Algemene Installatie Filters Aquaworld
Het volledige filtermodel dient geplaatst te worden op een betonnen sokkel gemaakt in 1
stuk.
Voor helder water is het aangeraden om bij elke filter een UV-unit te plaatsen samen met de
bijhorende pomp. De ingang van de filter is telkens deze waar de filterborstels zich
bevinden.
Pomp-versie
Wij raden u steeds aan de pomp te gebruiken IN de vijver (met uitzondering van… ).
Deze pomp moet altijd onder of gelijk aan het waterniveau liggen voor een optimale
werking. (opvoerhoogte minimaal houden.)
De UV-unit wordt aangesloten tussen uw pomp en de ingang van uw filter
De filter in pompversie dient altijd boven het waterniveau te staan.
Gravity-versie
Bij een gravity model is het uiterst belangrijk om uw filterniveau gelijk te stellen aan het
water niveau of maximum 1 cm hoger. De ingang van uw filter is hier minimum 110mm en
heeft een uitgang van 50mm. Uw pomp staat hier droog opgesteld na deze uitgang en trekt
zo het water uit uw filter. Het water gaat dan via uw UV-filter terug naar de vijver.
Onderhoud
Giet elke maand een dosis Nitri-bacter en PSB in uw vijver. Dit zorgt en stimuleert voor een
optimale bacteriële werking voor uw filter.
Wij raden het sterk AF om uw filter te kuisen. Indien u het toch nodig vind om deze te
kuisen doe dit dan kamer per kamer, nooit meer of 1 kamer per maand en bij voorkeur
gebruik maken van het zelfde water als uw vijver. Telkens als u uw filtermaterialen uithaalt
of kuist, verwijdert u ook alle bacteriën die van cruciaal belang zijn voor uw werking van
filter en vijver. Trek minstens 1x per week aan de schuifkranen om het slib uit uw filter af
te voeren. Vervang 1x per jaar de schuimmatten in uw filter.
Uw Uv-unit dient elk jaar na het seizoen met het begin van de koudere tijden gecontroleerd
te worden, bij een verzwakte lampsterkte dient u deze te laten herstellen. De lamp dient u
ten laatste elke 2 jaar te vervangen.
De combinatie van het aantal en soorten vissen/koi’s, uw pomp, uw filter, onderhoud en
uw UV-filter is de sleutel tot een gezonde en heldere vijver.

