
bemesting voor planten
– een uitvinding van de natuur

Natuur beleven



Waarom heeft mijn aquarium 
CO2 nodig?

CO2-bemesting 
– een uitvinding
van de natuur

Om te kunnen groeien en in leven te blijven, hebben alle planten
kooldioxide (CO2) nodig. Uit CO2, water en licht produceren 
planten hun belangrijkste bouwstof en energiedrager: suiker. Als 
“afvalstof” ontstaat zuurstof, dat alle dieren nodig hebben voor de
ademhaling. Dit proces – de zogenaamde fotosynthese – vormt de
basis voor al het leven op onze aarde. Waterplanten nemen de in
het water opgeloste CO2 op. In natuurlijke wateren komt er constant
CO2 vrij uit de meestal dikke laag slik op de bodem. Hier ontstaat
het in grote hoeveelheden door bacteriële afbraakprocessen. 
Daarvan getuigen de sterke, gezonde planten in de natuur. En een
weelderige plantengroei voorziet de vissen van zuurstof en biedt
hen tevens de mogelijkheid om te schuilen en kuit te schieten!  

Aquariumwater bevat bijna altijd te weinig CO2. Al bij drinkwater-
bedrijven wordt door beluchting het natuurlijke CO2 aan het 
leidingwater onttrokken.  De kleine hoeveelheden in het aquarium
nemen de waterplanten gretig op. Meestal is het niet genoeg. 
Stengels en bladeren zijn dan zwak en bleek, er is geen enkele
groei waar te nemen. De weerstand is verzwakt, algen nestelen zich
op de bladeren. In tegenstelling tot de natuur, ontbreekt in het 
aquarium de natuurlijke CO2-voorziening. Maar wie wil er nou in
zijn aquarium een centimeters dikke laag hebben van afgestorven
bladeren, uitwerpselen van vissen en voerresten...

Prachtige 
planten, 
gezonde vissen –
met CO2!

Zonder CO2! Met CO2!
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CO2-gebrek 
heeft ernstige 
gevolgen

CO2-bemesting
heeft nog veel
meer voordelen

• Achtergebleven groei en misvormingen
• Plotseling afsterven van planten
• Kalkafzetting op de bladeren
• Veel te hoge, onnatuurlijke pH-waardes. Daardoor stress voor

de vissen en een verhoogde vatbaarheid voor ziektes
• Gebrek aan ijzer en sporenelementen
• Plotselinge ammoniakvergiftiging
• Algenplagen

• CO2 lost in het water gedeeltelijk op als koolzuur. Met CO2 kan
daarom de pH-waarde (zuurgraad) van het aquariumwater
enigszins verlaagd worden en zo een natuurlijke waarde inges-
teld worden.

• Vooral aquariumvissen houden van enigszins zuur water. Het
heeft een positief effect op de gevoelige vissenhuid. 

• Belangrijke sporenelementen voor planten en vissen komen beter 
beschikbaar, omdat ze in enigszins zuur water beter oplosbaar
zijn. 

• Lelijke kalkaanslag op de plantenbladeren ("biogene ontkal-
king”) wordt voorkomen.

De CO2-behoefte hangt af van het aquarium
Grotere behoefte Kleinere behoefte

Groot aquarium Klein aquarium
Open aquarium Aquarium met afdekking
Groot oppervlak/ Klein oppervlak/
volume-verhouding volume-verhouding
Veel licht Weinig licht
Veel planten Weinig planten
Snel lopend filter Langzaam lopend filter
Krachtige watercirculatie Zwakke watercirculatie
Extra beluchting Zonder beluchting

In aquariums met goed groeiende waterplanten krijgen vervelende algen 
nagenoeg geen kans. Algenbevorderende voedingsstoffen zoals fosfaat en 
nitraat worden door de planten onmiddellijk "opgezogen". Bij gebrek aan
CO2 hapert de plantengroei echter. Overtollige voedingsstoffen worden niet
meer snel genoeg gebruikt en de algen beginnen te groeien.
Een goede beplanting en regelmatige CO2-bemesting behoren daarom tot de
belangrijkste preventieve maatregelen tegen algen.

T IP  Goede plantengroei = geen algen

3www.dennerle.eu                                                                                     

Hoeveel CO2
heeft mijn 
aquarium 
nodig?



CO2-sets 
voor 
nano-aquariums

Wat is het juiste CO2-systeem 
voor mij?
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Er zijn verschillende 
systemen voor de CO2-
voorziening van een
aquarium. 
Deze verschillen door de
CO2-bron

Dennerle heeft complete sets en 
accessoires voor alle systemen

BIO-CO2
de eenvoudige manier
van CO2-bemesting

WEGWERP-
systeem 
de praktische manier
van CO2-bemesting

HERVULBAAR
systeem 
de duurzame manier
van CO2-bemesting

Er zijn twee fundamenteel verschillende systemen:

1. Bio-CO2-systemen: 
Hier wordt de CO2 door gisting opgewekt en 

2. CO2-systemen met vloeibaar gas waarbij weer onder-
scheid gemaakt wordt tussen wegwerp- en hervulbare systemen 

CO2-productie op basis van een gecontroleerde en constante 
gisting. Ideaal voor alle beginners met CO2 en ook om het uit te 
proberen. Want al na slechts enkele weken CO2-bemesting is het 
resultaat zichtbaar: de planten groeien duidelijk beter, zijn groener,
sterker en gezonder. Het hele aquarium fleurt er letterlijk van op.

CO2-voorziening door middel van vloeibaar gas in de recyclebare
wegwerpfles. Overal geschikt waar het navullen van CO2 moeilijk is
of de dichtstbijzijnde CO2-vulservice ver weg is.

CO2-voorziening door middel van vloeibaar gas in de navulbare
fles. Bijzonder geschikt voor zeer grote aquariums en aquariums met
een grote CO2-behoefte. Daarvoor biedt Dennerle hervulbare flessen
tot 2 kg.

Ook het kleinste aquarium heeft CO2 nodig.
Dennerle biedt daarvoor speciaal op de behoeftes van 
miniaquariums aangepaste oplossingen.



Hoe werken CO2-systemen?
- Bio-CO2
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Wat is er nodig voor de
CO2-voorziening van een
aquarium?

Basisprincipe van de werking: Een suikerhoudende oplossing wordt
door middel van gist in een reservoir vergist. Hierbij ontstaat CO2
als nevenproduct van het gistingsproces. Dit wordt dan via een
CO2-slang naar de bellenteller, vervolgens naar de diffusor en zo
in het aquarium geleid. 
Deze manier van CO2-voorziening is echter alleen geschikt voor
bakken met een inhoud tot ca. 120 liter.

Gelijkmatige CO2-productie met CO2 control-gel
Een gistingsproces met pure suiker begint gewoonlijk zeer snel en neemt al na enkele dagen sterk in
kracht af. Daardoor krijgt het aquarium eerst te veel CO2 en korte tijd later te weinig. Dennerle Bio-
CO2 met CO2 control-gel produceert daarentegen constant meer dan 30 dagen lang, dus meer dan
een maand een bijna gelijkblijvende hoeveelheid CO2! Elk CO2-voorraaddepot produceert meer
dan 300.000 bellen CO2. Zo wordt uw aquarium elke dag optimaal voorzien. Er hoeft niets 
ingesteld of gemeten te worden. Het kan niet makkelijker en comfortabeler.

CO2-productie met CO2 control-gel

CO2-productie met traditionele producten
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Info

De truc met de thermohouder
Bio-CO2-systemen produceren meer CO2 als het warmer is. De 
thermohouder bij de Dennerle CO2-plantenbemestingsset Bio 120
zorgt automatisch voor een aanpassing van de CO2-productie aan
de aquariumtemperatuur. Aquariums met een hogere temperatuur
hebben namelijk ook een grotere CO2-behoefte.

TIP



CO2-planten-
bemestingsset
BIO 120
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CO2-planten-
bemestingsset
BIO 120

Welke complete sets zijn er?

BIO StarterBIO Starter

BIO 60BIO 60

Voor aquariums tot 120 liter.  
Het Bio-CO2-bemestingssysteem voor de hoogste eisen. Uitermate
geschikt voor aquariums tussen 60 en 80 cm. Met CO2-voorraadde-
pot voor meer dan 30 dagen automatische CO2-bemesting.

Complete set, bestaande uit: thermohouder, CO2-voorraaddepot,
startcapsule, bellenteller, CO2-slang, CO2-Mini-Flipper, Perfect Plant
System bemestingsset.

Andere Bio-CO2-sets: 
De voordelige beginnersset ter kennismaking

Complete set, bestaande uit: houder, CO2-voorraaddepot, startcap-
sule, CO2-slang, Mini-Topper

Voor aquariums tot 60 l
De Bio CO2 prof-set met professionele CO2-diffusor Micro-Flipper

Complete set, bestaande uit: houder, CO2-voorraaddepot, start-
capsule, CO2-slang, bellenteller, Micro-Flipper



Hoe werken CO2-systemen? 
- Vloeibaar gas

Wat is er nodig 
voor de CO2-
voorziening van 
een aquarium?

Daarnaast zijn er nog meer 
accessoires voor de controle en de
automatische regeling van de 
toevoeging van de CO2

Als voorraadfles kan
• een wegwerp-voorraad-
depot voor kleine aquariums 

• een praktische, makkelijke 
Dennerle CO2-wegwerpfles 
of 

• de klassieke, hervulbare CO2-
fles gebruikt worden.

Het is het belangrijkste onderdeel
van elk CO2-bemestingssysteem. 
Het hangt van de drukregelaar af
hoe eenvoudig en nauwkeurig de
gewenste toevoeging van CO2 – het
aantal CO2-bellen – ingesteld kan
worden en hoe constant en 
betrouwbaar de installatie op de
lange termijn functioneert.

In vergelijking met traditionele 
slangen voorkomt de Dennerle 
speciale CO2-slang Softflex
CO2-verliezen.










In principe bestaat een vloeibaar
gas CO2-installatie uit 

 CO2-voorraadfles
 Drukregelaar
 CO2-slang
 Terugslagventiel
 CO2-diffusor

Primus Quantum

Space
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1 De CO2-
voorraadfles

1 De CO2-
voorraadfles

2 De 
drukregelaar

2 De 
drukregelaar

3 De CO2-slang3 De CO2-slang



 



Het speciale CO2-terugslagven-
tiel beschermt alle aangesloten
CO2-apparaten (bijv. drukregelaar,
magneetventiel) tegen aantasting
door teruglopend water.

Met de CO2-bellenteller Exact
wordt het instellen van de juiste 
hoeveelheid CO2 heel gemakkelijk.

...zorgt voor een snelle en effectieve
CO2-oplossing in het aquarium. De
planten kunnen de CO2 namelijk 
alleen gebruiken als het in het water
opgelost is. De Dennerle Flipper
behoort tot de effectiefste diffusors,
want hier lopen de CO2-bellen via
een getrapt systeem en hebben
daardoor heel veel tijd om in het
water op te lossen. Daarnaast heeft
de Flipper een geïntegreerde 
bellentellerfunctie en een automati-
sche ontluchting voor oneigenlijke
gassen.
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4 Het terugslag-
ventiel

5 De bellenteller

Ontluchting voor oneigenlijke gassen
Steeds als er een CO2-bel in het water komt, dringen tegelijkertijd
andere, van nature in het aquariumwater voorkomende gassen (bijv.
stikstof) in deze CO2-bel binnen. Alle Dennerle CO2-diffusors 
beschikken daarom over een speciaal ontwikkelde ontluchting voor
oneigenlijke gassen. Hier worden de oneigenlijke gassen van het –
aanzienlijk zwaardere – CO2 gescheiden en regelmatig automa-
tisch afgevoerd. Een eventueel “verstoppen” van de apparaten door
oneigenlijke gassen wordt effectief voorkomen. Dennerle CO2-
diffusors werken daarom zeer effectief. Het waardevolle CO2 wordt
op de beste manier benut.

Info

6 De diffusor 



Info

De eenvoudigste manier voor CO2-
bewaking is de Dennerle CO2-
langetermijntest Correct. Als
deze “groen” aangeeft, is het CO2-
gehalte van het aquariumwater 
optimaal.

Voor wegwerp- en hervulbare 
systemen is er de mogelijkheid om
met het Dennerle CO2-magneet-
ventiel ’s nachts de CO2-toevoer
door een tijdschakelklok uit te 
schakelen – want planten verbrui-
ken ’s nachts geen CO2. Zo wordt
waardevolle CO2 bespaard.

Voor veeleisende aquariumbezitters
is er de Dennerle pH-controller
Evolution DeLuxe. Hij meet 
permanent de pH-waarde in het
aquarium en regelt de vereiste 
toevoeging van de CO2 volledig
automatisch. Er wordt slechts zoveel
CO2 afgegeven als voor de 
instandhouding van de ingestelde
gewenste waarde vereist is.

7 Accessoire
voor CO2-
controle

8 Accessoire
voor het 
besparen van
CO2

9 Accessoire
voor de 
volautomati-
sche CO-
controle en 
regeling
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Voor elk aquarium het optimale systeem  
Dennerle beschikt door de decennialange ervaring in de eigen
plantenkwekerij evenals door de eigen onderzoeks- en ontwikke-
lingsafdeling over de noodzakelijke knowhow met betrekking tot
CO2. Daarom biedt Dennerle alle componenten die nodig zijn voor
een eenvoudige, veilige en betrouwbare CO2-bemesting – van de
CO2-fles tot de CO2-diffusor. Dennerle biedt vooral een uitgebreide
keus op de praktijk afgestemde, complete CO2-sets: voor kleine
aquariums vanaf 10 liter tot grote aquariums. Voor beginners, 
gevorderden, profs of experts – Dennerle biedt voor elk aquarium
en elke portemonnee het perfecte CO2-systeem.

CO2-bemestings-
systemen van
Dennerle

• Eenvoudig te monteren
• Betrouwbare CO2-

voorziening
• Voor fantastische 

plantengroei
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Alle Dennerle CO2-bemestingssystemen bestaan uit exact op elkaar
afgestemde componenten. Hiermee zijn een eenvoudige bediening
en een betrouwbaar werking gewaarborgd. Mogelijke fouten wor-
den al automatisch voorkomen. 
Voorbeeld oneigenlijke gassen: Ze verstoren het vermengen
van CO2 en water. Hoewel de CO2-diffusor nog CO2 lijkt te bevat-
ten, ontstaat er een gebrek. Alle Dennerle CO2-diffusors beschikken
daarom over een automatische ontluchting voor oneigenlijke gassen.

Modulaire opbouw 

CO2-installatie

CO2-installatie + nachtschakeling

CO2-installatie + nachtschakeling + pH-controller



CO2 voor eenmalig gebruik: De com-
fortabele manier van CO2-bemesting
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• Het systeem met de praktische CO2-wegwerpfles. 
Dennerle CO2-wegwerpvoorraadflessen bestaan bijna volledig 
uit metaal. Lege flessen kunnen in de kringloopbak weggegooid 
worden. Ze zijn 100 % recyclebaar. 

• Eenvoudig de voorraad op peil houden: met een reservefles in de
aquariumonderkast is er geen onderbreking meer van de CO2-
bemesting, als – bijvoorbeeld in het weekend – de CO2 op is.

• Dennerle CO2 voor eenmalig gebruik: praktisch, comfortabel, 
gemakkelijk.

100
recycle

baar
%

Welke complete sets zijn er?

CO2-plantenbemestingsset 
WEGWERP 300 Space
Voor aquariums tot 300 liter. 
Complete set, bestaande uit: 
praktische 500 g CO2 wegwerpvoorraadfles, drukregelaar
Evolution Space, CO2-diffusor Flipper, speciaal CO2-terugs-
lagventiel, speciale CO2-slang Softflex, CO2-langetermijntest
Correct, Perfect Plant System bemestingsset (E15 FerActiv, V30
Complete, S7 VitaMix)

Andere complete sets met wegwerpfles met 
vergelijkbare uitrusting:

WEGWERP 160 Primus
Voor aquariums tot 160 l
Complete set, bestaande uit: 
praktische 500 g CO2-wegwerpvoorraadfles, drukregelaar Evolution Primus, CO2-diffusor
Mini-Flipper, speciaal CO2-terugslagventiel, speciale CO2-slang Softflex, CO2-langetermijntest 
Correct, Perfect Plant System bemestingsset (E15 FerActiv, V30 Complete, S7 VitaMix)

WEGWERP 300 Quantum
Voor aquariums tot 300 l
Complete set, bestaande uit: 
praktische 500 g CO2-wegwerpvoorraadfles, drukregelaar Evolution Quantum met bellentel-
schaal en flesdruk-manometer, CO2-diffusor Flipper, speciaal CO2-terugslagventiel, speciale CO2-
slang Softflex, CO2-langetermijntest Correct, Perfect Plant System bemestingsset (E15 FerActiv, V30
Complete, S7 VitaMix)



CO2-bemesting 
voor nano-aquariums
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CO2 Nano set 80 g Complete

Complete set, bestaande uit: 
80 g CO2-depot (eenmalig gebruik) met voet, drukregelaar 
Evolution Nano, CO2-diffusor Nano-Flipper, speciaal CO2-
terugslagventiel, CO2-slang, CO2-langetermijntest Correct

CO2 Nano Set 80 g Space

Complete set, bestaande uit: 
80 g CO2-depot (eenmalig gebruik) met voet, drukregelaar 
Evolution Space, CO2-diffusor Nano-Flipper, speciaal CO2-
terugslagventiel, CO2-slang, CO2-langetermijntest Correct



CO2 hervulbaar: 
De duurzame manier van CO2-bemesting
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• Met hervulbare CO2-fles. 
• Milieuvriendelijk door afvalvermindering
• Dennerle CO2 hervulbaar: krachtig, zuinig, 

al vele jaren bewezen.

Welke complete sets zijn er?

CO2-plantenbemestingsset 
600 Space
Voor aquariums tot 600 liter. 
Complete set, bestaande uit: 
hervulbare 2 kg CO2-voorraadfles, drukregelaar Evolution
Space met geïntegreerd magneetventiel, CO2-diffusor Maxi-
Flipper, speciale CO2-slang Softflex, CO2-langetermijntest 
Correct, montagesleutel, Perfect Plant Systeem bemestingsset
(E15 FerActiv, V30 Complete, S7 VitaMix)

Andere complete hervulbare sets met vergelijkbare 
uitrusting:

CO2-plantenbemestingsset 160 Primus
Voor aquariums tot 160 l
Complete set, bestaande uit: hervulbare 500 g CO2-voorraadfles met stabiele veiligheidsvoet, 
drukregelaar Evolution Primus, CO2-diffusor Mini-Flipper, speciale CO2-slang Softflex, CO2-
langetermijntest Correct, montagesleutel, Perfect Plant System bemestingsset (E15 FerActiv, V30 
Complete, S7 VitaMix)

CO2-plantenbemestingsset 300 Quantum
Voor aquariums tot 300 l
Complete set, bestaande uit: hervulbare 500 g CO2-voorraadfles met stabiele veiligheidsvoet, 
drukregelaar Evolution Quantum met bellentelschaal en manometer voor de flesdruk, CO2-
diffusor Flipper, speciale CO2-slang Softflex, CO2-langetermijntest Correct, montagesleutel, Perfect
Plant System bemestingsset (E15 FerActiv, V30 Complete, S7 VitaMix)

CO2-plantenbemestingsset 300 Space
Voor aquariums tot 300 l
Complete set, bestaande uit: hervulbare 500 g CO2-voorraadfles met stabiele veiligheidsvoet, 
drukregelaar Evolution Space met geïntegreerd magneetventiel, CO2-diffusor Flipper, speciale
CO2-slang Softflex, CO2-langetermijntest Correct, montagesleutel, Perfect Plant System bemestingsset
(E15 FerActiv, V30 Complete, S7 VitaMix)
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De Dennerle drukregelaars van
de nieuwste generatie

Precisie en betrouwbaarheid

De zeer kleine hoeveelheden CO2, waar het bij plantenbemesting
om gaat, vereisen een uiterst precieze dosering. Met zijn nieuw 
ontwikkelde drukregelaars van de Evolution-serie Nano, Primus,
Quantum en Space levert Dennerle niet alleen in dit opzicht de
nieuwste CO2-techniek die momenteel op de markt te vinden is. 
Afgezien van volledig nieuwe materialen, die exacter te verwerken
zijn, functioneren de drukregelaars volgens een nieuw werking-
sprincipe.

Ook met het veiligheidsaspect werd in hoge mate rekening gehou-
den: alle drukregelaars beschikken over een automatische overdruk-
beveiliging en een veiligheidsontluchting.

De drukregelaars hebben allemaal de innovatieve regeltechniek Dynamic Valve Control (DVC)
gemeen. Dit zorgvuldig op elkaar afgestemde systeem van zuigers, veren, boringen, drukvereffenings-
kamers en ventielen biedt twee belangrijke voordelen:

1. De drukregelaar kan met een tot nu toe ongekend gemak en ongekende nauwkeurigheid via één
instelknop gereguleerd worden. 

2. Een eenmaal ingestelde CO2-toevoer (aantal bellen) blijft ook langdurig stabiel.

Veilig 
en spaar-
zaam

Waarom is een goede drukregelaar zo belangrijk?

Aantal bellen afhankelijk van openingshoek
(principeafbeelding)
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Openingshoek in graden

Dennerle Evolution
met Dynamic Valve
Control

Traditionele 
drukregelaar



Info
Alle drukregelaars kunnen door middel van adapters voor Dennerle 
wegwerpflessen resp. hervulbare flessen gebruikt worden.

Welke modellen zijn er?

Evolution Primus

Evolution Quantum

Evolution Space

Evolution Nano
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De drukregelaars uit
de Evolution-serie: 
modern design gecombineerd met
functionaliteit en precisie

 Speciaal ontwikkeld voor nano-
aquariums. 
Met schroefdraad voor Den-
nerle 80 g wegwerppatronen.  

 De voordelige start met de
nieuwe drukregelaartechniek
met DVC. 
Met schroefdraad voor 
Dennerle wegwerpflessen. 

 Met bellentelschaal en 
manometer voor de flesdruk.
Met schroefdraad voor 
Dennerle wegwerpflessen. 

 De eerste drukregelaar voor de
aquaristiek met geïntegreerd
magneetventiel! Met 
schroefdraad voor Dennerle
wegwerppatronen (80 g).

Wereld-
noviteit



Info Ook bij CO2-diffusors met een ingebouwde bellenteller is een extra
bellenteller in de buurt van de drukregelaar erg praktisch. Het aantal bellen kan daardoor nog eenvou-
diger, sneller en exacter worden ingesteld. 
Bij CO2-diffusors zonder ingebouwde bellenteller en diffusors die in het aquarium verstopt zijn achter
planten of stenen, is een aparte bellenteller beslist aan de raden.
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CO2
Nano-Flipper
Voor aquariums 
tot 40 liter.

CO2
Micro-Flipper
Voor aquariums 
tot 80 liter.

CO2
Mini-Flipper
Voor aquariums 
tot 160 liter.

CO2
Flipper
Voor aquariums 
tot 300 liter.

CO2
Maxi-Flipper
Voor aquariums 
tot 600 liter.

Welke CO2-diffusors zijn er?

Bijna alle Dennerle CO2-systeemcomponenten zijn gebaseerd op
eigen ontwikkelingen – uit de praktijk, voor de praktijk. Elk apparaat werd zeer grondig getest in
een reeks van proeven en op de speciale omstandigheden in het aquarium afgestemd. Bovendien
heeft Dennerle tientallen jaren ervaring. Dennerle CO2-componenten voldoen daarom aan de
hoogste eisen wat betreft functionaliteit, prestatievermogen, materiaalkwaliteit en levensduur.

Voor de meest uiteenlopende toepassingen en eisen zijn er ver-
schillende diffusors. Hieronder worden de mogelijkheden en toepas-
singsgebieden beschreven.

Grootste efficiëntie: De CO2-Flippers
Uitermate effectieve, compacte CO2-diffusors. Met CO2-
opvangbakje en ontluchting voor oneigenlijke gassen. Geen motor-
aandrijving noodzakelijk.

Werking: Het door het CO2-bemestingssysteem geleverde CO2
komt onder in de Flipper naar buiten. De CO2-bellen gaan nu lang-
zaam omhoog langs de kolommen in de Flipper. Daarbij wordt de
CO2 in het aquariumwater opgelost – de bellen worden daarom
naar boven toe steeds kleiner. Oneigenlijke gassen worden in het
opvangbakje gescheiden van eventueel nog aanwezige CO2 en 
automatisch afgevoerd.

Info
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TIP
De bellenteller kan het beste dicht in de buurt van de drukregelaar bevestigd worden. 
Voordeel: wijzigingen in de hoeveelheid toegevoegd CO2 worden direct zichtbaar op de bellenteller.
De Dennerle CO2-bellenteller Exact wordt daarom speciaal met bevestigingsriem geleverd – voor de 
directe bevestiging aan de CO2-voorraadfles!

Waarom heb ik een bellenteller
nodig?

CO2-bellenteller Exact

Vuistregel voor de basisinstelling van het aantal bellen:
10 bellen per minuut per 100 l aquariumwater. Voorbeeld 200 l-aquarium: 2 x 10 = 20 bellen per 
minuut. Als de Dennerle CO2-langetermijntest “groen” aangeeft, is de hoeveelheid toegevoegd CO2
precies goed. 
Zo niet: aantal bellen dagelijks in kleine stapjes verder verhogen tot het gewenste CO2-gehalte bereikt
wordt.

Waarvoor heb ik een 
terugslagventiel nodig?

Speciaal 
CO2-terugslagventiel

Info

Plaats het speciale CO2-terugslagventiel zo dicht mogelijk bij de drukregelaar resp. bij het CO2-
magneetventiel. Optimaal is een afstand van 5 tot 10 cm. Het aantal CO2-bellen kan dan eenvoudiger
ingesteld worden, omdat een wijziging van de toegevoegde hoeveelheid op de bellenteller direct 
zichtbaar is. Het sluiten van het CO2-magneetventiel is eveneens direct waarneembaar.

TIP

Permanente, directe controle van de 
hoeveelheid CO2 die toegevoegd wordt.
De maat voor de toegevoegde CO2-hoeveelheid in het aquarium is
het aantal bellen per minuut. Met de Dennerle CO2-bellenteller Exact
is de instelling van het aantal bellen eenvoudig en comfortabel: hij
kan in de houder gedraaid worden en daarom optimaal ingesteld
worden. Door de witte reflectorbeugel kunnen ook bij zwakke 
verlichting – bijv. in de onderkast – de bellen nauwkeurig geteld
worden. Dichtgeschroefde slangaansluitingen beschermen tegen
CO2-verliezen.

Beschermt CO2-apparaten tegen 
teruglopend water
CO2 is een bijzonder gas en heeft totaal andere fysieke eigenschap-
pen dan lucht. Daarom heeft Dennerle een speciaal terugslagventiel
voor het gebruik met CO2 ontwikkeld. Het belangrijkste onderdeel is
een blijvend elastisch, speciaal CO2-vast membraan. Het sluit 
gespannen stevig op afdichtingen aan. 2 slangkoppelingen zorgen
voor een CO2-dichte aansluiting.



Speciale CO2-
slang Softflex 

Beschermt betrouwbaar 
tegen CO2-verliezen.

Waarom zijn speciale 
CO2-slangen nodig?

Waarom loopt water in CO2-slangen terug? 
CO2 heeft – figuurlijk gesproken – een grote drang om in water op te lossen. Wordt de toevoeging van
CO2 aan het aquarium onderbroken (CO2-fles leeg, flesventiel gesloten, CO2-magneetventiel geacti-
veerd, enz.), dan lost het CO2 dat zich op dat moment nog in de slang bevindt op in het aquarium-
water. Daardoor ontstaat een onderdruk in de CO2-slang, die het aquariumwater in de slang zuigt. Het
speciale terugslagventiel voor CO2 van Dennerle beschermt uw waardevolle CO2-apparaten, zoals
drukregelaar, CO2-fles en CO2-magneetventiel veilig tegen beschadiging door teruglopend water.

Speciale 
CO2-slang Softflex

Softflex is vele malen dichter
dan traditioneel materiaal

Slangsoort Verliezen jaarlijks

Speciale CO2-slang Softflex enkele grammen

In de handel verkrijgbare enkele 100 grammen
pvc-luchtslang

Siliconenslang enkele 1000 grammen

CO2 kan door veel slangmaterialen gewoon heenkomen. De 
speciale CO2-slang Softflex van Dennerle bestaat uit CO2-dicht
speciaal kunststof en zorgt ervoor dat het waardevolle CO2 ook in
het aquarium terechtkomt. De slang is bestand tegen een druk van 
7 bar en dankzij zijn grote flexibiliteit gemakkelijk te verplaatsen.

Info
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Hoe kan ik het CO2-gehalte 
in mijn aquariumwater controleren?

Relatie tussen CO2, carbonaathardheid en pH-waarde

De toevoeging van CO2 zuurt het aquariumwater een beetje aan, het laat de pH-waarde dalen. Dat 
betekent dat de pH-waarde in de gaten gehouden moet worden, zodat die niet te veel zakt. Tussen
CO2-gehalte, carbonaathardheid en pH-waarde bestaat een elementaire relatie. Uit de gemeten carbo-
naathardheid en de gemeten pH-waarde kan rekenkundig het aanwezige gehalte CO2 van het water
bepaald worden. De metingen moeten echter zeer nauwkeurig zijn, vooral die van de pH-waarde,
omdat anders de resultaten onbruikbaar zijn.

Bijzonder eenvoudig en nauwkeurig door de speciale CO2-indicator
Traditionele CO2-langetermijntests worden met een mengsel van aquariumwater en indicator gevuld.
Nadeel o.a.: de in elk aquariumwater aanwezige zuren (bijv. huminezuren, nitraat) kunnen het testresul-
taat aanzienlijk vertekenen.
De Dennerle CO2-langetermijntest Correct werkt daarentegen met een direct gebruiksklare speciale
CO2-indicator, die niet met aquariumwater vermengd, maar puur gebruikt wordt. 
De doorslaggevende voordelen:

BetrouwbaarDe CO2-langetermijntest Correct meet het CO2-gehalte en geeft dat altijd goed aan –
onafhankelijk van andere zuren in het aquariumwater.

Eenvoudig Er is geen extra meting van de carbonaathardheid nodig. Er is slechts één kleuren-
schaal nodig.

Nauwkeurig Met de CO2-langetermijntest Correct kan het CO2-gehalte in milligrammen per liter 
bepaald worden. Ook bij een lage carbonaathardheid!

CO2 – altijd in de groene zone!
Permanente, exacte controle van het CO2-
gehalte in het aquarium
Met de CO2-langetermijntest Correct +pH kan de juiste hoeveelheid
toegevoegd CO2 heel eenvoudig en betrouwbaar ingesteld worden.
Afhankelijk van het CO2-gehalte reageert de speciale CO2-indicator
met een kleurverandering van 
• blauw = te weinig CO2 via • groen = CO2 optimaal naar 
• geel = te veel CO2.

Complete set met testreservoir, speciale CO2-indicator en 
zeskleurige vergelijkingsschaal.

Met de CO2-langetermijntest Correct kan zelfs tegelijkertijd de 
pH-waarde in het aquarium bewaakt worden! Gewoon de carbo-
naathardheid meten en de pH-waarde van de kleurenschaal 
aflezen.
.

Info
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CO2-
langetermijntest 
Correct + pH



pH-Controller Evolution DeLuxe

TIP
Dennerle adviseert voor een weelderige plantengroei een CO2-gehalte van ca. 20 mg/l in het aqua-
rium. Door de verhouding van CO2-gehalte, carbonaathardheid (KH) en pH-waarde, kan het CO2-
gehalte van het water op eenvoudige wijze bepaald worden:
• Meet de carbonaathardheid van het aquariumwater.
• Lees in de tabel de bij het gewenste CO2-gehalte passende pH-waarde af. Deze pH-waarde +/- 0,1

dient u in te stellen door het passend afstellen van het aantal bellen. 
Voorbeeld: Carbonaathardheid 4 °d, aanbevolen pH 6,8.

• Nog eenvoudiger gaat het met de Dennerle CO2-langetermijntest Correct + pH.
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CO2-gehalte

pH-waarde

te veel CO2 CO2 juist te weinig CO2



CO2-nachtschakeling

Welke voordelen biedt 
een magneetventiel?

CO2-magneetventiel

CO2-tijdschakelklok 

TIP
Sluit de CO2-nachtschakeling eenvoudig op de tijdschakelklok aan, die ook uw aquariumverlichting 
stuurt. Want alleen als in het aquarium “de zon schijnt”, hebben de planten ook CO2 nodig.

(afbeelding vergelijkbaar)

De toepassing van een magneet-
ventiel bespaart waardevol CO2
De Dennerle CO2-nachtschakeling Comfort is een CO2-magneetven-
tiel voor de exacte sturing van de toevoeging van de CO2. 
Met de CO2-nachtschakeling Comfort kan de toevoeging van CO2
op twee verschillende manieren automatisch geregeld worden en zo
elke dag waardevolle CO2 bespaard worden:

A Met een tijdschakelklok:
deze schakelt de toevoeging van CO2 ’s nachts uit, omdat
aquariumplanten ’s nachts geen CO2 nodig hebben.

B Met de Dennerle pH-controller Evolution DeLuxe:
Hij meet permanent de pH-waarde in het aquarium en regelt de
vereiste toevoeging van de CO2 volledig automatisch en met
elektronische nauwkeurigheid.

De CO2-nachtschakeling 
voor hoge eisen
• Energiebesparend - stroomverbruik slechts 2,4 watt
• Spatwaterdicht conform IPX4 – voor uw veiligheid
• Met controlelampje – gaat branden als CO2 toegevoegd wordt
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De functies:

Eenvoudige bediening

1 toets = 1 functie

Toetsenbevestiging

Gewenste waarde 
instellen

Grootste gemak

Eenvoudige ijking

Herinnering voor 
kalibreren

Automatische 
pH-instelling

Schakelpunten 
selecteerbaar

Display kan gedimd
worden

Maximale 
betrouwbaarheid

Controlelampje voor 
toevoeging van CO2

Alarmfunctie

Akoestisch alarm

Toetsenblokkering

pH-controller Evolution DeLuxe

CO2-sturing met elektronische precisie
De pH-controller Evolution DeLuxe is één van de meest complete 
uitbreidingsmogelijkheden van het Dennerle CO2-systeem. Hij meet
permanent elektronisch de pH-waarde in het aquarium en stuurt via
het aangesloten magneetventiel (Dennerle CO2-nachtschakeling) 
automatisch de toevoeging van de CO2. 

Het volledig digitaal werkende precisieapparaat biedt de hoogste
mate van functionaliteit, betrouwbaarheid en comfort. De bediening
is zeer eenvoudig: 1 toets = 1 functie. 

De pH-controller werkt zowel in het zure gebied (bijv. discusvissen),
in het licht zure gebied (bijv. tropisch gezelschapsaquarium) en in
het basische gebied (bijv. malawi-/tanganjika-aquariums, zeewa-
ter).
Het apparaat is volledig spatwatervast en voldoet daarmee aan de
nieuwste wettelijke voorschriften. 

De ideale omstandigheden voor vissen en planten
Met de Dennerle pH-controller Evolution DeLuxe krijgen alle 
aquariumplanten precies de juiste hoeveelheid CO2. Vissen 
profiteren van een stabiele, aan de soort aangepaste pH-waarde –
de basis voor een gezond, schitterend aquarium.

Verpakkingsinhoud: 
pH-controller Evolution DeLuxe, 
Profi-Line pH-elektrode, 
elektrodenhouder, 
kalibreeroplossing (ijkoplossing) pH 4, 50 ml, 
kalibreeroplossing (ijkoplossing) pH 7, 50 ml, aqua dest., 250 ml, 
kalibreerstation
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Accessoire pH-controller

pH-elektrode
Voor de constante meting van de pH-waarde in zoet- en
zeewateraquariums

Elk meetapparaat is slechts zo nauwkeurig als de meetvoeler. 
De pH-elektrode is daarom een zeer belangrijke component van de
pH-controller.
• Moderne, onderhoudsvrije gel-elektrode
• Met quali-safe elektrodenbescherming – direct toepasbaar
• Hoge meetnauwkeurigheid
• Breukzekere kunststof schacht
• Met 3 m kabel en BNC-stekker

pH-elektrodenhouder
Voor de stevige bevestiging van de pH-elektrode in het
aquarium

• Hoogwaardige kunststof
• Met lichtweringsscherm tegen algengroei
• Verlengt de levensduur van de pH-elektrode

kalibreerstation  
Voor de comfortabele kalibrering van pH-elektroden

Met het Dennerle kalibreerstation kan de pH-elektrode snel, 
betrouwbaar en comfortabel gekalibreerd worden. Hij kan aan de
aquariumafdekking gehangen worden – bijzonder praktisch bij vast
gelegde elektrodenkabels! Het kalibreerstation heeft slechts zeer
kleine hoeveelheden kostbare kalibreeroplossing nodig. Het werkt
daarom uitermate economisch.

pH-elektrode

TIP
Gebruik altijd verse kalibreeroplossingen en kalibreer de pH-
elektrode in afzonderlijke, schone bakken, het beste in het Dennerle
kalibreerstation. Gooi de gebruikte kalibreeroplossing weg. Niet in
de voorraadfles ijken.
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