18 W
25 W
30 W
36 W
38 W
58 W

Vermogen
15 W
25 W
36 W
38 W
58 W

veren van nachtactieve dieren
• Volspectrum kleurweergave wordt minimaal 12 maanden gegarandeerd. Incl.
herinnering t.b.v. vervanging

Techniek > Verlichting > SOLAR tl-buizen T5
JBL SOLAR TROPIC T5 ULTRA 24-39 W
T5 zonlichtbuis voor fraaie aquariumplanten

• Volspectrum gelijk aan zonlicht met alle spectrale lichtcomponenten voor een

optimale groei van alle aquariumplanten
• Eenvoudige installatie: De TL-buis met T5-sokkel in de fitting plaatsen en
draaien totdat de buis vastklikt
• 4000 K warm licht, kleurweergave-index 1 A, uitstekende algenremming:
Volledige fotosynthese
• Energie-efficiëntieklasse A. Getest door het IFM Geomar: Vergelijkbaar met
natuurlijk zonlicht
• Volspectrum kleurweergave wordt 2 jaar gegarandeerd. Incl. herinnering t.b.v.
vervanging
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Vermogen
24 W
24 W
28 W
35 W
39 W

Techniek > Verlichting > SOLAR tl-buizen T5
JBL SOLAR TROPIC T5 ULTRA 45-80 W
T5 zonlichtbuis voor fraaie aquariumplanten

• Volspectrum gelijk aan zonlicht met alle spectrale lichtcomponenten voor een

optimale groei van alle aquariumplanten
• Eenvoudige installatie: De TL-buis met T5-sokkel in de fitting plaatsen en
draaien totdat de buis vastklikt
• 4000 K warm licht, kleurweergave-index 1 A, uitstekende algenremming:
Volledige fotosynthese
• Energie-efficiëntieklasse A. Getest door het IFM Geomar: Vergelijkbaar met
natuurlijk zonlicht
• Volspectrum kleurweergave wordt 2 jaar gegarandeerd. Incl. herinnering t.b.v.
vervanging

JBL SOLAR NATUR T5 ULTRA 24-39 W
T5 volspectrum daglichtbuis voor zoetwateraquaria

• Solar TL-buis voor vissen en planten uit zonnige wateren
• Eenvoudige installatie: De TL-buis met T5-sokkel in de fitting plaatsen en
draaien totdat de buis vastklikt

• Ideale kleurtemperatuur voor planten en vissen: 9.000 Kelvin - Best mogelijk
algenremming: volledige fotosynthese

• Energiebesparend: energie-efficiëntieklasse B. Voortdurend lichtspectrum -

Art.-Nr.

Lengte

61764
61765
61683
61766
61684

895 mm
1047 mm
1150 mm
1200 mm
1450 mm

Art.-Nr.

Lengte

61751
61671
61752
61753
61672

438 mm
550 mm
590 mm
742 mm
850 mm

Art.-Nr.

Lengte

61754
61755
61673
61756
61674

895 mm
1047 mm
1150 mm
1200 mm
1450 mm

Art.-Nr.

Lengte

61791
61792
61793
61794
61795

438 mm
550 mm
590 mm
742 mm
850 mm

Art.-Nr.

Lengte

61796
61797
61798
61799
61800

895 mm
1047 mm
1150 mm
1200 mm
1450 mm

Art.-Nr.

Lengte

61771
61691
61772
61773
61692

438 mm
550 mm
590 mm
742 mm
850 mm

Art.-Nr.

Lengte

61774
61775
61693
61776
61694

895 mm
1047 mm
1150 mm
1200 mm
1450 mm

Vermogen
45 W
54 W
54 W
54 W
80 W

Vermogen
24 W
24 W
28 W
35 W
39 W

Vergelijkbaar met natuurlijk zonlicht

• Volspectrum kleurweergave wordt 2 jaar gegarandeerd. Incl. herinnering t.b.v.
vervanging

JBL SOLAR NATUR T5 ULTRA 45-80 W
T5 volspectrum daglichtbuis voor zoetwateraquaria

• Solar TL-buis voor vissen en planten uit zonnige wateren
• Eenvoudige installatie: De TL-buis met T5-sokkel in de fitting plaatsen en
draaien totdat de buis vastklikt

• Ideale kleurtemperatuur voor planten en vissen: 9.000 Kelvin - Best mogelijk
algenremming: volledige fotosynthese

• Energiebesparend: Energie-efficiëntieklasse A. Voortdurend lichtspectrum -

Vermogen
45 W
54 W
54 W
54 W
80 W

Vergelijkbaar met natuurlijk zonlicht

• Min. 12 maanden houdbaar. Incl. herinnering wanneer u de lamp dient te
wisselen

JBL SOLAR COLOR T5 ULTRA 24-39 W
TL-buis voor intensieve kleuren in aquaria

• Solar TL-buis voor krachtige kleuren in het zoetwateraquarium. Bevordert de

plantengroei
• Eenvoudige installatie: De TL-buis met T5-sokkel in de fitting plaatsen en
draaien totdat de buis vastklikt
• Intensieve kleuren door vergroot aandeel rood en blauw in het spectrum:
Volledige kleurenpracht van vissen en planten
• Volspectrum kleurweergave wordt 2 jaar gegarandeerd. Energiebesparend en
effectief: energie-efficiëntieklasse B.
• Volspectrum kleurweergave wordt 2 jaar gegarandeerd. Incl. herinnering t.b.v.
vervanging

JBL SOLAR COLOR T5 ULTRA 45-80 W
TL-buis voor intensieve kleuren

• Solar TL-buis voor krachtige kleuren in zoetwateraquaria
• Eenvoudige installatie: De TL-buis met T5-sokkel in de fitting plaatsen en
draaien totdat de buis vastklikt

• Intensieve kleuren door vergroot aandeel rood en blauw in het spectrum:
Volledige kleurenpracht van vissen en planten

• Energiebesparend: energie-efficiëntieklasse B. Voortdurend lichtspectrum -

Vermogen
24 W
24 W
28 W
35 W
39 W

Vermogen
45 W
54 W
54 W
54 W
80 W

Vergelijkbaar met natuurlijk zonlicht

• Volspectrum kleurweergave wordt 2 jaar gegarandeerd. Incl. herinnering t.b.v.
vervanging

JBL SOLAR MARIN DAY T5 ULTRA 24-39 W
T5 zonlichtbuis voor zoutwateraquaria

• TL-buis voor het bevorderen van de groei van koralen en ongewervelden in

zoutwateraquaria
• Eenvoudige installatie: De TL-buis met T5-sokkel in de fitting plaatsen en
draaien totdat de buis vastklikt
• Ideale kleurtemperatuur: 15.000 Kelvin - koud wit licht, hoge lichtopbrengst,
fraaie kleurweergave
• Effectief: energie-efficiëntieklasse B. Getest door het IFM Geomar:Vergelijkbaar
met natuurlijk zonlicht
• Volspectrum kleurweergave wordt 2 jaar gegarandeerd. Incl. herinneringsetiket
wanneer u de lamp dient te wisselen.

JBL SOLAR MARIN DAY T5 ULTRA 45-80 W
T5 daglicht TL-buis voor zoutwateraquaria

• TL-buis voor het bevorderen van de groei van koralen en ongewervelden in

zoutwateraquaria
• Eenvoudige installatie: De TL-buis met T5-sokkel in de fitting plaatsen en
draaien totdat de buis vastklikt
• Ideale kleurtemperatuur: 15.000 Kelvin - koud wit licht, hoge lichtopbrengst,
fraaie kleurweergave
• Energiebesparend: energie-efficiëntieklasse A. Getest door het IFM Geomar:
Vergelijkbaar met natuurlijk zonlicht
• Volspectrum kleurweergave wordt 2 jaar gegarandeerd. Incl. herinnering
wanneer u de lamp dient te wisselen.

Vermogen
24 W
24 W
28 W
35 W
39 W

Vermogen
45 W
54 W
54 W
54 W
80 W
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Techniek > Verlichting > SOLAR tl-buizen T5
JBL SOLAR MARIN BLUE T5 ULTRA 24-39 W
Blauwe TL-buis voor zoutwateraquaria

• Solar TL-buis met actinisch spectrum ter bevordering van de koralengroei in

zoutwateraquaria
• Eenvoudige installatie: De TL-buis met T5-sokkel in de fitting plaatsen en
draaien totdat de buis vastklikt
• Het actinische blauw vergroot op fraaie wijze het fluorescerende effect van de
koralen
• Ideale nachtelijke verlichting voor zoetwateraquaria en terraria t.b.v. het observeren van nachtactieve dieren
• Inhoud: solar TL-buis. Min. 12 maanden houdbaar. Inclusief vernieuwingsherinnering

JBL SOLAR MARIN BLUE T5 ULTRA 45-80 W
Blauwe TL-buis voor zoutwateraquaria

• Solar TL-buis met actinisch spectrum ter bevordering van de koralengroei in
zoutwateraquaria

• Eenvoudige installatie: De TL-buis met T5-sokkel in de fitting plaatsen en
draaien totdat de buis vastklikt

• Het actinische blauw vergroot op fraaie wijze het fluorescerende effect van de

Art.-Nr.

Lengte

61781
61695
61782
61783
61696

438 mm
550 mm
590 mm
742 mm
850 mm

Art.-Nr.

Lengte

61784
61785
61786
61698

895 mm
1047 mm
1200 mm
1450 mm

Art.-Nr.

Lengte

61880
61881
61882
61883
61884

438 mm
550 mm
590 mm
742 mm
850 mm

Art.-Nr.

Lengte

61885
61886
61887
61888
61889

895 mm
1047 mm
1150 mm
1200 mm
1450 mm

Vermogen
24 W
24 W
28 W
35 W
39 W

Vermogen
45 W
54 W
54 W
80 W

koralen

• Ideale nachtelijke verlichting voor zoetwateraquaria en terraria t.b.v. het observeren van nachtactieve dieren

• Inhoud: solar TL-buis. Min. 12 maanden houdbaar. Inclusief vernieuwingsherinnering

JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 24-39 W
Blauwe T5 TL-buis voor zoutwateraquaria

• Ter bevordering van de natuurlijke kleurenpracht van koralen, mosselen en
andere ongewervelden in zoutwateraquaria

• Eenvoudige installatie: De TL-buis met T5-sokkel in de fitting plaatsen en
draaien totdat de buis vastklikt

• Ideale kleurtemperatuur voor ongewervelden:Weergeeft de diepte indruk van
de oceaan. Benadrukt & bevordert fluorescentie

Vermogen
24 W
24 W
28 W
35 W
39 W

• Energie-efficiëntieklasse A en B worden alleen door felle TL-buizen gehaald.
Gekleurde lampen hebben een energie-efficiëntieklasse C

• T5 TL-buis, Ø 1,6 cm, incl. vernieuwingsherinnering (aanbevolen: om de 2 jaar)

JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 45-80 W
Blauwe T5 TL-buis voor zoutwateraquaria

• Ter bevordering van de natuurlijke kleurenpracht van koralen, mosselen en

andere ongewervelden in zoutwateraquaria
• Eenvoudige installatie: De TL-buis met T5-sokkel in de fitting plaatsen en
draaien totdat de buis vastklikt
• Ideale kleurtemperatuur: Benadrukt de diepteweergave van de oceaan. Benadrukt en bevordert de natuurlijke fluorescentie
• Energie-efficiëntieklasse A en B worden alleen door felle TL-buizen gehaald.
Gekleurde lampen hebben een energie-efficiëntieklasse C
• T5 TL-buis, Ø 1,6 cm, incl. vernieuwingsherinnering (aanbevolen: om de 2 jaar)

Vermogen
45 W
54 W
54 W
54 W
80 W

Techniek > Verlichting > Toebehoren verlichting
JBL StartSolar

Starter voor T8 TL-buizen

• Starter voor het inschakelen van TL-buizen in aquaria en terraria
• Eenvoudige montage: Starter in de fitting plaatsen en met een halve slag

Art.-Nr.

Voor

61701

T-8

vastdraaien.

• Geschikt voor TL-buizen met een T8 Sockel. Geschikt voor TL-buizen van 4 tot
80 Watt

• Niet geschikt voor TL-buizen in een tandemschakeling.
• Afmeting (l/h/b): 96/140/20 mm

JBL Clip set v SOLAR REFLECT

Art.-Nr.

• Kunststof houders voor het bevestigen van TL-buizen. Voor een optimale

61707
61708

JBL Clips T5/T8 metaal

Art.-Nr.

• Houders voor het bevestigen van TL-buizen aan reflectoren. Voor een optimale

61705
61703

Houder voor TL-buizen

verlichting van aquaria/ terraria.
• Clip bevestigen aan de onderste plaat, cliphouder aan de bovenste plaat op de
clip steken. Fixeren door te schuiven.
• Clip van UV bestendig kunststof.
• Niet geschikt voor TL-buizen in een tandemschakeling.
• Afm. (l/h/b): 96/140/5 mm

Metalen houder voor TL-buizen

verlichting van uw aquarium/ terrarium.

• Clip bevestigen aan de onderste plaat, cliphouder aan de bovenste plaat op de
clip steken. Fixeren door te schuiven.

• Geschikt voor TL-buizen met een T8 sokkel. Niet geschikt voor TL-buizen in een
tandemschakeling.

• Lange houdbaarheid: Clips van gegalvaniseerd staal.
• Afm. (l/h/b): 96/140/10 mm incl. bouten en moeren.
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Voor
T-5
T-8

Voor
T-5
T-8

Techniek > UV-C > Waterzuiveraar
JBL ProCristal Compact UV-C 5W

Compacte UV-C waterzuiveraar 5W tegen vertroebelingen

• Gezond en kristalhelder water: snelle en efficiënte bestrijding van groen- en

NIEUW

Art.-Nr.
60394

Lengte
27 cm

Vermogen
5W

witachtige vertroebelingen
• Plaatsbesparende montage: aansluiting aan buitenfilter. Aan-/ afvoeropening
praktijkgericht. Inbouwlengte: min. 32 cm
• Kiemdodende UV-C straling, laat het infectierisico dalen, geen invloed op de
waterwaarden
• TÜV gekeurd, veiligheidsschakelaar: automatische deactivering bij openen, 2
glazen kolven, led bedrijfslampje
• UV-C apparaat, 2 m kabel, UV-C brander 5W, wandbeugel, schroeven, slangaansluiting voor slangen van 12 - 19 mm

JBL ProCristal Compact UV-C 11W

Compacte UV-C waterzuiveraar tegen watervertroebelingen
• Gezond en kristalhelder water: snelle en efficiënte bestrijding van groen- en

Art.-Nr.

Lengte

60395

36,5 cm

Art.-Nr.

Lengte

60396

36,5 cm

Art.-Nr.

Lengte

60397

56,5 cm

Vermogen
11 W

witachtige vertroebelingen

• Plaatsbesparende montage: aansluiting aan buitenfilter. Aan-/ afvoeropening
praktijkgericht. Inbouwlengte: min. 42 cm

• Kiemdodende UV-C straling, laat het infectierisico dalen, geen invloed op de

NIEUW

waterwaarden

• TÜV gekeurd, veiligheidsschakelaar: automatische deactivering bij openen, 2
glazen kolven, led bedrijfslampje

• UV-C apparaat, 2 m kabel, UV-C brander 11 W, wandbeugel, schroeven,
slangaansluiting voor slangen van 16 - 19 mm

JBL ProCristal Compact UV-C 18W

Compacte UV-C waterzuiveraar 18W tegen vertroebelingen
• Gezond en kristalhelder water: snelle en efficiënte bestrijding van groen- en

Vermogen
18 W

witachtige vertroebelingen

• Plaatsbesparende montage: aansluiting aan buitenfilter. Aan-/ afvoeropening
praktijkgericht. Inbouwlengte: min. 42 cm

• Kiemdodende UV-C straling, laat het infectierisico dalen, geen invloed op de

NIEUW

waterwaarden

• TÜV gekeurd, veiligheidsschakelaar: automatische deactivering bij openen, 2
glazen kolven, led bedrijfslampje

• UV-C apparaat, 5 m kabel, UV-C brander 18 W, wandbeugel, V2A schroeven,
slangaansluiting voor slangen van 12 - 40 mm

JBL ProCristal Compact UV-C 36W

Compacte UV-C waterzuiveraar 36W tegen vertroebelingen
• Gezond en kristalhelder water: snelle en efficiënte bestrijding van groen- en

NIEUW

Vermogen
36 W

witachtige vertroebelingen
• Plaatsbesparende montage: aansluiting aan buitenfilter. Aan-/ afvoer praktijkgericht aangebracht. Inbouwlengte: 61 cm
• Kiemdodende UV-C straling, laat het infectierisico dalen, geen invloed op de
waterwaarden
• TÜV gekeurd, veiligheidsschakelaar: automatische deactivering bij openen, 2
glazen kolven, led bedrijfslampje
• UV-C apparaat, 5 m kabel, UV-C brander 18 W, wandbeugel, V2A schroeven,
slangaansluiting voor slangen van 12 - 40 mm

Techniek > Verwarmen/ Afkoelen > Regelbare verwarming
JBL ProTemp S 25

Veilige, regelbare verwarming met beschermende korf

• Verwarming voor het optimaal op temperatuur brengen van aquaria met een

Art.-Nr.

Voor

60421

10 - 50 l

Art.-Nr.

Voor

60422

30 - 80 l

Lengte
21 cm

inhoud van 10 - 50 l (30 - 60 cm lengte)
• Plaatsing verwarming in beschermende korf, temperatuur instellen, in aquarium plaatsen, met zuignappen bevestigen
• Temperatuurinstelling 20-34°C, precisie +/-0,5°C. Temperatuuroverdracht
door stervormig, keramisch verwarmingselement
• TÜV gekeurd, waterdicht, breukvrij veiligheidskwartsglas, beschermende korf.
Automatische uitschakeling.
• 4 jaar garantie

JBL ProTemp S 50

Veilige, regelbare verwarming met beschermende korf

• Verwarming voor het optimaal op temperatuur brengen van aquaria met een

Lengte
21 cm

inhoud van 30 - 80 l (40 - 80 cm lengte)
• Plaatsing verwarming in beschermende korf, temperatuur instellen, in aquarium plaatsen, met zuignappen bevestigen
• Temperatuurinstelling 20-34°C, precisie +/-0,5°C. Temperatuuroverdracht
door stervormig, keramisch verwarmingselement
• TÜV gekeurd, waterdicht, breukvrij veiligheidskwartsglas, beschermende korf.
Automatische uitschakeling.
• 4 jaar garantie

JBL ProTemp S 100

Veilige, regelbare verwarming met beschermende korf

• Verwarming voor het optimaal op temperatuur brengen van aquaria met een

Art.-Nr.

Voor

60423

50-160 l

Lengte
27,5 cm

inhoud van 50 - 160 l (60 - 100 cm lengte)

• Plaatsing verwarming in beschermende korf, temperatuur instellen, in aquarium plaatsen, met zuignappen bevestigen

• Temperatuurinstelling 20-34°C, precisie +/-0,5°C. Temperatuuroverdracht
door stervormig, keramisch verwarmingselement

• TÜV gekeurd, waterdicht, breukvrij veiligheidskwartsglas, beschermende korf.
Automatische uitschakeling.

• 4 jaar garantie
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Techniek > Verwarmen/ Afkoelen > Regelbare verwarming
JBL ProTemp S 150

Veilige, regelbare verwarming met beschermende korf

• Verwarming voor het optimaal op temperatuur brengen van aquaria met een

Art.-Nr.

Voor

60424

90-200 l

Lengte
27,5 cm

inhoud van 90 - 200 l (80 - 120 cm lengte)
• Plaatsing verwarming in beschermende korf, temperatuur instellen, in aquarium plaatsen, met zuignappen bevestigen
• Temperatuurinstelling 20-34°C, precisie +/-0,5°C. Temperatuuroverdracht
door stervormig, keramisch verwarmingselement
• TÜV gekeurd, waterdicht, breukvrij veiligheidskwartsglas, beschermende korf.
Automatische uitschakeling.
• 4 jaar garantie

JBL ProTemp S 200

Veilige, regelbare verwarming met beschermende korf

• Verwarming voor het optimaal op temperatuur brengen van aquaria met een

Art.-Nr.

Voor

60425

100-300 l

Lengte
37,5 cm

inhoud van 100 - 300 l (80 - 120 cm lengte)

• Plaatsing verwarming in beschermende korf, temperatuur instellen, in aquarium plaatsen, met zuignappen bevestigen

• Temperatuurinstelling 20-34°C, precisie +/-0,5°C. Temperatuuroverdracht
door stervormig, keramisch verwarmingselement

• TÜV gekeurd, waterdicht, breukvrij veiligheidskwartsglas, beschermende korf.
Automatische uitschakeling.

• 4 jaar garantie

JBL ProTemp S 300

Veilige, regelbare verwarming met beschermende korf

• Verwarming voor het optimaal op temperatuur brengen van aquaria met een

Art.-Nr.

Voor

60426

160-400 l

Lengte
37,5 cm

inhoud van 160 - 400 l (100 - 120 cm lengte)

• Plaatsing verwarming in beschermende korf, temperatuur instellen, in aquarium plaatsen, met zuignappen bevestigen

• Temperatuurinstelling 20-34°C, precisie +/-0,5°C. Temperatuuroverdracht
door stervormig, keramisch verwarmingselement

• TÜV gekeurd, waterdicht, breukvrij veiligheidskwartsglas, beschermende korf.
Automatische uitschakeling.

• 4 jaar garantie

Techniek > Verwarmen/ Afkoelen > Bodemverwarming
JBL ProTemp b10

Bodemverwarming voor zoetwateraquaria

• Voor doorstroming van water, wortelvorming en bevordering van de groei. Voor

Art.-Nr.

Watt

60415

50-120 l

Art.-Nr.

Voor

60416

100-250 l

Art.-Nr.

Voor

60412

200-400 l

Vermogen
10 W

aquaria van 50-120 l (ca. 60-80 cm lengte)
• 3,6 m verwarmingskabel in gelijkmatige strepen op de bodem van het aquarium uitleggen. Met zuignappen fixeren.
• Percolatiebronnen vol voedingsstoffen zoals in de natuur - Ideale plantenverzorging. Geen vervuilde gasvorming.
• Van siliconen coating voorziene verwarmingskabel met energiebesparende
10W transformator en veilige, lage 12V spanning
• Bodemverwarmingskabel voor aquaria incl. elektr. transformator, 3,6m warmtekabel, 2x 1,8m PTC weerstand en 20 zuignappen

JBL ProTemp b20

Bodemverwarming voor zoetwateraquaria

• Voor doorstroming van water, wortelvorming en bevordering van de groei. Voor

Vermogen
20 W

aquaria van 100-250 l (ca. 80-100 cm lengte)
• 4,9 m verwarmingskabel in gelijkmatige strepen op de bodem van het aquarium uitleggen. Met zuignappen fixeren.
• Percolatiebronnen vol voedingsstoffen zoals in de natuur - Ideale plantenverzorging. Geen vervuilde gasvorming.
• Van siliconen coating voorziene verwarmingskabel met energiebesparende
20W transformator met veilige, lage 12V spanning
• Bodemverwarmingskabel voor aquaria incl. transformator, 4,9 m verwarmingskabel, 2 x 2 m PTC weerstand en 30 zuignappen

JBL ProTemp b40 II

Bodemverwarming voor zoetwateraquaria

• Voor de doorstroming van het water, wortelvorming en de plantengroei. Voor

NIEUW

Bodemverwarming voor zoetwateraquaria

• Voor doorstroming van water, wortelvorming en bevordering van de groei. Voor
aquaria van 300-600 l (> 150 cm lengte)

• 9 m verwarmingskabel in gelijkmatige strepen op de bodem van het aquarium
leggen en met zuignappen fixeren

• Percolatiebronnen vol voedingsstoffen zoals in de natuur - Ideale plantenverzor-

170

40 W

aquaria van 200-400 l (ca 100-150 cm Lengte)
• 7 m verwarmingskabel in gelijkmatige strepen op de bodem van het aquarium
uitleggen en met zuignappen fixeren
• Percolatiebronnen vol voedingsstoffen zoals in de natuur - Ideale plantenverzorging. Geen vervuilde gasvorming.
• Van siliconen coating voorziene verwarmingskabel met energiebesparende
40W transformator met veilige, lage 24V spanning
• Bodemverwarmingskabel voor aquaria incl. transformator, 7 m verwarmingskabel, 2 x 2,2 m koude leiding en 30 zuignappen

JBL ProTemp b60 II

NIEUW

Vermogen

ging. Geen vervuilde gasvorming.
• Van siliconen coating voorziene verwarmingskabel met energiebesparende
60W transformator met veilige, lage 24V spanning
• Bodemverwarmingskabel voor aquaria incl. transformator, 9 m verwarmingskabel, 2x2,5 m koude kabel en 40 zuignappen

Art.-Nr.

Voor

60413

300-600 l

Vermogen
60 W

Techniek > Verwarmen/ Afkoelen > Koeling
JBL Cooler 100

Koelventilator voor zoet- en zoutwateraquaria

• Verkoeling van de watertemperatuur met 2-4°C: Koelventilator voor aquaria.
• Eenvoudige montage op de aquariumrand: Max. 2,5 cm dik. Activering middels

Art.-Nr.

Bereik

60440

60-100 l

Vermogen
5,5 W

de schakelaar op de behuizing.

• Verkoeling d.m.v. een luchtstroom aan het wateroppervlak, verdampt warm
water. Uit te breiden met de JBL CoolControl.

• 12V lage spanning. Veiligheidsrooster.
• Universele voeding voor alle gangbare netspanningen ter wereld

JBL Cooler 200

Koelventilator voor zoet- en zoutwateraquaria

• Verkoeling van de watertemperatuur met 2-4°C: Koelventilator voor aquaria.
• Eenvoudige montage op de aquariumrand: Max. 2,5 cm dik. Activering middels

Art.-Nr.

Bereik

60441

100-200 l

Vermogen
11,2 W

de schakelaar op de behuizing.

• Verkoeling d.m.v. een luchtstroom aan het wateroppervlak, verdampt warm
water. Uit te breiden met de JBL CoolControl.

• 12V lage spanning. Veiligheidsrooster.
• Universele voeding voor alle gangbare netspanningen ter wereld

JBL Cooler 300

Koelventilator voor zoet- en zoutwateraquaria

• Verkoeling van de watertemperatuur met 2-4°C: Koelventilator voor aquaria.
• Eenvoudige montage op de aquariumrand: Max. 2,5 cm dik. Activering middels

Art.-Nr.

Bereik

60442

200-300 l

Vermogen
15,3 W

de schakelaar op de behuizing.

• Verkoeling d.m.v. een luchtstroom aan het wateroppervlak, verdampt warm
water. Uit te breiden met de JBL CoolControl.

• 12V lage spanning. Veiligheidsrooster.
• Universele voeding voor alle gangbare netspanningen ter wereld

JBL CoolControl

Thermostaat voor het reguleren van koelventilatoren

• Regulering van de koelventilator: Thermostaat voor het regelen van 1-50 W

Art.-Nr.

Voltage

60445

12 V

(JBL Cooler alle afmetingen).
• Eenvoudige montage: CoolControl verbinden met de koelventilator en de
sensor. Aansluiten op het stroomnetwerk.
• Temperatuurregeling 18-36°C, diode voor functiecontrole, temperatuursensor
voor het meten van de watertemperatuur.
• Schakelaar: Automatisch, handmatig of off. Bedrijfsspanning: 12 V DC via de
stroomvoorziening van de koelventilator.
• DC 5/2 mm stekker.

Techniek > Beluchting > Luchtpompen
JBL ProAir a50

Luchtpomp voor aquaria

• Betrouwbare zuurstofverzorging in aquaria: Gebruiksklare membraan lucht-

Art.-Nr.
60546

Watt
3W

Vermogen
50 l/h

pomp met terugslagventiel en sproeisteen.
• Installatie: Verbinden met luchtslang/ sproeisteen, externe montage van de
pomp, plaatsing van de sproeisteen.
• Geluiddempend luchtkamer, verstevigde behuizing, trillingsdempende rubberen
voetjes.
• Met ophangmogelijkheid, GS certificaat, 2,3W en 50 l/h luchtcapaciteit, > 160
mbar luchtdruk
• Inhoud: luchtpomp voor aquaria van 10-50 l, 2 m luchtslang, sproeisteen en
terugslagventiel

JBL ProSilent a100

Luchtpomp voor zoet- en zoutwateraquaria

• Gezondheid en welzijn voor vissen en planten: Luchtpomp voor zoet- en

Art.-Nr.
60541

Watt
3W

Vermogen
100 l/h

zoutwateraquaria van 40 - 150 l
• Verbinding pomp met luchtslang aan sproeisteen. Montage pomp buiten het
aquarium. Plaatsing van sproeisteen in aquarium.
• Geluiddempende luchtkamer, vibraties dempende siliconen voetjes, muurversterking, luchtuitgang regelbaar
• TÜV gekeurd. Vermogen: 100 l/h luchtcapaciteit met > 160 mbar luchtdruk bij
een verbruik van 2,9 W. Terugslagventiel.
• Incl. 2 m luchtslang, terugslagventiel en sproeisteen.

JBL ProSilent a200

Luchtpomp voor zoet- en zoutwateraquaria

• Gezondheid en welzijn voor vissen en planten: Luchtpomp voor zoet- en

Art.-Nr.
60542

Watt
3,4 W

Vermogen
200 l/h

zoutwateraquaria van 50 - 300 l

• Verbinding pomp met luchtslang aan sproeisteen. Montage pomp buiten het
aquarium. Plaatsing van sproeisteen in aquarium.

• Geluiddempende luchtkamer, vibraties dempende siliconen voetjes, muurver-

sterking, luchtuitgang regelbaar
• TÜV gekeurd. Vermogen: 200 l/h luchtcapaciteit met > 160 mbar luchtdruk bij
2,9 W stroomverbruik. Terugslagventiel.
• Incl. 2 m luchtslang, terugslagventiel en sproeisteen.
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JBL ProSilent a300

Luchtpomp voor zoet- en zoutwateraquaria

• Gezondheid en welzijn voor vissen en planten: Luchtpomp voor zoet- en

Art.-Nr.
60543

Watt
3,9 W

Vermogen
300 l/h

zoutwateraquaria van 100 - 400 l
• Verbinding pomp met luchtslang aan sproeisteen. Montage pomp buiten het
aquarium. Plaatsing van sproeisteen in aquarium.
• Geluiddempende luchtkamer, vibraties dempende siliconen voetjes, muurversterking, luchtuitgang regelbaar
• TÜV gekeurd. Vermogen: 300 l/h luchtcapaciteit met > 160 mbar luchtdruk bij
3,9 W stroomverbruik. Terugslagventiel.
• Incl. 2 m luchtslang, terugslagventiel en sproeisteen.

JBL ProSilent a400

Luchtpomp voor zoet- en zoutwateraquaria

• Gezondheid en welzijn voor vissen en planten: Luchtpomp voor zoet- en

Art.-Nr.
60544

Watt
5,5 W

Vermogen
400 l/h

zoutwateraquaria van 200 - 600 l

• Verbinding pomp met luchtslang aan sproeisteen. Montage pomp buiten het
aquarium. Plaatsing van sproeisteen in aquarium.

• Geluiddempende luchtkamer, vibraties dempende siliconen voetjes, muurver-

sterking, luchtuitgang regelbaar.
• TÜV gekeurd. Vermogen: 400 l/h luchtcapaciteit met > 160 mbar luchtdruk bij
5,5 W stroomverbruik. Terugslagventiel.
• Incl. 2 m luchtslang, terugslagventiel en sproeisteen.

Techniek > Beluchting > Toebehoren beluchting
JBL Terugslagventiel

Terugstroombeveiliging voor luchtpompen

• Beschermt apparaten zoals membraanpompen tegen terugstromend aquari-

Art.-Nr.
64516

Voor Ø
4/6 mm

umwater.
• Gebruik: Integreer de beveiliging tussen luchtpomp en CO2-installatie met de
pijl in de richting van het aquarium
• Voor luchtslangen met een diameter van 4/6 mm
• Toebehoren voor CO2-installaties, pH-regelapparatuur en magneetventielen:
Speciaal waterterugloopzekering.
• Inhoud: 1 terugstroombeveiliging voor luchtpompen met aansluiting 4/6 mm

JBL ProSilent Safe

Waterterugloopbeveiliging

• Toebehoren voor luchtpompen: Bescherming van luchtpompen tegen het

Art.-Nr.
64318

Voor Ø
4/6 mm

terugstromen van aquariumwater
• Integratie van het terugloopventiel in de luchtslang van de luchtpomp
• Voor luchtslangen met Ø 4/6 mm
• TÜV gekeurd - gegarandeerd veilig
• Afmeting (l/h/b): 96/140/30 mm

JBL ProSilent Control

Regelbare precisie luchtafsluitkraan

• Gebruik van meerdere door lucht aangedreven apparaten in het aquarium -

Art.-Nr.
64316

Voor Ø
4/6 mm

Regelbare precisie luchtafsluitkraan
• Integratie van de afsluitkraan aan de luchtslang van de luchtpomp (luchtslang
en luchtpomp niet inbegrepen)
• 1 ingang, 2 exact en individueel regelbare fijne naaldventielen. Wandbevestiging door vastschroeven.
• Schroefbevestiging aan elke slangkoppeling
• Uitbreidbaar

JBL ProSilent Tube

Kwalitatief hoogwaardige siliconenslang
• Flexibele slang voor luchtpompen
• Extreem lange levensduur
• Siliconenachtig materiaal
• Niet geschikt voor CO2
• Doorsnede van 4/6 mm

Art.-Nr.
64317

Ø
4/6 mm

Techniek > Beluchting > Luchttoevoeging
JBL ProSilent Aeras Micro S2

Ronde uitstroomstenen voor fijne luchtbellen

• Toebehoren voor luchtpompen: Uitstroomsteen van een extra fijnporige kwartszandmix - bijzonder fijne luchtbellen

• Eenvoudige aansluiting van de uitstroomsteen aan de luchtpomp (niet inbegrepen). Plaats vervolgens in het aquarium

• Geen extra verzwaring nodig: De uitstroomsteen blijft door het eigen gewicht
op de bodem

• Voor zoet- en zoutwateraquaria: 2 kogelvormige uitstroomstenen
• Inhoud: 2 uitstroomstenen voor fijne luchtbelletjes, Ø 21 mm
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Art.-Nr.

Ø

61485

21 mm

Techniek > Beluchting > Luchttoevoeging
JBL ProSilent Aeras Micro S3

Set uitstroomstenen voor fijne luchtbellen in het aquarium

Art.-Nr.

Hoogte

61486

25 mm

JBL ProSilent Aeras Micro

Art.-Nr.

Afmeting

• Toebehoren voor luchtpompen in het aquarium: Uitstroomsteen van een

61487
61488

S
M

JBL ProSilent Aeras Micro Plus

Art.-Nr.

Afmeting

• Toebehoren voor aquariumpompen: Uitstroomsteen van een extra fijnporig

61489
61490

M
L

JBL Aeras Marin

Art.-Nr.

Afmeting

• Toebehoren voor luchtpompen in aquaria: Uitstroomsteen van hout - voor de

61483
61484

S
M

• Uitstroomsteen van een extra fijnporige kwartszandmix - Voor bijzonder fijne

Ø
14 mm

luchtbellen
• Eenvoudige aansluiting van de uitstroomsteen aan de luchtpomp (niet inbegrepen). Plaats vervolgens in het aquarium
• Groot oppervlakte (26 x 14 mm) door de cilindrische vorm
• Voor zoet- en zoutwateraquaria: 3-kleurige uitstroomstenen
• Werkzaam oppervlakte: 26 x 15 mm.

Uitstroomsteen voor fijne luchtbellen

fijnporige kwartszandmix - groot uitstroomoppervlak

Lengte
100 mm
140 mm

• Eenvoudige aansluiting van de uitstroomsteen aan de luchtpomp (niet inbegrepen). Plaats vervolgens in het aquarium

• Onopvallende montage door de groene kleur
• Voor zoet- en zouwateraquaria: Langwerpige kegelvormige uitstroomsteen
• Inhoud: 1 uitstroomsteen voor fijne luchtbellen, Aeras Micro S

Uitstroomsteen voor fijne luchtbelletjes in aquaria
kwartszandmengsel voor heel fijne luchtbelletjes

Ø
140 mm
270 mm

• Eenvoudige aansluiting van de uitstroomsteen aan de luchtpomp (niet inbegrepen). Plaats vervolgens in het aquarium

• Groot oppervlakte met 140 of 270 mm lengte. Onopvallende groene kleur
• Tweede luchtaansluiting voor het verbinden van meerdere stenen op een rij.
Geschikt voor zoet- en zoutwateraquaria

• Inhoud: 1 uitbreidbare uitstroomsteen voor fijne luchtbelletjes, JBL Aeras Micro
Plus

Houten uitstromer voor zoutwateraquaria

fijnste luchtpareltjes
• Eenvoudige aansluiting van de uitstroomsteen aan de luchtpomp (niet inbegrepen). Plaats vervolgens in het aquarium
• Verhoogt de capaciteit van eiwit-afschuimers
• Voor zoutwateraquaria
• Inhoud: 1 houten uitstromer voor zoutwater, Aeras Marin S

Lengte
45 mm
65 mm

Techniek > Filtering > Buitenfilter
JBL CristalProfi e402 greenline
Buitenfilter voor aquaria van 40 - 120 liter

• Buitenfilter voor gezond aquariumwater: Gesloten watercircuit voor aquaria van

Art.-Nr.
60280

Watt
4W

Vermogen
450 l/h

40 - 120 liter (40 - 80 cm).
• De buitenfilter is compleet uitgerust en klaar voor gebruik: Ingebouwde snelle
start en filterstart zonder aanzuigen.
• Gepatenteerd systeem: Groot biologisch filtervermogen, waterstop, 100% meer
voorfilteroppervlak, wisselbare filtermassa
• TÜV gekeurd. Veilig en energie-efficiënt: 4 W stroomverbruik - enorme energiebesparing. Afmeting (LxBxH): 18x20x29,5 cm
• Incl. 12/16 slangen & buizen, aanzuigkorf, hoek, zuignappen en filtermassa's
(bio filterkogels en bio filterschuim).

JBL CristalProfi e702 greenline
Buitenfilter voor aquaria van 60 - 200 liter

• Buitenfilter voor gezond aquariumwater: Gesloten watercircuit voor aquaria van

Art.-Nr.
60281

Watt
9W

Vermogen
700 l/h

60 - 200 liter (60 - 100 cm).
• De buitenfilter is compleet uitgerust en klaar voor gebruik: Ingebouwde snelle
start en filterstart zonder aanzuigen.
• Gepatenteerd systeem: Groot biologisch filtervermogen, waterstop, 100% meer
voorfilteroppervlak, wisselbare filtermassa
• TÜV gekeurd. Veilig en energie-efficiënt: 9W = 31% minder stroomverbruik.
Afmeting (LxBxH): 18x20x35 cm.
• Incl. 12/16 slangen & buizen, aanzuigkorf, hoek, zuignappen en filtermassa's
(bio filterkogels en bio filterschuim).

JBL CristalProfi e902 greenline
Buitenfilter voor aquaria van 90 - 300 liter

• Buitenfilter voor gezond aquariumwater: Gesloten watercircuit voor aquaria van

Art.-Nr.
60282

Watt
11 W

Vermogen
900 l/h

90 - 300 liter (80 - 120 cm).

• De buitenfilter is compleet uitgerust en klaar voor gebruik: Ingebouwde snelle
start en filterstart zonder aanzuigen.

• Gepatenteerd systeem: Groot biologisch filtervermogen, waterstop, 100% meer
voorfilteroppervlak, wisselbare filtermassa

• TÜV gekeurd. Veilig en energie-efficiënt: 11 W - 27% minder stroomverbruik.
Afmeting (LxBxH): 18x20x40 cm

• Incl. 12/16 slangen & buizen, aanzuigkorf, hoek, zuignappen en filtermassa's
(bio filterkogels en bio filterschuim).
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JBL CristalProfi e1502 greenline
Buitenfilter voor aquaria van 200 - 700 liter

• Buitenfilter voor gezond aquariumwater: Gesloten watercircuit voor aquaria van

Art.-Nr.
60283

Watt
20 W

Vermogen
1400 l/h

200 -700 liter (100 - 150 cm).
• De buitenfilter is compleet uitgerust en klaar voor gebruik: Ingebouwde snelle
start en filterstart zonder aanzuigen.
• Gepatenteerd systeem: Groot biologisch filtervermogen, waterstop, 100% meer
voorfilteroppervlak, wisselbare filtermassa
• TÜV gekeurd, veilig, energie-efficiënt: 20 W - 43% minder stroomverbruik.
Afmeting (LxBxH): 20x23x48 cm
• Incl. 16/22 slangen & buizen, aanzuigkorf, hoek, zuignappen en filtermassa's
(bio filterkogels en bio filterschuim).

JBL CristalProfi e1902 greenline
Buitenfilter voor aquaria van 200 - 800 liter

• Buitenfilter voor gezond aquariumwater: Gesloten watercircuit voor aquaria van

Art.-Nr.
60284

Watt
36 W

Vermogen
1900 l/h

200 - 800 liter (> 150 cm).

• De buitenfilter is compleet uitgerust en klaar voor gebruik: Ingebouwde snelle
start en filterstart zonder aanzuigen.

• Gepatenteerd systeem: Groot biologisch filtervermogen, waterstop, 100% meer
voorfilteroppervlak, wisselbare filtermassa

• TÜV gekeurd. Veilig en energie-efficiënt: 36W stroomverbruik - enorme
energiebesparing. Afmeting (LxBxH): 20x23x55,5 cm

• Incl. 19/27 slangen & buizen, aanzuigkorf, hoek, zuignappen en filtermassa's
(bio filterkogels en bio filterschuim)

Techniek > Filtering > Toebehoren buitenfilter
JBL TopClean II
Oppervlaktezuiger

• Bestrijding van aanslag en biofilm op het wateroppervlakte: Zuiger voor aquaria

Art.-Nr.

Voor

60196

60-600 l

van 60-600 liter (vanaf 35 cm hoogte)

• Plaatsing afzuiger, aansluiting aan aanzuigslang, regulering oppervlakte-/dieptewaterinname met reguleerstaaf

• Zuigvermogen eenvoudig regelbaar: Inname oppervlakte-/ dieptewater
• Geoptimaliseerd drijflichaam - Meer drijfvermogen en aanpassing aan waterstand, sterkere kam, verwijderbare regulering

• Voor slangen met Ø 9/12 tot 16/22 mm.

JBL InSet

Art.-Nr.

Voor CPe

• Complete aanzuigset voor CPe en andere filters.
• Aansluiting van de aanzuigset aan het buitenfilter (buitenfilter niet inbegrepen).

60151
60152
60231

4/7/900/1,2
1500/1,2
1901,2

Art.-Nr.

Voor CPe

60155
60156
60232

4/7/900/1,2
1500/1,2
1901,2

Art.-Nr.

Voor CPe

60157
60158
60233

4/7/900/1,2
1500/1,2
1901,2

Complete aanzuigset voor buitenfilters
Plaatsing in het aquarium.

• Uittrekbare aanzuigbuis met hoek.
• Veilige bevestiging door slangkoppeling.
• Inhoud: aanvoerbuis in complete set incl. aanzuigbuis voor buitenfilter.
Beschikbaar voor 12/16, 16/22 en 19/27 slangen

JBL OutSet Wide

Waterafvoerset met brede straalbuis voor buitenfilter

• Toebehoren voor buitenfilters: Afvoerbuis met brede straal voor CristalProfi e

buitenfilters en andere filters met slang
• Aansluiting van de afvoerset aan het buitenfilter (buitenfilter niet inbegrepen).
Plaatsing in het aquarium.
• Ideale waterterugvoer: Weinig CO2-verlies door brede straalbuis, praktische
installatie door hoekige buis. Hoek: 59 mm.
• Veilige bevestiging door slangkoppeling. Geschikt voor beplante aquaria.
• Inhoud: Waterafvoerset met brede sproeibuis voor buitenfilters. Leverbaar voor
12/16, 16/22 en 19/27 slangen

JBL OutSet Spray

Waterterugloopset met 2-delige sproeibuis

• Toebehoren voor buitenfilters: Complete set uitloopbuis met sproeikop voor

buitenfilter CristalProfi e e.a. filters.
• Aansluiting van de afvoerset aan het buitenfilter (buitenfilter niet inbegrepen).
Plaatsing in het aquarium.
• Hoekige buis: 59 mmn interne breedte, sproeikop regelbaar, hoekleiding
• Veilige bevestiging door slangkoppeling.
• Inhoud: Waterafvoerset met 2-delige sproeibuis. Leverbaar voor 12/16, 16/22
en 19/27 slangen

JBL Bochtstuk

Knikbescherming voor waterslangen

• Knikbescherming voor waterslangen
• Eenvoudig te installeren: Leidt de waterslang door de anti-knik
• U-vorm mogelijk door verbindingsstuk voor beide hoekstukken
• Volledige waterdoorstroming dankzij anti-knik
• Beschikbaar in 2 afmetingen
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Art.-Nr.

Ø

60833
60834

12/16 mm
16/22 mm

Inhoud
2 Delen
2 Delen

Techniek > Filtering > Toebehoren buitenfilter
JBL FixSet

Zuignappen en afstandhouders voor buitenfilters

• Toebehoren voor buitenfilter: Zuignap- en afstandhouderset voor buizen en

slangen.
• Verbindt de clip met de zuignap, bevestig aan buis of slang, aanbrengen op de
gewenste plaats.
• Afstand buismidden tot ruit: Zuignappen met clip: 2 cm. Zuignappen met
afstandhouderclip: 3,5 cm.
• Veilig: Bevestiging voor buizen en slangen.
• Bij afdekranden bovenin zijn de afstandhouderclips de perfecte oplossing.

JBL CPe Gereedschap

Trekhulp en reinigingsborstel voor rotorlagers

• Praktisch hulpmiddel voor het onderhouden en verbeteren van de capaciteit

Art.-Nr.

Voor CPe

60153
60154
60236

4/7/900/1,2
1500/1,2
1901,2

Art.-Nr.

Inhoud

60114

1 Set

van buitenfilters (JBL CristalProfi e)

• Eenvoudig in gebruik: Verwijder de lagerbus aan het einde van de keramische
as met trekhulp. Reinig de tunnel

• Diameter: Borstel – 17 mm, trekhulp – 4.5 mm
• Perfecte reiniging van moeilijk toegankelijke plaatsen
• Onderhoud en verbetering van de pompcapaciteit

JBL Combi Filter Basket II CP e

Art.-Nr.

Voor CPe

• Geoptimaliseerde bovenste filterkorf met 100% meer voorfilteroppervlak

60293
60294

4/7/901,2
15/1901,2

Vervangende filterkorfset voor CP buitenfilters
inclusief filtermateriaal

• Voorgaande filterkorf verwijderen en nieuwe filterkorf plaatsen
• Optimaliseert de voorfiltering van JBL CristalProfi e 4, 7, 9, 15, 1901 die
technisch identiek zijn aan JBL 402, 702 enz

NIEUW

• 2-delige filterkorf: Onderste deel met nafiltering (fijn), bovenste deel met
voorfiltermat (grof, 100% meer oppervlak)

• Inhoud: 2-delige filterkorf (door clip te scheiden) met fijne en grove filtermat

Techniek > Filtering > Binnenfilter
JBL CristalProfi i30

Binnenfilter voor aquaria van 10 – 40 l

• Voor kristalhelder en zuurstofrijk water: Binnenfilter met een pompcapaciteit

Art.-Nr.
60990

Watt
3,7 W

Voor
10-40 l

van 200 l/h.
• Geschikt voor elk aquarium met een hoogte vanaf 14 cm.
• Eenvoudige montage: Reinig de aquariumruit, druk het filter op de gewenste
plaats.
• Geen gevaar voor kleine vissen en garnalen: Het fijne oppervlakte voorkomt
opzuigen, waterafvoer in elke positie.
• TÜV gekeurd, 4 jaar garantie, stroombesparend (3,7 W).

JBL CristalProfi i60 greenline

Energie-efficiënte binnenfilter voor aquaria

• Binnenfilter voor mechanische en biologische filtering - Voor aquaria van 40 -

Art.-Nr.
60971

Watt
4W

80 liter (50-60 cm).
• Verbindt de brede straalbuis/ sproeibuis met het filter. Plaats het filter in het
aquarium. Sluit aan op het stroomnet.
• Uitbreidbaar, draaibare wateruitloopbuis, groot filtervolume, zuignap voor
eenvoudig verwijderen, inzet alle filtermassa
• TÜV gekeurd, onderdompelbaar, hoge energie-efficiëntie, onderhoudsvrije
pomp: Permanente circulatie, regelbaar vermogen.
• Afmeting (l/h/b): 8,5 x 8,5 x 15,5 cm

JBL CristalProfi i80 greenline

Energie-efficiënte binnenfilter voor aquaria

• Binnenfilter voor mechanische en biologisch filtering - voor aquaria van 60 -

Art.-Nr.
60972

Watt
4W

110 liter (60 - 80 cm).
• Verbindt de brede straalbuis/ sproeibuis met het filter. Plaats het filter in het
aquarium. Sluit aan op het stroomnet.
• Uitbreidbaar, draaibare wateruitloopbuis, groot filtervolume, zuignap voor
eenvoudig verwijderen, inzet alle filtermassa
• TÜV gekeurd, onderdompelbaar, hoge energie-efficiëntie, onderhoudsvrije
pomp: Permanente circulatie, regelbaar vermogen.
• Afmeting (l/h/b): 8,5 x 8,5 x 22,5 cm

JBL CristalProfi i100 greenline

Energie-efficiënte binnenfilter voor aquaria

• Binnenfilter voor mechanische en biologische filtering - voor aquaria van 90 -

Art.-Nr.
60973

Watt
8W

160 liter (80-100 cm).

• Verbindt de brede straalbuis/ sproeibuis met het filter. Plaats het filter in het
aquarium. Sluit aan op het stroomnet.

• Uitbreidbaar, draaibare wateruitloopbuis, groot filtervolume, zuignap voor
eenvoudig verwijderen, inzet alle filtermassa

• TÜV gekeurd, onderdompelbaar, hoge energie-efficiëntie, onderhoudsvrije
pomp: Permanente circulatie, regelbaar vermogen.

• Afmeting (l/h/b): 8,5 x 8,5 x 29,5 cm, slechts 8W verbruik
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JBL CristalProfi i200 greenline

Energie-efficiënte binnenfilter voor aquaria

• Binnenfilter voor mechanische en biologische filtering - voor aquaria van 130 -

Art.-Nr.

Watt

60974

8W

Art.-Nr.

Vermogen

60960

200 l/h

200 liter (80-120 cm).
• Verbindt de brede straalbuis/ sproeibuis met het filter. Plaats het filter in het
aquarium. Sluit aan op het stroomnet.
• Uitbreidbaar, draaibare wateruitloopbuis, groot filtervolume, zuignap voor
eenvoudig verwijderen, inzet alle filtermassa
• TÜV gekeurd, onderdompelbaar, hoge energie-efficiëntie, onderhoudsvrije
pomp: Permanente circulatie, regelbaar vermogen.
• Afmeting (l/h/b): 8,5 x 8,5 x 36,5 cm. Slechts 8W verbruik.

JBL CristalProfi m greenline

Mattenfilter incl. pomp voor aquaria van 20 – 80 l

• Zuiver en gezond aquariumwater: Mattenfilter incl. pomp en breedstraal

Watt
3,5 W

waterrecirculatiesysteem.

• Geschikt voor aquaria met een volume van 20 – 80 l.
• Eenvoudige montage: Reiniging van het glas, filter aandrukken, wateruitloop ter
hoogte van de waterspiegel.

• Ongevaarlijk voor kleine vissen en garnalen: Het fijne sponsoppervlakte
voorkomt opzuigen.

• 4 jaar garantie. Uit te breiden met een tweede filtermodule (+ 12 cm hoogte).
Schuifhendel voor vastzetten en losmaken.

Techniek > Filtering > Toebehoren binnenfilter
JBL CristalProfi m greenline module
Filtermodule ter uitbreiding van de CristalProfi m

• Ter uitbreiding van de CristalProfi m binnenfilter: Complete filtermodule.
• Eenvoudige installatie: Onderin de binnenfilter plaatsen.
• Gelijke vorm als de CP m Innenfilter.
• Hoogte 12 cm.
• Eenvoudige reiniging: Spons en uitloopventiel voor verwijdering, geen terugloop

Art.-Nr.
60966

Hoogte
12 cm

van verontreinigd water in het aquarium.

JBL WideSet 12/16

waterafvoerset met brede straalbuis voor binnenfilters

• Toebehoren voor binnenfilters: Waterafvoerset met brede straalbuis
• Eenvoudige installatie: Aansluiting aan de binnenfilter
• Ideale waterterugvoer: Weinig CO2-verlies door brede straalbuis, geschikt voor

Art.-Nr.

Voor Ø

60919

12/16 mm

beplante aquaria

• Geschikt voor alle filters met een 12/16 mm aansluiting
• Afmeting (l/h/b): 96/140/20 mm

JBL SpraySet 12/16

Art.-Nr.

Voor Ø

Waterafvoer met sproeibuis voor binnenfilters

60915

12/16 mm

JBL VenturiSet 12/16

Art.-Nr.

Ø slang

• Toebehoren voor binnenfilters: Waterafvoerset met brede straalbuis
• Eenvoudige installatie: Aansluiting aan de binnenfilter
• Draaibare sproeibuis, straalsterkte naar keuze
• Voor het verhogen van het zuurstofgehalte
• Afmeting (l/h/b): 96/217/20 mm

Diffuserset voor CristalProfi i binnenfilters

• Toebehoren voor binnenfilters: Diffuserset voor het regelen van de luchttoevoer

60916

12/16

in aquaria
• Eenvoudig in gebruik: op de afvoer plaatsen, diffuser trekt lucht uit het
uitstromende water
• Verhoging van het zuurstofgehalte
• Met terugloopbeveiliging
• Afmeting (l/h/b): 96/217/20 mm

JBL CristalProfi i GreenLine Filtermodule
Filltermodule voor CristalProfi i binnenfilterserie

• Vervangend onderdeel of uitbreiding voor CristalProfi i GreenLine Filter
• Eenvoudig in gebruik: Plaatsing in de CristalProfi i filter.
• Langere levensduur door modulaire uitbreiding.
• Filterkorfmodule, bio filterspons 25 ppi, interne buis.
• Afmeting (l/h/b): 96/96/87 mm
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Art.-Nr.
60984

Inhoud
1 Stuk

Techniek > Filtering > Toebehoren binnenfilter
JBL ProCristal i30 Filtermodule
Filtermodule voor ProCristal i30

• Zuiver water, gezonde vissen: filtermodule voor het uitbreiden van de ProCristal

Art.-Nr.

Voor

60989

PC i30

i 30
• Eenvoudige installatie: Van onderen op de ProCristal i 30 steken.
• Klaar voor gebruik incl. filterspons.
• Verlengt het filter met ca. 3 cm tot 15,9 cm.
• Uitbreidbaar met max. 3 filtermodules.

Techniek > Filtering > Filtermateriaal
JBL SymecMicro

Microvlies voor aquariumfilters tegen vertroebelingen

• Snelle bestrijding van microfijne vertroebelingen in zoet- en zoutwater: Micro-

Art.-Nr.
62387

Lengte
75 cm

Afmeting
25 cm

vlies voor aquariumfilters
• Eenvoudig in gebruik: Individueel op maat snijden. Als laatste filteretappe
plaatsen. Na 12 - 24 uur verwijderen.
• Kristalhelder water: Filtering van zweefalgen, fijnste vertroebelingen en alle
partikeltjes vanaf 1/1000 mm.
• Geen afgifte van schadelijke stoffen - waterneutrale kunstvezels
• Inhoud: 1 microvlies filtermat 25x74 cm voor aquariumfilters

JBL Symec Filterwatten

Filterwatten tegen alle watervertroebelingen

• Snelle bestrijding van allerlei soorten vertroebelingen in zoet- en zoutwatera-

quaria: Kwaliteitswatten voor filters
• Eenvoudig in gebruik: De nodige hoeveelheid watten als laatste filteretappe
plaatsen.
• Kristalhelder water: Filtering van vertroebelende stoffen en partikeltjes. Uitwassen is mogelijk, beter is vervangen
• Geen afgifte van schadelijke stoffen of vezels - Volledig synthetische, residuloze
filterwatten
• Inhoud: 1 verpakking kwaliteitswatten voor aquariumfilters

JBL Symec XL

Grove aquariumfilterwatten tegen watervertroebelingen

• Snelle bestrijding van allerlei soorten vertroebelingen in zoet- en zoutwatera-

Art.-Nr.

Inhoud

62311
62313
62315
62317

100 g
250 g
500 g
1000 g

Art.-Nr.

Inhoud

62325

250 g

quaria: Kwaliteitswatten voor filters
• Eenvoudig in gebruik: De nodige hoeveelheid watten als laatste filteretappe
plaatsen.
• Kristalhelder water: Filtering van vertroebelende stoffen en partikeltjes. Uitwassen is mogelijk, beter is vervangen
• Geen afgifte van schadelijke stoffen of vezels - Volledig synthetische, residuloze
filterwatten
• Inhoud: 1 pak grove kwaliteitsfilterwatten voor aquariumfilters

JBL Symec VL

Filterwattenvlies tegen alle watervertroebelingen

• Snelle bestrijding van alle soorten vertroebelingen in zoet- en zoutwateraquaria:

Art.-Nr.

Afmeting

62310

80 cm

Lengte
25 cm

Filterwattenvlies voor aquariumfilter
• Eenvoudig in gebruik: Individueel stuk uit de 3 cm dikke vliesmat te snijden. Als
laatste filteretappe plaatsen.
• Kristalhelder water: Filtering van vertroebelende stoffen en partikeltjes. Kan
worden uitgewassen, vervangen is beter
• Geen afgifte van schadelijke stoffen - waterneutrale kunstvezels
• Inhoud: 1 pakket filterwatten voor aquariumfilters

JBL Schuimstof blauw (fijn)

Herbruikbaar filterschuim tegen watervertroebelingen

• Eenmalige, snelle bestrijding van vertroebeling in zoet- en zoutwateraquaria

evenals vijvers: herbruikbaar schuimstof.
• Eenvoudig in gebruik: schuimstof op maat snijden. Inzet t.b.v. voorfiltering of
duurzame filtering
• Kristalhelder water: filtering van zweefalgen en vertroebelingen. Groot oppervlak voor reinigingsbacteriën
• Geen afgifte van schadelijke stoffen - waterneutrale fijne schuimstof met 30
ppi
• Inhoud: 1 uitwasbare schuimstof filtermat van 50x50 voor elk type filter,
verkrijgbaar in 3 diktes

JBL Schuimstof blauw (grof)

Grof filterschuim tegen alle watervertroebelingen

• Eenmalige, snelle bestrijding van vertroebeling in zoet- en zoutwateraquaria
evenals vijvers: herbruikbaar schuimstof.

• Eenvoudig in gebruik: schuimstof op maat snijden. Inzet t.b.v. voorfiltering of
duurzame filtering

Art.-Nr.
62562
62561
62563

Art.-Nr.
62565
62560
62566

Hoogte
2,5 cm
5 cm
10 cm

Hoogte
2,5 cm
5 cm
10 cm

• Kristalhelder water: filtering van zweefalgen en vertroebelingen. Groot oppervlak voor reinigingsbacteriën
• Geen afgifte van schadelijke stoffen - waterneutraal grof schuim met 10 ppi
• Inhoud: 1 uitwasbare schuimstof filtermat van 50x50 voor elk type filter,
verkrijgbaar in 3 diktes
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JBL Carbomec activ

Hoogwaardige actiefkool voor zoetwateraquaria

• Verwijdering van medicijnresten, waterverkleuringen en hoogmoleculaire

Art.-Nr.
62345

Voor
200 l

Inhoud
400 g

organische verontreinigingen.
• Gebruik: Overhevelen van de kool in de universele filterbuidel. Meermalig met
warm water spoelen, naspoelen met koud.
• Ingesteld op pH 7: geschikt voor gebruik in een pH-range van 6,5 tot 7,5.
Gebruiksklaar.
• Geen afgifte van algenbevorderend fosfaat aan het water.
• Inhoud: 1 pak hoogwaardige actiefkool incl. gaasbuidel en clip.

JBL Carbomec ultra

Superactieve gepelleteerde kool

• Verwijdering van waterverkleuringen en hoogmoleculaire organische verontrei-

Art.-Nr.
62355

Voor
200 l

Inhoud
400 g

nigingen: gepelleteerde actiefkool.

• Gebruik: Overhevelen van de kool in de universele filterbuidel. Meermalig met
warm water spoelen, naspoelen met koud.

• Ingesteld op pH 8: geschikt voor gebruik in een pH-range van 7,5 tot 8,5.
Gebruiksklaar.

• Geen afgifte van gebonden stoffen, 100% fosfaatvrij, pH-neutraal en neutrale
geleiding, Malawi en Tanganjika geschikt

• Inhoud: 1 pak gepelleteerd kool incl. gaasbuidel en clip.

JBL Tormec activ

Actieve turfpellets voor zoetwateraquaria

• Daling van de KH en pH-waarde, preventief tegen algen, toevoeging van

Art.-Nr.
62367

Voor
800 l

Inhoud
1000 ml

natuurlijk humusstoffen: Actieve turfpellets

• Gebruik: 24 uur voor gebruik nat maken, plaats de kool in de netbuidel,
integreer in het filter

• Twee turfcomponenten: Snel initieel effect, goed gedoseerde lange termijnwerking. Preventief tegen algen

• Ideale voorwaarden voor het houden en kweken van vissen uit zwart water
• Inhoud: 1 verpakking actieve turfpellets incl. netbuidel en clip

JBL SilicatEx Rapid

Voorkomt kiezelwier door het verwijderen van silicaat

• Filtermateriaal voor het verwijderen van kiezelzuren (silicaat) die tot de vorming

NIEUW

Art.-Nr.

Bereik

62347

200-400 l

Art.-Nr.

Voor

Inhoud
400 g

van kiezelwier leiden.
• Spoelen, in de filterbuidel (bijgevoegd) doen en in het filter plaatsen. Na één tot
twee weken uitspoelen
• Kiezelwier kan een lelijke bruine aanslag veroorzaken op kiezel, decoraties en
planten
• Met de JBL silicaattest kunt u het silicaatgehalte controleren. Werking: waarden onder de 0,4 mg/l silicaat voorkomen kiezelalgen
• Gegarandeerd effectief: bindt tot 30,000 mg silicaat (SiO2)/ kg. Inclusief
netbuidel en sluitclip

JBL NitratEX

Filtermassa voor een snelle nitraatverwijdering

• Bestrijding van ongewenste algen: Filtermassa voor gebruik in aquariumfilter

62537

200 l

Inhoud
250 ml

t.b.v. een snelle nitraatverwijdering.
• Gebruik: Vul de universele filterzak met de filtermassa en plaats in het filter.
• Meerdere malen te gebruiken door regeneratie met kookzout.
• Alleen voor zoetwateraquaria.
• Incl. gaasbuidel en clip.

JBL BioNitratEx

Bio filtermateriaal t.b.v. nitraatverwijdering

• Biologisch filtermateriaal, dat wordt afgebroken door bacteriën en tevens

Art.-Nr.

Inhoud

62536

100 Delen

algenbevorderend nitraat verwijdert

• Filtermateriaal aan binnen- of buitenfilter toevoegen en navullen wanneer het
na ca. 6 maanden bacterieel afgebroken is

• Op de bioballen vormt zich een dikke biofilm. Daaronder ontbreekt zuurstof en
dit is waar de bacteriën nitraat afbreken

• Waterstabiliserend effect: bij bacteriële afbraak ontstaan zuren die geneutrali-

NIEUW

seerd worden door mineralen in de biobal

• Inhoud: 100 bioballen voor het afbreken van nitraat in aquaria van 200-300
liter. 1 bal : 2-3 liter water

JBL PhosEx ultra

Filtermassa voor het verwijderen van fosfaat

• Verwijdering van fosfaat uit aquaria: Filtermassa voor gebruik in aquariumfilters.
• Gebruik: Vul de universele filterzak met de filtermassa en plaats in het filter.
• Onoplosbare ijzerverbinding: Geeft geen stoffen aan het water af.
• 340 g voor een duurzame binding van 18.000 mg fosfaat voor zoet- en
zoutwater.
• Incl. gaasbuidel en clip.
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Art.-Nr.
62541

Voor
200 l

Inhoud
340 g

Techniek > Filtering > Filtermateriaal
JBL Clearmec plus

Nitriet-, nitraat- en fosfaatverwijderaar

• Verwijdering van nitriet, nitraat en fosfaat uit het aquarium: Filtermassa voor

Art.-Nr.
62395

Voor
300 l

Inhoud
600 ml

plaatsing in aquariumfilters.
• Gebruik: Materiaal is reeds in twee filterbuidels verpakt. Plaatsing in het filter.
• Onttrekt voedingsstoffen aan het water: Werkt tegen overmatige algengroei.
• 600 ml voor 150 tot 300 liter zoet water.
• Inhoud: 1 pak filtermassa incl. gaasbuidel en clip.

JBL Sintomec

Bio sinterglas voor de afbraak van schadelijke stoffen

• Biologische afbraak van schadelijke stoffen in zoet- en zoutwateraquaria: Bio

Art.-Nr.
62547

Voor
200 l

Inhoud
450 g

sinterglasringen voor aquariumfilters

• Eenvoudig in gebruik: Bio filterringen als voorlaatste in het filter plaatsen
• Intensieve bio filterzuivering: Micro-organismen koloniseren het filtermateriaal
en breken schadelijke stoffen af.

• Optimaal kolonisatieoppervlak voor nuttige micro-organismen door conische
tunnelporiën en 5 mm wanddikte

• Diameter binnenste opening slechts 5 mm

JBL Micromec

Bio kogels voor de afbraak van schadelijke stoffen

• Biologische afbraak van schadelijke stoffen in zoet- en zoutwateraquaria: Bio

Art.-Nr.
62548

Voor
200 l

Inhoud
650 g

sinterglaskogels voor aquariumfilters.

• Eenvoudig in gebruik: Bio filterkogels als voorlaatste in het filter plaatsen.
• Intensieve bio filterzuivering: Micro-organismen koloniseren het filtermateriaal
en breken schadelijke stoffen af.

• Optimaal kolonisatieoppervlak voor nuttige micro-organismen door conische
poriën. Afbraak van ammonium en nitriet.

• Met slechts 14 mm kogeldoorsnede - ook geschikt voor kleine filters.

JBL Cermec

Keramische filterbuisjes voor aquariumfilters

• Zuiver en gezond water: Keramische filterbuisjes voor gebruik in aquariumfil-

Art.-Nr.
62375

Voor
200 l

Inhoud
750 g

ters.
• Beschermt als voorfiltermassa het biologische filtermateriaal tegen een te
snelle vervuiling.
• Zuiver keramiek
• Geschikt voor zoet- en zoutwater
• Inhoud: 1 pak keramische filterbuisjes 1 l

Techniek > Filtering > Filtermateriaal JBL buitenfilter
JBL FilterPad VL

Art.-Nr.

• Bijzonder fijn filtermateriaal voor een effectieve nafiltering: filterpad voor

62201
62202

JBL FilterPad F15

Art.-Nr.

• Grove, openporige schuimstof met poriënwijdte van 15 ppi: Filterpad voor

62210
62211

JBL FilterPad F35

Art.-Nr.

• Fijne, openporige schuimstof met een poriënwijdte van 35 ppi: Filterpad voor

62206
62207

Filterwattenvlies voor aquariumfilter CristalProfi
CristalProfi filters.
• Passend gesneden filterwattenvlies.
• Biologische en mechanische filtering.
• 2 stuks per verpakking.
• Inhoud; 1 verpakking filterwattenvlies (2 stuks)

Grof schuim voor CristalProfi aquariumfilters.
CristalProfi filters.
• 100 % neutraal polyether schuim.
• Biologische en mechanische filtering.
• Zoet- en zoutwaterbestendig.
• Inhoud: 1 verpakking grof gesneden schuim (2 stuks)

Fijn schuimstof voor CristalProfi aquariumfilters
CristalProfi filters

Inhoud
2 Stuk
2 Stuk

Inhoud
2 Stuk
2 Stuk

Inhoud
2 Stuk
2 Stuk

• 100 % neutraal polyether schuim.
• Biologische en mechanische filtering.
• Zoet- en zoutwaterbestendig.
• Inhoud: 1 verpakking fijn gesneden schuim (2 stuks)
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Techniek > Filtering > Filtermateriaal JBL buitenfilter
JBL CombiBloc CristalProfi e

Art.-Nr.

Voor CPe

• Zuiver en gezond water: Voorfiltermassa en filterschuim voor de bovenste

60159
60160

4-7-901
15-1901

JBL UniBloc CristalProfi e

Art.-Nr.

Voor CPe

60161

4-7-901,2

2 Sets

60162

15-1901,2

2 Sets

Voorfiltermassa's en schuim voor CristalProfi e

filterkorf van de CristalProfi e.
• Gebruik: Plaatsing in de bovenste filterkorf.
• 1 Schuimmat met medium poriegrootte 20 ppi, 1 fijnporige schuimmat 30 ppi
• Zoet- en zoutwaterneutraal, geen afgifte van schadelijke stoffen.
• Inhoud: 4 voorfiltermassa's, 1 filterschuim 20 ppi en 1x filterschuim 30 ppi.

Bio filterschuimpatroon voor CristalProfi e

• Zuiver en gezond water: Bio filterschuimpatroon voor de middelste korf van de
CristalProfi e

• Gebruik: Plaats in de middelste filterkorf
• Verwijder het middelste, ronde gedeelte voor speciaal filtermateriaal
• Poriënwijdte bijzonder geschikt voor bio filtering
• Inhoud: 1 verpakking bio filterschuimpatroon (2 stuks)

JBL ClearMec plus Pad CristalProfi e
Nitriet-, nitraat- en fosfaatverwijderaar voor CP e

• Zuiver en gezond water: Set met nitriet-, nitraat- en fosfaatverwijderaar voor
CristalProfi e

• Gebruik: Zet de complete set om in de lege filterkorf. Verwijder de plastic zak.

Inhoud
6 Delen
6 Delen

Inhoud

Art.-Nr.

Voor CPe

60175

4-7-901,2

Inhoud
500 ml

60176

15-1901,2

800 ml

Plaats in het Filter.
• Verwijderaar van schadelijke stoffen: Kristalhelder water zonder algen
• Mengsel van kleiballetjes en speciale hars, langzame doorstroming door de
schuimrand
• Inhoud: 1 set met nitriet-, nitraat- en fosfaatverwijderaar incl. opening.

JBL CombiBloc II CristalProfi e

Art.-Nr.

• Voorfilterinzet en filterspons voor de bovenste korf van CristalProfi e

60288
60289

JBL SymecPad II CristalProfi e

Art.-Nr.

Voor CPe

• Wattenvlies heeft het voordeel dat het niet uitrafelt zoals filterwatten en

60291
60292

4/7/901-2
15/1901-2

Art.-Nr.

Voor

Set filtersponzen voor CristalProfi e (02) filters

(402/702/902/1502/1902)
• Gebruik: Bestemd voor de bovenste filterkorf. Huidige spons verwijderen en
vervangen door de nieuwe.
• Helder water door nauwkeurige laseruitsnede. Hierdoor uitstekende pasvorm
voor de JBL CristalProfi e buitenfilters
• Zoet- en zoutwaterneutraal, geen afgifte van schadelijke stoffen.
• Inhoud: 3 filterelementen waarvan 2x grof filterschuim (15 ppi) en 1x fijn
filterschuim (35 ppi)

6 filterwattenvliezen voor JBL CristalProfi e filters
nauwkeurig passend wordt toegesneden.

Voor CPe
4/7/902
15/1902

• Gebruik: Filterspons uit de filterkorf nemen en vervangen door wattenvlies
• Het wattenvlies is zo fijn dat het de kleinste partikeltjes uit het water filtert en
zo tot extreem helder water leidt

• Wattenvlies a.u.b. slechts eenmalig uitwassen, daarna vernieuwen
• Inhoud: Filtervlies (6 stuks) op maat gesneden voor het betreffende filter

Techniek > Filtering > Filtermateriaal JBL binnenfilter
JBL ProCristal i30 Filterspons

Vervangende filterspons voor JBL CristalProfi i 30.

• Zuiver water, gezonde vissen: Vervangende filterspons voor de ProCristal i 30.
• Helder aquariumwater: Om de drie maanden de filterspons verwisselen.
• Optimale reiniging: Poriënwijdte 30 ppi.
• Optimale biologische filtering: Bevordert de kolonisatie van nuttige reinigings-

60993

PC i30

bacteriën.

• Het toevoegen van JBL FilterStart maakt een direct biologisch effect mogelijk.

JBL ProCristal i30 SuperClear

Art.-Nr.

• Passend voor de JBL ProCristal i30 binnenfilter: Gebruiksklare cartouche voor

60991
60992

Hoogwaardig actief kool voor kristalhelder water
kristalhelder water in aquaria

• Eenvoudige installatie: Het bovendeel verwijderen, patroon in de houder steken
en het bovendeel weer terugplaatsen.

• Hoogwaardig actief kool: Speciaal filtermateriaal bindt en absorbeert voederresten en stofwisselingsproducten
• Maandelijkse wisseling van het filtermateriaal
• 25 ml speciaal filtermateriaal per patroon
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Inhoud
2x
6x

Voor
PC i30
PC i30

Techniek > Filtering > Filtermateriaal JBL binnenfilter
JBL ProCristal i30 GreenStop

Art.-Nr.

• Passend voor JBL ProCristal i30 binnenfilters: Gebruiksklare patroon tegen

60994
60995

JBL ProCristal i30 AlgaePrevent, 2x

Art.-Nr.

Speciaal filtermateriaal tegen groen water

groen water in het aquarium.
• Eenvoudige installatie: Het bovendeel verwijderen, patroon in de houder steken
en het bovendeel weer terugplaatsen.
• Algenbestrijdend filtermateriaal: Patroon met speciaal filtermateriaal dat
algenvoedingsstoffen aan het water onttrekt.
• Maandelijkse wisseling van het filtermateriaal
• 25 ml speciaal filtermateriaal per patroon

Filterpatroon tegen algen in het aquarium

• Gebruiksklare filterpatroon voor JBL ProCristal i30 binnenfilters
• Eenvoudig in te bouwen: Waterafvoer verwijderen, cartouche in de houder

Inhoud

Voor

PC i30
PC i30

2x
6x

Voor

60996

PC i30

steken en waterafvoer weer terugplaatsen.

• Onttrekt de algenvoedingsstof fosfaat aan het water en voorkomt zo algenproblemen.

• Maandelijks vervangen
• Inhoud: 2 patronen met elk 25 ml fosfaatverwijderaar

JBL UniBloc CP i60/80/100/200
Schuimpatroon voor Cristal Profi i

• Zuiver en gezond water: Vervangende schuimpatroon voor de aquariumfilters

Art.-Nr.
60928

Voor CPi
60-200

Inhoud
1 stuk

CristalProfi i60-200

• Gebruik: Voeg FilterStart toe, plaats in filtermodule
• Schuim met optimale levensduur dankzij 25 ppi, effectieve mechanische en
biologische filtering

• Geen afgifte van schadelijke stoffen: 100% waterneutrale kunststof
• Inhoud: 1 vervangende schuimpatroon

JBL PhosEx Ultra CristalProfi i60/80/100/200
Filterpatroon met actieve filterkool voor CP i

• Filterpatroon met actieve filterkool voor het verwijderen van medicijnresten en

Art.-Nr.

Voor

60931

50-100 l

Inhoud
190 ml

waterverkleuringen.
• Gebruik: In de filterkorf van het filter plaatsen.
• Inzetbereid in de filterkorf (190 ml) met binnenbuis.
• Geen afgifte van algenbevorderend fosfaat aan het water.
• Inhoud: 1 filterpatroon met actieve filterkool.

JBL CarboMec Ultra CristalProfi
i60/80/100/200
Fosfaatverwijderaar voor CristalProfi i

Art.-Nr.

Voor

60930

50-100 l

Inhoud
190 ml

• Zuiver en gezond water: Filtermassa met fosfaatverwijderaar voor CristalProfi
• Gebruik: In de filterkorf van het filter plaatsen.
• Inzetbereid in de filterkorf (190 ml) met binnenbuis.
• Vernieuwen na 2-3 maanden of wanneer de fosfaatwaarde stijgt.
• Inhoud: 1 filtermassa met fosfaatverwijderaar.

JBL Clearmec CristalProfi i60/80/100/200
Nitriet-, nitraat- en fosfaatverwijderaar voor CPi

• Zuiver en gezond water: Filterpatroon met nitriet-, nitraat- en fosfaatverwij-

Art.-Nr.

Voor

60932

50-100 l

Art.-Nr.

Voor

60933

50-100 l

Inhoud
190 ml

deraar voor CristalProfi i
• Gebruik: In de filterkorf van het filter plaatsen.
• Inzetbereid in de filterkorf (190 ml) met binnenbuis.
• Na ca. 3 maanden vernieuwen.
• Inhoud: 1 filterpatroon met nitriet-, nitraat- en fosfaatverwijderaar.

JBL Tormec CristalProfi i60/80/100/200
Actief turfgranulaat voor CristalProfi i

• Zuiver en schoon water: Filterpatroon met actieve turfpellets voor CristalProfi
• Gebruik: In de filterkorf van het filter plaatsen.
• Inzetbereid in de filterkorf (190 ml) met binnenbuis.
• Na ca. 3 maanden vernieuwen.
• Inhoud: 1 filterpatroon met actief turfgranulaat

Inhoud
190 ml
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Techniek > Filtering > Filtermateriaal JBL binnenfilter
JBL MicroMec CristalProfi i60/80/100/200
Hoog rendement filterkogels voor CristalProfi i

• Zuiver en gezond water: Filterinzet met filterkogels van hoogwaardige capaciteit

Art.-Nr.

Voor

60929

50-100 l

Inhoud
190 ml

voor CristalProfi i
• Gebruik: In de filterkorf van het filter plaatsen.
• Inzetbereid in de filterkorf (190 ml) met binnenbuis.
• Reiniging van de filterkogels is mogelijk.
• Inhoud: 1 filterinzet met filterkogels van hoogwaardige capaciteit.

JBL TekAir Vervangspons

Hoogwaardige spons voor aquariumfilter TekAir

• Efficiënte biologische filtercapaciteit: Hoogwaardige, openporige filterspons

Art.-Nr.

Inhoud

61413

1 stuk

voor TekAir filter.

• Gebruik: Meermalig te gebruiken door uitwassen.
• Biologische en mechanische filtering
• Tip: Gebruik van opstartbacteriën na reiniging of bij nieuwe inrichting.
• Inhoud: 1 filterspons voor TekAir.

JBL UniBloc CristalProfi i40/TekAir blauw/
grof
Schuimpatroon voor Cristal Profi i40 en TekAir

Art.-Nr.

Voor CPi

60927

40/TekAir

Inhoud
1 stuk

• Zuiver en gezond water: Vervangende schuimpatroon voor de aquariumfilters
CristalProfi i40 en TekAir

• Gebruik: Voeg FilterStart toe. Geschikt voor TekAir en CristalProfi i 40.
• Schuim met optimale levensduur dankzij 25 ppi, effectieve mechanische en
biologische filtering

• Geen afgifte van schadelijke stoffen: 100% waterneutrale kunststof
• Inhoud: 1 vervangende schuimpatroon

JBL CristalProfi m greenline Filterpad, 2x
Vervangende spons voor CristalProfi m binnenfilter.

• Zuiver, gezond water: Vervangende spons voor de JBL CristalProfi m binnen-

Art.-Nr.
60967

Inhoud
2 Stuk

filter.
• Eenvoudig in gebruik: Plaats de spons van buitenaf in de binnenfilter.
• Veilig: Fijne poriën - voorkomt aanzuigen van kleine vissen en garnalen.
• Poriënwijdte van het schuim: 35 ppi.
• Veelvuldig wasbaar.

JBL CristalProfi m greenline module
FilterPad, 2x

Vervangende filtermat voor de Cristal Profi m module

Art.-Nr.
60968

Inhoud
2 Stuk

• Zuiver en gezond water: Vervangende filtermat voor de uitbreidingsmodule van
de JBL CristalProfi m binnenfilter.

• Exacte pasvorm.
• Voor module 13 x 9 cm.
• Bevat twee vervangende filtermatten.
• Filtermat kan gewassen worden.

Techniek > Filtering > Toebehoren filtermateriaal
JBL FilterBag fine

Buidel voor filtermateriaal voor aquaria

• Vereenvoudigt de verwijdering van het filtermateriaal voor reiniging of vernieu-

Art.-Nr.
62551

Inhoud
2 Delen

wing: Universele gaasbuidel.
• Buidel voor 0,5 - 1,5 l filtermateriaal.
• Waterneutraal nylonmateriaal: Geen afgifte van stoffen aan het water.
• Voor fijn filtermateriaal - maaswijdte 0,5 x 0,5 mm
• Incl. sluitclip.

JBL FilterBag wide

Buidel voor grof filtermateriaal voor aquaria

• Vereenvoudigt de verwijdering van het filtermateriaal voor reiniging of vernieuwing: Universele gaasbuidel.

• 2 buidels voor 0,5 - 1,5 l filtermateriaal.
• Waterneutraal nylonmateriaal: Geen afgifte van stoffen aan het water.
• Voor grof filtermateriaal zoals JBL SintoMec en JBL Cermec - maaswijdte 5 x
5 mm

• Incl. praktische hersluitbare clip.
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Art.-Nr.
62552

Inhoud
2 Delen

Techniek > Watervoorziening > Pompen
JBL ProFlow t300

Dompelpomp met 80-300 l/h watercirculatievermogen

• Dompelpomp met 80-300 l/h capaciteit. Gebruik voor biofilters en huiskamer-

Art.-Nr.
60580

Watt
4W

Vermogen
300 l/h

fontijnen.
• Eenvoudige installatie: aansluiten van de slang of buis met uitgang 12/16 op
de pomp.
• Geschikt voor alle biofilters, regelbare pompcapaciteit, rvs as, max. doorstroomvermogen: 0,5 m
• Gekeurd door het TÜV, 4W stroomverbruik, volledig onderdompelbaar (IPX8),
stabiele bevestiging door 3 zuignaphouders.
• Afmeting (l/h/b): 57 x 34,4 x 54,5 mm, incl. 3 zuignappen.

JBL ProFlow t500

Dompelpomp met 200-500 l/h watercirculatievermogen

• Dompelpomp met 200-500 l/h vermogen. Geschikt voor biofilters, huiskamer-

Art.-Nr.
60581

Watt
5W

Vermogen
500 l/h

fontijn of waterbron.

• Eenvoudige installatie: aansluiten van de slang of buis met uitgang 12/16 op
de pomp.

• Geschikt voor alle biofilters, regelbare pompcapaciteit, rvs as, max. doorstroomvermogen: 0,8 m
• TÜV gekeurd, gering stroomverbruik van 5W, volledig onderdompelbaar,
stabiele bevestiging door drie zuignaphouders.
• Afmeting (l/h/b): 57 x 34,4 x 54,5 mm, incl. 3 zuignappen.

JBL ProFlow u800

Universele pomp met 900 l/h watercirculatievermogen

• Universele pomp met 900 l/h vermogen voor gebruik in biofilters, huiskamer-

Art.-Nr.
60583

Watt
7W

Vermogen
900 l/h

fontijnen en als waterbron.

• Inzet in het aquarium/terrarium als binnen-/buitenfilter. Aansluiting: ingang
slang 19/25, uitgang aan pomp 16/22.

• Geschikt voor alle biofilters, regelbare pompcapaciteit, rvs as, max. doorstroomvermogen: 0,95 m

• TÜV gekeurd, gering stroomverbruik van 7W, volledig onderdompelbaar (IPX8),
stabiele bevestiging door 4 zuignaphouders.

• Incl. 4 zuignaphouders. Afmeting (l/h/b): 79,1 x 45,5 x 82,5 mm

JBL ProFlow u1100

Universele pomp met 1200 l/h circulatievermogen

• Universele pomp met 1200 l/h vermogen. Geschikt voor biofilters, huiskamer-

Art.-Nr.
60584

Watt
12 W

Vermogen
1200 l/h

fontijnen of als waterbron.
• Inzet in het aquarium/terrarium als binnen-/buitenfilter. Aansluiting: ingang
slang 19/25, uitgang aan pomp 16/22.
• Geschikt voor alle biofilters, regelbare pompcapaciteit, rvs as, max. doorstroomvermogen: 1,3 m
• TÜV gekeurd, gering stroomverbruik van 12W, volledig onderdompelbaar
(IPX8), stabiele bevestiging door drie zuignappen.
• Incl. 4 zuignaphouders. Afmeting (l/h/b): 79,1 x 45,5 x 82,5 mm

JBL ProFlow u2000

Universele pomp met 2000 l/h watercirculatievermogen

• Universele pomp met 2000 l/h vermogen voor gebruik in biofilters, huiskamer-

Art.-Nr.
60585

Watt
35 W

Vermogen
2000 l/h

fontijnen en als waterbron.
• Inzet in het aquarium/terrarium als binnen-/buitenfilter. Aansluiting: ingang
slang 27/35, uitgang aan pomp 19/25.
• Geschikt voor alle biofilters, regelbare pompcapaciteit, rvs as, max. doorstroomvermogen: 2 m
• TÜV gekeurd, gering stroomverbruik van 35W, volledig onderdompelbaar
(IPX8), stabiele bevestiging door 4 zuignaphouders.
• Incl. 4 zuignaphouders. Afmeting (l/h/b): 107 x 54 x 96 mm

Techniek > Watervoorziening > Uitbreiding ProFlow u
JBL ProFlow sf u800,1100,2000

Snelle filterpatroon voor ProFlow universele pomp

• Zuiver en gezond water in kleine aquaria: Snelle filterpatroon voor ProFlow u
• Plaats de filterpatroon op de universele pomp (niet inbegrepen). Plaats met

Art.-Nr.

Inhoud

60610

1 Patroon

zuignaphouders in het aquarium.

• Mechanisch en biologische filtering
• De poriestructuur garandeert goede kolonisatiemogelijkheden voor reinigingsbacteriën. Lange levensduur.

• Afmeting (l/h/b): 17 x 7 cm (breedste punt). 25 mm opening voor aanzuigkorf.

Techniek > Voeren > Voedingautomaat
JBL AutoFood BLACK

Zwarte voerdispenser voor aquariumvissen

• Praktische voerdispenser: Automatisch voeren van aquariumvissen - voor alle

Art.-Nr.
60615

Kleur
black

soorten granulaat tot 3 mm
• Eenvoudige programmering: Tot 4x per dag voeren van individuele hoeveelheden. Te vullen met max. 375 ml.
• Aan-uitschakelaar voor handmatige bediening, eenvoudig instellen van
voertijden en hoeveelheden.
• Luchtaansluiting om het voer droog te houden
• Inhoud: Voerdispenser voor aquariumvissen incl. bevestiging en drie 1,5 V AA
batterijen
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Techniek > Voeren > Voedingautomaat
JBL AutoFood WHITE

Witte voerdispenser voor aquariumvissen

• Praktische voerdispenser: Automatisch voeren van aquariumvissen - voor alle

Art.-Nr.

Kleur

60616

white

soorten granulaat tot 3 mm
• Eenvoudige programmering: Tot 4x per dag voeren van individuele hoeveelheden. Te vullen met max. 375 ml.
• Aan-uitschakelaar voor handmatige bediening, eenvoudig instellen van
voertijden en hoeveelheden.
• Bevestiging door zuignap of klem (360° draaibaar op de houder) en luchtaansluiting voor het ventileren van het voer
• Inhoud: Voerdispenser voor aquariumvissen incl. bevestiging en drie 1,5 V AA
batterijen

Toebehoren > Toebehoren vangen > Vangnetten & bekers
JBL vangnet grof

Art.-Nr.

Afmeting

aquaria.
• Gebruik in zoet- en zoutwateraquaria.
• Vereenvoudiging van de visvangst door zwarte netstof, bijzonder taai nylonweefsel.
• Verkrijgbaar in verschillende afmetingen. 15 cm breed net, ook verkrijgbaar
met 41 cm lange steel
• Robuust, versterkt handvat voor dagelijks gebruik

61033
61034
61035
61036
61039
61037
61038

8 cm
10 cm
12 cm
15 cm
15 cm
20 cm
25 cm

JBL vangnet fijn

Art.-Nr.

Afmeting

aquaria.
• Gebruik in zoet- en zoutwateraquaria.
• Vereenvoudiging van de visvangst door zwarte netstof, bijzonder taai nylonweefsel.
• Verkrijgbaar in verschillende afmetingen.
• Versterkt handvat voor dagelijks gebruik.

61041
61042
61043
61044
61047
61045
61046

8 cm
10 cm
12 cm
15 cm
15 cm
20 cm
25 cm

JBL Waterbeker

Art.-Nr.

Afmeting

95425

100 mm

JBL Aquariumslang grijs

Art.-Nr.

Lengte

Waterslang voor aquaria

• Flexibele waterslang met een doorsnede van 9/12 mm
• Bevat geen zware metalen
• Hoogwaardige kwaliteit
• Grijs transparant
• Inhoud: 1 waterslang; Aquaslang GRIJS. Lengte: 2,5 m.

61086
61087
61088
61089
61090

JBL Aquariumslang GRIJS spoel per meter

Art.-Nr.

Wijdmazig premium vangnet voor aquaria

• Behoedzame vangst van aquariumvissen: Wijdmazig zwart vangnet voor

Nauwmazig premium vangnet voor aquaria

• Behoedzame vangst van aquariumvissen: Fijnmazig zwart vangnet voor

Visvangbeker voor privégebruik en verkoop

• Speciaal ontworpen voor het vangen van vissen: Visvangbeker om ergens aan

Lengte
31 cm
33 cm
35 cm
43 cm
54 cm
50,5 cm
54 cm

Lengte
31 cm
33 cm
35 cm
43 cm
54 cm
50,5 cm
54 cm

Lengte
140 mm

te hangen.
• Eenvoudig in gebruik: Bekwaam handvat.
• 2 aanhangposities mogelijk.
• Hoogwaardige, robuuste, transparante kunststof.
• Geschikt voor aquariumverkoopsystemen en privé aquaria.

Toebehoren > Slangen & Toebehoren > Slangen

Grijze aquariumslang op spoel

• Aquariumslang voor diverse gebruiksdoeleinden, zoals voor waterverversing
of filter

• Grijs gekleurde, transparante slang, vrij van zware metalen
• Productinformatie op de slang afgebeeld: Afmeting en EAN
• Als luchtslang of waterslang in verschillende diameters verkrijgbaar
• Inhoud: 1 Kunststof spoel met opgerolde slang (zonder knik). Kleur: Grijs

61120
61121
61122
61123

2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m

Lengte
200 m
70 m
50 m
25 m

Ø
4/6
9/12
12/16
16/22
19/25

Ø
4/6
9/12
12/16
16/22

transparant

JBL Aquariumslang groen
Waterslang voor aquaria

• Flexibele waterslang met een doorsnede van 9/12 mm
• Bevat geen zware metalen
• Hoogwaardige kwaliteit
• Groen transparant
• Inhoud: 1 waterslang; Aquaslang GROEN. Lengte: 2,5 m.
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Art.-Nr.
61081
61082
61083
61084

Lengte
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m

Ø
4/6
9/12
12/16
16/22

Toebehoren > Slangen & Toebehoren > Slangen
JBL Aquariumslang GROEN spoel per meter
Groene aquariumslang op spoel

• Aquariumslang voor diverse gebruiksdoeleinden, zoals voor waterverversing

of filter
• Grijs gekleurd tegen algengroei binnenin de slang, bevat geen zware metalen
• Productinformatie op de slang afgebeeld: Afmeting en EAN
• Als luchtslang of waterslang in verschillende diameters verkrijgbaar
• Inhoud: 1 Kunststof spoel met opgerolde slang (zonder knik). Kleur: Groen
transparant

JBL Siliconenslang

Semi-transparante luchtslang op spoel

• Aquariumslang voor diverse doeleinden, bijv. luchttoevoer
• Semi-transparante slang van siliconenachtig materiaal, bevat geen zware

Art.-Nr.
61111
61112
61113
61114

Art.-Nr.
61119

Lengte
200 m
70 m
50 m
25 m

Lengte
100 m

Ø
4/6
9/12
12/16
16/22

Ø
4/6 mm

metalen

• Extreem lange levensduur, zeer flexibel
• Diameter: 4/6 mm (binnen- en buitendoorsnede)
• Inhoud: 1 kunststof spoel met 100 m slang (zonder knik). Kleur: Semi-transparant

JBL Siliconenslang met kaart

Siliconenslang, lengte: 2,5 m, diameter: 4/6 mm

• Flexibele siliconenslang voor luchtpompen met een diameter van 4/6 mm
• Bevat geen zware metalen.
• Siliconenachtig materiaal
• Niet geschikt voor CO2.
• Inhoud: 1 siliconenslang. Lengte: 2,5 m, Ø 4/6 mm

Art.-Nr.
61085

Lengte
2,5 m

Ø
4/6 mm

Toebehoren > Slangen & Toebehoren > Toebehoren slangen
JBL AntiKink

Knikbescherming voor slangen

• Knikbescherming voor slangen
• Extreem lange levensduur
• Veiligheid: Verhindert dat slangen knikken of uiteenspatten door druk; Meer

Art.-Nr.

Ø

63137
63138

16 mm
22 mm

Art.-Nr.

Voor

61091

12-16 mm

Art.-Nr.

Voor

61361

12-30 mm

Art.-Nr.

Voor Ø

capaciteit door volledige doorstroomsnelheid

• Beschikbaar voor 2 slangdiameters
• Inhoud: Knikbescherming voor slangen, set van 2, AntiKink

JBL ClipSafe

Slanghouderclips voor aquariumslangen

• Geen emmers slepen, niet met de mond aanzuigen: Uitbreiding voor Aqua In
Out
• Eenvoudig installatie: Koppelen van de eindstukken van de slang met behulp
van de knelkoppeling.
• Veilig: Voorkomt overstromingen en natte voeten door ongecontroleerde
bewegingen van de slang.
• Twee houdergroottes: Voor 12 en 16 mm slangdoorsnede.
• Inhoud: 1 set slanghouderclips (2 stuks), ClipSafe (12-16mm)

JBL Cleany

Dubbele slangborstel voor slangen van 12 - 30 mm

• Voor zuivere slangen aan filters en pompen teneinde een verminderde capaci-

teit door vervuiling te voorkomen
• Eenvoudig in gebruik: de geschikte slangborstel in de slang schuiven en
reinigen
• 160 cm lang - voor het reinigen van alle slangen met een interne diameter van
12 tot 30 mm (bijv. JBL buitenfilters)
• Tot 30% meer filtercapaciteit. Voorkomt vermogensverlies: Bewaart het biologische evenwicht in het aquarium.
• Inhoud: 1 stalen spiraal met een lengte van 160 cm met een kleine en een
grote reinigingsborstel aan elk uiteinde

Toebehoren > Slangen & Toebehoren > Zuignappen
JBL Zuignap met clip 12mm, 2x

Rubber zuignappen met clips voor objecten met 12 mm

• Rubberen houder met robuuste clip.
• Eenvoudig in gebruik: Object in de clip drukken en op de gewenste locatie

60855

12 mm

plaatsen.

• Stabiele bevestiging: Geschikt voor alle objecten met een 12 mm doorsnede.
• Clip en zuignap scheidbaar.
• Inhoud: 1 verpakking zuigers met clip 12 mm, incl. 2 zuigers en 2 clips.
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Toebehoren > Slangen & Toebehoren > Zuignappen
JBL Zuignap met clip 16mm, 2x

Rubberen zuignappen voor objecten met 16 mm doorsnede.
• Rubberen houder met robuuste clip.
• Eenvoudig in gebruik: Object in de clip drukken en op de gewenste locatie

Art.-Nr.
60856

Voor Ø
16 mm

plaatsen.

• Stabiele bevestiging: Geschikt voor alle objecten met een doorsnede van 16
mm

• Clip en zuignap scheidbaar.
• Inhoud: 1 verpakking zuignappen met clip 16 mm, incl. 2 zuignappen en 2
clips.

JBL Zuignap met clip 23-28 mm, 2x

Rubberen zuignappen voor objecten met ø 23-28 mm

• Rubberen houder met robuuste clip.
• Eenvoudig in gebruik: Object in de clip drukken en op de gewenste locatie

Art.-Nr.

Voor Ø

60408

23-28 mm

Art.-Nr.

Voor Ø

plaatsen.

• Stabiele bevestiging: Geschikt voor alle objecten met een 12 mm doorsnede.
• Clip en zuignap scheidbaar.
• Inhoud: 1 verpakkingen zuignappen met clip 23 -28 mm, incl. 2 zuignappen
en 2 clips.

JBL zuignap met gat 5 mm, 2x

Rubberen houder voor objecten met een 5 mm doorsnede
• Rubberen zuignap met houder voor het bevestigen van thermometers in

61217

5 mm

aquaria en terraria.

• Stevige houvast: Thermometer glijdt niet weg en is goed zichtbaar.
• Zwarte zuignap. Geschikt voor alle objecten met een diameter van 5 mm, zoals
een thermometer of een luchtslang.

• Eenvoudig in gebruik: Object door het gat steken en in het aquarium/ terrarium
bevestigen.

• Inhoud: 1 verpakking zuignappen met gat (2 stuks). Ø 0,5 cm.

JBL Zuignap met gat 6 mm

Rubberen zuignappen voor objecten met 6-7 mm doorsnede
• Rubberen zuignap met houder voor het bevestigen van thermometers in

Art.-Nr.
63135

Voor Ø
6-7 mm

aquaria en terraria.
• Stevige houvast: Thermometer glijdt niet weg en is goed zichtbaar.
• Zwart rubberen zuignap voor alle objecten met een diameter van 6 mm, zoals
een thermometer of een luchtslang.
• Eenvoudig in gebruik: Object door het gat steken en in het aquarium/ terrarium
bevestigen.
• Inhoud: 1 verpakking zuignappen met gat (2 stuks). Ø 0,5 cm.

JBL Zuignap met gat 12 mm

Rubberen zuignap voor objecten met ø 11-12 mm

• Rubberen zuignap met houder voor het bevestigen van thermometers in

Art.-Nr.

Voor Ø

63136

11-12 mm

Art.-Nr.

Voor Ø

aquaria en terraria.

• Stevige houvast: Thermometer glijdt niet weg en is goed zichtbaar.
• Zwarte zuignap. Geschikt voor alle objecten met een diameter van 12 mm,
zoals een thermometer of een luchtslang.

• Eenvoudig in gebruik: Object door het gat steken en in het aquarium/ terrarium
bevestigen.

• Inhoud: 1 verpakking zuignappen met gat (2 stuks). Ø 0,5 cm.

JBL Zuignap met sleuf v. kabel+temp.sens,
6x
Zuignappen met sleuf voor verwarmingskabels

60414

2-4 mm

Art.-Nr.

Watt

• Rubberen zuignappen met sleuf voor het bevestigen van verwarmingskabels in
aquaria en terraria

• Optimale verwarming: Kabel glijdt niet weg
• Geschikt voor kabels of objecten met een diameter van 2-4 mm
• Eenvoudige installatie: Zuignappen op de bodem van het aquarium/ terrarium
drukken en verwarmingskabel bevestigen

• Inhoud: 1 verpakking zuignappen met sleuf (6 stuks)

Toebehoren > Kweek > Bakken om in te hangen
JBL BabyHome Oxygen

Premium broedreservoir - complete set met luchtpomp

• Separatie / isolatie: Extra groot broedreservoir met afdekking en zuurstofverzorging voor het kweken van jonge vissen

• Complete set - klaar voor gebruik: Te gebruiken als dubbel broedreservoir,
eenvoudig broedreservoir of groeireservoir

• Gezonde vissen: Opstijgende luchtbellen voor een goede watercirculatie,
bevordert de uitkomst, tweedelig reservoir

• Luchtbrug principe: Permanente waterstroom door luchtpomp - verhoogt het
welzijn, vermindert verlies, 3 W capaciteit

• Inhoud: 1 premium broedreservoir - BabyHome Oxygen. Incl. broedreservoir,
luchtpomp, luchtslang, uitstroomsteen
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64320

3W

Toebehoren > Kweek > Bakken om in te hangen
JBL BabyHome ProAir

Broedreservoir voor sproeisteeninstallatie

• Bescherming tegen grote vissen: Broedreservoir voor leven barende aquarium-

Art.-Nr.

Afmeting

64315

98 mm

Lengte
200 mm

vissen; isolatiebassin voor zieke vissen
• 3 functies: Eenvoudig broedreservoir, dubbel broedreservoir, of groeireservoir
• Effectief - Door de inzet van een uitstroomsteen stijgt het zuurstofgehalte en
daalt het risico op broedschimmel
• Eenvoudige installatie: Broedreservoir bevestigen aan aquariumwand. Sleuven
afzetrooster: 2 mm; zijsleuven: 0,5-0,8 mm
• Inhoud: 1 broedreservoir voor sproeisteeninstallatie. Afmeting: 250 x 100 mm

JBL NBox

Art.-Nr.

• Quarantainebassin voor jonge, zieke of agressieve vissen
• Betere groei van jonge vissen: extra groot volume (2 l). Optimale zuurstofver-

61502

Gaasbroedreservoir voor aquariumvissen

Maat
17x12,5x
13,5 cm

zorging en waterdoorstroming

• Broedreservoir: in combinatie met grove filterwatten als broedreservoir te
gebruiken

• Eenvoudig op te bouwen: frame in elkaar steken, in het net plaatsen, metalen
houder aan de rand aanpassen en omvouwen

• Inhoud: 1x JBL gaasbroedreservoir voor jonge vissen, N-Box 61502. Afmetingen: 17 x 12,5 x 13,5 cm

Toebehoren > Kweek > Kweek / hulp bij kuitschieten
JBL DisCon

Kuitschietkegel voor discusvissen

• Ideale kuitschietplaats voor discus: Kuitschietkegel voor eieren leggende

Art.-Nr.

Hoogte

61366

255 mm

Ø

Art.-Nr.

Hoogte

61501

125 mm

111 mm

discuswijfjes.

• Hoge acceptatiegraad door kegelvorm. Eenvoudige desinfectie en reiniging.
• Stabiel en onbreekbaar - van neutraal kunststof materiaal.
• Eenvoudig te reinigen en te desinfecteren: Kuitschietkegel ca. 2 uur in kokend
water leggen.

• Inhoud: 1 kuitschietkegel voor discus, DisCon. Hoogte: 25,5 cm Ø 11,1 cm.

JBL Keramische kuitschietgrot
Keramiek hol voor zoetwateraquaria

• Voor vissen die van holen houden: Keramische broedholen uit neutraal, gebran-

Ø
115 mm

de klei voor zoetwateraquaria.

• Plaats om kuit te schieten: Voor holenbroeders zoals de antennemeerval en de
kersenbuik.

• Buiten het broedseizoen: Schuilplaats.
• Neutrale optiek, voor zoetwateraquaria.
• Inhoud: 1 keramisch broedhol. Hoogte: 12,5, Ø 11,5 cm

Toebehoren > Thermometer & Hydrometer > Thermometer
JBL aquariumthermometer Premium
Smalle precisiethermometer van glas

• Precieze meting en gezonde vissen: Thermometer van glas voor aquaria, tot op

Art.-Nr.

Afmeting

61407

15 cm

0.5°C nauwkeurig

• Eenvoudig in gebruik: Thermometer met zuignap in het aquarium bevestigen
• Duitse fabricatie: 15 cm glazen buis, alle temperaturen van 0 - 50 °C
• Zuighouder is zuur- en alkaliresistent
• Inhoud: 1 aquariumthermometer premium incl. zuighouder

JBL Aquariumthermometer digitaal

Art.-Nr.

Afmeting

Digitale aquariumthermometer

61406

JBL aquariumthermometer Hang-on

Art.-Nr.

Afmeting

61213

L

• Goede meetnauwkeurigheid en gezonde vissen: Digitale aquariumthermometer.
• Eenvoudig in gebruik: Van buitenaf op de aquariumruit kleven.
• Markering van de optimale temperatuurrange.
• Geschikt voor zoet- en zoutwater.
• Inhoud: 1 digitale aquariumthermometer.

Precisiethermometer om aan de aquariumrand te hangen

• Precieze meting, gezonde vissen: Precisiethermometer op aan te hangen –

13 cm

Voor glas
15 mm

Temperatuurrange: 0 – 40 °C.
• Eenvoudig in gebruik: Glazen thermometer over de aquariumrand hangen.
• Duitse makelij: Precisie capillair. Elegant, gebogen glasvorm.
• Lengte: 11,5 cm
• Inhoud: 1 Precisiethermometer, hang-on aquariumthermometer L. Lengte:
11,5 cm
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Toebehoren > Thermometer & Hydrometer > Thermometer
JBL Aquariumthermometer Mini
Aquariumthermometer

• Precieze meting voor gezonde vissen: Mini-thermometer met 2°C gradatie
• Eenvoudig in gebruik: Bevestiging door middel van een zuighouder (ook

Art.-Nr.

Ø

61216

5 mm

Lengte
60 mm

geschikt voor de JBL CristalProfi m binnenfilters)

• Veilig: Ongiftige, blauwe alcoholische vulling (i.p.v. kwik)
• Scala van 0 tot 50 °C
• Fijn scala met 2°C degradatie, incl. zuighouder

Toebehoren > Thermometer & Hydrometer > Hydrometer
JBL Hydrometer - Thermometer Maatcilinder
Dichtheidsmeter voor zoutwateraquaria

Art.-Nr.

Lengte

61408

24,5 cm

• Geschikt voor wetenschappelijke doeleinden: Dichtheidsmeter met stabiele
standvoet, thermometer en meetvat.

• Eenvoudig in gebruik: Testvat tot de helft vullen met zout water, na 1 minuut de
dichtheid aflezen.

• Nauwkeurige resultaten tot op 0,0005 eenheden.
• Thermometer en ingebouwde temperatuurcorrectieschaal. Transportcylinder
(hoogte: 33,5 cm) dient als meetvat.

• Inhoud: 1 Dichtheidsmeter voor zout water, hydrometer met thermometer en
meetvat

Toebehoren > Inrichting & Onderhoud > Onderlaag
JBL AquaPad

Speciale ondergrond voor aquaria en terraria

• Voorkomt spanning in het glas - compenseert ongelijke ondergrond onder

aquarium en in het aquarium bij steenconstructies
• Eenvoudig in gebruik: plaats de AquaPad onder het aquarium en in het aquarium bij zware steenconstructies
• Compenseert oneffenheden, voorkomt warmteverlies en piekbelasting door
zware steenconstructies
• Verhindert glasbreuk, brengt stabiliteit
• Inhoud: 1 speciale ondergrond voor aquaria en terraria

Art.-Nr.

Afmeting

61100
61101
61102
61106
61103
61104
61105

30 cm
40 cm
40 cm
50 cm
40 cm
50 cm
50 cm

Lengte
60 cm
80 cm
100 cm
100 cm
120 cm
120 cm
150 cm

Toebehoren > Inrichting & Onderhoud > Werktuigen
JBL ProScape Tool S straight

Art.-Nr.

• Professioneel snoeien van planten voor het vormgeven van aquariumland-

61540
61541

JBL ProScape Tool S curved

Art.-Nr.

• Professioneel en comfortabel snoeien van planten voor het vormgeven van

61543
61544

JBL ProScape Tool S wave

Art.-Nr.

Rechte schaar voor het snoeien van planten

schappen: Rechte snoeischaar voor aquascaping
• Comfortabel in gebruik: 27 mm vingergaten voor sterke vingers. Moeiteloos
gebruik. Gewicht: 60,5 g. Lengte: 20 cm
• Bijzonder fijn oppervlakte: Hoogwaardig Japans rvs met buitengewone
snijprecisie
• Onderhoudstip: Na gebruik in zoutwater met zoetwater afspoelen
• Inhoud: 1 rechte snoeischaar voor aquascaping, ProScape Tool S straight

Gebogen snoeischaar voor plantenonderhoud

aquariumlandschappen: Gebogen snoeischaar
• Comfortabel in gebruik: 27 mm vingergaten voor sterke vingers. Moeiteloos
werken. Gewicht: 62,5 g, Lengte: 20 cm
• Bijzonder fijn oppervlakte: Hoogwaardig Japans rvs met buitengewone
snijprecisie
• Onderhoudstip: Na gebruik in zoutwater met zoetwater afspoelen
• Inhoud: 1 gebogen snoeischaar voor aquascaping, ProScape Tool S curved

Golvende schaar voor plantenonderhoud

• Professioneel maaien van tapijt vormende en moeilijk bereikbare planten in

aquariumlandschappen: Golvende schaar
• Comfortabel in gebruik: 27 mm vingergaten voor sterke vingers. Moeiteloos
gebruik. Gewicht: 51,8 g. Lengte: 20 cm
• Bijzonder fijn oppervlak: Hoogwaardig Japans rvs met extreem grote snijprecisie
• Onderhoudstip: Na gebruik in zoutwater met zoetwater afspoelen
• Inhoud: 1 golvende schaar voor aquascaping, ProScape Tool S wave
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61546

Lengte
20 cm
30 cm

Lengte
20 cm
30 cm

Lengte
20 cm

Toebehoren > Inrichting & Onderhoud > Werktuigen
JBL ProScape Tool S spring

Gebogen ressortschaar voor mos en grasvlakten

• Professioneel snijden van mos en grasvlakten voor het vormgeven van aquari-

Art.-Nr.

Lengte

61547

16 cm

umlandschappen: Gebogen ressortschaar
• Comfortabel in gebruik: 27 mm vingergaten voor sterke vingers. Moeiteloos
gebruik. Gewicht: 19,5 g. Lengte: 16 cm
• Bijzonder fijn oppervlak: Hoogwaardig Japans rvs met extreem grote snijprecisie
• Onderhoudstip: Na gebruik in zoutwater met zoetwater afspoelen
• Inhoud: 1 gebogen ressortschaar voor aquascaping, ProScape Tool S

JBL ProScape Tool P straight

Rechte pincet voor decoreren en inzetten van planten

• Professioneel inzetten van waterplanten voor het vormgeven van aquariumland-

Art.-Nr.

Lengte

61548

30 cm

schappen: Rechte pincet voor aquascaping

• Comfortabel in gebruik: Moeiteloos werken door licht gewicht: 78,3 g. Lengte:
30 cm

• Plantenbescherming: Punten met gekruiste ribbels, bijzonder fijn oppervlak van
hoogwaardig Japans rvs

• Onderhoudstip: Na gebruik in zoutwater met zoetwater afspoelen
• Inhoud: 1 rechte pincet voor aquascaping, ProScape Tool P straight

ProScape Tool P slim line

Pincet voor decoreren en inzetten van planten

• Professioneel inzetten van waterplanten voor het vormgeven van aquariumland-

Art.-Nr.

Lengte

61549

30 cm

schappen: Slanke, rechte pincet

• Comfortabel in gebruik: Moeiteloos werken door licht gewicht: 44,8 g. Lengte:
30 cm

• Plantenbescherming: Punten met gekruiste ribbels, bijzonder fijn oppervlak van
hoogwaardig Japans rvs

• Onderhoudstip: Na gebruik in zoutwater met zoetwater afspoelen
• Inhoud: 1 slanke, rechte pincet voor aquascaping, ProScape Tool P slim line

JBL ProScape Tool P curved

Pincet voor planten en aquariumdecoratie

• Professioneel decoreren en inzetten van planten voor het vormgeven van

Art.-Nr.

Lengte

61550

30 cm

aquariumlandschappen: Gebogen pincet
• Comfortabel in gebruik: Moeiteloos werken door licht gewicht: 75,3 g. Lengte:
30 cm
• Plantenbescherming: Punten met gekruiste ribbels, bijzonder fijn oppervlak van
hoogwaardig Japans rvs
• Onderhoudstip: Na gebruik in zoutwater met zoetwater afspoelen
• Inhoud: 1 gebogen pincet voor aquascaping, Proscape Tool P curved

JBL ProScape Tool SP straight

Set van 2 spatels voor aquariumvormgeving

• Professionele vormgeving van bodemgronden en beplanting van aquariumland-

Art.-Nr.

Lengte

61551

30 cm

schappen: Spatelset voor aquascaping.
• Comfortabel in gebruik: Moeiteloos gebruik door licht gewicht: 78,6 g. Lengte:
30 cm
• Bijzonder fijn oppervlak van hoogwaardig Japans rvs. 2 spatelgroottes: 62 mm
en 25 mm.
• Onderhoudstip: Na gebruik in zoutwater met zoetwater afspoelen
• Inhoud: 1 set spatels voor aquascaping, ProScape Tool SP straight

JBL Proscape Tool Bag

Art.-Nr.

• Voor een snelle toegang tot de scaping tools bij het inrichten van een aquari-

61555

JBL ProScape Plantis

Art.-Nr.

Inhoud

61368

12 Delen

Werktas voor scaping tools

Inhoud

Maat

1 Stuk 16x33,5 cm

um, als gordel of neergezet.
• Met lussen voor 6 werktuigen (JBL ProScape Tools) en een gaasbuidel
• Stabiele kunststof binnenvorm zodat de tas ook zonder problemen neergezet
kan worden
• Waterbestendige uitvoering. Afmeting: 16x33,5 cm. Als gordel instelbaar
tussen 105 en 167 cm. Omgehangen altijd passend
• Inhoud: 1 JBL ProScape Tool Bag. JBL ProScape Tools niet inbegrepen

Plantenpennen voor het vastzetten van aquariumplanten

• Houvast voor alle planten: Pennen voor een stabiele fixatie van planten in de

aquariumbodem totdat ze ingeworteld zijn
• Eenvoudig in gebruik: Omsluit de plantenwortel met de pen en bevestig in de
bodemgrond
• Onbreekbaar kunststof, geschikt voor zoet- en zoutwateraquaria
• Geen beschadiging van de planten of de bodemgrond
• Inhoud: 1 verpakking plantenpennen (12 stuks), ProScape Plantis
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Toebehoren > Inrichting & Onderhoud > Werktuigen
JBL CombiFix

Tang voor aquariumplanten

• Professioneel werken in het aquarium zonder natte handen: Plantentang voor

Art.-Nr.

Lengte

61505

46 cm

zoet- en zoutwateraquaria evenals terraria.
• Droge armen: 46 cm lange tang voor het grijpen van afgestorven plantenbladeren of gezonken materialen.
• Uitstekende greep: Licht vergoot eindstuk met groeven voor fijne werkzaamheden aan de planten.
• Eenvoudige reiniging: Kunststof tang reinigen onder stromend water.
• Inhoud: 1 tang voor aquariumplanten

Toebehoren > Decoratie > Bodemgrond
JBL Manado

Natuurlijke bodemgrond voor zoetwateraquaria

• Optimaal voor plantenonderhoud: Bodemgrond voor zoetwateraquaria.
• Voorkomt algen: Effectieve kolonisatie door bodembacteriën en optimale groei
van de wortels door natuurlijke poriën.

• Geeft geen ongewenste schadelijke stoffen aan het water af. Afgeronde
granulaatkorrels beschermen gevoelige baarddraden.

• Opslagcapaciteit: De natuurlijke bodemgrond absorbeert overtollige voedings-

Art.-Nr. Korrelgrootte
67021
67022
67023
67024
67025

0,5-2 mm
0,5-2 mm
0,5-2 mm
0,5-2 mm
0,5-2 mm

Inhoud
1,5 l
3l
5l
10 l
25 l

stoffen en geeft deze bij behoefte weer af.

• Ondersteunt het filter door het reusachtige kolonisatieoppervlakte voor bacteriën die schadelijk stoffen afbouwen.

JBL Manado DARK

Art.-Nr. Korrelgrootte

• Optimaal voor aquariumplanten. Zijn poreuze structuur bevordert de wortel-

67035

Donkere natuurbodemgrond voor aquaria

NIEUW

groei. Geschikt voor gravende vissen.
• Voedingsstoffenbuffer met hoog ijzergehalte. Kan overvloedige voedingsstoffen
opnemen en bij behoefte weer afgeven.
• Activeert de bodemflora door effectieve en snelle kolonisatie door nuttige
bodembacteriën. Voorkomt algengroei.
• Benadrukt de kleurenpracht van de vissen door de donkerbruine verkleuring die
de kleuren van de vissen accentueert
• Gebruiksklare bodemgrond die eenmalig voor gebruik met leidingwater dient te
worden gespoeld

67036
67037

1,5-2,5
mm
1,5-2,5
mm
1,5-2,5
mm

JBL Sansibar WHITE

Art.-Nr. Korrelgrootte

• Perfecte houvast voor plantenwortels: Bodemgrond met 0,2 - 0,6 mm korrel-

67055

Witte bodemgrond voor aquaria

grootte voor zoet- / zoutwater en terraria
• Vitale plantengroei: Verhindert indringen van afval door fijne korrelgrootte en
dichte opslag
• Geen afgifte van ongewenste schadelijke stoffen. Fijn, afgerond kwartszand
ontziet gevoelige tastdraden
• Gebruik: Bodemgrond op voedingsbodem scheppen (ca. 6 - 8 cm voor een
vitale plantengroei)
• Inhoud: 1 zak Sansibar White. Niet geschikt voor bodemverwarmingskabels

67056

0,2-0,6
mm
0,2-0,6
mm

JBL Sansibar RIVER

Art.-Nr. Korrelgrootte

• Bodemgrond met een korrelgrootte van 0,8 mm voor zoet- en zoutwateraquaria

67058

Lichte bodemgrond voor aquaria

en terraria
• Grofkorrelig, afgerond zand ontziet de tastdraden van bodemvissen. Ideaal voor
gravende dieren zoals meervallen.
• Optimaal voor vissen, ongewervelden en planten: Geen afgifte van ongewenste
schadelijke stoffen aan het water.
• Bodemgrond op voedingsbodem scheppen (ca. 6 - 8 cm voor een vitale
plantengroei). Geschikt voor bodemverwarmingskabels
• Inhoud: I zak Sansibar River

67059

ca. 0,8
mm
ca. 0,8
mm

JBL Sansibar SNOW

Art.-Nr. Korrelgrootte

• Bodemgrond voor zoet- en zoutwateraquaria evenals aquaterraria
• Ideaal voor zoet- en zoutwater: Verhindert infiltratie van molm door fijne

67060

Sneeuwwitte bodemgrond voor aquaria
korrelgrootte en pakkingsdichtheid.

• Fijn, afgerond natuurzand ontziet gevoelige tastdraden. Ideaal voor bijvoorbeeld

67061

0,1-0,6
mm
0,1-0,6
mm

Inhoud
3l
5l
10 l

Inhoud
5 kg
10 kg

Inhoud
5 kg
10 kg

Inhoud
5 kg
10 kg

pantsermeervallen en modderkruipers

• Optimaal voor vissen, ongewervelden en planten: Geen afgifte van ongewenste
schadelijke stoffen aan het water.

• Inhoud: 1 zak Sansibar Snow. Korrelgrootte: 0,1 - 0,6 mm. Niet geschikt voor
bodemverwarmingskabels.

JBL Sansibar GREY

Art.-Nr. Korrelgrootte

• Fijne, ongekleurde bodemgrond voor zoet- en zoutwateraquaria en aquaterraria
• Vitale plantengroei: Verhindert infiltratie van molm door fijne korrelgrootte en

67062

Grijze bodemgrond voor aquaria
pakkingsdichtheid

• Fijn, afgerond natuurzand ontziet gevoelige tastdraden. Ideaal voor bijvoorbeeld
pantsermeervallen en modderkruipers
• Optimaal voor vissen, ongewervelden en planten: Geen afgifte van ongewenste
schadelijke stoffen aan het water.
• Inhoud: 1 zak Sansibar Grey. Korrelgrootte: 0,2 - 0,6 mm. Niet geschikt voor
bodemverwarmingskabels
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67063

0,2-0,6
mm
0,2-0,6
mm

Inhoud
5 kg
10 kg

Toebehoren > Decoratie > Bodemgrond
JBL Sansibar ORANGE

Art.-Nr. Korrelgrootte

• Fijne, ongekleurde bodemgrond voor zoet- en zoutwateraquaria en aquaterraria
• Vitale plantengroei: Verhindert infiltratie van molm door fijne korrelgrootte en

67064

Oranjekleurige bodemgrond voor aquaria
pakkingsdichtheid

• Fijn, afgerond natuurzand ontziet gevoelige tastdraden. Ideaal voor bijvoorbeeld

67065

0,2-0,6
mm
0,2-0,6
mm

Inhoud
5 kg
10 kg

pantsermeervallen en modderkruipers

• Optimaal voor vissen, ongewervelden en planten: Geen afgifte van ongewenste
schadelijke stoffen aan het water.

• Inhoud: 1 zak Sansibar Orange. Korrelgrootte: 0,2 - 0,6 mm. Niet geschikt voor
bodemverwarmingskabels.

JBL Sansibar RED

Art.-Nr. Korrelgrootte

• Fijne, ongekleurde bodemgrond voor zoet- en zoutwateraquaria en aquaterraria
• Vitale plantengroei: Verhindert infiltratie van molm door fijne korrelgrootte en

67066

Rode bodemgrond voor aquaria
pakkingsdichtheid

• Fijn, afgerond natuurzand ontziet gevoelige tastdraden. Ideaal voor bijvoorbeeld

67067

0,2-0,6
mm
0,2-0,6
mm

Inhoud
5 kg
10 kg

pantsermeervallen en modderkruipers
• Optimaal voor vissen, ongewervelden en planten: Geen afgifte van ongewenste
schadelijke stoffen aan het water.
• Inhoud: 1 zak Sansibar Red. Korrelgrootte: 0,2 - 0,6 mm. Niet geschikt voor
bodemverwarmingskabels.

JBL Sansibar DARK

Art.-Nr. Korrelgrootte

• Perfecte houvast voor plantenwortels: Bodemgrond met 0,2 - 0,6 mm korrel-

67050

Zwarte bodemgrond voor aquaria

grootte voor zoet- / zoutwater en terraria
• Vitale plantengroei: Verhindert indringen van afval door fijne korrelgrootte en
dichte opslag
• Geeft geen ongewenste schadelijke stoffen aan het water af. Fijn, afgerond
granietzand ontziet gevoelige tastdraden
• Geen lichtreflectie: Schichtige dieren voelen zich prettiger en tonen hun volle,
natuurlijke kleurenpracht
• Inhoud: 1 zak Sansibar Dark. Niet geschikt voor bodemverwarmingskabels

67051

JBL ProScape PlantSoil BEIGE

Art.-Nr.

• Speciale bodemgrond voor aquascaping aquaria
• Vitale plantengroei: Optimale zuurstofverzorging en circulatie door middelgrote

67073
67074

Beige bodemgrond voor aquascaping

0,2-0,6
mm
0,2-0,6
mm

Inhoud
5 kg
10 kg

Inhoud
3l
9l

korrels

• Directe verzorging van planten door voedingsstoffen en mineralen.
• Tropische waterwaarden: Licht zure pH-waarde en geringe carbonaathardheid.
Reduceert de hardheid van het water - water wordt zacht

• Optimaal voor het verzorgen en cultiveren van de meeste aquariumplanten

JBL ProScape PlantSoil BROWN

Art.-Nr.

• Speciale bodemgrond voor aquascaping aquaria
• Vitale plantengroei: Optimale zuurstofverzorging en circulatie door middelgrote

67080
67081

Bruine bodemgrond voor aquascaping (zoetwateraquaria)

Inhoud
3l
9l

korrels

• Directe verzorging van planten door voedingsstoffen en mineralen.
• Tropische waterwaarden: Licht zure pH-waarde en geringe KH. Reduceert de
hardheid van het water - water wordt zacht

• Optimaal voor het verzorgen en cultiveren van de meeste aquariumplanten

JBL ProScape ShrimpsSoil BEIGE

Art.-Nr.

• ShrimpSoil: Speciaal voor aquascaping aquaria met garnalen
• Door de onthardende werking bijzonder geschikt voor garnalen en andere

67075
67076

Beige bodemgrond voor garnalenaquaria

Inhoud
3l
9l

dieren die de voorkeur geven aan zacht water

• Vitale plantengroei: Optimale zuurstofverzorging en circulatie door middelgrote
korrels

• Tropische waterwaarden: Licht zure pH-waarde en geringe carbonaathardheid
• Reduceert de hardheid van het water - water wordt zacht

JBL ProScape ShrimpsSoil BROWN

Art.-Nr.

• ShrimpSoil: Voor aquascaping aquaria met garnalen
• Door de onthardende werking bijzonder geschikt voor garnalen en andere

67084
67085

Bruine bodemgrond voor garnalenaquaria

Inhoud
3l
9l

dieren die de voorkeur geven aan zacht water

• Optimale zuurstofverzorging, circulatie door middelgrote korrels. Directe
verzorging van voedingsstoffen en mineralen

• Tropische waterwaarden: Licht zure pH-waarde en geringe carbonaathardheid
• Reduceert de hardheid van het water - water wordt zacht
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Toebehoren > Decoratie > Bodemgrond
JBL ProScape Volcano Mineral

Art.-Nr.

• Speciale bodemgrond voor aquascaping aquaria
• Poreus vulkanisch gesteente voor de watercirculatie op de bodem. Organische

67077
67078

Natuurlijke vulkanische bodemgrond voor aquascaping

Inhoud
3l
9l

plantenvoedingsstoffen voor de wortels.

• Optimale zuurstofverzorging, circulatie door open porige structuur. Langdurige
verzorging van voedingsstoffen/mineralen

• Glijdt niet weg: Vulkanisch gesteente hecht zich aan elkaar
• Uitstekend geschikt voor een stabiele ondergrond

Toebehoren > Decoratie > Kleefstoffen & Smeerstoffen
JBL Fixol

Kleefstof voor fotorugwanden in aquaria en terraria

• Perfecte houding zonder bellen: Ongiftige kleefstof voor hoogglanzende

Art.-Nr.

Voor

61210

2,0x0,8 m

Inhoud
50 ml

foliewanden van kunststof.
• Volledig zicht: Geen lastige weerspiegeling door lucht in de tussenruimte of
lelijke luchtbellen (3D-effect).
• Gebruik: Kleefstof op aquarium/ terrarium aanbrengen, folie van buitenaf op
rugwand plaatsen, met schraper gladstrijken.
• Niet geschikt voor: Foliewanden met een mat oppervlakte, foliewanden in
3D-formaat en rugwanden van papier.
• 1 fles kleefstof Fixol, 50 ml, incl. schraper.

JBL ProHaru Universal 80ml

Universele kleefstof voor aquaria, terraria en vijvers

• Voor het bevestigen van decoraties, aquariumglas en technische apparatuur,

Art.-Nr.
61397

Inhoud
80 ml

het repareren van lekken en nog veel meer
• Kleeft boven en onder water. Niet giftig voor planten en dieren
• Kleeft glas, metaal (alu), hout, kunststof (excl. PE en PP), minerale materialen
enz
• Kleeft ook mos en varens aan decoratiemateriaal
• 80 ml universele, zwarte kleefstof in hersluitbare tube

JBL ProHaru Universal 200ml

Universele kleefstof voor aquaria, terraria en vijvers

• Voor het bevestigen van decoraties, aquariumglas en technische apparatuur,

Art.-Nr.
61398

Inhoud
200 ml

het repareren van lekken en nog veel meer
• Kleeft boven en onder water. Niet giftig voor planten en dieren
• Kleeft glas, metaal (alu), hout, kunststof (excl. PE en PP), minerale materialen
enz
• Kleeft ook mos en varens aan decoratiemateriaal
• 200 ml zwarte universele kleefstof in hersluitbare cartouche gevuld met
perslucht

JBL ProHaru Rapid

61399

JBL AquaSil transparant

Art.-Nr.

• Speciale transparante siliconen voor reparatie en herstel van kaderloze aquaria

61391
61394

JBL AquaSil zwart

Art.-Nr.

• Speciale zwarte siliconen voor reparatie en productie van kaderloze aquaria van

61390
61393

• Kleeft planten, koralen en kleine decoraties
• Fixatie van mos, planten en stukken koraal
• Hardt direct
• Transparant
• 20 g in hersluitbare tube met spuit

Speciale siliconen voor aquaria en terraria

van glas en het kleven van decoraties
• Leest u a.u.b. voor gebruik van de siliconen de bijgevoegde productinformatie.
• Veilig voor vissen, snelle uitharding, grote kleefkracht
• Goedgekeurd door het TÜV; Bevat na uitharding geen giftige substanties, is
geurloos en fysiologisch onschadelijk.
• Inhoud: 1 speciale siliconenklever, AquaSil transparant incl. patroon, spuitmond
en schuifbeugel

Speciale siliconen voor aquaria en terraria
glas en het kleven van decoraties

• Leest u a.u.b. voor gebruik van de siliconen de bijgevoegde productinformatie.
• Veilig voor vissen, snelle uitharding, grote kleefkracht
• Goedgekeurd door het TÜV; Bevat na uitharding geen giftige substanties, is
geurloos en fysiologisch onschadelijk.

• Inhoud: 1 speciale siliconenklever, AquaSil zwart incl. patroon, spuitmond en
schuifbeugel
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Art.-Nr.

Snel klevende gel voor aquaria en terraria

Inhoud
20 g

Inhoud
80 ml
310 ml

Inhoud
80 ml
310 ml

Toebehoren > Decoratie > Kleefstoffen & Smeerstoffen
JBL Silicone Spray

Onderhoudsspray voor aquarium- en vijvertechniek

• Verzorgt alle beweeglijke delen en dichtingen van technische apparatuur in

Art.-Nr.
61395

Inhoud
223 g

Inhoud
400 ml

aquaria en tuinvijvers.
• Op alle beweeglijke delen, dichtingen en o-ringen sprayen.
• Waterneutrale, vette siliconenspray
• Helder water, geurloos, langhoudend, CFK-vrij, zonder olie, zonder giftige,
milieubelastende substanties
• Inhoud: 1 drukfles (400 ml) inhoud en opzetbare sproeikop voor een fijne,
doelgerichte straal

Toebehoren > Decoratie > CocosCava
JBL Cocos Cava

Kokosnootschalen voor aquaria en terraria

• Schuilplaats en paarlocatie voor vissen. Slaap- en schuilplaats voor terrarium-

dieren.
• Individuele vormgeving: Met natuurlijke materialen de leefomgeving van de
dieren namaken - decoratie voor mens en dier.
• Natuurproduct, waterneutraal: Geen afgifte van ongewenste schadelijke stoffen
aan het water.
• Tip: Voor het gebruik in aquaria de decoratie onder stromend water afspoelen.
• Info: Aangezien het om een natuurlijk product gaat kan de afmeting enigszins
afwijken.

Art.-Nr.

Afmeting

61510
61511
61512
61514
61513

1/2 L
1/2 M
3/4 L
1/1 M
1/1 L

Toebehoren > Decoratie > Wortels
JBL Mopani

Art.-Nr.

Afmeting

67012

20-35 cm

JBL Mangrovewortel

Art.-Nr.

Afmeting

• Schuil- en kuitschietplaats voor vissen: Voor aquaria en terraria. Essentiële

67031
67032

10-20 cm
25-35 cm

Houten wortel voor aquaria en terraria

• Schuilplaats en paarlocatie voor vissen. Slaap- en schuilplaats voor terrarium-

Afmeting
M

dieren.
• Individuele vormgeving: Met natuurlijke materialen de leefomgeving van de
dieren namaken - decoratie voor mens en dier.
• Natuurlijk product: Geen afgifte van ongewenste schadelijke stoffen aan het
water. Zinkt door groot eigen gewicht.
• Tip: Voor het gebruik in aquaria de decoratie onder stromend water afspoelen.
• Info: Aangezien het om een natuurlijk product gaat kan de afmeting enigszins
afwijken.

Mangrovewortel voor aquaria en terraria

vezels voor harnasmeervallen.
• Individuele vormgeving: Met natuurlijke materialen de leefomgeving van de
dieren namaken - decoratie voor mens en dier.
• Geen afgifte van ongewenste schadelijke stoffen aan het water. Het verzwaren
van de wortel voorkomt drijven.
• Tip: Voor gebruik de wortel in enkele dagen in een emmer water leggen om
waterverkleuring te voorkomen.
• Info: Aangezien het om een natuurlijk product gaat kan de afmeting enigszins
afwijken.

Afmeting
S
M

Toebehoren > Decoratie > MotionDeco
JBL MotionDeco Medusa XL WHITE

Decoratieve, bewegende kwal voor aquaria, XL wit

• Decoratiefiguur voor aquaria: Bewegende, gelatineachtige imitatiekwallen.
• Beweging in het aquarium: Kwallen worden met zuignappen en nylondraad aan

Art.-Nr.

Kleur

60450

wit

de bodem of de aquariumruit bevestigd.

• Decoratiefiguur heeft een lichtgevend effect in het donker.
• Beïnvloed de kwaliteit van het water niet: Ongiftig en waterneutraal siliconen.
• Inhoud: 1 decoratiefiguur, MotionDeco Medusa XL White, incl. zuignap en
nylondraad. Lengte: 21 cm Ø 10 cm.

JBL MotionDeco Medusa XL BLUE

Decoratieve, bewegende kwal voor aquaria, XL blauw

• Decoratiefiguur voor aquaria: Bewegende, gelatineachtige imitatiekwallen.
• Beweging in het aquarium: Kwallen worden met zuignappen en nylondraad aan

Art.-Nr.
60451

Kleur
blauw

de bodem of de aquariumruit bevestigd.

• Decoratiefiguur heeft een lichtgevend effect in het donker.
• Beïnvloed de kwaliteit van het water niet: Ongiftig en waterneutraal siliconen.
• Inhoud: 1 decoratiefiguur voor aquaria, MotionDeco Medusa XL Blue, incl.
zuignap en nylondraad. Lengte: 21 cm Ø 10 cm.
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Toebehoren > Decoratie > MotionDeco
JBL MotionDeco Medusa XL ORANGE

Decoratieve, bewegende kwal voor aquaria, XL oranje

• Decoratiefiguur voor aquaria: Bewegende, gelatineachtige imitatiekwallen.
• Beweging in het aquarium: Kwallen worden met zuignappen en nylondraad aan

Art.-Nr.

Kleur

60454

oranje

de bodem of de aquariumruit bevestigd.

• Decoratiefiguur heeft een lichtgevend effect in het donker.
• Beïnvloed de kwaliteit van het water niet: Ongiftig en waterneutraal siliconen.
• Inhoud: 1 decoratiefiguur, MotionDeco Medusa XL Orange, incl. zuignap en
nylon draad. Lengte: 21 cm Ø 10 cm.

JBL MotionDeco Lionfish

Bewegende decoratie, rode koraalduivel

• Natuurgetrouwe decoratiefiguur voor aquaria: Rode koraalduivel, pterois

Art.-Nr.
60455

Hoogte
9 cm

Lengte
12 cm

antennata

• Beweging in het aquarium: Door de waterstroom bewegen de rug- en
borstvinnen.

• Eenvoudige bevestiging: De rode koraalduivel wordt met zuignap en nylon aan
de bodem of de aquariumruit bevestigd.

• Beïnvloed de kwaliteit van het water niet: Ongiftig en waterneutraal siliconen.
• Inhoud: 1 decoratiefiguur, MotionDeco Lionfish incl. zuignap en nylondraad (40
cm). Lengte: 12 cm, hoogte: 9 cm

Toebehoren > Decoratie > Luchtsteen ActionAir
JBL ActionAir Pinnipeds

Art.-Nr.

Maat

64301

21x9x8 cm

JBL ActionAir LuckyCalamari

Art.-Nr.

Maat

• Decoratiefiguur voor aquaria: 3 pijlinktvissen op een rots
• Beweging in het aquarium: De drie inktvissen heffen door luchtaandrijving het

64302

17x18x
7 cm

JBL ActionAir Treasure Hunt

Art.-Nr.

Maat

• Decoratiefiguur voor aquaria: Gehelmde duiker met schatkist en doodshoofd
• Beweging in het aquarium: De duiker tilt door luchtaandrijving de schatkist op
• Natuurlijke kleurweergave door handbeschilderde figuren
• Geen beïnvloeding van de waterkwaliteit: Gebruik van ongiftige en slijtvaste

64304

14x7x10 cm

Art.-Nr.

Inhoud

Decoratiefiguur: Luchtaangedreven zeehonden v. aquaria

• Decoratiefiguur voor aquaria: 3 zeehonden in de golven
• Beweging in het aquarium: De drie zeehonden heffen door luchtaandrijving het
voorste deel van hun lichaam

• Natuurlijke kleurweergave door handbeschilderde figuren
• Geen beïnvloeding van de waterkwaliteit: Gebruik van ongiftige en slijtvaste
materialen.

• Inhoud: 1 decoratiefiguur voor aquaria, ActionAir Pinnipeds1. Afmeting: 21 9
x 8 cm

Decorfiguur: Luchtaangedreven inktvissen voor aquaria
voorste deel van hun lichaam

• Natuurlijke kleurweergave door handbeschilderde figuren
• Beïnvloed op geen enkele wijze de waterkwaliteit: Gebruik van ongiftige en
slijtvaste materialen.

• Afmeting: 17 x 18 x 7 cm

Luchtaangedreven duiker met schatkist voor aquaria

materialen.

• Inhoud: 1 decoratiefiguur voor aquaria, ActionAir Treasure Hunter. Afmeting:
14 x 7 x 10 cm

JBL ActionAir Beautiful Shells

Decorfiguur:Luchtaangedreven mosselen voor aquaria

• Decoratiefiguur voor aquaria: 2 venusschelpen met parel
• Beweging in het aquarium: De schelpen heffen de bovenste schaal waardoor

64306

S+M

de parels zichtbaar worden

• Natuurlijke kleurweergave door handbeschilderde figuren
• Geen beïnvloeding van de waterkwaliteit: Gebruik van ongiftige en slijtvaste
materialen.

• Inhoud: 2 decoratiefiguren voor aquaria, ActionAir Beautiful Shells. Afmeting:
10 x 9 x 7 cm en 8 x 6 x 6 cm

JBL ActionAir Mystery Diver

Art.-Nr.

Maat

• Decoratiefiguur voor aquaria: Persluchtduiker met schatkisten
• Beweging in het aquarium: De duiker heft door luchtaandrijving de deksel van

64308

15x11x13
cm

Decorfiguur: Luchtaangedreven duiker voor aquaria
een schatkist

• Natuurlijke kleurweergave door handbeschilderde figuren
• Beïnvloed op geen enkele wijze de waterkwaliteit: Gebruik van ongiftige en
slijtvaste materialen.

• Afmeting: 15 x 11 x 13 cm

194

Toebehoren > Decoratie > Luchtsteen ActionAir
JBL ActionAir Waving Panda

Art.-Nr.

Maat

• Decoratiefiguur voor aquaria: Pandabeer op rots
• Beweging in het aquarium: Pandabeer zwaait met een arm door luchtaandri-

64309

11x11x14
cm

Decorfiguur: Luchtaangedreven pandabeer voor aquaria
jving

• Natuurlijke kleurweergave door handbeschilderde figuren
• Geen beïnvloeding van de waterkwaliteit: Gebruik van ongiftige en slijtvaste
materialen.

• Inhoud: 1 decoratiefiguur voor aquaria, ActionAir Waving Panda. Afmeting: 11
x 11 x 14 cm

JBL ActionAir SpinningWheel

Art.-Nr.

Maat

• Decoratiefiguur voor aquaria: Stuurwiel van een wrak
• Beweging in het aquarium: Het stuurwiel draait door luchtaandrijving
• Natuurlijke kleurweergave door handbeschilderde figuren
• Geen beïnvloeding van de waterkwaliteit: Gebruik van ongiftige en slijtvaste

64311

8,5x10x13
cm

Decorfiguur: Luchtaangedreven stuurwiel voor aquaria

materialen.

• Inhoud: 1 decoratiefiguur voor aquaria, ActionAir Spinning Wheel. Afmeting:
8,5 x 10 x 13 cm
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Onderhoud > Ziektebestrijding > Microscopen
Een microscoop is onmisbaar om ziekten te diagnosticeren, het controleren op parasieten of algen of om meer te weten te komen over het belangrijke
microbiële leven in het aquarium. Problemen of onderhoudsfouten kunnen vroegtijdig worden opgemerkt en u kunt meteen met de juiste behandeling
beginnen. BRESSER is wereldwijd een van de toonaangevende fabrikanten van optische producten. Sinds 1957 staat het bedrijf voor betaalbare
producten die aan alle eisen voldoen. De focus ligt op gebruikersgericht advies, omdat de medewerkers ook enthousiaste “fishkeepers” zijn. U kunt
altijd vertrouwen op hun expertise en toewijding. Door de samenwerking met BRESSER biedt JBL geselecteerde microscopen en accessoires aan tegen
lage prijzen. Vraag uw JBL-dealer naar BRESSER-microscopen.
Art.Nr.:

5102060

BRESSER Erudit DLX biologische microscoop
Professionele monoculaire microscoop, vergroting 40x-600x

•- Detecteer algen, parasieten of micro-organismen
•- Controleer het microbiële leven en „Aufwuchs“, parasieten in huidmonsters of
ontlastingsmonsters
•- Monoculaire microscoop met AC-adapter en ingebouwde oplaadbare batterij. Uit te
breiden voor andere vergrotingen.
•- Vier objectieven, wide field oculair en verstelbare condensator, fijne focus en
coaxiaal mechanische kruistafel
•- Leveringsomvang: microscoop, netstroomadapter, stofhoes

Art.Nr.:

5722100

BRESSER Onderzoeker biologische microscoop
Binoculaire (5722100) of trinoculaire (5723100) microscoop,
vergroting 40x-1000x

Art.Nr.:

5723100

•- Detecteer algen, parasieten of micro-organismen
•- Controleer het microbiële leven en „Aufwuchs“, parasieten in huidmonsters of
ontlastingsmonsters
•- Binoculair model voor moeiteloos werken. Verstelbare cameratube voor handige
documentatie
•- Vier objectieven, paar groothoek oculairs, instelbare condensator, fijne focus en
coaxiaal mechanisch bureau
•- Leveringsomvang: microscoop, netadapter, netsnoer, gratis extra 60x objectief

Art.Nr.:

5913650

BRESSER microscoopcamera‘s

MikrOkular Full HD (5913650) of MikroCam SP 1.3 (5914131)
voor documentatie

Art.Nr.:

5914131

•- Maak foto- en video opnamen, deel deze met anderen en krijg deskundig advies
om te helpen met de diagnose
•- vervang het oculair door de camera of plaats de camera in de camera tube, maak
verbinding met Windows-PC
•- MikrOkularFull HD: Betaalbaar en flexibel in gebruik, voor foto- en video opnamen
•- MikroCam SP 1.3: Professionele C-Mount camera met krachtig softwarepakket.
Ondersteunt metingen die nuttig zijn voor een juiste diagnose
•- Leveringsomvang: camera met adapters 23,2 mm, 30,0 mm en 30,5 mm. USBkabel, software CD, compatibel met Win 7/8/10

Art.Nr.:

5942500

BRESSER Transportkoffer voor microscopen
Voor Erudit DLX en Researcher Bino / Trino microscopen

•- Bewaar en vervoer de microscoop en accessoires
•- Erudit DLX past direct in de transportkoffer, om de Researcher modellen te
plaatsen, verwijder eenvoudig de oculairen en draai de camera tube los
•- Afsluitbare aluminium transportkoffer met voorgevormde foam inlay
•- Mogelijkheid om extra accessoires mee te nemen, bijvoorbeeld andere objectieven
en oculairen, preparaatglaasjes en gereedschappen
•- Leveringsomvang: koffer 410 x 320 x 220 mm

Art.Nr.:

5912100

5915100

BRESSER microscoopaccessoires

Preparaatglaasjes / afdekglaasjes en microscoopgereedschap
„Solingen staal“

•- Bereid het preparaat voor op een glaasje in een druppel water of veeg de huid af op
de preparaatglaasje en plaats het afdekglas
•- Verbruiksartikelen en gereedschappen zijn een standaardaccessoire voor alle
BRESSER-microscopen
•- Preparaatglaasjes / afdekglazen (5916000) of preparaatglaasjes met verdieping
(5916600) voor grotere organismen, bijpassende afdekglazen 22x22 mm(5915100)
•- Microscoopgereedschap (5912100) inclusief pincet, spatel, scalpel, schaar, section
lifter en twee naalden, roestvrij staal
•- Omvang van de levering: Set 50 preparaatglaasjes/100 dekglaasjes, 50
preparaatglaasjes met verdieping, 100 dekglaasjes 22x22mm, Gereedschapsset:
7-delig in een kunstlederen etui

Art.Nr.:

5916000

5916600

BRESSER microscopy show room
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Techniek > Vervangende onderdelen > ProFlora CO2
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Techniek > Vervangende onderdelen > CristalProfi e
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Techniek > Vervangende onderdelen > CristalProfi i

CP i60-200 GL

CP i60-80 GL

60977 00

60975 00

CP i100-200 GL

60976 00

CP i60-200 GL

CP i60-200 GL

60978 00

60983 00

CP i60-200 GL

60915 00

CP i60-200 GL

60979 00

CP i60-200 GL

60984 00

CP i60-200 GL

CP i60-80 GL

60987 00

60980 00

CP i100-200 GL

60981 00
CP i60-200 GL

60985 00

CP i60-200 GL

60986 00

CP i60-200 GL

60907 00

CP i60-200 GL

60908 00

CP i60-200 GL

60928 00
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CP i60-200 GL

60982 00

Techniek > Vervangende onderdelen > ProCristal UV-C
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De wereld van JBL
Kwaliteit, innovatief, betrouwbaar, training, verkoopstimulatie, samenwerkingsverband, beurzen
JBL is niet alleen een betrouwbare leverancier, maar ook een partner van de vakhandelaar evenals van de aquariumliefhebbers en de
terrariumvrienden!
De JBL kwaliteitsbelofte en de tevredenheidsgarantie staan bovenaan onze bedrijfsfilosofie en er wordt actief aan gewerkt. Het innovatievermogen van JBL is ook in deze catalogus weer duidelijk terug te
vinden: meer nieuwe producten zijn nauwelijks mogelijk! En, om het
contact met de vakhandelaars, de aquarium- en terrariumvrienden zo
actief mogelijk te handhaven staan onze regionale JBL Key-Accountmanagers tot uw beschikking.
Daarnaast zijn wij op talloze beurzen aanwezig en bieden meerdere
opleidingen/seminaria aan. Dat verstaan wij onder samenwerkingsverband!
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Op de toekomst gericht
Betrouwbaar
Verbonden met dierenspeciaalzaken

Wanneer u deze catalogus
niet meer nodig heeft verzoeken wij u vriendelijk deze,
omwille van het milieu, aan
andere geïnteresseerde partijen door te geven. Op deze
wijze helpt u mee grondstoffen te besparen!

JBL is in 1960 door Joachim Böhme in Ludwigshafen opgericht. In de afgelopen 58 jaar is het kleine familiebedrijf uitgegroeid tot één van de meest vooraanstaande leveranciers van
producten voor aquariums, terrariums en vijvers.
Het JBL assortiment omvat meer dan 1000 artikelen. Dat is
één van de grootste assortimenten ter wereld. De producten
worden op het ogenblik uitgevoerd naar meer dan 65 landen.
Het accent van onze zakelijke activiteiten ligt op de productie
van visvoer en producten voor de waterbereiding. Deze worden in de fabriek in Neuhofen/Palts geproduceerd, waar de
expanderende onderneming sinds 1984 is gevestigd.

JBL GMBH & CO. KG
DIESELSTRASSE 3
67141 NEUHOFEN
DUITSLAND

Tel.: +49 (0) 6236 4180-0
Fax: +49 (0) 6236 4180999
E-Mail: info@jbl.de
Internet: www.jbl.de

facebook.jbl.de

9749084 V01

