WATER & TUINEN
Catalogus 2018

OASE – Passie voor water.

DE INTELLIGENTE REVOLUTIE:

Regel nu centraal alle processen aan de vijver!

Totale controle dankzij „intelligent networking“ aan de tuinvijver
Mobiele regeling van pompen, filters en verlichting
Verbeterde veiligheid dankzij het wereldwijd actieve waarschuwingssysteem bij functiestoringen
Continu overzicht van het actuele stroomverbruik van pompen en filters
Alle OASE-afstandsbedieningen (433 MHz) kunnen eenvoudig worden vervangen door een smartphone

www.oase-livingwater.com/egc
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Fonteinen & Fonteinpompen

Fonteinen: Zo individueel als u maar wilt!
Of het nu zacht kabbelt of dynamisch klatert: vrijwel
iedereen raakt gefascineerd door bewegend water.
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw tuin of
uw vijver met een fontein van OASE nog meer tot
zijn recht te laten komen. Bewegend water creëert
een bijzondere sfeer, hetgeen van uw tuinvijver een
compleet nieuwe ervaring maakt. Romantici houden
van een zacht kabbelende bronsteen. Een klaterende
4

schuimbron past goed in een moderne omgeving. Anderen kiezen dan weer voor een elegante fontein. OASE
biedt voor elke stijl gegarandeerd het juiste product.
Maar ook zonder een vijver kunt u van uw tuin iets heel
bijzonders maken. In een bed van kiezelstenen of in een
decoratieve bak geplaatst, zorgen fonteinen voor attractieve accenten op het terras of het balkon. In combinatie
met een sfeervolle verlichting, veranderen zomeravon-

Fonteinpompen
Fonteinen & Fonteinpompen

Aquarius Fountain Set Classic (pagina 8)
Aquarius Fountain Set Eco (pagina 9)
Sterke pompen voor fonteinen
•	De complete sets voor
snelle installatie en met
comfortabele bediening.
•	De fontein kan met een
telescopische sproeikopverlenging en een zwenkkop
individueel uitgericht worden.
•	Ze zijn als set verkrijgbaar,
incl. twee of drie fonteinopzetstukken.

Aquarius Universal (pagina 10)
Voor watervallen, bronstenen &
grote kamerfonteinen
• Groot vermogen en gering stroomverbruik
• Vorstbestendig tot –20 °C
•	Waterhoeveelheid elektronisch regelbaar
(vanaf Aquarius Universal Premium 4000)

den in onvergetelijke momenten. Onze Water Entertainment producten zijn een bijzondere verrijking van
uw tuin. En om ervoor te zorgen dat u meer tijd heeft
om hiervan te genieten, is de installatie dankzij het
»Plug 'n' Spray« principe kinderlijk eenvoudig. Op de
volgende pagina’s kunt u alles op het vlak van Water
Entertainment beleven.
De bijpassende verlichting voor uw bronsteen vindt u op pagina 72
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Fonteinen & Fonteinpompen
Fonteinen

Water Starlet/
Trio/Quintet

Stralende fonteinen voor
een moderne vormgeving
van uw tuin
• Hoogwaardige fontein met drie variërende
spuitkoppen, inclusief LED-verlichting
• »Plug 'n' Spray« principe: meteen klaar voor
gebruik en eenvoudig aan te sluiten
• Veilige, energie-efficiënte 12 Volt-techniek
• Kan ook in zwemvijvers ingezet worden
• Weergave van verschillende waterbeelden
als vast programmaverloop

START

PRO

Water Trio/Quintet
• Variërende fonteinhoogtes (30 - 140 cm) en
lichtintensiteit worden in vaste programma‘s
weergegeven
• Programma‘s eenvoudig tot op een afstand van
80 m te selecteren m.b.v. een afstandsbediening

Water
Starlet

Water
Trio

Afmetingen (L x B x H)

mm

330 x 270 x 135

Garantie (+ aanvraaggarantie)* S. 97

jaar

2

Lichtkleur

Aanbeveling
Spatwater kan verminderd worden door voor
een bassin met een diameter van minstens 3 m
te kiezen. Het OASE-waterreservoir WR 100 kan
hierbij bv. met vijverfolie uitgebreid worden.

Toebehoren
Waterreservoirs WR 100

De weersbestendige oplossing
voor een flexibele inbouw.
Artikelnr. 37112 (pagina 93)
6

Water
Quintet

430 x 300 x 240
2+1
neutraal wit

Kabellengte 12 V-apparaat

m

2,50 (Voedingseenheid) + 8,00

Fonteinhoogte max.

m

0,70

1,40

12 V-regelbox
Afmetingen (L x B x H)

mm

–

Vermogensopname

W

–

215 x 180 x 305
40

50

Nominale spanning prim. (besturing)

V

–

12

12

mm

–

Voedingseenheid
Afmetingen (L x B x H)

Nominale spanning (primair, secundair) 230 V / 50 Hz , 12 V / AC
AVP / ST
Artikelnr.

€

160 x 100 x 100
230 V/ 50 Hz , 12 V/ DC

219,95

649,95

859,95

50214

50240

50187

Fonteinen & Fonteinpompen

Water Jet
Lightning

Gekleurde waterstralen - een
bijzondere highlight, ook voor
kleine wateroppervlakken

Water Jet Lightning
mm

150 x 115 x 200

jaar

2+1

Kabellengte 12 V-apparaat

m

2,50 (Voedingseenheid) + 8,00

Paraboolhoogte max.

m

0,90

Paraboolwijdte max.

m

1,80

mm

8

mm

215 x 180 x 305

W

41

V

12

Straaldiameter

Aanbeveling
’s Avonds in de schemering kunt u genieten van
de vele verschillende kleuren van de verlichte
waterstralen. Dan komen ze bijzonder mooi tot
hun recht.
Om ervoor te zorgen dat de waterbogen hun
perfecte vorm behouden, moeten ze op een
plaats geïnstalleerd worden die tegen wind
beschermd is. Om onbekommerd plezier te
beleven moet u op de waterkwaliteit letten.

Fonteinen

PRO

•	Laminaire waterbogen in stralende kleuren,
voor een bijzondere charme in de tuin
•	Variërende reikwijdtes, hoogtes van de waterstralen
en de RGB-kleuren worden in programma‘s weergegeven
•	Keuze van de programma‘s tot op een afstand
van 80 m m.b.v. een afstandsbediening
•	Straalhoek van de Water Jet individueel instelbaar
•	Lievelingskleur van de waterboog eenvoudig in
te stellen
•	Hoogwaardige roestvrijstalen voet, kan op verschillende
ondergronden vastgeschroefd worden
•	Maximale straalwijdte 1,8 m, maximale straalhoogte 0,9 m
•	Kan aan een tijdklok aangesloten worden
•	Door »Plug 'n' Spray« principe heel eenvoudig te
installeren
•	Heel eenvoudig te onderhouden
•	Gering energieverbruik
•	Bij de levering inbegrepen: Water Jet Lightning in
Afmetingen (L x B x H)
een set van 2 stuks, pomp (1500 l/u, 17 W), externe
Garantie (+ aanvraaggarantie) *P. 97
regeling, trafo en kabel

12 V-regelbox
Afmetingen bediening (L x B x H)
Vermogensopname
Nominale spanning prim. (besturing)
Voedingseenheid
Afmetingen trafo (L x B x H)

mm

Nominale spanning (primair, secundair)
AVP / ST
Artikelnr.

160 x 100 x 100
230 V / 50 Hz, 12 V / DC

€

749,95
50191
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Fonteinset voor attractieve
waterbeelden
Fontein: Vulkaan

START

Fonteinpompensets

Fonteinen & Fonteinpompen

Aquarius
Fountain Set
Classic

Vulkaan

Lava

Magma

Ø cm

H cm

Ø cm

H cm

Radius/cm

45

70

20

–

60

H cm
70

Set 750

70

75

35

–

70

80

Set 1000

100

110

45

–

110

120

Set 1500

150

160

60

–

140

160

Set 2500

160

200

65

–

170

200

Set 3500

Aquarius
Fountain Set
Classic
750
Afmetingen (L x B x H)

•	Tweede, apart regelbare uitgang
•	3 fonteinopzetstukken voor verschillende
waterbeelden bij de levering inbegrepen
•	Eenvoudige mechanische regeling van de
fonteinhoogte
•	Telescoopbuisverlenging met geïntegreerde
draaikop voor een individuele uitrichting
van de fontein
•	Standvoeten voor een veilige stand op de
vijverbodem
•	Geïntegreerde thermische beveiliging

Aquarius
Fountain Set
Classic
1000

Aquarius
Fountain Set
Classic
1500

mm

Garantie (+ aanvraaggarantie) *P. 97
Liter per uur max.

Aquarius
Fountain Set
Classic
3500

180 x 205 x 140

Nominale spanning
Vermogensopname

Aquarius
Fountain Set
Classic
2500

220 - 240 V / 50 Hz
W

9

11

jaar

25

40

70

2+1

l/u

720

1000

1500

2500

3400

Meter waterkolom max.

m

1,10

1,30

1,90

2,20

2,70

Aansluiting voor slangen

mm (duim)

AVP / ST
Artikelnr.
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€

13 / 19 / 25 (½", ¾", 1")
39,95

49,95

59,95

79,95

99,95

43041

57399

57400

57401

57402

Fonteinen & Fonteinpompen

Aquarius
Fountain Set
Eco

Sterke fonteinpompen met
energiezuinige aandrijving
Fontein: Vulkaan

Vulkaan

Lava

Ø cm

H cm

Ø cm

H cm

155

220

90

–

Set 5500

240

275

90

–

Set 7500

275

335

90

–

Set 9500

•	Krachtige en tegelijk energiezuinige sets
fonteinpompensets
•	Telescoopbuisverlenging met geïntegreerd
draaigewricht voor individueel uitrichten
van de fontein
•	Tweede, apart regelbare uitgang
•	Adapter met RVS-zeef met fijnfilter voor
gelijkmatige sproeibeelden, zelfs bij
beginnende vervuiling
•	Inclusief spuitkoppen Vulkaan en Lava
•	Met brede onderkant voor stabiliteit
•	Bescherming tegen drooglopen of
blokkeren door Environmental Function
Control (EFC by OASE)

Aquarius Fountain
Set Eco 5500
Afmetingen (L x B x H)

Aquarius Fountain
Set Eco 7500

mm

Garantie (+ aanvraaggarantie) *P. 97
Liter per uur max.

Aquarius Fountain
Set Eco 9500

290 x 230 x 180

Nominale spanning
Vermogensopname

Fonteinpompensets

PRO

220 - 240 V / 50 Hz
W

70

jaar

85

125

3+2

l/u

5500

7500

9500

Meter waterkolom max.

m

3,80

4,00

5,20

Aansluiting voor slangen

mm (duim)

AVP / ST
Artikelnr.

€

19 / 25 / 32 / 38 (¾", 1", 1 ¼", 1 ½")
249,95
41923

329,95
41925

399,95
41927
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Fonteinen & Fonteinpompen
Kamer- & fonteinpompen

Aquarius
Universal
Classic

Voor standbeelden &
decoratieve kamerfonteinen
•
•
•
•
•

START

Ideaal voor indoor gebruik
Zelfs ondiep water wordt optimaal aangezogen
Bijzonder geluidsarm
Complete productserie met thermische beveiliging
Eenvoudige regeling van de waterhoeveelheid

Vanaf Aquarius Universal Classic 600
• Nat en droog opstelbaar

Aanbeveling
Voor een mooi klaterende bronsteen
houdt u voor de keuze van de juiste
pomp het beste rekening met 0,5 –
1 l/min. water per cm steendiameter.
Uw OASE-handelaar adviseert u graag.

Aanbeveling pomp voor bronstenen
Aquarius Universal Classic 600

Ø ca. 15 cm

Aquarius Universal Classic 1000

Ø ca. 25 cm

Aquarius Universal Classic 1500

Ø ca. 35 cm

Aquarius Universal Classic 2000

Ø ca. 45 cm

De bijpassende verlichting voor uw bronsteen vindt u op pagina 70

Aquarius
Universal
Classic 440i
Afmetingen (L x B x H)

mm

Aquarius
Universal
Classic 440

50 x 55 x 55

Aquarius
Universal
Classic 1000

98 x 57 x 62

Nominale spanning

Aquarius
Universal
Classic 1500

Aquarius
Universal
Classic 2000

125 x 80 x 75

230 V / 50 Hz

Vermogensopname

W

Lengte stroomkabel

m

Garantie (+ aanvraaggarantie) *P. 97

Aquarius
Universal
Classic 600

5

7

1,50

15

18

25

10,00

jaar

-

l/u

440

600

1000

1500

2000

Meter waterkolom max.

m

0,75

1,20

1,50

1,80

2,00

Aansluiting voor slangen

mm (duim)

106,95

139,95

Liter per uur max.

Soort opstelling
AVP / ST
Artikelnr.
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3+2

13 (½")

13 / 19 / 25 (½", ¾", 1")

Alleen ondergedompeld op te st
€

Nat en droog opstelbaar

19,95

34,95

64,95

84,95

36673

36726

36975

36950

36951

36953

Fonteinen & Fonteinpompen

Aquarius Universal Premium /
Eco Expert

Voor watervallen, bronstenen
& grote k amerfonteinen

Vanaf Aquarius Universal Premium 4000
• Elektronisch regelbaar met optioneel
toebehoren inScenio FM-Master 3
(pagina 77, behalve Eco 4000)

Aanbeveling
Met de OASE-fonteinopzetstukken kunt u naar eigen smaak
verschillende waterbeelden creëren. In combinatie met de passende
optionele OASE-verlichting komen ze perfect tot hun recht.

Vanaf Aquarius Eco Expert 22000*
• Krachtpatser met hoge capaciteit en laag
energieverbruik, netwerk compatibel
• Gepatenteerde vorstbescherming tot – 20 °C
• Inschakelbaar dynamisch programma voor
indrukwekkende fonteinen

Met de speciale reiniger AquaActiv PumpClean verlengt u de levensduur van
uw fonteinpomp en zorgt u voor een duurzaam hoog prestatieniveau.

NIEUW

Aquarius
Universal
Premium
Eco 3000
Afmetingen (L x B x H)

mm

Aquarius
Universal
Premium
Eco 4000

245 x 130 x 135

Nominale spanning
Vermogensopname
Garantie (+ aanvraaggarantie)*P. 97
Liter per uur max.

Aquarius
Universal
Premium
5000

Aquarius
Universal
Premium
6000

315 x 140 x 130

40

50

85

jaar

NIEUW

Aquarius
Aquarius
Aquarius
Aquarius
Eco Expert Eco Expert Eco Expert Eco Expert
22000
28000
36000
44000

220 - 240 V / 50 Hz
W

Kamer- & fonteinpompen

PRO

•	Dankzij een uiterst rustige loop ongestoord
genieten van klaterend water
•	Eenvoudige regeling van de waterhoeveelheid
•	Geïntegreerde thermische beveiliging
•	Nat en droog opstelbaar
•	Energie-efficiënt dankzij gering stroomverbruik
•	Vorstbestendig tot –20 °C
•	Hoogwaardige verwerking met roestvrijstaal

110

490 x 215 x 235

540 x 225 x 250

220 - 240 V / 50/60 Hz

220 - 240 V / 50 - 60 Hz

350

440

550

700 / 10,50

3+2

l/u

3000

4000

5000

6000

22000

27900

36000

44000

Meter waterkolom max.

m

3,20

3,40

4,50

5,00

9,60

10,00

-

10,50

Aansluiting voor slangen

mm

Elektronisch regelbaar
AVP / ST
Artikelnr.

19 / 25 / 32 / 38 (¾“, 1“, 1 ¼“, 1 ½“)

38 / 50 (1 ½“, 2“)

Nee
€

Ja

219,95

269,95

299,95

319,95

1199,95

1299,95

1699,95

1899,95

57390

57392

56617

56637

42405

42404

54612

54613

* Voor meer informatie over de accessoires en tips zie pagina 17
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Filterpompen & Beeklooppompen

Filter- en beeklooppompen:
intelligente techniek voor biodiversiteit
Watervallen en beeklopen zijn niet alleen een klein
natuurspektakel – bewegend water kan meer dan alleen
maar klateren. Met de ingenieuze OASE-pompen kunt
u alle voordelen benutten.
Voor veel planten en dieren zijn tuinvijvers een ideale levensruimte. Hierbij is het water, vooral door de zuurstof
die het bevat, levensnoodzakelijk voor ze. OASE-pompen
12

bewegen het vijverwater helemaal en zorgen zo voor
zuurstoftoevoer. De beste voorwaarden hiervoor
bieden ook beeklopen en watervallen die tegelijkertijd
meer natuurlijkheid en charme aan uw vijver verlenen.
Daarom is het raadzaam om ze direct in te plannen.
De OASE filter- en beeklooppompen voeden de vijverfilters en voorzien ze zo uiterst efficiënt van water

Filterpompen & Beeklooppompen

dat vervolgens van grove vuildeeltjes wordt ontdaan.
Met uitgekiende extra functies zijn de OASE-pompen
ware krachtpatsers. Gravitatiefilterpompen met de
hoge capaciteitsklasse van OASE zijn perfect voor grote
vijvers, vooral voor koivijvers. De gepatenteerde functie
»Seasonal Flow Control« (SFC) regelt op intelligente
wijze de hoeveelheid water en de transporthoogte

afhankelijk van de watertemperatuur, met als
gevolg een besparing tot 30 % op de energiekosten.
Uw OASE-vakhandelaar verleent u graag advies en
beschikt over de juiste pomp, die op de grootte van
uw vijver en uw wensen is afgestemd. Wij stellen u
onze pompen in het volgende hoofdstuk voor.
13

Filterpompen & Beeklooppompen
Filterpompen & Beeklooppompen

AquaMax
Eco Classic
De sterke klassieker in
een geheel nieuw design

•	Compromisloos betrouwbaar: pompt met grote reinigingskracht
vijverwater en grove vuildeeltjes tot een grootte van max. 8 mm
naar een filter.
•	De volledig vernieuwde klassieker – de instapserie van de OASE filteren beeklooppompen
•	In een heel nieuw ontwerp: door het organische design vrijwel
onzichtbaar in vijvers en beeklopen te integreren
•	Buitengewoon zuinig: dankzij de energie-efficiënte motor bespaart de
AquaMax Eco Classic voortdurend stroom - en daardoor contant geld
•	Geschikt voor gebruik bij zwemvijvers (in een buiten de vijver
opgestelde pompkamer geplaatst)
•	Bij de levering inbegrepen: Speciale slangtule met dopmoer
voor verschillende slanggroottes

START

Vanaf AquaMax Eco Classic 3500
•	Bescherming tegen drooglopen of blokkeren door »Environmental
Function Control« (EFC by OASE)*1

AquaMax
Eco Classic
2500
Afmetingen (L x B x H)

mm

AquaMax
Eco Classic
3500

Passende filters en filtersystemen vanaf pagina 18

AquaMax
Eco Classic
5500

190 x 175 x 100

Garantie (+ aanvraaggarantie) *P. 97
Liter per uur max.
Meter waterkolom max.

W

40

jaar

-

l/u

2400

3600

5300

m

2,00

2,20

2,80

Filteroppervlak

cm²

300

mm

6

Soort opstelling

14

45

60

AquaMax
Eco Classic
17500

100

135

170

8300

11000

13600

17400

3,20

3,30

3,40

3,70

25 / 32 / 38 (1", 1 ¼", 1 ½")
810
8
Nat en droog opstelbaar

Alleen nat opstelbaar

€

80
3+2

mm (duim) 19/25/32/38 (¾", 1", 1 ¼", 1 ½")

Transport van grove vuildeeltjes max.

Artikelnr.

AquaMax
Eco Classic
14500

220 - 240 V / 50 Hz

Vermogensopname

AVP / ST

AquaMax
Eco Classic
11500

280 x 230 x 130

Nominale spanning

Aansluiting voor slangen

AquaMax
Eco Classic
8500

129,95

199,95

259,95

329,95

369,95

419,95

469,95

51086

51092

51096

51099

51102

51104

56653

*1 Met uitzondering van AquaMax Eco Classic 2500

Efficiënte waterbeweging
in meerdere vijverzones

PRO

• Betrouwbaar transport van plantenresten of
visuitwerpselen tot een grootte van 11 mm
• Uitstekende energiebalans: betrouwbare transportcapaciteit bij nog minder energieverbruik
• Extra, gepatenteerde aansluiting van optioneel
filtertoebehoren voor de toevoer van vuildeeltjes
uit andere vijverzones
• Unieke, gepatenteerde vorstbescherming: tot
–20 °C is de pomp beschermd tegen vorstschade
• Transportcapaciteit mechanisch en elektronisch
regelbaar
• Elegant design met slimme bedieningselementen
• Geluidsarm in geval van droge opstelling bij zwemvijvers
• Bescherming tegen drooglopen of blokkeren door
»Environmental Function Control« (EFC by OASE)

Installatie in de
zwemvijver
De AquaMax Eco Premium is ook
verkrijgbaar als 12 V-variant
voor installatie in zwemvijvers!
6000/12 V
Artikelnr. 50730
12000/12 V Artikelnr. 50382

Vanaf AquaMax Eco Premium 12000
• Gepatenteerde »Seasonal Flow Control« als intelligente en milieubewuste regeling van de waterhoeveelheid en de transporthoogte

Passende filters en filtersystemen vanaf pagina 18

AquaMax
AquaMax
AquaMax
AquaMax
AquaMax
AquaMax
AquaMax
Eco Premium Eco Premium Eco Premium Eco Premium Eco Premium Eco Premium Eco Premium
4000
6000
8000
10000
12000
16000
20000
Afmetingen (L x B x H)

mm

340 x 280 x 165

Nominale spanning

220 - 240 V / 50/60 Hz

Vermogensopname

W

Garantie (+ aanvraaggarantie) *P. 97

10 - 35

12 - 45

15 - 60

jaar

Liter per uur max.

19 - 88

10 - 110

11 - 145

15 - 180

3+2

l/u

4000

6000

8000

10000

12000

15600

19500

Meter waterkolom max.

m

3,30

3,70

4,10

4,70

5,00

5,20

5,40

Aansluiting voor slangen

mm (duim)

Filteroppervlak

cm²

Transport van grove vuildeeltjes max.

mm

25 / 32 / 38 (1", 1 ¼", 1 ½")

25 / 32 / 38 / 50 (1", 1 ¼", 1 ½", 2")
1000
10

Soort opstelling
AVP / ST
Artikelnr.

11
Nat en droog opstelbaar

€

319,95

399,95

449,95

499,95

549,95

629,95

699,95

50734

50736

50740

51078

50742

50745

56406
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Filterpompen & Beeklooppompen

Filterpompen & Beeklooppompen

AquaMax
Eco Premium

Filterpompen & Beeklooppompen
Filterpompen & Beeklooppompen

AquaMax
Eco Twin
Bijzonder sterk,
met een flexibele
capaciteitsaanpassing
PRO

•	Transport van grove vuildeeltjes tot een korrelgrootte van 11 mm
•	Daardoor reducering van het stroomverbruik en een effectieve
capaciteitsaanpassing aan de filteractiviteit
•	Weinig onderhoud nodig dankzij de rondomfilter met
groot oppervlak
•	Gepatenteerd klepmechanisme garandeert een optimale
benutting van het transportvolume
•	Bijzonder sterke filterpomp met individueel regelbare transportcapaciteit van de 2 motoren d.m.v. een afstandsbediening
•	Naast de vijverbodemfiltratie is de gelijktijdige aansluiting
van een satellietfilter of skimmer mogelijk
•	Unieke, gepatenteerde vorstbescherming: tot –20 °C
is de pomp beschermd tegen vorstschade
•	Bescherming tegen drooglopen of blokkeren door
»Environmental Function Control« (EFC by OASE)
Passende filters en filtersystemen vanaf pagina 18
•	Geschikt voor gebruik bij zwemvijvers (in een buiten
de vijver opgestelde pompkamer geplaatst)
•	MADE IN GERMANY: precieze en betrouwbare
AquaMax
Duitse engineering van kwalitatief hoog niveau
Eco Twin

AquaMax
Eco Twin
30000

20000

Afmetingen (L x B x H)

mm

Nominale spanning

Regeling met LED-display

Via een afstandsbediening kunnen de motoren
apart in- of uitgeschakeld of ook samen ge
regeld worden. Digitale weergave van het
betreffende
capaciteitsniveau.

Vermogensopname

W

Garantie (+ aanvraaggarantie) *P. 97

jaar

Liter per minuut max.
Liter per uur max.

333

450

20000

27000

4,50

5,20

m
mm (duim)

Filteroppervlak

cm²

Transport van grove vuildeeltjes max.

mm

Soort opstelling

16

20 - 320

3+2

l/u

Aansluiting voor slangen

Artikelnr.

20 - 198

l/min

Meter waterkolom max.

AVP / ST

380 x 360 x 205
220 - 240 V / 50/60 Hz

25 / 32 / 38 / 50 (1", 1 ¼", 1 ½", 2")
1300
11
Alleen nat opstelbaar

€

799,95

1099,95

50708

50710

Filterpompen & Beeklooppompen

AquaMax
Eco Expert
De volgende generatie van
krachtpatsers - energieefficiënt voor hoge vereisten
PRO

Tip!
Eco Control
Met het slimme
DMX-RDM regelapparaat AquaMax Eco
Control kan de capaciteit
van de aangesloten pompen
direct aan de controller
tegelijkertijd opgevraagd
en geregeld worden! Incl.
verlicht display, zonder
aparte stroomvoorziening!
Artikelnr. 47673
AVP / ST 179,95 €

NIEUW

NIEUW

AquaMax Eco
Expert
20000 / 12 V
Afmetingen (L x B x H)

AquaMax Eco
Expert
21000

mm

Nominale spanning
W

Garantie (+ aanvraaggarantie) *P. 97

30 - 260

NIEUW

AquaMax Eco
Expert
36000

AquaMax Eco
Expert
44000

540 x 250 x 220

220 - 240 V / 50/60 Hz

220 - 240 V / 50 - 60 Hz

40 - 350

jaar

Liter per uur max.

AquaMax Eco
Expert
26000

490 x 215 x 210
-

Vermogensopname

Filterpompen & Beeklooppompen

•	Nieuwe, energie-efficiënte pompengeneratie voor
uiterst krachtig en zuinig transportvermogen
•	Perfect voor gebruik in veeleisende filterinstallaties
of voor grote beeklopen en watervallen
•	Zeer goede effectiviteit en tevens een uitstekend
transport van grove vuildeeltjes tot een korrelgrootte van 11 mm
•	Robuuste en duurzame behuizing met RVS
voor stabiliteit en duurzaamheid
•	Unieke, gepatenteerde vorstbescherming: tot
–20 °C is de pomp beschermd tegen vorstschade
•	Bescherming tegen drooglopen en blokkeren door
Environmental Function Control (EFC by OASE)
• Buitengewoon geluidsarm draaiende pomp,
ideaal voor gebruik in een pompkamer
• Bij ingeschakelde SFC-functie is 30 % extra
energiebesparing mogelijk

60 - 440

90 - 540

140 - 700

3+2

l/u

19300

21000

26000

36000

44000

Meter waterkolom max.

m

4,60

8,00

8,50

9,00

9,50

Aansluiting voor slangen

mm (duim)

Filteroppervlak

cm²

Transport van grove vuildeeltjes max.

mm

38 / 50 (1 ½", 2")
1060

1120
11

Soort opstelling
AVP / ST
Artikelnr.

Nat en droog opstelbaar
€

1399,95

1099,95

1299,95

1699,95

1899,95

55313

39916

39917

54614

54615
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Filter, UVC & beluchting

Helder water? Vanzelfsprekend!
Intelligente filtertechniek en professionele oplossingen
Helder water voor blije vijverbezitters. Loof, afgestorven
plantendelen en voerresten zorgen voor een voortdurende verrijking van vijvers: ideale omstandigheden
voor woekerende algen. Dan is het goed om te weten
dat OASE innovatieve producten levert voor het reinigen van water, zoals de ProfiClear Premium EGC die
makkelijk en veilig met een app kan worden aangestuurd. Voor kleine vijvers zijn er onderwaterfilters met
18

diverse functies. Voor kleine tot middelgrote vijvers met
of zonder beekloop zijn drukfilters bij uitstek geschikt.
De OASE-doorstroomfilters voldoen aan de hoge eisen
van middelgrote tot grote vijvers en van koivijvers.
De perfecte aanvulling op de filters voor helder water
bestaat uit effectieve UVC-voorzuiveringsapparaten
en betrouwbare vijverbeluchters, die als complete set
verkrijgbaar zijn maar ook als individueel afgestemde

OASE-filtersystemen
in één oogopslag
(pagina 24)

Optimaal geschikt voor:
• Kleine vijvers
•	Als aanvullend filterelement met fontein
• Decoratieve bassins, zoals bv. zinken tobbes of wijnvaten
•	Kant-en-klare bassins tot een inhoud van 5000 liter Filtral UVC 5000 (START)

Drukfilters

(vanaf pagina 25)

Drukfilters zijn geschikt voor kleine tot middelgrote
vijvers. Het water kan zo nodig naar hoger
gelegen beeklopen worden geleid, omdat
de pompdruk door de filter behouden blijft.
Optimaal geschikt voor:
• Middelgrote vijvers tot 30 m3
•	Directe watertoevoer naar beeklopen of fonteinen
•	Architectonische bassins zonder zichtbare techniek

Doorstroomfilters

FiltoClear Set 12000 (PRO)

(vanaf pagina 27)

Doorstroomfilters worden bij middelgrote tot
grote vijvers of bij koivijvers ingebouwd. Ze staan
boven de waterspiegel aan een vijverrand of
boven een beekloop. Zo stroomt het water
drukloos terug de vijver in.
Optimaal geschikt voor:
• Middelgrote vijvers tot 140 m3
• Vijvers met visbestand
• Hoge circulatievolumes

BioTec ScreenMatic 2 Set 90000 (PRO)

Modulaire doorstroomfilters

(vanaf pagina 31)

Nieuw ook via App over het Easy Garden
Control System (EGC) regelbaar: Grote natuurvijvers of zwemvijvers met en zonder kois –
deze modulaire systemen blijven steeds flexibel.

combinatie. Met onze eigen helderwatergarantie*P.97
verzekert OASE de klanten van zorgeloos vijverplezier. Of het nu gaat om een tuinvijver met vissen, een
koivijver of zelfs een zwemvijver, het water wordt en
blijft helder!

Optimaal geschikt voor:
•	Grote vijvers, zwemvijvers,
koivijvers en meertjes

ProfiClear Premium (PRO)

UVC-voorzuiveringsapparaten
en Vijverbeluchters: (vanaf pagina 40)
De bijzondere UV-lichtstralen zorgen
ervoor dat zweefalgen, bacteriën en
kiemen in het water gedood worden.
Vijverbeluchters zorgen voor de
zuurstoftoevoer en zo ook voor
gezonde vijverbewoners.

Bitron Eco (PRO)

OxyTex Set 500
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Filter, UVC & beluchting

Onderwaterfilters

Met de OASE-onderwaterfilters creëert u een klein
waterparadijs, ook als u maar weinig plaats heeft.

Filters vergelijken

Filter,&UVC
& beluchting
Filter
Belüfter

Filters vergelijken
In principe bestaat een filtersysteem uit:

• een filterpomp voor de watertoevoer naar de filter
• een vijverfilter die voor de biologisch-mechanische
reiniging zorgt, en
• een UVC-voorzuiveringsapparaat ter b
 estrijding van zweefalgen
en kiemen (in verscheidene filters reeds geïntegreerd).

Als formule voor de berekening van het juiste aantal liters geldt:
Vijvervolume in m3 = lengte x breedte x diepte / 2 (bij
rechthoekige vijvers alleen l x b x d)
Voorbeeld: 3 m x 4 m x 1 m / 2 = 6 m3
komt overeen met 6.000 liter

Onderwaterfilters
Met de OASE-onderwaterfilters creëert u een klein
waterparadijs, ook als u maar weinig plaats heeft.

Sets

Onderwaterfilter

UVC-vermogen

Filter- & beeklooppomp

+ Beluchter
(toebehoren)

Geschikt voor
vijvervolume in m3

Artikelnr.

AVP / ST
in €

Uitleg bij de tabel:
In de gemarkeerde regels vindt u de complete filtersets. De andere samenstellingen zijn verdere mogelijke combinaties
die voldoen aan verschillende eisen en vijvergroottes.

Filtral UVC 2500

(Filter geïntegreerd)

7 W (UVC geïntegreerd)

(Pomp geïntegreerd)

–

2,5

1,3

–

50446

139,95

Filtral UVC 5000

(Filter geïntegreerd)

11 W (UVC geïntegreerd) (Pomp geïntegreerd)

–

5

2,5

–

57379

199,95

Helder watergarantie*P. 97 volgens Secchi tot een zichtdiepte van 1 m.

Drukfiltersystemen
Drukfilters zijn geschikt voor kleine tot middelgrote
vijvers. Het water kan zonodig naar hoger gelegen
beeklopen worden geleid, omdat de pompdruk door
de filter behouden blijft.

2m
FiltoClear Set 12000 (PRO)

Sets

Drukfilters

UVC-vermogen

Filter- & beeklooppomp

+ Beluchter
(toebehoren)

Geschikt voor
vijvervolume in m3

Artikelnr.

AVP / ST
in €

Uitleg bij de tabel:
In de gemarkeerde regels vindt u de complete filtersets. De andere samenstellingen zijn verdere mogelijke combinaties
die voldoen aan verschillende eisen en vijvergroottes.

BioPress
Set 4000

BioPress 4000

7 W (UVC geïntegreerd)

FP 1500

–

4

2

1

50499

184,95

Set 6000

BioPress 6000

9 W (UVC geïntegreerd)

FP 2500

–

6

3

1,5

50453

259,95

Set 10000

BioPress 10000

14 W (UVC geïntegreerd)

FP 3500

–

10

5

2,5

50455

299,95

Bij de BioPress sets werd uitgegaan van: een slang van 5 m en 1" en met een transporthoogte van max. 0,5 m
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UVC-vermogen

Filter- & beeklooppomp

+ Beluchter
(toebehoren)

Geschikt voor
vijvervolume in m3

Artikelnr.

AVP / ST
in €

50864

519,95

50867

659,95

51250

799,95

51253

959,95

50877

1069,95

50885

1139,95

Uitleg bij de tabel:
In de gemarkeerde regels vindt u de complete filtersets. De andere samenstellingen zijn verdere mogelijke combinaties
die voldoen aan verschillende eisen en vijvergroottes.

FiltoClear
FiltoClear 3000

9 W (UVC geïntegreerd)

AquaMax Eco Classic 2500

Optioneel inzetbaar ter verhoging van de filtercapaciteit
Set 3000

FiltoClear 3000

9 W (UVC geïntegreerd)

AquaMax Eco Premium 4000

Optioneel inzetbaar ter verhoging van de filtercapaciteit
FiltoClear 6000

11 W (UVC geïntegreerd)

AquaMax Eco Premium 4000

Optioneel inzetbaar ter verhoging van de filtercapaciteit
Set 6000

FiltoClear 6000

11 W (UVC geïntegreerd)

AquaMax Eco Premium 6000

Optioneel inzetbaar ter verhoging van de filtercapaciteit
FiltoClear 12000

18 W (UVC geïntegreerd)

AquaMax Eco Premium 4000

Optioneel inzetbaar ter verhoging van de filtercapaciteit
FiltoClear 12000

18 W (UVC geïntegreerd)

AquaMax Eco Premium 6000

Optioneel inzetbaar ter verhoging van de filtercapaciteit
Set 12000

FiltoClear 12000

18 W (UVC geïntegreerd)

AquaMax Eco Premium 8000

Optioneel inzetbaar ter verhoging van de filtercapaciteit
FiltoClear 16000

24 W (UVC geïntegreerd)

AquaMax Eco Premium 6000

Optioneel inzetbaar ter verhoging van de filtercapaciteit
FiltoClear 16000

24 W (UVC geïntegreerd)

AquaMax Eco Premium 8000

Optioneel inzetbaar ter verhoging van de filtercapaciteit
Set 16000

FiltoClear 16000

24 W (UVC geïntegreerd)

AquaMax Eco Premium 10000

Optioneel inzetbaar ter verhoging van de filtercapaciteit
FiltoClear 20000

36 W (UVC geïntegreerd)

AquaMax Eco Premium 10000

Optioneel inzetbaar ter verhoging van de filtercapaciteit
Set 20000

FiltoClear 20000

36 W (UVC geïntegreerd)

AquaMax Eco Premium 12000

Optioneel inzetbaar ter verhoging van de filtercapaciteit
FiltoClear 30000

55 W (UVC geïntegreerd)

AquaMax Eco Premium 12000

Optioneel inzetbaar ter verhoging van de filtercapaciteit
Set 30000

FiltoClear 30000

55 W (UVC geïntegreerd)

AquaMax Eco Premium 16000

Optioneel inzetbaar ter verhoging van de filtercapaciteit

–

1,5

0,75

–

+ OxyTex Set 500

1,7

1

–

–

3

1,5

–

3,5

1,8

–

+ OxyTex Set 500
–

4

2

–

4,5

2,5

–

–

6

3

–

+ OxyTex Set 500

7

3,5

–

–

6

3

1,5

+ OxyTex Set 1000

7

3,5

1,5

–

8

4

2

+ OxyTex Set 1000

10

5

2,5

–

12

6

3

+ OxyTex Set 1000

14

7

3,5

+ OxyTex Set 500

–

9

5

2,5

+ OxyTex Set 1000

10

5

2,5

–

12

6

3

+ OxyTex Set 1000

15

8

4

–

16

8

4

+ OxyTex Set 1000

19

9,5

5

–

18

9

4,5

+ OxyTex Set 2000

22

11

5,5

–

20

10

5

+ OxyTex Set 2000

25

12,5

6
6,5

–

26

13

+ OxyTex Set 2000

32

16

8

–

30

15

7,5

+ OxyTex Set 2000

36

18

9

Bij de hierboven aangegeven vijverafmetingen (FiltoClear / Sets) werd uitgegaan van een transporthoogte van 1 m en een slang van 5 m met 1 ½". Bij een langere slangverbinding en / of een grotere
transporthoogte moeten grotere pompen gebruikt worden. Helder watergarantie*P. 97 volgens Secchi tot een zichtdiepte van 1 m. Houd er a.u.b. rekening mee dat een intensievere planning noodzakelijk is, als er sprake is van extreme temperatuurschommelingen, wrijvingsverlies bij slangleidingen van meer dan 5 m of sterk zonlicht door de bijzondere ligging van de vijver (op het zuiden).

Belangrijke aanwijzing

Houd er a.u.b. rekening mee dat er bij de aanleg
van een koivijver een minimale vijvergrootte van
5 m3 ingepland moet worden!

Vijvers met beplanting,
zonder visbestand

Vijvers met beplanting en
visbestand tot 1 kg / 1000 l

Vijvers met beplanting en
visbestand tot 1 – 2 kg / 1000 l
(koivijvers)
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Filter,&UVC
& beluchting
Filter
Belüfter

Drukfilters

Filters vergelijken

Sets

Filters vergelijken

Filter,
& beluchting
Filter &UVC
Belüfter

Filters vergelijken
Doorstroomfiltersystemen
Doorstroomfilters worden bij middelgrote tot grote
vijvers of bij koivijvers ingebouwd. Ze staan boven
de waterspiegel aan de vijverrand of boven een
beekloop, zodat het water zonder druk terug de
vijver in stroomt.
Sets

Doorstroomfilter

UVC-voorzuiveringsapparaat / UVC-vermogen

2m

BioTec ScreenMatic 2 Sets (PRO)

Filter- & beeklooppomp

+ Beluchter
(toebehoren)

Geschikt voor
vijvervolume in m3

Artikelnr.

AVP / ST
in €

Uitleg bij de tabel:
In de gemarkeerde regels vindt u de complete filtersets. De andere samenstellingen zijn verdere mogelijke combinaties
die voldoen aan verschillende eisen en vijvergroottes.

BioSmart
Set 5000

BioSmart 5000

7 W (UVC geïntegreerd) FP 1500

–

5

2,5

1,3

50525

169,95

Set 7000

BioSmart 7000

9 W (UVC geïntegreerd) FP 2500

–

7

3,5

1,7

50449

249,95

Set 14000

BioSmart 14000

11 W (UVC geïntegreerd) FP 3500

–

14

7

3,5

50451

299,95

BioSmart UVC 16000

11 W (UVC geïntegreerd) AquaMax Eco Classic 2500

–

8

4

2

BioSmart UVC 16000

11 W (UVC geïntegreerd) AquaMax Eco Classic 3500

–

14

7

3,5

Set 18000

BioSmart 18000

Vitronic 18 W

AquaMax Eco Classic 5500

–

18

9

4,5

56777

539,95

Set 24000

BioSmart 36000

Vitronic 24 W

AquaMax Eco Classic 5500

–

24

12

6

56781

709,95

Set 36000

BioSmart 36000

Vitronic 36 W

AquaMax Eco Classic 11500

–

36

18

9

56789

849,95

BioSmart 36000

Vitronic 36 W

AquaMax Eco Classic 8500

–

30

15

7,5

50865

639,95

50866

839,95

50872

1199,95

Bij de BioSmart Sets 5000 / 7000 / 14000 / 16000 werd uitgegaan van: een slang van 3 m en ¾" en een transporthoogte van max. 0,5 m
Bij de BioSmart Sets 24000 / 36000 werd uitgegaan van: een slang van 5 m en 1 ½" en met een transporthoogte van max. 0,5 m

FiltoMatic
CWS Set 7000 FiltoMatic CWS 7000

11 W (UVC geïntegreerd) AquaMax Eco Premium 4000

Optioneel inzetbaar ter verhoging van de filtercapaciteit
CWS Set 14000 FiltoMatic CWS 14000

24 W (UVC geïntegreerd) AquaMax Eco Premium 6000

Optioneel inzetbaar ter verhoging van de filtercapaciteit
CWS Set 25000 FiltoMatic CWS 25000

24 W (UVC geïntegreerd) AquaMax Eco Premium 8000

Optioneel inzetbaar ter verhoging van de filtercapaciteit

–

7

3,5

1,8

+ OxyTex Set 500

8,5

4,5

2,3

–

14

7

3,5

+ OxyTex Set 1000

17

8,5

4,5

–

25

12,5

7

+ OxyTex Set 2000

31

15,5

8,5

Bij de hierboven aangegeven vijverafmetingen (FiltoMatic CWS) werd uitgegaan van een transporthoogte van 0 tot 1,2 m en een slanglengte van 5 m bij een slangdiameter van 1 ½".
Bij een langere slangverbinding en / of een grotere transporthoogte moeten grotere pompen gebruikt worden. Helder watergarantie*P. 97 volgens Secchi tot een zichtdiepte van 1 m.

Belangrijke aanwijzing

Houd er a.u.b. rekening mee dat er bij de aanleg
van een koivijver een minimale vijvergrootte van
5 m3 ingepland moet worden!
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Vijvers met beplanting,
zonder visbestand

Vijvers met beplanting en
visbestand tot 1 kg / 1000 l

Vijvers met beplanting en
visbestand tot 1 – 2 kg / 1000 l
(koivijvers)

UVC-voorzuiveringsapparaat /
UVC-vermogen

+ Beluchter
(toebehoren)

Filter- & beeklooppomp

Geschikt voor
vijvervolume in m3

Artikelnr.

AVP / ST
in €

57697

1599,95

57698

1799,95

46179

2399,95

Uitleg bij de tabel:
In de gemarkeerde regels vindt u de complete filtersets. De andere samenstellingen zijn verdere mogelijke combinaties
die voldoen aan verschillende eisen en vijvergroottes.

BioTec
BioTec ScreenMatic2 40000 Bitron C 36 W

AquaMax Eco Premium 8000

–

28

14

7

BioTec ScreenMatic2 40000 Bitron C 36 W

AquaMax Eco Premium 10000

–

30

15

8

BioTec Screen-
BioTec ScreenMatic2 40000 Bitron C 36 W
Matic2 Set 40000

AquaMax Eco Premium 12000

–

40

20

10

BioTec ScreenMatic2 60000 Bitron C 55 W

AquaMax Eco Premium 10000

–

38

19

9

BioTec ScreenMatic2 60000 Bitron C 55 W

AquaMax Eco Premium 12000 / 12V

–

48

24

12

AquaMax Eco Premium 16000

–

60

30

15

BioTec ScreenMatic² 90000 Bitron C 72 W

AquaMax Eco Premium 12000 / 12V

–

65

32

16

BioTec ScreenMatic² 90000 Bitron C 72 W

AquaMax Eco Premium 16000

–

72

36

18

BioTec ScreenMatic² 90000 Bitron Eco 120 W

AquaMax Eco Premium 20000

–

90

45

22,5

AquaMax Eco Premium 20000

–

90

45

22,5

BioTec Screen-
BioTec ScreenMatic2 60000 Bitron C 55 W
Matic2 Set 60000

BioTec Screen-
BioTec ScreenMatic2 90000 Bitron C 110 W
Matic2 Set 90000
BioTec Premium 80000

Bitron C 72 W

AquaMax Eco Premium 16000

–

65

32

16

BioTec Premium 80000

Bitron C 110 W

AquaMax Eco Premium / Twin 20000

–

80

40

20

BioTec Premium 80000

Bitron Eco 120 W

AquaMax Eco Premium / Twin 20000

–

80

40

20

BioTec 30

Bitron C 110 W

AquaMax Eco Premium 16000

–

90

45

22

BioTec 30

Bitron C 110 W

AquaMax Eco Premium / Twin 20000

–

100

50

25

BioTec 30

Bitron Eco 120 W

AquaMax Eco Twin 30000

–

120

60

30

BioTec ScreenMatic2 140000 Bitron C 110 W

AquaMax Eco Premium 16000

–

110

55

25

BioTec ScreenMatic2 140000 Bitron Eco 120 W

AquaMax Eco Premium / Twin 20000

–

120

60

30

BioTec ScreenMatic2 140000 Bitron Eco 180 W

AquaMax Eco Twin 30000

–

140

70

35

Bij de hierboven aangegeven vijverafmetingen (BioTec) werd uitgegaan van een transporthoogte van 1 m en een slang van 5 m en 1 ½". Bij een langere slangverbinding en / of een grotere transport
hoogte moeten grotere pompen gebruikt worden. Helder watergarantie*P. 97 volgens Secchi tot een zichtdiepte van 1 m. Houd er a.u.b. rekening mee dat een intensievere planning noodzakelijk is,
als er sprake is van extreme temperatuurschommelingen, wrijvingsverlies bij slangleidingen van meer dan 5 m of sterk zonlicht door de bijzondere ligging van de vijver (op het zuiden).

Alle details over de ProfiClear
Modulefiltersystemen vindt u
vanaf pagina 31.

Tip!
		
Filtersystemen met helderwater garantie
Voor elke waterwereld – van tuinvijvers met en zonder vissen,
ecologische biotopen tot moderne waterbassins – heeft OASE
het optimale filter. Met helderwater garantie!
Meer informatie hierover vindt u op pagina 97
of op: www.oase-livingwater.com
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Filter,&UVC
& beluchting
Filter
Belüfter

Doorstroomfilter

Filters vergelijken

Sets

Filter,
& beluchting
Filter &UVC
Belüfter
Onderwaterfilter

Filtral UVC

*

P. 97

Onderwaterfilter met
UVC en fontein
• Geschikt voor vijvers tot 5 m³
• Een multitalent met filterfunctie en fontein
• Inclusief OASE helderwater garantie*P.97
•	Compacte filtereenheid met UVC-technologie
en 4 verschillende filtermaterialen
• Pomp voor attractieve fonteinen reeds geïntegreerd
• In hoogte verstelbaar fonteinopzetstuk voor het
aanpassen aan de individuele waterdiepte
• Regelbaar aftakstuk voor het gebruik van spuitfiguren of kleine beeklopen
•	Individuele regeling van het watervolume en
de fonteinhoogte
• Wordt compleet onder water opgesteld - het
uiterlijk van de vijver blijft ongerept
• Visuele functiecontrole van het UVC-voorzuiveringsapparaat
• Bij de levering inbegrepen: 3 fonteinopzetstukken
voor individuele fonteinen

START

Filtral UVC 2500
Afmetingen (L x B x H)

mm

247 x 183 x 160

380 x 290 x 160

Vermogensopname

W

20

35

Lengte stroomkabel

m

10,00

Garantie P. 97

jaar

Lava

W

7

11

Pompcapaciteit max.

l/u

1000

2500

Liter per uur max.

l/u

600

1100

m

1,30

2,30

Aansluiting perszijde

Magma

mm (duim)

13 (½")

Geschikt voor vijvers tot max.

m³

2,5

Geschikt voor vijvers met visbestand

m³

1,3

2,5

€

139,95

199,95

50446

57379

Ø cm

H cm

Ø cm

H cm

Ø cm

H cm

55

60

20

–

50

60

Filtral UVC 2500

AVP / ST

100

100

40

–

100

100

Filtral UVC 5000

Artikelnr.
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2

UVC-vermogen

Meter waterkolom max.

Vulkaan

Filtral UVC 5000

5,0

P. 97

Filter,
& beluchting
Filter &UVC
Belüfter

BioPress Sets

*

Solide drukfilterset met
UVC en filterpomp
START

Drukfilters

• Geschikt voor vijvers tot 10 m³
• Combinatie van mechanisch-biologische
reiniging en effectieve UVC-techniek
• Inclusief OASE helderwater garantie*P.97
• Ideaal voor de watertoevoer naar hoger
gelegen beeklopen
• In het deksel geïntegreerde, gepatenteerde
reinigingsfunctie maakt het reinigen van
het filter gemakkelijker
• Snelsluiting om het filter gemakkelijk te
openen en te sluiten
• Kan compleet ingegraven en dus vrijwel onzichtbaar in de watertuin geïntegreerd worden
• Met alle slangaansluitingen voor een snelle en
probleemloze montage

BioPress Set BioPress Set BioPress Set
4000
6000
10000
Afmetingen (Ø x H)

mm

225 x 335

350 x 450

Vermogensopname UVC

W

11

12

14

Vermogensopname pomp

W

25

40

70

Lengte stroomkabel UVC

m

3,00

Lengte stroomkabel pomp

m

10,00
9

11

Garantie P. 97

jaar

UVC-vermogen

Aanbeveling
Om het volle capaciteitsniveau van de
UVC-lichtgolven te garanderen, moeten de
UVC-lampen regelmatig vervangen worden,
idealiter in de lente, vóór de start van het
seizoen!

W

350 x 570

2
7

Aansluitingen ingang

mm (duim)

19 / 25 / 32 / 38 (¾", 1", 1 ¼", 1 ½")

Aansluitingen uitgang

mm (duim)

19 / 25 / 32 / 38 (¾", 1", 1 ¼", 1 ½")

Max. bedrijfsdruk

bar

Geschikt voor vijvers tot max.

m³

4,0

6,0

10,0

Geschikt voor vijvers met visbestand

m³

2,0

3,0

5,0

Geschikt voor vijvers met kois *1

m³

1,0

1,5

2,5

€

184,95

259,95

299,95

50499

50453

50455

AVP / ST
Artikelnr.

0,2

* 1 Aanwijzing: Houd er a.u.b. rekening mee dat er bij de aanleg van een koivijver een minimale
vijvergrootte ingepland moet worden van 5 m³!
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Drukfilters

Filter,
& beluchting
Filter &UVC
Belüfter

FiltoClear

*

P. 97

Drukfilter met UVC
en gepatenteerde
reinigingsfunctie

2m

• Compacte filtergrootte met een
hoge filtercapaciteit - perfect voor
architectonische bassins en tuinen
met weinig plaats
• Hoogwaardig slagvast materiaal
• Optimaal in de natuurlijke omgeving
geïntegreerd, omdat de filter ingegraven en van een zandsteenachtige
afdekking voorzien wordt.

• Combinatie van mechanisch-biologische
reiniging en effectieve UVC- techniek
• Inclusief OASE helderwater garantie*P.97
• Ideaal voor het voeden van hoger gelegen
beeklopen en architectonische bassins
• Gepatenteerde Easy-Clean technologie voor
eenvoudige en comfortabele reiniging zonder
het filter te openen
• Reinigings- en terugspoelfunctie eenvoudig
aan het deksel te bedienen
• Controlemogelijkheid van UVC-voorzuiveringsapparaat, filtervervuiling en waterdoorstroming

PRO

eld van
aar g
Besp aankoop t!
se
de
met complete
Passende filter- en beeklooppompen vanaf pagina 12
n
e
e

FiltoClear
3000

FiltoClear
6000

FiltoClear
12000

FiltoClear
16000

FiltoClear
20000

FiltoClear
30000

Afmetingen (Ø x H)

mm

380 x 310

380 x 430

380 x 510

380 x 630

Vermogensopname

W

14

15

18

24

36

55

Lengte stroomkabel

m

24

36

55

Garantie (+ aanvraaggarantie) *P. 97

5,00

jaar

UVC-vermogen

W

2+1
9

11

18

Aansluitingen ingang

mm (duim)

19 / 25 / 32 / 38 (¾", 1", 1 ¼", 1 ½")

38 / 50 (1 ½", 2")

Aansluitingen uitgang

mm (duim)

19 / 25 / 32 / 38 (¾", 1", 1 ¼", 1 ½")

38 / 50 (1 ½", 2")

Aansluitingen vuiluitgang

mm (duim)

19 / 25 / 32 / 38 (¾", 1", 1 ¼", 1 ½")

Liter per uur max.

l/u

Max. bedrijfsdruk

bar

380 x 750

4000

38 / 50 (1 ½", 2")

6000

8000

10000

12000

0,2

Geschikt voor vijvers tot max.

m³

3,0

6,0

12,0

16,0

20,0

30,0

Geschikt voor vijvers met visbestand

m³

1,5

3,0

6,0

8,0

10,0

15,0

Geschikt voor vijvers met kois *1

m³

-

1,5

3,0

4,0

5,0

7,5

€

239,95

299,95

419,95

519,95

579,95

629,95

55997

55998

51244

51247

50576

50577

AVP / ST
Artikelnr.
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* 1 Aanwijzing: Houd er a.u.b. rekening mee dat er bij de aanleg van een koivijver een minimale vijvergrootte ingepland moet worden van 5 m³!

P. 97

Filter,
& beluchting
Filter &UVC
Belüfter

BioSmart Sets

*

Solide doorstroomfilterset
met UVC en filterpomp

BioSmart
Set 5000
Afmetingen (L x B x H)

mm

START
BioSmart
De doorstroomfilter
BioS mart is ook in de
groottes 16000, 18000
en 36000 als aparte
filter verkrijgbaar.

BioSmart
Set 7000

BioSmart Set
18000

BioSmart Set
24000

BioSmart Set
36000
920 x 600 x 405

380 x 560 x 410

559 x 596 x 408

920 x 555 x 405

W

11

12

14

18

24

Vermogensopname pomp

W

25

40

70

Lengte stroomkabel UVC

m
m

Garantie P. 97

W

36
100

5,00
10,00
2

7

9

mm (duim)

Aansluitingen uitgang
Aansluitingen vuiluitgang

60

3,00

jaar

UVC-vermogen
Aansluitingen ingang

280 x 380 x 410

BioSmart Set
14000

Vermogensopname UVC

Lengte stroomkabel pomp

Doorstroomfilters

•	Geschikt voor vijvers tot 36 m³
•	Incl. OASE helderwater garantie *P.97
•	Combinatie van mechanisch-biologische reiniging
en effectieve UVC- techniek
•	Zuurstofverrijking door speciale watergeleiding
•	Reinigingshandgrepen voor een gemakkelijk onderhoud
•	Incl. indicatoren voor de vervuilingsgraad en
watertemperatuur
•	Bodemafvoer voor eenvoudige
verwijdering van grove vuildeeltjes
•	Gemakkelijk te verbergen, omdat de filterbehuizing voor 1/3 ingegraven kan worden
•	Filters en pompen zijn optimaal op elkaar afgestemd
•	Incl. 100 ml BioKick filterstarter*2

11

18

24

36

19 / 25 / 32 / 38 (¾", 1", 1 ¼", 1 ½")
DN 50

mm (duim)

DN 75
38 (1 ½")

DN 50

Geschikt voor vijvers tot max.

m³

5,0

7,0

14,0

18,0

24,0

36,0

Geschikt voor vijvers met visbestand

m³

2,5

3,5

7,0

9,0

12,0

18,0

Geschikt voor vijvers met kois *1

m³

1,3

1,7

3,5

4,5

6,0

9,0

€

169,95

249,95

299,95

539,95

709,95

849,95

50525

50449

50451

56777

56781

56789

AVP / ST
Artikelnr.

* 1 Aanwijzing: Houd er a.u.b. rekening mee dat er bij de aanleg van een koivijver een minimale vijvergrootte ingepland moet worden van 5 m³!
* 2 Uitsluitend BioSmart Set 18000 – 36000
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Doorstroomfilters

Filter, UVC & beluchting

FiltoMatic CWS

*

P. 97

Vijvermanager
met automatische
zelfreiniging
eld van
aar g
Besp aankoop t!
se
de
met complete
een

PRO

• Geschikt voor vijvers tot 25 m³
• Intelligente regeling past de filtercapaciteit aan de verschillende seizoensgebonden behoeften van uw vijver aan.
• Tot 40 % besparing op de stroomkosten*1 door op de
behoeftes afgestemde regeling van de UVC-eenheid
met gepatenteerde zelfreiniging en zuurstofverrijking
• Incl. OASE helderwater garantie*P. 97
• Vrijwel onzichtbaar, omdat het filter voor 70 % aan
de vijverrand ingegraven kan worden
• Autom. verwijdering van het slib door de zelfreinigende
functie van het filter
• Comfortabele reiniging van de filtermousses
• Lange standtijden en hoogwaardige filtermousses
bieden optimale voorwaarden voor de filterbiologie
• Minder draadalgen door permanente verwijdering
van fosfaat en voedingsstoffen
• Intervalreiniging, UVC- en pompfunctie ook
handmatig regelbaar
• Uiterst ruimtebesparend filterdesign
Afmetingen (L x B x H)
• De UVC-bedrijfsurenteller informeert wanneer
Vermogensopname
het verlichtingsmiddel vervangen moet worden
Vermogensopname reiniging
• Eenvoudig te installeren, onderhoudsarm en
Lengte stroomkabel
gebruiksvriendelijk

Passende filter- en beeklooppompen vanaf pagina 12

FiltoMatic
CWS 7000

De innovatieve regeling zorgt voor
stroombesparing door
temperatuurgestuurde
UVC-eenheid en automatische reinigingsintervallen.
28

*1 Vergeleken met apparaten die constant in werking zijn

mm 380 x 380 x 520 380 x 380 x 720

380 x 580 x 720

W

17

W

41

W

27
54
10,00

jaar

UVC-vermogen

Automatische
regeleenheid

FiltoMatic
CWS 25000

m

Garantie (+ aanvraaggarantie) *P. 97
Aansluitingen ingang

FiltoMatic
CWS 14000

2+1
11

mm (duim)

24
38 (1 ½")

Aansluitingen uitgang

DN 75

Aansluitingen vuiluitgang

DN 40

Liter per uur min.

l/u

2500

Liter per uur max.

l/u

4000

5000

6000

Geschikt voor vijvers tot max.

m³

7,0

14,0

25,0

Geschikt voor vijvers met visbestand

m³

3,5

7,0

12,5

Geschikt voor vijvers met kois *2

m³

2,0

3,5

6,5

€

359,95

559,95

859,95

50906

50910

50925

AVP / ST
Artikelnr.

3500

* 2 Aanwijzing: Houd er a.u.b. rekening mee dat er bij de aanleg van een koivijver een minimale
vijvergrootte ingepland moet worden van 5 m³!

BioTec
ScreenMatic 2
*

P. 97

eld van
aar g
Besp aankoop t!
se
de
met complete
een

PRO

Doorstroomfilters

• Zeer effectieve doorstroomfilter voor vijvers tot 140 m³
• Buitengewoon onderhoudsarm doordat grote
vuildeeltjes uit het water worden afgescheiden, voordat
het in de filter stroomt
• Veel comfort dankzij de automatisch aangedreven zelfreiniging
van de filterband. De regelbare automatische reiniging stuurt
de beweging van de band op basis van de vervuilingsgraad.
Incl. LED-controlelampje
• Gemakkelijke reiniging van de filtermousses direct
in het filter, zonder verwijdering van de mousses
• Bodemafvoer met schuif voor het verwijderen van vuil
uit het f iltersysteem
• Verschillende filtermaterialen voor de
optimale vestiging van de vijverbiologie
• Optimaal afgestemd op OASE AquaMax Eco
filterpompen
• Directe aansluitmogelijkheid voor UVCvoorzuiveringsapparaten Bitron C en Eco

BioTec
BioTec
BioTec
BioTec
ScreenMatic² ScreenMatic² ScreenMatic² ScreenMatic²
40000
60000
90000
140000

Afmetingen (L x B x H)

BioTec 30

mm 788 x 590 x 445 788 x 590 x 545 788 x 590 x 645 1200 x 800 x 760

Vermogensopname

W

5

Kabellengte 12 V-apparaat

m

2,10 (Voedingseenheid) + 5,00

Garantie (+ aanvraaggarantie) *P. 97

jaar

Speciaal filtergranulaat

PRO

De klassieker voor
grotere tuin- en visvijvers
•	Geschikt voor vijvers tot 120 m³
• Meerzone-filter met speciale filtermousses
•	Uiterst effectieve mechanischbiologische afbraak van schadelijke
stoffen en voedingsstoffen
•	Afscheiding van grove vuildeeltjes
door filterborstels
•	Aansluitmogelijkheid voor OASE Bitron
UVC-voorzuiveringsapparaten

Filter, UVC & beluchting

Sterke filter met automatische afscheiding
van grove vuildeeltjes

kg

Afscheiding van grove vuildeeltjes
Aansluitingen ingang

2+1
2,50

3,50

µm

mm (duim)

Aansluitingen uitgang

5,00

14,50

300
25 / 32 / 38 (1", 1 ¼", 1 ½")

25 / 32 / 38 / 50 (1", 1 ¼", 1 ½", 2")

DN 75

DN 110

Aansluitingen vuiluitgang

DN 50

DN 75

Liter per uur max.

l/u

9000

11000

12500

17500

Geschikt voor vijvers tot max.

m³

40,0

60,0

90,0

140,0

Geschikt voor vijvers met visbestand

m³

20,0

30,0

45,0

70,0

Geschikt voor vijvers met kois *1

m³

10,0

15,0

22,5

35,0

Aansluiting aan
AVP / ST
Artikelnr.

Bitron C 36 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W
€

699,95

799,95

1199,95

1999,95

57694

57695

46178

57696

* 1 Aanwijzing: Houd er a.u.b. rekening mee dat er bij de aanleg van een koivijver een minimale vijvergrootte
ingepland moet worden van 5 m³!
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Doorstroomfilters

Filter, UVC & beluchting

BioTec
Premium EGC

*

P. 97

Compacte, sterke filter met
trommelfiltertechniek

• Intelligent filtersysteem voor natuurlijke vijvers
tot 80 m³ en visvijvers tot 40 m³
• Zeer goede filtercapaciteit tot 125 µm en een
doorstroming tot 12500 l/u voor helder zicht
• De volautomatische afscheiding van grove vuildeeltjes spoelt het vuil dankzij de trommelfiltertechniek
heel eenvoudig uit het filter.
• Aan te sluiten op het Easy Garden Control System
(EGC), waardoor alle instellingen eenvoudig via de
app kunnen worden bestuurd. Upgrade van bestaande installaties mogelijk met een apart verkrijgbare
upgradeset
• Lange standtijden en hoogwaardige filtermousses
bieden optimale voorwaarden voor de filterbiologie
• Het filter wordt uitsluitend met gereinigd water gespoeld.
Daardoor is geen aansluiting voor vers water nodig
• Sterke kwalitatief hoogwaardige drukpomp,
geïntegreerd om de trommel te spoelen.
• Onvergelijkbaar geluidsarm door omvangrijke
geluiddemping
• Afzonderlijk (zonder gereedschap) te verwijderen
zeefelementen en een vrijloopfunctie voor een gemakkelijke toegang tot de trommel.

PRO

•	Vuilharken aan de zeven zorgen ervoor dat draadalgen en
andere grotere deeltjes betrouwbaar uit de trommel
verwijderd worden.
• Minder draadalgen door permanente verwijdering van
fosfaat en voedingsstoffen
• Vuiluitlaat incl. trekschuif
• Innovatief en betrouwbaar product »Made in Germany«* 1
• Incl. OASE-helderwatergarantie *P. 97
NIEUW

BioTec Premium EGC 80000
Afmetingen (L x B x H)

mm
W

5

Vermogensopname reiniging

W

670

m

5,00 + 1,00

Kabellengte
Garantie (+ aanvraaggarantie) *P. 97

jaar

Regeleenheid
Temperatuurindicatie
Afscheiding van grove vuildeeltjes

2+1
Microcontroller
Digitaal

µm

Aantal sproeiers / Spoelhoeveelheid

125
1 x 4,0 l/min

Spoelpomp

4 bar

Automatische spoeling

handmatig, Sensor, Tijdsinterval

Aansluitingen ingang

1 x 2" + Bitron
Bitron C 36 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W, ProfiClear Classic

Aansluiting aan
Aansluitingen uitgang

DN 110

Aansluitingen vuiluitgang

DN 75

Aansluiting spoelgoot

DN 110

Liter per uur min.

l/u

7500

Liter per uur max.

l/u

12500

Geschikt voor vijvers tot max.

m³

80

Geschikt voor vijvers met visbestand

m³

40

Geschikt voor vijvers met kois *2

m³

20

€

2899,95

AVP / ST
Artikelnr.

30

885 x 675 x 820

Vermogensopname

54850

*1met uitzondering van een drukpomp * 2 Aanwijzing: Houd er a.u.b. rekening mee dat er bij de aanleg
van een koivijver een minimale vijvergrootte ingepland moet worden van 5 m³!

S. 97

Filter, UVC & beluchting

ProfiClear
Premium
*
Compact

•	Geschikt voor vijvers tot 140 m³
• Hoge afscheidingscapaciteit door dieptefiltratie
tot 60 micron (bij de Compact L)
• Voordelig alternatief voor kleinere vijvers, vooral koivijvers
• Met Moving Bed System (wervelbedmethode) voor optimale
waterbeweging en -reiniging
• Hel-X 13 filtermedium met zeer groot vestigingsoppervlak voor
doelgerichte afbraak van voedings- en schadelijke stoffen
• De lagere opbouwhoogte maakt gebruik van gravitatiesystemen
ook mogelijk bij minder beplanting
• Verkrijgbaar in zowel gepompte als gravitatie-uitvoering
• Nieuwe pompkamer voor combinatie met UVC-voorzuiveringsapparaat Bitron Gravity. Ook compatibel met modules van
ProfiClear Classic
• Alle instellingen handig via App aansturen door aansluitmogelijkheden aan het Easy Garden Control System (EGC), upgrade
van bestaande systemen is mogelijk via een apart verkrijgbare
upgrade-kit
• Gratis update van extra digitale features, zoals aansluiting
op de OASE-cloud voor het plaatsonafhankelijk regelen van
uw filter wordt verwacht in de loop van 2017.

Modulaire doorstroomfilters

Het compacte en krachtige
alternatief voor kleine vijvers

POWERED BY

ProfiClear Premium Compact-M

ProfiClear Premium Compact L
• Leverbaar vanaf het 2e kwartaal van 2018

ProfiClear Premium Compact-L

31

Filter,
& beluchting
Filter &UVC
Belüfter
Modulaire doorstroomfilters

ProfiClear
Premium
Compact-M

*

S. 97

Schematische weergave: ProfiClear Premium Compact-M gravitatie

ProfiClear Premium
Compact-M gepompt EGC
Afmetingen (L x B x H)

mm

ProfiClear Premium
Compact-M gravitatie EGC

885 x 685 x 820

Vermogensopname

W

5

Vermogensopname reiniging

W

870

Kabellengte

m

Garantie (+ aanvraaggarantie) *P. 97
Afscheiding van grove vuildeeltjes

µm

Aantal sproeiers / Spoelhoeveelheid
Spoelpomp
Automatische spoeling

830 x 665 x 820
-

5,00 + 1,00

jaar

Regeleenheid

ProfiClear pompkamer
Classic/Compact

5,00 + 5,00

-

2+1
Microcontroller

-

80

-

2 x 3,5 l/min

-

4 bar

-

handmatig, Sensor, Tijdsinterval

-

Biologisch filteroppervlak

m²

38,2

-

Beschermd biologisch filteroppervlak

m²

32,2

-

1 x 2" (50 mm) + Bitron

Aansluitingen ingang
Aansluiting aan

2 x DN 110

1 x DN 150 / 2 x DN 110

AquaOxy 2000, Bitron C 72 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W AquaOxy 2000, Bitron Gravity, ProfiClear pompkamer Compact

AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity, ProfiClear Classic

DN 110

Aansluitingen uitgang

1 x 2" / 2 x DN 110

DN 75, DN 110

Aansluitingen vuiluitgang

DN 75

DN 110

Aansluiting spoelgoot

-

7500

-

Liter per uur min.

l/u

Liter per uur max.

l/u

12500

16500

25000

Geschikt voor vijvers tot max.

m³

80,0

88,0

-

Geschikt voor vijvers met visbestand

m³

40,0

44,0

-

Geschikt voor vijvers met kois *1

m³

Wijze van gebruik
Inbouwhoogte boven waterspiegel

cm

ST

Artikelnr.

32

22,0

-

Gravitatie

Gravitatie, Pompsysteem

32,0

10,5

Beluchting vooraf geïnstalleerd incl. 40 l Hel-X 13 biomedium Vuiluitlaat incl. trekschuif

Varia
AVP /

20,0
Pompsysteem

€

Vuiluitlaat incl. trekschuif

3199,95

3399,95

599,95

47008

47010

42913

S. 97

Filter, UVC & beluchting

*

Schematische weergave: ProfiClear Premium Compact-L gepompt

NIEUW

NIEUW

ProfiClear Premium
Compact-L gepompt EGC
Afmetingen (L x B x H)

mm

ProfiClear Premium
Compact-L Gravit. EGC

1334 x 891 x 815

1370 x 891 x 815

Vermogensopname

W

5

Vermogensopname reiniging

W

1050

Kabellengte

m

Garantie (+ aanvraaggarantie) *P. 97
Afscheiding van grove vuildeeltjes

µm

Aantal sproeiers / Spoelhoeveelheid
Spoelpomp
Automatische spoeling

830 x 600 x 820
-

5,00 + 1,00

5,00 + 5,00

jaar

Regeleenheid

ProfiClear Premium
individuele module

-

2+1
Microcontroller

-

60

-

4 x 2,5 l/min

-

6 bar

-

handmatig, Sensor, Tijdsinterval

-

Biologisch filteroppervlak

m²

57,3

-

Beschermd biologisch filteroppervlak

m²

48,4

-

Aansluitingen ingang
Aansluiting aan
Aansluitingen uitgang

1 x 2" (50 mm) + Bitron

DN 110

180 mm

AquaOxy 2000, Bitron C 72 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W

AquaOxy 2000, Bitron Gravity, ProfiClear Moving Bed Modul

AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity

DN 110

DN 150

2 x 2" / 2 x DN 110

DN 75, DN 110

Aansluitingen vuiluitgang

DN 75

DN 110

Aansluiting spoelgoot

10000

Liter per uur min.

l/u

Liter per uur max.

l/u

20000

25000

Geschikt voor vijvers tot max.

m³

120,0

140,0

-

Geschikt voor vijvers met visbestand

m³

60,0

70,0

-

Geschikt voor vijvers met kois *1

m³

Wijze van gebruik
Inbouwhoogte boven waterspiegel

cm

AVP /

30,0

35,0

-

Pompsysteem

Gravitatie

Gravitatie, Pompsysteem

37,0

12,5

Beluchting vooraf geïnstalleerd incl. 60l Hel-X 13 biomedium

Varia
ST

Artikelnr.

€

33000

11,5
Vuiluitlaat incl. trekschuif

4399,95

4599,95

799,95

49979

49981

50771

*1 Aanwijzing: Houd er a.u.b. rekening mee dat er bij de aanleg van een koivijver een minimale vijvergrootte ingepland moet worden van 5 m³!
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Modulaire doorstroomfilters

ProfiClear
Premium
Compact-L

Modulaire doorstroomfilters

Filter,
& beluchting
Filter &UVC
Belüfter

ProfiClear
Premium

*

P. 97

Perfect voor koivijvers:
Geoptimaliseerde techniek en
nieuwe digitale mogelijkheden
• Intelligent, hoogwaardig modulefiltersysteem voor koivijvers
en andere grote vijvers tot 260 m³
• Modern modulefiltersysteem voor professionele waterkwaliteit
op de kleinste plekken
• Uitstekende filtercapaciteit met intelligente controlefuncties
• Intelligente zelfreinigingsfunctie voor unieke onderhoudsvrijheid
(trommelfilter module)
• Aan te sluiten op het Easy Garden Control System (EGC)
• Zeer effectieve afbraak van schadelijke stoffen en voedingsstoffen
dankzij professionele filtermedia en de wervelbedmethode (Moving Bed)
• Flexibele aanpassing van het filtersysteem aan individuele vereisten
(Individual Module)
• Zeer goede afbraaksnelheden van ammonium, ammoniak,
nitriet en nitraat
• Uitgekiende professionele technologie, waar meer dan 3 jaar
ontwikkeling aan voorafging
• Innovatief en betrouwbaar product, Made in Germany
(drukpomp is niet bij de levering inbegrepen)
Modulefilters ProfiClear Premium gepompt

1

2

3

Systeemvoordelen in één oogopslag:
• Gemakkelijk naderhand aan te brengen bij reeds 
bestaande vijvers
• Gemakkelijk te installeren
• Eenvoudige uitbreiding van het systeem
• Optimaal afgestemd op OASE AquaMax
Eco Twin / Premium filterpompen (vanaf pag. 15)
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PRO

Modulefilters ProfiClear Premium Gravitatie

1

2

3

Systeemvoordelen in één oogopslag:
•	Effectieve verwijdering van zwevende sedimenten door
gebruik te maken van het gravitatieprincipe
• Energie-efficiënt, omdat er nauwelijks hoogteverschil
en maar weinig wrijvingsverlies bestaat
• Onopvallend in de tuin te integreren
• Optimaal afgestemd op OASE AquaMax Eco Gravity filterpompen
*met uitzondering van een drukpomp

3

Trommelfilter module Moving Bed Module

Individual module

Intelligentie bepaalt de richting. De ingenieuze schakelcentrale verwijdert grove
vuildeeltjes tot 60 µm – dus dunner dan
een haar.

Flexibel met optimale effectiviteit.
Het filtersysteem wordt flexibel aan de
individuele omstandigheden aangepast.

• Hoogste filtercapaciteit tot 60 µm en
doorstroomvolumes tot 33 m³/  uur
voor een glashelder zicht
• Volautomatische zelfreiniging biedt
een maximaal comfort
• Spoeling vindt plaats door gereinigd
vijverwater, geen wateraansluiting
noodzakelijk.
• Een microcontroller-systeem controleert en regelt de hoofdfuncties en de
bediening is kinderlijk eenvoudig
(Plug 'n' Play)
• Onvergelijkbaar geluidsarm door
omvangrijke geluiddemping
• Sterke kwalitatief hoogwaardige
drukpomp, geïntegreerd om de
trommel te spoelen

Hel-X baart opzien. Originele Hel-X
biomedia breken de voedingsstoffen en
schadelijke stoffen volgens de wervelbedmethode uiterst effectief af.

• Plaatsbesparende pomp- en UVC-kamer
voor een eenvoudige integratie van:
• Zeer groot beschermd vestigingsopper
AquaMax Gravity filterpompen en Bitron
vlak voor micro-organismen (806 m²/ m³)
Gravity UVC-voorzuiveringsapparaten
• Innovatieve bypass-techniek voor een
optimale beweging van de Hel-X biolicha- • Zeer flexibel aan te sluiten door DN 110
en 2"-doorvoeren
men, ook bij hoge doorstroomvolumes
• Om de filtercapaciteit te verhogen;
• Verwijdering van giftige stoffen, zoals
de 2 individuele korven in het stromingsammonium / ammoniak, nitriet en nitraat
bereik met een vulvolume tot 8 liter
• Hel-X Biomedium: 50 l breken ca. 340 g
zijn eenvoudig met extra filtermedia
visvoer per dag af. Zijn capaciteit hangt
te vullen
af van de temperatuur, de kwaliteit van
het voer en de vestigingsgraad van microorganismen
Alle modellen incl. hoogwaardige DN 75
• Voordelen van de wervelbedmethode:
schuifkraan voor de bodemafvoer.
Permanent optimale zuurstofvoor
ziening; zelfreinigingseffect van afge
storven biomassa; knowhow uit de
industriële waterzuivering

EGC-systeem

Bent u reeds eigenaar
van een ProfiClear Premium trommelfilter?
Gebruik in dergelijk geval ook alle voordelen
van het nieuwe EGC System met de ombouwset*. Nu eveneens gedurende
een korte periode incl. een gratis
10 m EGC-verbindingskabel.
Art: 47012 / AVP: 349,95 €

POWERED BY

*Extra FM-Master WLAN EGC vereist
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Filter,
& beluchting
Filter &UVC
Belüfter

2

Modulaire doorstroomfilters

1

Filter,
& beluchting
Filter &UVC
Belüfter
Modulaire doorstroomfilters

1

2

3

1 De trommelfilter module –

1

intelligentie bepaalt de
richting

De trommelfilter is niet alleen een
intelligente schakelcentrale, maar
verwijdert bovendien de grove
vuildeeltjes, voordat ze de filterbiologie bereiken. Voor glashelder
water zorgen de buitengewone
filtercapaciteit en een maximaal
doorstroomvolume van 33 m3/ uur.
Met geheel automatische controle
en aansturing van de hoofdfuncties
door een micro-controllersysteem.
Optimaal comfort is gegarandeerd, want met de kinderlijk eenvoudige bediening kan bovendien
de automatische zelfreiniging heel
individueel aangepast worden.
Bijzonder kenmerk: Alles gaat
nu heel eenvoudig via een app.
Liefhebbers van slimme techniek
kunnen eenvoudig alle menuinstellingen configureren en
analyses opstellen via een aan het
thuisnetwerk gekoppelde smartphone of tablet.

ProfiClear Premium TF-L
gepompt EGC
Afmetingen (L x B x H)

mm

830 x 600 x 820

W

5

Vermogensopname reiniging

W

1050

Kabellengte
Garantie (+ aanvraaggarantie) *P. 97

m
jaar

Regeleenheid
Afscheiding van grove vuildeeltjes

handmatig, Sensor, Tijdsinterval

Materiaal

GVK duroplast/RVS
ST

Aansluitingen ingang

2

4

2 x 2" (50 mm) + Bitron

DN 110
2

ST

DN 150

Aansluitingen uitgang

DN 110

Aansluiting spoelgoot

Bitron C 72 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W

Aansluiting aan
Liter per uur min.

60
6 bar

Automatische spoeling

Aantal uitgangen

5,00 + 5,00

2+1
Digitaal

µm

Spoelpomp

Aantal ingangen

5,00 + 1,00
Microcontroller

Temperatuurindicatie

l/u

Bitron Gravity

10000

Liter per uur max.

l/u

25000

Inbouwhoogte boven waterspiegel

cm

40,0

11,5

Pompsysteem

Gravitatie

3499,95

3699,95

47003

47005

AVP /

ST

Artikelnr.
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ProfiClear Premium TF-L
gravitatie EGC

Vermogensopname

Wijze van gebruik

www.oase-livingwater.com/
proficlearfilm

1

€

33000

Tip!

Hel-X baart opzien

2

3

ProfiClear Premium
Moving Bed module
Afmetingen (L x B x H)

mm

Garantie (+ aanvraaggarantie) *P. 97

jaar

ProfiClear Premium
individuele module

830 x 600 x 820
2+1

Biologisch filteroppervlak

m²

47,8

Beschermd biologisch filteroppervlak

m²

40,3

-

GFK Duroplast

GVK duroplast/RVS

Materiaal
Aantal ingangen
Aansluitingen ingang
Aantal uitgangen

ST

-

2

mm

180

ST

2

Aansluitingen uitgang

DN 150

Liter per uur min.

l/u

10000

Liter per uur max.

l/u

33000
AquaOxy 2000 - 4800

Aansluiting aan
Inbouwhoogte boven waterspiegel

cm

3 Individual module –
AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity

11,5
Gravitatie, Pompsysteem

Wijze van gebruik
AVP / ST

2 x 2" (50 mm) / 2 x DN 110

€

Artikelnr.

819,95

799,95

50772

50771

Biologische capaciteit van het Hel-X
biomedium in de Moving Bed module:
50 l Hel-X breken ca. 340 g voer per dag af. Zonodig kan de reeds meegeleverde vulhoeveelheid van 50
l naar 75 l (510 g voer) per Moving Bed module uitgebreid worden. Per serie kunnen max. 3 Moving Bed
modules achter elkaar ingezet worden. De biologische capaciteit is o.a. afhankelijk van de temperatuur,
de voerkwaliteit en de mate waarin zich micro-organismen op de Hel-X hebben gevestigd.

* FM-Master WLAN EGC & verbindingskabel zijn wel vereist.

In deze module zorgen professionele Hel-X biomedia voor
een uiterst effectieve afbraak
van voedingsstoffen en schadelijke stoffen in het water. Door
hun buitengewone structuur
bieden ze een onvergelijkbaar
groot beschermd vestigingsoppervlak voor micro-organismen.
De wervelbedmethode en de
innovatieve bypass-techniek
zorgen ook bij hoge doorstroomvolumes voor een optimale
beweging van deze organismen
en voor de zelfreiniging van afgestorven biomassa. Een vooraf
geïnstalleerde, geïntegreerde
beluchterstaaf zorgt voor extra
zuurstof in de module.

flexibel met optimale
effectiviteit
Hier wordt het filtersysteem
geheel individueel aan de
omstandigheden in de tuin
en aan het gewenste gebruik
aangepast. Zo biedt de module
omvangrijke aansluitmogelijkheden voor verdere systeemproducten, zoals AquaMax Eco
Gravity filterpompen of Bitron
Gravity UVC-voorzuiveringsapparaten. Bovendien zijn in het
stromingsbereik RVS-korven
met een vulvolume van 8 liter
geïntegreerd die van extra
filtermedia voorzien kunnen
worden, zoals bv. actieve kool
of zeoliet.
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2 Moving Bed module –

Filter,
& beluchting
Filter &UVC
Belüfter

POWERED BY

Vijverbeluchter
AquaOxy – voor optimale
zuurstofvoorziening voor
vijverflora en -fauna

Keuzetabel ProfiClear Premium
Natuur- en zwemvijvers

40 m³

Filter,
& beluchting
Filter &UVC
Belüfter

ST
Trommelfilter module
ST
Moving Bed filtermodule
ST
Individual module
ST
Bitron 72 W
ST
Bitron 110 W
ST
Bitron Eco 120 W
ST
Bitron Eco 180 W
ST
Bitron Eco 240 W
ST
Bitron Gravity (gravitatie)
Pompcapaciteit / uur = Vijvergrootte / 8

60 m³

80 m³

100 m³

120 m³

160 m³

200 m³

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

–

–

–

–

–

–

–

1

1

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

1

1

1

1

1

2

2

2

Modulaire doorstroomfilters

Deze tabel houdt reeds rekening met de gebruikelijke stromingsverliezen binnen het filtersysteem.

Met visbestand

20 m³

ST
Trommelfilter module
ST
Moving Bed filtermodule
ST
Individual module
ST
Bitron 72 W
ST
Bitron 110 W
ST
Bitron Eco 120 W
ST
Bitron Eco 180 W
ST
Bitron Eco 240 W
ST
Bitron Gravity (gravitatie)
Pompcapaciteit / uur = Vijvergrootte / 8

30 m³

40 m³

50 m³

60 m³

80 m³

100 m³

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

–

–

–

–

–

–

–

1

1

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

1

1

1

1

1

2

2

2

Deze tabel houdt reeds rekening met de gebruikelijke stromingsverliezen binnen het filtersysteem.

Zo berekent u het juiste UVC-vermogen voor uw vijver

Aanwijzing: Om de bacteriële druk in een koivijver gering te
houden, moet de Bitron Gravity met een max. doorstroming van
12,5 m³/u werken. Hierbij dient voor een watercirculatie van 55 %
van het vijvervolume te worden gezorgd. Met deze adviezen werd
in bovenstaande tabel reeds rekening gehouden.

Hel-X 13 Biomedium 25 l
Extra filtermedia voor de Moving Bed
module. Verhoogt de biologische capaciteit.
2 x 25 l is voldoende voor ca. 340 g voer / dag.
Artikelnr. 42904 / AVP / ST 44,95 €
Basisprijs (per 1 l): 1,80 €

Afvoerset ProfiClear Premium gepompt
Met de optionele afvoer-adapter kunt u de
ProfiClear Premium in een gepompte opstelling
ook zonder individuele kamer gebruiken.
Artikelnr. 50949 / AVP / ST 159,95 €

Vijvers zonder visbestand: 1 W UVC-vermogen per m3 vijverinhoud
Vijvers met visbestand:
2 W UVC-vermogen per m3 vijverinhoud
Vijvers met koibestand: 4 W UVC-vermogen per m3 vijverinhoud

ProfiClear Compact / BioTec Premium zeefset 60 µm
Verhoogt de afscheidingscapaciteit van de trommelfilter
voor maximale schittering op het water. Aanwijzing: De
spoelcycli en het daarmee verbonden waterverbruik nemen
toe bij gebruik van deze sets. Inhoud: 6 zeefelementen
Artikelnr. 43600 AVP / ST 179,95 €

38

ProfiClear Premium zeef set 150 µm
Toebehoren voor de trommelfilter module.
Zorgt met 150 µm voor een grovere verwijdering
van vuil en reduceert zodoende het waterverbruik.
Ideaal voor gebruik aan natuur- of zwemvijvers.
Inhoud: 8 zeefelementen
Artikelnr. 50947 / AVP / ST 219,95 €

40 m³

(zonder visbestand)

ProfiClear Premium Compact M
ProfiClear Pompkamer Classic / Compact
ProfiClear Premium Compact L
ProfiClear Individual module
Bitron 72 W
Bitron 110 W
Bitron Eco 120 W
Bitron Eco 180 W
Bitron Eco 240 W
Bitron Gravity (gravitatie)
Pompcapaciteit / uur = Vijvergrootte / 8

60 m³

80 m³

100 m³

120 m³

140 m³

ST

1

1

1

–

–

–

ST

1

1

1

–

–

–

ST

1

1

1

1

1

1

ST

1

1

1

1

1

1

ST

1

1

–

–

–

–

ST

–

–

1

1

–

–

ST

–

–

–

–

1

–

ST

–

–

–

–

–

1

ST

–

–

–

–

–

–

ST

1

1

1

1

2

2

* Configuratie in twee rijen (de filterinstallatie moet uit twee van elkaar gescheiden filterrijen bestaan), zie afbeelding hieronder.
Deze tabel houdt reeds rekening met de gebruikelijke stromingsverliezen binnen het filtersysteem.

Met visbestand

20 m³

(tot 1 kg / 1000 l)

ProfiClear Premium Compact M
ProfiClear Pompkamer Classic / Compact
ProfiClear Premium Compact L
ProfiClear Individual module
Bitron 72 W
Bitron 110 W
Bitron Eco 120 W
Bitron Eco 180 W
Bitron Eco 240 W
Bitron Gravity (gravitatie)
Pompcapaciteit / uur = Vijvergrootte / 8

30 m³

40 m³

50 m³

60 m³

70 m³

ST

1

1

1

–

–

–

ST

1

1

1

–

–

–

ST

1

1

1

1

1

1

ST

1

1

1

1

1

1

ST

1

1

–

–

–

–

ST

–

–

1

1

–

–

ST

–

–

–

–

1

–

ST

–

–

–

–

–

1

ST

–

–

–

–

–

–

ST

1

1

1

1

2

2

* Configuratie in twee rijen (de filterinstallatie moet uit twee van elkaar gescheiden filterrijen bestaan), zie afbeelding hieronder.
Deze tabel houdt reeds rekening met de gebruikelijke stromingsverliezen binnen het filtersysteem.

Koivijvers
ProfiClear Premium Compact M
ProfiClear Pompkamer Classic / Compact
ProfiClear Premium Compact L
ProfiClear Individual module
Bitron 72 W
Bitron 110 W
Bitron Eco 120 W
Bitron Eco 180 W
Bitron Gravity (gravitatie)
Pompcapaciteit / uur = Vijvergrootte / 8

15 m³

20 m³

22 m³

30 m³

35 m³

ST

1

1

1 (Gravitatie)

–

ST

1

1

1

–

–
–

ST

1

1

1

1

1 (Gravitatie)

ST

1

1

1

1

1

ST

1

–

–

–

–

ST

–

1

1

–

–

ST

–

–

–

1

–

ST

–

–

–

–

1

ST

1

1

1

2

2

* Configuratie in twee rijen (de filterinstallatie moet uit twee van elkaar gescheiden filterrijen bestaan), zie afbeelding hieronder.
Deze tabel houdt reeds rekening met de gebruikelijke stromingsverliezen binnen het filtersysteem.
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Natuur- en zwemvijvers

Filter,&UVC
& beluchting
Filter
Belüfter

Keuzetabel ProfiClear premium Compact

UVC-voorzuiveringsapparaten

Filter,
& beluchting
Filter &UVC
Belüfter

Vitronic

*

P. 97

Universele UVCvoorzuiveringsapparaten

START

•	Geschikt voor vijvers tot 60 m³
•	Vernietiging van zweefalgen (groen water)
•	Decimering van schadelijke bacteriën en ziektekiemen
•	Optische functiecontrole van het UVC-verlichtingsmiddel
•	Snelsluiting voor het eenvoudig vervangen van lampen
en voor het reinigen van het kwartsglas
•	Directe montage aan de BioSmart (alleen Vitronic 18-36 W)
•	Hoogwaardige verwerking met een behuizing
van slagbestendige kunststof
•	Eenvoudige montage door omvangrijk aansluittoebehoren
•	Incl. hoogwaardige UVC-lamp
•	100 % veilig, VDE-getest, geen beschadiging van de ogen

Vitronic 11 W
Afmetingen (L x B x H)

Vitronic 18 W

mm

330 x 120 x 100

Vermogensopname

W

14

Lengte stroomkabel

m

3,00

Garantie P. 97

Vitronic 24 W

W

Vitronic 55 W

529 x 186 x 130
18

660 x 155 x 130
24

36

55

36

55

5,00

jaar

UVC-vermogen

Vitronic 36 W

2
11

Aansluitingen ingang

mm (duim) 19 / 25 / 32 / 38 (¾", 1", 1 ¼", 1 ½")

Aansluitingen uitgang

mm (duim) 19 / 25 / 32 / 38 (¾", 1", 1 ¼", 1 ½")

18

24
25 / 32 / 38 (1", 1 ¼", 1 ½")
25 / 32 / 38 (1", 1 ¼", 1 ½")

Liter per uur max.

l/u

1700

3500

4500

6000

8500

Geschikt voor vijvers tot max.

m³

10,0

20,0

25,0

40,0

60,0

Geschikt voor vijvers met visbestand

m³

5,0

10,0

12,5

20,0

30,0

Geschikt voor vijvers met kois *1

m³

2,5

5,0

6,5

10,0

15,0

Aansluiting aan
AVP / ST
Artikelnr.

40

€

BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic² 40 - 60000

-

84,95

139,95

159,95

179,95

219,95

57370

56837

56869

56885

57373

*1 Aanwijzing: Houd er a.u.b. rekening mee dat er bij de aanleg van een koivijver een minimale vijvergrootte ingepland moet worden van 5 m³!

Bitron C

*

P. 97

•

•

•
•

PRO

Geschikt voor vijvers tot 110 m³
Vernietiging van zweefalgen (groen water)
Decimering van schadelijke bacteriën
Continue efficiënte UV-straling door de gepatenteerde, automatische reiniging van de lamp.
De uitgekiende bypass-techniek maakt een
geoptimaliseerde bestraling van het vuile water
mogelijk, ook bij hoge doorstroomvolumes.
Individuele regeling van het waterdoorstroomvolume voor een optimale afstemming op de
aangesloten filterpomp
Geïntegreerde magneten om de filtertechniek
tegen kalkafzettingen te beschermen
Optische functiecontrole van het UVC-verlichtingsmiddel

UVC-voorzuiveringsapparaten

•
•
•
•

Passende filtersystemen op pagina 27, 29, 30, 31, 32, 34

Bitron C 24 W
Afmetingen (L x B x H)

Bitron C 36 W

mm

440 x 180 x 198

Vermogensopname

W

24

Lengte stroomkabel

m

Garantie P. 97

Bitron C 55 W

W

Aantal ingangen

ST

Bitron C 72 W

600 x 180 x 198

Bitron C 110 W

730 x 215 x 200

36

55

72

110

55

72

110

5,00

jaar

UVC-vermogen
Aansluitingen ingang

Filter,
& beluchting
Filter &UVC
Belüfter

UVC-voorzuiveringsapparaat
met gepatenteerde zelfreiniging en bypass-techniek

2
24

36
1

mm (duim) 25 / 32 / 38 (1", 1 ¼", 1 ½")

19 / 25 / 32 / 38 / 50 (¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2")

Liter per uur min.

l/u

4000

8000

12000

Liter per uur max.

l/u

15000

30000

40000

Geschikt voor vijvers tot max.

m³

25,0

40,0

60,0

75,0

110,0

Geschikt voor vijvers met visbestand

m³

12,5

20,0

30,0

37,5

55,0

Geschikt voor vijvers met kois *1

m³

6,5

10,0

15,0

19,0

27,5

Aansluiting aan
AVP / ST
Artikelnr.

BioSmart 18000/36000 BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic² 40 - 60000 BioTec 30, BioTec ScreenMatic² 90 - 140000, ProfiClear
€

369,95

419,95

469,95

519,95

629,95

56804

56799

56823

56901

56902

*1 Aanwijzing: Houd er a.u.b. rekening mee dat er bij de aanleg van een koivijver een minimale vijvergrootte ingepland moet worden van 5 m³!

41

Filter,
& beluchting
Filter &UVC
Belüfter
UVC-voorzuiveringsapparaten

Bitron Eco

*

P. 97

Zeer efficiënte UVCvoorzuiveringsapparaten
PRO

•	Full UVC-power zuivert vijvers tot 240 m³
•	Uiterst intensieve behandeling van zweefalgen, vertroebelende stoffen en schadelijke bacteriën in het vijverwater.
•	Nu met innovatieve UVC-lamp met een 50 % langere levensduur (12.000 u) - ontwikkeld in samenwerking met Philips
•	Grote UVC-behuizing met een nieuw design en een organische
vorm voor een bijzonder lange retentietijd van het water.
•	Door de ECO-regeling is de hoogste energie-efficiëntie
met een besparingspotentieel tot wel 50 % mogelijk*1
•	Meer bescherming voor het klimaat. De ecomodus
bespaart tot 525 kg CO²/jaar*1
•	Intelligente bypassregeling past het doorstroomvolume van de pompcapaciteit in het filtersysteem
automatisch aan
•	Naar wens is ook een constante bestraling mogelijk
of kan het apparaat door een druk op de knop
uitgeschakeld worden
Afmetingen (L x B x H)
mm
•	Vernuftige UVC-functiecontrole, indicatie voor het
Vermogensopname
W
vervangen van de lamp en voor de watertemperatuur
Lengte stroomkabel
m
•	Altijd geheel effectieve UVC-bestraling door gepatenGarantie (+ aanvraaggarantie) *P. 97
jaar
teerde automatische reiniging van de UV-lamp
UVC-vermogen
W
•	Eenvoudige aansluiting aan andere 2"- filtersystemen
Aantal ingangen
ST
P.97
• Inclusief OASE helderwater garantie * in combinatie
Aansluitingen ingang
mm (duim)
met de OASE-doorstroomfilters BioSmart, BioTec en
Aansluitingen uitgang
mm (duim)
ProfiClear



Standaard UVC

Energiebesparing
Bitron Eco



°C

Feb

42

Maa

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Bitron Eco
120 W

Bitron Eco
180 W

Bitron Eco
240 W

725 x 227 x 248
120

180

240

180

240

5,00
2+1
120
1
38 / 50 (1 ½", 2")
38 / 50 (1 ½", 2")

Liter per uur max.

l/u

Max. bedrijfsdruk

bar

Geschikt voor vijvers tot max.

m³

120,0

180,0

240,0

Geschikt voor vijvers met visbestand

m³

60,0

90,0

120,0

Geschikt voor vijvers met kois *2

m³

30,0

45,0

60,0

AVP / ST

1

BioTec 30, BioTec
ScreenMatic² 90 140000, ProfiClear

Aansluiting aan

Artikelnr.

50000

€

BioTec 30, BioTec ScreenMatic²
140000, ProfiClear

759,95

949,95

1149,95

56769

56405

56410

*1 V
 ergeleken met apparaten die constant in werking zijn. Bitron Eco 240 die 305 dagen in de EcoModus 50% in werking is en bij een M
 idden-Europees
temperatuurverloop. Bij een andere combinatie is de besparing evt. minder. CO²-berekening: www.iwr.de
*2 Aanwijzing: Houd er a.u.b. rekening mee dat er bij de aanleg van een koivijver een minimale vijvergrootte ingepland moet worden van 5 m³!

Filter,
& beluchting
Filter &UVC
Belüfter

P. 97

Zeer efficiënt - perfect voor
gravitatie-filterinstallaties
PRO

• Geschikt voor vijvers tot 70 m³
• Uiterst effectieve vernietiging van algen en
ziekteverwekkende bacteriën (tot 12,5 m³/uur) –
net als een dompel-UVC
• Bijzonder energie-efficiënt door het elektronisch
voorschakelapparaat
• Buitengewoon effectieve verwijdering van ziektekiemen
dankzij de lange retentietijd van het water in de Bitron
• Het stromingsgeoptimaliseerd reactordesign zorgt
voor een directe en vrijwel verliesvrije UV-bestraling
•	Hoogwaardige V4A RVS-behuizing voor stabiliteit en
goede reflectiewaarden
• Bijzonder eenvoudige installatie met
RVS-verbindingselementen
• Flexibele aansluiting voor of na het ProfiClear filtersysteem - ook voor andere gravitatietoepassingen
Afmetingen (L x B x H)
• Bij een vergroting van de vijver of het visbestand
is een uitbreiding met extra Bitron Gravity UVCVermogensopname
voorzuiveringsapparaten steeds mogelijk
Lengte stroomkabel
• Optische functiecontrole
Garantie P. 97
• Opstelling horizontaal of verticaal mogelijk
UVC-vermogen
• Incl. 2 x DN 110 snelkoppelingen, daardoor bijzonder
Aansluitingen ingang
gemakkelijk te installeren

Passende filtersystemen op pagina 31, 34

Bitron Gravity 55 W
mm

700 x 260 x 160

W

55

m

5,00

jaar

2

W

55
DN 110

Aansluitingen uitgang

DN 110

Liter per uur max.

l/u

Max. bedrijfsdruk

bar

30000
0,6

Aanbev. doorstroomvolume (gravitatie)

l/u

12500

Geschikt voor vijvers tot max.

m³

70,0

Geschikt voor vijvers met visbestand

m³

40,0

Geschikt voor vijvers met kois *1

m³

25,0

Materiaal

kunststof / RVS

Aansluiting aan

AquaMax Eco Gravity, ProfiClear

Wijze van gebruik

Optimaal in het nieuwe ProfiClear Premium systeem te integreren.

AVP / ST

Gravitatie, Pompsysteem
€

Artikelnr.
*1 Aanwijzing: Houd er a.u.b. rekening mee dat er bij de aanleg van een koivijver
een minimale vijvergrootte ingepland moet worden van 5 m³!

529,95
50946
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UVC-voorzuiveringsapparaten

Bitron Gravity

*

Filter,
& beluchting
Filter &UVC
Belüfter
Vijverbeluchters

AquaOxy
Flexibele zuurstofvoorziening van vijvers
•
•
•
•
•
•
•
•

Geschikt voor vijvers tot 50 m³ resp. met een groot visbestand
Bijzonder veilige 12 V-techniek bij AquaOxy 1000-2000
Optimale zuurstofvoorziening voor vijverflora en -fauna
Robuuste motor en hoogwaardige, UV-stabiele behuizing
Geluidsarme en energie-efficiënte werking
Flexibel op te stellen dankzij de grote lengte van de luchtslang
Eenvoudig en comfortabel te bedienen
Bij de levering inbegrepen: beluchterstenen en vervangmembraanset
• Als ijsvrijhouder te gebruiken vanaf AquaOxy 1000

AquaOxy 240
Afmetingen (L x B x H)

mm

AquaOxy 500

195 x 110 x 75

Nominale spanning (primair, secundair)
Nominale spanning

185 x 140 x 110

230 V / 50 Hz

-

W

4

m

3,00

Druk

220 x 225 x 135
230 V / 50 Hz, 12 V / AC

Lengte stroomkabel
Liter per uur max.

8

220 - 240 V / 50/60 Hz

15

25

60
5,00

2

l/u

240

bar/m

0,14 / 1,40

500

1000

0,2 / 2,00

Nee

Slang (aantal / lengte / diameter)

AquaOxy 4800
245 x 185 x 200

2,00 + 3,00

jaar

Mechanisch regelbaar

AquaOxy 2000

-

Vermogensopname
Garantie P. 97

AquaOxy 1000

2000

4800

0,25 / 2,50

0,35 / 3,00

Ja

1 ST / 10 m / 4,5 mm

2 ST / 5 m / 4,5 mm

4 ST / 5 m / 4,5 mm

Aantal uitgangen

ST

1

Geschikt voor vijvers tot max.

m³

3,0

ST

1

€

32,95

52,95

129,95

149,95

199,95

50532

57063

37125

57350

50398

Outdoor-geschiktheid
Aantal beluchterstenen
AVP / ST
Artikelnr.
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2
5,0

4
10,0

20,0

onbeperkt

50,0
spatwaterdicht

2

4

Filter,
& beluchting
Filter &UVC
Belüfter

OxyTex / Sets
Vijverbeluchter en
filtermedium in één

Vijverbeluchters

• Unieke combinatie van zuurstofvoorziening,
watercirculatie en afbraak van voedingsstoffen
• Veel ruimte voor micro-organismen dankzij de
vezelstructuur met geoptimaliseerd oppervlak
• Attractief design dat op een plant lijkt
• Als ideale aanvulling op de FiltoMatic CWS en
FiltoClear kan de filtercapaciteit tot 25%
verhoogd worden
• De OxyTex als afzonderlijk product voor reeds
geïnstalleerde beluchterpompen (inclusief adapter
voor slangen van 9 mm)
• Aansluitklare, complete sets met beluchterpomp
AquaOxy en OxyTex
• Gepatenteerde technologie

OxyTex 400
Afmetingen (Ø x H)

mm

OxyTex 1000

144 x 290

Nominale spanning (primair, secundair)
Nominale spanning

OxyTex Set 500

220 x 300

OxyTex Set 1000

144 x 290

-

-

-

230 V / 50 Hz

Vermogensopname

W

-

8

Lengte stroomkabel

m

-

3,00

Garantie*P. 97

jaar

Biologisch filteroppervlak

m²

Max. bedrijfsdruk

bar

Pompcapaciteit max.

l/u

Slang (aantal / lengte / diameter)
Verhoging van het filtervermogen
AVP / ST
Artikelnr.

3,5

15

25

2,00 + 3,00

1,5

3,5

7,0

1000

2000

0,4
500

1000

500

tot 10 %

2 ST / 5 m / 4,5 mm
tot 25 %

1 OxyTex, incl. 9 mm adapter
€

220 x 300
230 V / 50 Hz , 12 V/ AC

2
1,5

1 ST / 5 m / 4,5 mm

Varia

OxyTex Set 2000

tot 10 %

tot 25 %

1 OxyTex

2 OxyTex

79,95

119,95

125,95

219,95

339,95

50443

50290

57071

50249

50275

45

Filter, UVC & beluchting
IJsvrijhouder

IceFree 4 Seasons
IJsvrijhouder en fontein
in één
•	Tot –20 °C ontstaat een ijsvrije zone rond het
drijflichaam
•	Zorgt voor zuurstoftoevoer naar het water en
laat schadelijke rottende gassen ontsnappen
•	Behoud van de warme temperatuurzones
aan de bodem
•	Uiterst energie-efficiënte pomptechniek zonder
extra verwarmingselement
•	In de zomer perfect als fontein

NIEUW

IceFree 4 Seasons
Afmetingen (L x B x H)

mm

Nominale spanning

Aanbeveling
Een minimale waterdiepte van 80 cm wordt
aanbevolen voor een betrouwbare werking van
de IceFree.

230 V / 50 Hz

Vermogensopname

W

5

Lengte stroomkabel

m

10,00

jaar

2

Garantie P. 97
Liter per minuut max.
Meter waterkolom max.

l/min

7

m

0,75

€

49,95

Vorstbewakingsfunctie
UVP / ST
Artikelnr.
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200 x 160 x 840

Nee
49992

Filter, UVC & beluchting

IceFree Thermo
Laat uw vijver veilig
overwinteren

IJsvrijhouder

•	Zorgt voor zuurstoftoevoer naar het water en laat
schadelijke rottende gassen ontsnappen
• Door het actieve verwarmingselement ook geschikt
voor ondiepe vijvers en voor langdurig koude
vorstperiodes
• Behoud van de warme temperatuurzones aan de
grond
• Weerstand-verwarmingstechniek voor hoger
verwarmingsvermogen bij vorst en bescherming
tegen temperatuurschade
• Tot –20 °C ontstaat een ijsvrije zone rond het
drijflichaam
IceFree Thermo 330
• Beschikt over een geïntegreerde
vorstbewakingsfunctie. Deze activeert het apparaat
uitsluitend bij vorstgevaar. Daardoor wordt op
warmere dagen geen energie verbruikt

IceFree Thermo
200
Afmetingen (L x B x H)

mm

Nominale spanning

Aanbeveling
De IceFree 330 is bijzonder energiezuinig.
Dankzij de vorstbewakingsfunctie wordt deze
alleen geactiveerd wanneer er gevaar bestaat
dat het wateroppervlak bevriest.

W

Lengte stroomkabel

m

Artikelnr.

300 x 135 x 334

200

€

330

10,00

jaar

Vorstbewakingsfunctie
UVP / ST

300 x 135 x 270
220 - 240 V / 50 Hz

Vermogensopname
Garantie P. 97

IceFree Thermo
330

2
Nee

Ja

62,95

94,95

51230

51231
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Vijverreiniging
& skimmers
Reinigen & Pflege

Vijverreiniging & skimmer:
Nuttig toebehoren voor elk jaargetijde
Ook voor tuinvijvers geldt: Echte schoonheid komt van
binnenuit. De kwaliteit van het water in uw vijver is
van beslissend belang voor het hele biologische evenwicht. Met OASE zorgt u probleemloos voor een opti
male kwaliteit. Vijver- of oppervlaktezuigers behoren
tot de nuttigste hulpmiddelen. Ze verwijderen grove
vuildeeltjes, voordat ze de waterkwaliteit belasten.
Mochten er toch deeltjes naar de bodem zinken, dan
bieden de vijverzuigers uit de PondoVac-serie uitkomst.
48

De broertjes PondoVac 4 en PondoVac 5 treden even
krachtig op tegen slib. Ze verschillen echter in zuigcapaciteit en flexibiliteit. De PondoVac 5 transporteert
tot 8.000 liter per uur en staat door de geïntegreerde
transportpomp garant voor ongecompliceerd gebruik,
ook op moeilijk begaanbaar terrein. Maar de PondoVac
Premium spant de kroon. Met tot 20.000 liter per uur
is deze ideaal voor professioneel gebruik. Vooral bij
continu gebruik is deze zeer overtuigend, omdat de

Oppervlaktezuigers (pagina 48)
Even belangrijk als het filtersysteem
Pollen, bladeren en stof belasten het ecosysteem van de
vijver, en ook het overgebleven voer zorgt vaak voor een
vettige film op het wateroppervlak. Oppervlaktezuigers,
ook skimmers genaamd, zuigen een smalle strook van het
wateroppervlak af, alvorens de ongewenste vuilpartikels de
waterkwaliteit kunnen belasten.
SwimSkim
Het OASE skimmer assortiment omvat
aanvullend drijvende modellen, alsook
staande skimmers, die in het filtersysteem
geïntegreerd worden.

Vijverzuigers & zwembadzuigers
Ongewenst slib maakt geen kans
Van zodra de vuilpartikels op de bodem komen te liggen, kunnen
deze een belasting voor het vijverwater vormen. Onze PondoVac
vijver- en zwembadzuiger ontdoet de bodem betrouwbaar van
afzettingen. Kies de passende zuiger voor uw inzetgebied en -doel
uit ons assortiment, gaande van het basistoestel PondoVac Classic
tot de zeer krachtige PondoVac 5.

zuigcapaciteit niet wordt beïnvloed door het legen.
Met het uitgebreide assortiment aan OASE-toebehoren is vijveronderhoud kinderspel. Of u nu op zoek
bent naar scherpe vijverscharen of handige tangen om
vreemde voorwerpen te verwijderen. Of naar vijvernetten ter bescherming tegen blad of naar schepnetten voor het vakkundig inzetten van vissen – OASE
heeft alles om op een ontspannen manier te werken
in en aan de tuinvijver.

PondoVac 5
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Vijverreiniging
& skimmers
Reinigen & Pflege

Vijverreiniging &
Skimmers

Oppervlaktezuiger

Vijverreiniging & skimmers

SwimSkim
Drijvend voor heldere
wateroppervlakken
• Krachtig afzuigen van vijveroppervlaktes tot 50 m²
• Duidelijk betere waterkwaliteit en zichtdiepte door
directe verwijdering van het vuil op het oppervlak
• Geïntegreerde injector voor de zuurstofvoorziening
van de vijver
• Bijzonder effectieve manier van afzuigen dankzij
de gepatenteerde kleppentechniek
• Heel eenvoudig te reinigen door gemakkelijke
verwijdering van de korf
• Automatische aanpassing aan elke waterstand
(vanaf een waterdiepte van 40 cm)

SwimSkim 25
Afmetingen (L x B x H)

mm

Nominale spanning

SwimSkim 50

332 x 297 x 263

450 x 400 x 390

220 - 240 V / 50 Hz

Vermogensopname

W

40

Lengte stroomkabel

m

10,00

Filtervolume
Pompcapaciteit max.
AVP / ST

45

l

0,9

4,5

l/u

2500

3500

119,95

269,95

57384

50170

€

Artikelnr.

AquaSkim
Variabele stand- en
gravitatieskimmer
• Krachtig afzuigen van vijveroppervlakken tot 40 m²
•	Aanpassing aan waterstandsverschillen van max. 120 mm
•	Duidelijk betere waterkwaliteit en zichtdiepte door
directe afzuiging van het vuil van het oppervlak
• Standvoet met grote schaal voor de opname van
stenen die als verzwaring dienen
• Zeer eenvoudig te onderhouden door de gemakkelijk
toegankelijke korf voor grove vuildeeltjes
• De vuilkorf is m.b.v. grijphaken ook vanaf een grotere
afstand uitneembaar

AquaSkim AquaSkim AquaSkim
20
40
Gravity
Afmetingen (Ø x H)

mm

Verstelbaar in de hoogte

mm

370 - 850

l

1,2

Filtervolume
Mogelijk waterstandsverschil
Pompcapaciteit min.
Pompcapaciteit max.
Aansluitingen uitgang
AVP / ST
Artikelnr.

50

350 x 800

170 x 260
380 - 880

mm

100

l/u

4000

8000

8000

20000

l/u
mm (duim)
€

-

1,4
120

25 / 32 / 38 (1", 1 ¼", 1 ½")

DN 110

69,95

89,95

54,95

51236

56907

51237

•	Krachtig afzuigen van vijveroppervlakken tot 50 m²
•	Compensatie van waterstandsverschillen tot 100 mm
•	Vaste installatie in de grond direct aan de vijverrand
•	Eenvoudig in te bouwen door flensverbinding met de
vijverfolie
•	Comfortabele reiniging door gemakkelijk te verwijderen
grove vuildeeltjes
•	Voor gebruik met optioneel verkrijgbare filterpompen
AquaMax Eco in de geïntegreerde pompkamer
•	Bij de levering inbegrepen: afdekking die er uitziet
als een echte rots

BioSys Skimmer +
Afmetingen (L x B x H)

mm

Mogelijk waterstandsverschil

mm

100

l

12,0

Filtervolume

580 x 400 x 450

Vijveroppervlak max.

m²

50

Pompcapaciteit min. / max.

l/u

6000 / 16000

mm (duim)

25 / 32 / 38 (1", 1 ¼", 1 ½")

€

219,95

Aansluitingen uitgang
AVP / ST

57137

Artikelnr.

ProfiSkim
De professional voor
zones met ondiep water
• Krachtig afzuigen van vijveroppervlakken tot 80 m²
• Ideaal voor zones met ondiep water
• Werking volgens het gravitatieprincipe (DN 110)
of gepompt incl. 2" (50 mm) adapter
• Optimale watergeleiding voor effectieve afzuiging
• Perfecte aanvulling voor filtersystemen in een
gravitatie- en een gepompt systeem
• Grote, eenvoudig te reinigen RVS-korf met een
maaswijdte van 8 mm
• ProfiSkim Premium met stabiele RVS-voet

ProfiSkim 100
Afmetingen (L x B)

mm

Verstelbaar in de hoogte

mm

Aansluitingen uitgang

mm (duim)

ProfiSkim
Premium

780 x 585

500 x 340

350 - 550
50 (2"), DN 110

Aanbev. doorstroomvolume (gepompt)

l/u

10000-20000

6000-16000

Aanbev. doorstroomvolume (gravitatie)

l/u

10000-12000

6000-12000

l

12,0

7,0

m²

80

65

€

529,95

599,95

57134

51185

Filtervolume
Vijveroppervlak max.
AVP / ST
Artikelnr.
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Oppervlaktezuiger

Skimmer voor installatie
aan de vijverrand

Vijverreiniging & skimmers

BioSys Skimmer +

Vijverreiniging & skimmers
Vijverzuiger & zwembadzuiger

Vijverzuigers:
Geef ongewenst slib geen kans
Als vuil van het wateroppervlak naar de bodem zakt,
kan het uitgroeien tot een hardnekkig en belastend
probleem. Dan moet er een krachtigere vijverzuiger
van OASE worden ingezet. In ons uitgebreide programma vindt u uiteenlopende modellen die geschikt
zijn voor verschillende vijvermaten en gebruiksdoelen.
Ook voor u is er een geschikt apparaat.
52

In één oogopslag
Vijverzuigers
PondoVac
Classic
PondoVac 3
PondoVac 4
PondoVac 5

Kleine
vijvers

Middelgrote
vijvers

Grote en
zwemvijvers

Zuigcapaciteit &
comfort

Vijverreiniging & skimmers

PondoVac
Classic
Nat- en droogzuiger voor
vijver en huishouden

START

Vijverzuiger & zwembadzuiger

•	Effectieve verwijdering van het slib door
krachtige 1.400 W motor
•	Zuigcapaciteit tot 3000 l/u, afhankelijk van
de gebruiksomstandigheden
•	Volautomatisch te activeren en leeg te maken
door de intelligente elektronica van de motor
•	Compact design met een vuilwatertank van
27 liter
•	Transparante aanzuigbuis voor de controle
van de doorstroming
•	Maximale zuigdiepte van 2 m
•	Bij de levering inbegrepen: 4 zuigbuizen,
4 verschillende zuigmondstukken (zie details),
een filterzak, een opvangzak voor grove
vuildeeltjes, een aanzuigslang van 4 m
en een afvoerslang van 2 m

PondoVac Classic
Afmetingen (L x B x H)

Tip!
Een ideaal zuigvermogen wordt bereikt tot 40 cm
onder de maximale zuighoogte van het toestel.

mm

370 x 370 x 580

Vermogensopname

W

1400

Lengte stroomkabel

m

4,00

Garantie *P. 97

jaar

2

Max. zuighoogte

m

2,00

Liter per uur max.

l/u

3000

Lengte zuigslang

m

4,00

Lengte afvoerslang

m

2,00

AVP / ST

€

229,95

Artikelnr.

50529
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Vijverzuiger & zwembadzuiger

Vijverreiniging & skimmers

PondoVac 3
Comfortabel en effectief helemaal zonder storende
onderbrekingen
•	Zuigcapaciteit tot 4000 l/u, afhankelijk
van de gebruiksomstandigheden
•	Zuigen zonder onderbreking door het gepatenteerde tweekamersysteem - het reservoir
wordt tegelijkertijd gevuld en leeggemaakt
•	Maximale zuigdiepte van 2,1 m dankzij de
sterke 1600 W motor
•	Geschikt voor de reiniging van tuinvijvers,
zwembaden en zwemvijvers en als natzuiger
in het huishouden
•	Transparante aanzuigbuis voor de controle
van de doorstroming
•	Gemakkelijk te bewegen door transportrollen
en verstelbare handgreep
•	Bij de levering inbegrepen: 4 zuigbuizen
(kunststof), draadalgenmondstuk, natzuigmondstuk, voegenmondstuk, universeel
mondstuk, vuilopvangzak, 4 m lange zuigen 2,5 m lange afvoerslang

START

PondoVac 3
Afmetingen (L x B x H)

mm

435 x 395 x 670

Vermogensopname

W

1600

Lengte stroomkabel

m

4,00

jaar

2+1

Garantie (+ aanvraaggarantie)*P.97
Max. zuighoogte

m

2,10

Liter per uur max.

l/u

4000

Lengte zuigslang

m

4,00

AVP / ST

€

349,95

Artikelnr.
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37102

PondoVac 4
Vijverreiniging & skimmers

Krachtige vijver- en
zwembadzuiger - zonder
storende onderbrekingen
PRO

Vijverzuiger & zwembadzuiger

•	Zuigcapaciteit tot 5000 l/u, afhankelijk van
de gebruiksomstandigheden
• Zuigen zonder onderbreking door het gepatenteerde
tweekamersysteem - het reservoir wordt tegelijkertijd
gevuld en leeggemaakt
• Maximale zuigdiepte van 2,4 m dankzij de sterke 1.700 W
motor met geoptimaliseerde schoepengeometrie
• Geschikt voor de reiniging van tuinvijvers, zwembaden en
zwemvijvers en als natzuiger in het huishouden
• Transparante aanzuigbuis voor de controle van
de doorstroming
• Gemakkelijk te bewegen door transportrollen
en verstelbare handgreep
• Handregelaar om het zuigvermogen te regelen
• Bij de levering inbegrepen: 4 robuuste aluminium
buizen, een speciaal draadalgenmondstuk, verbreed
universeel mondstuk, vlak mondstuk, natzuigborstel,
borstelmondstuk, vuilopvangzak, 5 m lange
zuigslang en 2,5 m lange afvoerslang

PondoVac 4
Afmetingen (L x B x H)

mm

435 x 395 x 670

Vermogensopname

W

1700

Lengte stroomkabel

m

4,00

Garantie (+ aanvraaggarantie) *P. 97

Twee-kamer-systeem
Twee even grote cilinders die gelijktijdig afwisselend vol en weer leeggemaakt worden. Daardoor
wordt het mogelijk om zonder pauze te zuigen.

jaar

2+1

Max. zuighoogte

m

2,40

Liter per uur max.

l/u

5000

Lengte zuigslang

m

5,00

Lengte afvoerslang

m

2,50

AVP / ST

€

429,95

Artikelnr.

50388
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Vijverzuiger & zwembadzuiger

Vijverreiniging & skimmers

PondoVac 5
Vijver- en zwembadzuiger
op maat met geïntegreerde
transportpomp
•	Zuigcapaciteit tot 8000 l/u, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden
•	Ononderbroken zuigen met geïntegreerde afvoerpomp
•	Flexibel gebruik - vuilwater kan desgewenst worden
afgevoerd
•	Transport van afvalwater via hoogteverschillen
•	Maximale zuigdiepte van 2,5 m dankzij de sterke 1700 W
motor met geoptimaliseerde schoepengeometrie
•	Geschikt voor de reiniging van tuinvijvers, zwembaden
en zwemvijvers en als natzuiger in het huishouden
•	Transparante aanzuigbuis voor de controle van de
doorstroming
•	Gemakkelijk te bewegen door transportrollen en
verstelbare handgreep
•	Meer terreinen begaanbaar met geluidsarme wielen
in Big Wheel Design
•	Handregelaar om het zuigvermogen te regelen
•	Afvoerslang met C-koppeling aan beide kanten
•	Bij de levering inbegrepen: 4 robuuste aluminium
buizen, een speciaal draadalgenmondstuk, verbreed
universeel mondstuk, vlak mondstuk, natzuigborstel,
borstelmondstuk, vuilopvangzak, 5 m lange
zuigslang en 2,5 m lange afvoerslang

PRO
Toebehoren
Telescoopstang
PondoVac
Artikelnr. 40303
AVP / ST 59,95 €
Drijvende slangset PondoVac 5
Set met 10 m drijvende slang
Ø 38 mm en adapter voor gebruik
met de meegeleverde
sproeikoppen.
Artikelnr. 41984
AVP / ST 99,95 €

PondoVac 5
Afmetingen (L x B x H)

Tip!
Voor de meest
veeleisende toepassing: PondoVac
Premium De professionele zuiger
voor vijvers, zwembaden, zwemvijvers en huishouden, met een
zeer hoge zuigcapaciteit.
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mm

436 x 425 x 716

Vermogensopname

W

1700

Vermogensopname pomp

W

900

Lengte stroomkabel

m

7,50

jaar

2+1

Garantie (+ aanvraaggarantie) *P. 97
Max. zuighoogte

m

2,50

Liter per uur max.

l/u

8000

Toepassing met drijvende slang
AVP / ST
Artikelnr.

mm

38

€

699,95
41982

AquaNet Vijvernet

Schepnet

Vijvergereedschappen

• Voorkomt dichtslibben van de vijverbodem en de vorming van rottingsgassen
door vallende twijgen en loof
• Weersbestendig en robuust net met 20
mm maaswijdte
• Incl. grondpennen voor de bevestiging
• Beschikbaar in de groottes
3 x 4 m, 4 x 8 m en 6 x 10 m

• Verschillende visschepnetten vanaf 6
mm maaswijdte voor het uitzetten en
vangen van vissen
• Fijnmazige vijver- en algenschepnetten
voor het moeiteloos verwijderen van
fijne algen en plantenresten (vanaf 0,3
mm maaswijdte)
• Professionele vijver- en visschepnetten
met telescopische steel tot 2,3 m en
inclusief 1 vervangnet
• Eenvoudig te hanteren d.m.v. steel uit
geëloxeerd aluminium

•	Scharen voor knipwerkzaamheden in
en aan de tuinvijver
• Tangen voor het verwijderen van afval en
plantenresten uit de tuinvijver
• Dé oplossing om snel en professioneel
te werken. De 1,6 m lange FlexiCut 2 in 1
knipt en houdt tegelijkertijd de geknipte
plantenresten vast. De verstelbare kop
zorgt ervoor dat er niet in de vijverfolie
kan worden geknipt en maakt het mogelijk om comfortabel te werken
• Schaarkop als reserveonderdeel bij OASE
verkrijgbaar (Artikelnr. 51272)

Beschermt de vijver in de herfst
tegen gebladerte

AquaNet Vijvernet 1, 3 x 4 m
Artikelnr. 53751, AVP / ST 9,95 €
AquaNet Vijvernet 2, 4 x 8 m
Artikelnr. 53752, AVP / ST 15,95 €
AquaNet Vijvernet 3, 6 x 10 m
Artikelnr. 53753, AVP / ST 29,95 €

Aanbeveling
Regelmatig onderhoud is
belangrijk voor een gezonde groei van de
vijverplanten. Hierbij is de nieuwe FlexiCut
2 in 1 aan te bevelen. Ze knipt en houdt tegelijkertijd vast, zodat plantenresten snel en
eenvoudig uit de vijver verwijderd kunnen
worden. De verstelbare kop zorgt ervoor dat
er niet in de vijverfolie geknipt kan worden
en maakt het mogelijk om ook moeilijk toegankelijke plekken gemakkelijk te bereiken.

Voor het werken aan de tuinvijver

Professioneel visschepnet
Artikelnr. 50079, AVP / ST 31,95 €
Professioneel vijverschepnet
Artikelnr. 50078, AVP / ST 31,95 €
Visschepnet Klein / Groot
Artikelnr. 36300 / 36299, AVP /
ST 9,95 / 15,95 €

Vijverreiniging zonder de handen
vuil te maken

FlexiCut 2 in 1
Artikelnr. 51243,
AVP / ST 39,95 €
EasyPick
Artikelnr. 40291, AVP / ST 39,95 €

Algenschepnet Klein / Groot
Artikelnr. 36298 / 36297, AVP /
ST 9,95 / 15,95 €
Vijverschaar
Artikelnr. 36303, AVP / ST 14,95 €
Vijvertang
Artikelnr. 36304, AVP / ST 14,95 €
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Vijverreiniging & skimmers

Om ontspannen in en aan
de tuinvijver te werken

IJsvrijhouder

Nuttig vijvertoebehoren

Onderhoudsmiddelen voor de vijver

AquaActiv: Modern vijveronderhoud met systeem
Een hoge visstand of natuurlijke invloeden als regen of
overmatig direct zonlicht belasten voortdurend het gevoelige ecologische evenwicht in een vijver. Wat te doen
als de waterwaarden slecht zijn, algen en slib de overhand krijgen of zelfs de vissen ziek worden? AquaActiv
pakt waterproblemen bij de bron aan. Het principe: Voor
een duurzaam gezonde vijver moet eerst het biologische
evenwicht weer worden hersteld. Zo helpt u uw vijver
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om zichzelf te helpen. Het concept AquaActiv A-B-C
met 3-stappenplan leidt u op biologisch zinvolle wijze
naar een algenvrije vijver. De afzonderlijke producten van AquaActiv zijn systematisch ingedeeld in de
volgorde van de te volgen stappen. De stappen A en B
zorgen eerst voor waterstabilisatie en voor de afbraak
van overtollige voedingsstoffen, terwijl stap C algiciden
bevat voor gebruik bij uitblijvend succes.

Onderhoudsmiddelen voor de vijver

Waterkwaliteit
verbeteren
Waterstabilisatie bij algengroei:
• Herstel van de mineralenbalans en stabilisatie
van de pH-waarde è OptiPond
• Gerichte zuivering van leiding- of bronwater
voor de vijver è Safe&Care
• Concurrentie om voedingsstoffen è BioKick Care
• In geval van vijverslib è SediFree
• Bij zuurstofgebrek of ter ondersteuning
van de vijverbiologie è OxyPlus

Voedingsstoffen
binden
Binding van voedingsstoffen bij algengroei:
• Verwijderen van fosfaten è PhosLess
• Verwijderen van ammonium, nitriet
en nitraat è PondLith
• Verlagen te hoge waterhardheid en
te hoge pH-waarde è AquaHumin
• Nieuw: effectieve preventie tegen algen
voor zwem- en natuurlijke vijvers met de
è PhosLess Flow patronen

Algen bestrijden /
voorkomen
Algenbestrijding:
• Bij groen water (zweefalgen)
è AlGo Greenaway*
• Bij draadalgen of andere algen
è AlGo Universal*
• In geval van gelokaliseerde draadalgen
è AlGo Direct*
• Ter voorkoming van algengroei
è AlGo Bio Protect
*Biocideproducten voorzichtig gebruiken. Lees voor
gebruik altijd het etiket en de productinformatie!

Het A-B-C concept: Met het 3-stappenplan naar een algenvrije vijver
Algen komen meestal voort uit een voedings
stofoverschot en slechtere waterkwaliteit.

Met het A-B-C concept worden algen duurzaam bestreden, waarbij eerst de oorzaken uitgeschakeld worden =
uw betrouwbare weg naar een continu schone vijver.

*Biocideproducten voorzichtig gebruiken. Vóór het gebruik steeds het etiket en de productinformatie lezen!
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AquaActiv Starterbacteriën

Onderhoudsmiddelen voor de vijver

Waterkwaliteit verbeteren
• Starterbacteriën
Ze zorgen in filter en vijver voor de beslissende kick, die levensnoodzakelijk is voor het biologische evenwicht van het water.
De OASE testsets verschaffen u steeds een duidelijk beeld over
uw waterkwaliteit. Problemen kunnen zo vroegtijdig opgespoord
en verholpen worden, vooraleer vissen of planten er schade van
ondervinden.

Quicksticks 6 in 1
Artikelnr. 50570, AVP / ST 15,95 €

Verpakkingsgrootte:
100 ml | 200 ml | 2 l

Verpakkingsgrootte:
450 ml + 50 ml

BioKick

BioKick fresh

• Brengt

de biologie in de filter in de lente
of bij een hernieuwde start tot leven
• Het giftige nitriet, ammonium en
ammoniak wordt meteen verwijderd
• Ook aan te raden als nabehandeling,
nadat een deel van het water ververst
of de filter gereinigd werd
• Hoeft niet nagedoseerd te worden
• Bijzonder gemakkelijk toe te passen
• Vrij van pathogene (ziekteverwekkende)
kiemen
• Meer dan 10 miljoen actieve micro-
organismen / ml*
• Ideaal voor natuurlijke tuinvijvers

Net als BioKick, echter:
• Combinatie van droge culturen en
een voedingsoplossing
• Inhoud: 450 ml voedingsoplossing
+ 50 ml bacteriënconcentraat
• Lang houdbaar en bovendien zeer actief
• Nu al na 20 minuten startklaar
• Ideaal voor de activering van
filterinstallaties, vooral bij een visbestand
• Meer dan 1 miljard actieve
micro-organismen / ml oplossing*
• Ideaal voor vijvers met een gemiddeld 
visbestand

Starterbacteriën

Vijvers tot max.
Basisprijs €
AVP / ST €
Artikelnr.

Starterbacteriën

5,00
(100 ml) 8,95
(100 ml) 8,95
51277
(m³)

Filterstarters
vergeleken

10,00
(100 ml) 7,48
(200 ml) 14,95
50295
(m³)

BioKick
Aantal bacteriën

(Op het moment van het vullen)

Ideaal voor
Filtercapaciteit binnen
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Vijvers tot max. (m³) 10,00
Basisprijs €
(1 l) 39,90
AVP / ST €
(450 ml) 19,95
Artikelnr.
50562

100,00
(1 l) 39,98
(2 l) 79,95
50939

(m³)

1x

10 7/ml

BioKick fresh
1x

BioKick Premium

10 9/ml

5 x 10 10/ml

Natuurlijke vijvers

Visvijvers

Koivijvers

Enkele weken

1 – 2 weken

enkele dagen

Verpakkingsgrootte:
4 x 20 ml

BioKick premium

Krachtige bacteriën voor vijverfilters
Net als BioKick, echter:
• Vloeibaar preparaat met hoog geconcentreerde,
autotrofe bacteriënstammen en enzymen
• Bevat natuurlijke ammonium oxiderende (AOB)
en nitriet oxiderende (NOB) bacteriën.
• Verpakt in medische ampullen. Daardoor
ondanks de enorm hoge bacteriedichtheid
ongekoeld 36 maanden houdbaar
• Een ampul is voldoende voor 10000 liter vijverwater. Een hogere dosering versnelt de filterwerking
• Meer dan 50 miljard actieve micro-organismen/ml*
• Dit komt overeen met 1 biljoen b
 acteriën per ampul*
• Inclusief Ampullenopener
• Ideaal voor sterk belaste vijvers, vooral met
koibestand
Vijvers tot max. (m³) 40,00
Basisprijs €
(100 ml) 37,44
AVP / ST € (4 x 20 ml) 29,95
Artikelnr.
51280
*Op het moment van het vullen

Onderhoudsmiddelen voor de vijver

Waterkwaliteit verbeteren
• Waterbehandeling
Voor de professionele behandeling van verschillende waterkwaliteiten, geheel afgestemd op de noden van uw vijver of waterbassin.

Tip!

Met de nieuwe ontchloorder
kan chloor vervuild leidingwater
betrouwbaar ontgiften. Ideaal voor het vullen
van vijvers en aquaria.

SediFree

OxyPlus

• Omzetten van organisch slib door 
speciale, krachtige bacteriën
• Behoedzame reiniging zonder water
te verversen, uit te graven enz.
• Gerichte preventie van dichtslibben,
langdurige vertroebeling, algenbanken
• Granulaat met actieve zuurstof zinkt in
het slib en oxideert het. Vervolgens
snelle afbraak van het slib

• Verhoogt het zuurstofaandeel in
het vijverwater
• Voorkomt zo de gevaarlijke
vorming van rottingsgas
• Ondersteunt de biologische, zelfreinigende kracht van het water
• Ideaal bij zuurstofgebrek bv. bij
sterke algenbloei

Problemen oplossen

Werkzaam tegen vijverslib

Vijvers tot max.
Basisprijs €
AVP / ST €
Artikelnr.

10,00
(1 l) 29,90
(500 ml) 14,95
50560
(m³)

OptiPond

100,00
(1 l) 15,99
(5 l) 79,95
50561

(m³)

De basis voor waterstabilisatie
• Zuivert zacht bron- of regenwater
• Vergroot de carbonaathardheid en de totale
hardheid in verbruikt vijverwater
• Stabiliseert de belangrijkste parameters
• Bindt ammonium & ammoniak
• Voorkomt gevaarlijke daling van de pH-waarde
• Bevat levensbelangrijke mineralen en spoorelementen
• Ideaal na sterke regenval
Vijvers tot max.
Basisprijs €
AVP / ST €
Artikelnr.

(m³)

5,00

(1 l) 29,90

(500 ml) 14,95

50557

(m³)

50,00

(1 l) 15,99

(5 l) 79,95

50558

Waterkwaliteit verbeteren

Artikelnr. 48790
AVP/ST 99,95 €

Verhoogt het zuurstofgehalte

Vijvers tot max.
Basisprijs €
AVP / ST €
Artikelnr.

(m³)

10,00

(1 l) 29,90

(500 ml) 14,95

50559

Safe & Care

Waterzuivering met
slijmvliesbescherming

• Zuivert leidingwater op een visen biotoopgerichte manier
• Bindt chloor en giftige zware
metalen meteen
• Bio-beschermingscolloïde
beschermen het slijmvlies tegen
verwondingen en infecties
• Ideaal na het gebruik van medicijnen
Vijvers tot max.
Basisprijs €
AVP / ST €
Artikelnr.

(m³)

10,00

(1 l) 29,90

(500 ml) 14,95

50563

BioKick Care

Biologisch vijveronderhoud
•
•
•
•
•
•
•
•

Activeert het vijverwater door belangrijke bacteriënstammen
Bevordert het biologische evenwicht
Ondersteunt de afbraak van ammonium, nitriet of nitraat
Zorgt voor duurzaam helder, gezond water
Verwijdert afzettingen van afgestorven organisch materiaal
Bevat melkzuurbacteriën
Reduceert het reinigen van filterinstallaties
Door natuurlijke mineralen bevorderlijk voor
de kleurenpracht van de kois

Vijvers tot max.
Basisprijs €
AVP / ST €
Artikelnr.

(m³)

10,00

(1 l) 79,80

(500 ml) 19,95

51283

(m³)

50,00

(1 l) 44,98

(2 l) 89,95

51288
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Voedingsstoffen binden

Onderhoudsmiddelen voor de vijver

B

Voedingsstoffen binden
• Toxines en verontreinigende stoffen binden
• Voorkomen van algenbloei
• Fosfaat binden
Uiterst effectief tegen overtollige voedingsen verontreinigende
stoffen, evenals andere ongewenste residuen.

Perfecte fosfaatbinding met de
PhosLess Flow
patronen

PondLith

Natuurlijke verwijdering
van voedingsstoffen
• Natuurproduct op basis van zeolith
• Bijzonder sterk filtermateriaal
• Voor de afbraak van ammonium, nitriet en nitraat
• Korrelgrootte 5 – 10 mm
• Neemt de voedingsbasis van groene algen weg
• Werkt ca. 125 dagen lang
• Incl. handige zak voor filtermedia
• Per m³ vijvervolume 1 kg (zonder visbestand),
2 kg (met visbestand) of 3 kg (bij koivijvers)
Vijvers tot max.
Basisprijs €
AVP / ST €
Artikelnr.

2,50
(1 kg) 4,78
(2,5 kg) 11,95
54049
(m³)

PhosLess Direct

Bescherming tegen algenplagen
• Bindt overtollige fosfaten en vermindert de
algengroei daardoor op een natuurlijke manier
• Bindt zwavelwaterstoffen die rottingsgeur
kunnen veroorzaken
• Gewoon over de vijver te verstrooien, dus
bijzonder eenvoudig te gebruiken
• 500 ml bindt tot 110 g fosfaat!
Vijvers tot max.
Basisprijs €
AVP / ST €
Artikelnr.
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10,00
(1 l) 39,90
(500 ml) 19,95
51284
(m³)

100,00
(1 l) 19,99
(5 l) 99,95
51287

(m³)

PhosLess Flow* 3000

AquaHumin

Biologische bescherming tegen algen
• Speciale turf voor de tuinvijver
• Vrij van chemische additieven, nematoden, pathogene
kiemen en van stoffen die toxisch zijn voor planten
• Gehalte van 30 – 45% huminezuur
• Onthardt het water en verlaagt de pH-waarde
• Brengt het biologisch evenwicht tot stand
• Voorkomt overmatige algengroei
• Levering in een praktische netzak
Vijvers tot max.
Basisprijs €
AVP / ST €
Artikelnr.

(m³)

10,00

(1 l) 1,50

• De ideale start bij fosfaatwaarden > 0,2mg/l.
• Bindcapaciteit: tot 90g PO4
• Bereid de vijver voor op het gebruik van
PhosLess PowerFlow
AVP / ST €
Artikelnr.

169,95
48792

PhosLess Power*
Flow 3000
Zeer reactief adsorbens

(10 l) 14,95

53759

PhosLess

Effectieve bescherming tegen algen
• Bindt overtollige fosfaten en vermindert de
algengroei daardoor op een natuurlijke manier
• Bijzonder effectief door de 2-componenten
technologie in het wisselsysteem
• Zorgt er bovendien voor dat zware metalen
zoals koper, lood en zink gebonden worden
• Te gebruiken in de filters BioTec 18 / 36 en
in bewegend water
• Afmetingen per kolom 310 x 86 mm
• Is ook als handig navulsysteem verkrijgbaar
Vijvers tot max.
(m³) 40,00
Basisprijs €
(1 l) 17,98
(2 zakken á 1 l) 35,95
UVP / ST €
Artikelnr.
36981

Verwijderen van fosfaten

(m³)

40,00
14,98
29,95
57477 (Navulpak)

• Verlaagt het fosfaatgehalte tot ver
onder de basisbehoefte van algen
• Aanbevolen voor langdurig gebruik
vanaf waarden <0,2 mg/l PO4
• Bindcapaciteit: tot 150 g PO4
• Bij zwemvijvers tot 75 m³ meestal
voldoende voor een zwemseizoen
AVP / ST €
Artikelnr.

599,95
48791

Secure Flow 3000
Voorfilter voor PhosLess Flow

• Met eenvoudig schoon te spoelen glasparels
• Noodzakelijk indien er geen voorgefilterd
water beschikbaar is
AVP / ST €
Artikelnr.

149,95
48793

• Algen vernietigen
• Biologische algenpreventie
Bij uitblijvend succes van
stappen A en B.

r
paa !
Bes 9,– €
9
tot

Aanbeveling
Veel AquaActiv producten zijn ook in
bijzonder attractieve
grote verpakkingen
verkrijgbaar. Zo bespaart u tot 99,– €
vergeleken met een
aparte aankoop!

AlGo Direct*

• Maakt groen, troebel water snel weer helder
• Werkt tegen fijne, niet-filterbare verontreinigingen
• Helpt bij het verwijderen van fosfaten en verbindingen van zware metalen

• Speciaal voor de plaatselijke en snelle
behandeling van draadalgen, zoals bv.
in beeklopen
• Werkt door direct contact
• Inclusief pH- /  KH sneltest
• Werkzame stof valt in korte tijd uiteen
in zuurstof en water, daarom is gebruik
in zwemvijvers mogelijk
• Het product is als »Schadelijk voor de
gezondheid« gekentekend!

Zorgt voor kristalhelder water

(m³) 10,00

(m³) 100,00

(500 ml) 12,95

(5 l) 69,95

(1 l) 25,98

50552

(1 l) 14,00

50555

Snel werkzaam tegen draadalgen

Vijvers tot max. (m³) 10,00
Basisprijs €
(1 l) 31,90
AVP / ST €
(500 ml) 15,95
Artikelnr.
50546

AlGo Universal*

Effectieve algenverwijderaar
• Werkt veilig tegen de meest voorkomende
soorten algen, zoals draad-, zweef- en smeeralgen
• Vertraagt de fotosynthese van de algen,
waardoor deze verhongeren
• Bij deskundig gebruik goed verdraaglijk voor
planten en dieren
• Voorkomt verdere algengroei
Vijvers tot max. (m³) 10,00
Basisprijs €
(1 l) 39,90
AVP / ST € (500 ml) 19,95
Artikelnr.
50542

(m³) 100,00
(1 l) 19,99

(5 l) 99,95

50545

Advies: AlGo Universal en AlGo Direct

Zweefalgen

Advies: AlGo Universal

Pond Clear*

Vijvers tot max.
Basisprijs €
AVP / ST €
Artikelnr.

Onderhoudsmiddelen voor de vijver

Algen verwijderen / voorkomen

Algen bestrijden / voorkomen

C

Veel voorkomende algensoorten
in de tuinvijver:
Draadalgen

Roodalgen

Advies: AlGo Universal

Diatomeeën

(m³) 100,00

(1 l) 15,99

(5 l) 79,95

50549

AlGo Bio Protect

Langdurige bescherming tegen algen
• Vertraagt de algengroei op een fysieke
manier door het zonnebril-effect
• Bevat een huminezuur-complex uit 
natuurlijke grondstoffen
• Vrij van Biocide additieven
• Verleent een nauwelijks waarneembare
barnsteenkleur aan het vijverwater; daardoor
wordt de levensbelangrijke voorziening van
UV-licht voor de planten duidelijk verminderd
• Beschermt tegen overmatige algengroei
Vijvers tot max.
Basisprijs €
AVP / ST €
Artikelnr.

Advies: AlGo Universal en AlGo Direct

Blauwalgen

(m³) 10,00

(1 l) 29,90

(500 ml) 14,95

51279

*Biocideproducten voorzichtig gebruiken. Vóór het gebruik steeds het etiket en de productinformatie lezen!

Advies: AlGo Direct + uitgebreide vijverhygiëne
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Onderhoudsmiddelen voor de vijver

D

Desinfektion
Desinfecteren / Reinigingsmiddelen
• Zierbrunnenklärer
Heldere fontein
• RIdeaal
einiger
voor
für grote
Groß-vijvers
und en zwemvijvers
Schwimmteiche
Effectief
in geval van waterbassins zonder levende wezens.

Desinfecteren

Effektiv für Wasserbecken ohne Lebewesen.

AlGo Fountain*
Bescherming tegen algen
voor fonteinen

• Snelle hulp tegen algen en nare geurtjes
in sierfonteinen, decoratieve bassins en
fonteinen
• Houdt het water permanent vers en helder
• Werkt ook tegen de vorming van een
plakkerige biofilm
• Voorkomt kalkafzettingen
• Tast materialen en onderdelen niet aan
• Tegen bacteriën en schimmelvorming
• Langdurige werking
• Niet geschikt voor biotopen met dieren
en planten
• Grote verpakking: 5 l concentraat voor
bassins tot 10000 l
Vijvers tot max.
Basisprijs €
AVP / ST €
Artikelnr.

0,20
(1 l) 19,90
(500 ml) 9,95
51278
(m³)

10,00
(1 l) 15,99
(5 l) 79,95
40234
(m³)

OxyPool*

Vijverbescherming zonder chloor
• Efficiënte waterreiniger met de werkzame
stof waterstofperoxide en zilverionen
• Verwijdert algen op betrouwbare wijze en
gaat bacteriën en schimmelvorming tegen
• Geschikt voor siervijvers, zwemvijvers
en fonteinen
• Bladeren, slib, algen en kalkafzettingen
worden naar het oppervlak getransporteerd
en kunnen verwijderd worden
• Biologisch afbreekbaar en zonder chlooren alcoholtoevoegingen
• Kleur- en reukloos
Vijvers tot max.
Basisprijs €
AVP / ST €
Artikelnr.

100,00
(1 l) 7,00
(20 l) 139,95
51062

(m³)

*Biocideproducten voorzichtig gebruiken. Vóór het gebruik steeds het etiket en de productinformatie lezen!
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PumpClean

Vijvertechniek spelenderwijs
reinigen
• Effectieve pomp reiniger voor het
reinigen van vijverpompen
• Verwijdert kalk en andere
afzettingen betrouwbaar
• Vrij van chloor en azijn
• Ook ideaal voor het reinigen van
UVC-kwartsglas en ProfiClear 
Premium zeven
• Eenvoudig te gebruiken – met
9,5 l water mengen levert 10 l
ontkalkingsoplossing op
• Biologisch afbreekbaar
• Kleur- en reukloos
Basisprijs €
AVP / ST €
Artikelnr.

(1 l) 29,90

(500 ml) 14,95

40242

Onderhoudsmiddelen voor de vijver

Vijveronderhoud met AquaActiv
Voor ieder jaargetijde het passende product

Zomer

Herfst

*

Winter

*

*

Lente

Water reinigen, vijverbiologie
activeren en voedingsstoffen
binden bij de seizoensstart

Zomer

Zomertijd is algentijd

• Algen effectief bestrijden in
3 fasen – met het AquaActiv
A-B-C anti-algen programma
• OptiPond basisonderhoud voor
• Met AlGo BioProtect of Aqua
optimale waterwaarden
Humin algengroei
• BioKick Starter culturen brengen
tegengaan
de filterbiologie aan de gang
• OptiPond brengt de
• Pondlith zeoliet vermindert ammonium of nitriet tijdens
mineralenhuishouding
de opstartfase
in evenwicht en ver• QuickSticks en de
hindert zo gevaarlijke
wateranalyse set
pH-waarde schomcontroleren de waterwaarden
melingen
• PhosLess reduceert fosfaten en
• Safe & Care bereidt
helpt draadalgen te voorkomen
leidingwater voor voor
• SediFree vermindert afzettingen op
de vijver
de bodem – ideaal in combinatie met • OxyPlus bestrijdt
de PondoVac is het OptiPond basisonzuurstoftekort
derhoud voor optimale waterwaarden
door algenbloei bij
• BioKick Starter culturen brengen de
warme temperafilterbiologie aan de gang
turen
• Pondlith zeoliet vermindert ammonium of nitriet tijdens de opstartfase
• QuickSticks en de wateranalyse set
controleren de waterwaarden
• PhosLess reduceert fosfaten en helpt
draadalgen te voorkomen

Herfst

Winter

• Afgestorven plantenresten en
molm of slib d.m.v. de PondoVac
opzuigen
• SediFree helpt bij slibreductie
• BioKick verbetert de waterwaarden
• OptiPond verhindert pH-waarde
schommelingen

• PumpClean reinigt en verzorgt
de vijvertechniek
• PhossLess filterzuilen voorkomen draadalgen
in het nieuwe
seizoen
• QuickSticks en de
wateranalyse set
controleren de
waterwaarden,
vooral wanneer
de vissen doorheen de winter
gevoerd worden

Grote schoonmaak voor de
winter

Rustperiode voor de vijver
en zijn bewoners

*Biocideproducten voorzichtig gebruiken.
Vóór het gebruik steeds het etiket en
de productinformatie lezen!
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Met OASE door het vijverseizoen

Lente

Verlichting & stroom

Verlichting en stroom:
fascinerend licht en modernste techniek
In de drukte van alledag verheugt elke tuinbezitter
zich op de rustige avonduren waarvan hij buiten,
alleen of met vrienden, heel ontspannen kan genieten. De flexibele, zuinige verlichtingssets van OASE
zorgen voor sfeer. Wie aan de late uren in de tuin nog
een heel bijzondere fascinatie wil verlenen, heeft met
OASE veel verschillende mogelijkheden. Met geraffi66

neerd aangebrachte spots uit de OASE LunAqua serie
kunt u bomen en struiken in het juiste licht plaatsen
of een waterpartij laten stralen. De eveneens zeer
compacte schijnwerper LunAqua Power LED behoort
tot de schijnwerpers met de hoogste lichtopbrengst
in ons assortiment vijververlichting. De krachtige
lichtstralen en het compacte model bieden vele moge-

Verlichting & Stroom
LunAqua Power LED XL (pagina 74)
De nieuwe kracht voor natuurlijk licht
Verlichting & stroom

• Perfecte

verlichting voor elke situatie dankzij
2 verschillende kleurtemperaturen en 4
selecteerbare uitstralingshoeken!
• F lexibel uitbreidbaar systeem dat geschikt
is om zowel boven als onder water te
monteren: de gebruiker beslist!
•	Duurzaam veilig onderwatergebruik dankzij
robuuste onderwater-verbindingstechniek
en 24V-DC-laagspanning

InScenio FM-Master WLAN (pagina 76)
Revolutionair stroombeheer: altijd
en overal – met het grootste gemak
• D
 e revolutie in de regeling van apparaten
in de tuin via WLAN m.b.v. tablet of smartphone
• Aansluitmogelijkheid voor eindapparaten die via
EGC regelbaar zijn (bijv. AquaMax Eco Expert)
•	Met radiografische bediening voor max.
10 op afstand bedienbare OASE-apparaten

lijkheden voor flexibele vormgeving van de tuinvijver.
Voor een revolutie in de regeling van apparaten in
de tuin zorgt de FM-Master WLAN. Deze aansluiting
is gebaseerd op het flexibele concept van InSceniostroombeheer en is via smartphone of tablet regelbaar
– vanuit de tuinstoel.
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Verlichting & stroom
Verlichting

LunAqua Classic LED
Warm wit

LunAqua Mini LED warm

LunAqua Mini LED

Warm wit

Neutraal wit

LunAqua Maxi LED
Warm wit

Lichtontwerp:
Tips voor de optimale uitlichting van uw tuin
Het lichtontwerp in de eigen tuin draait om de juiste
planning. Voor vijverbezitters biedt OASE tal van
mogelijkheden, om hun tuin een bijzondere charme
te geven met goed geplaatste lichteffecten. Het voordeel van het verlichtingsprogramma van OASE: De installatie is heel eenvoudig, het effect is overweldigend.
Wij helpen u graag bij de keuze van de juiste spot uit
de OASE LunAqua-serie die uw tuin optimaal u
 itlicht.
In deze fotoserie ziet u alle modellen in werking. Het
bijzondere van deze afbeeldingen: Om het lichteffect
van de verschillende schijnwerpers te kunnen beoordelen, zijn deze allemaal in een identiek perspectief
68

opgesteld – met telkens 70 cm afstand tot de muur.
Vergelijk en kies de lampen waarmee u uw vijver kunt
omtoveren tot een magisch verlichte oase van rust.

Tip!

Voldoende stroombronnen op de juiste plaats
in de tuin maken de installatie van licht veel
makkelijker. Heel praktisch zijn hierbij de op afstand
bedienbare FM-Master (pag. 76). Hiermee kunt u de verlichting heel gemakkelijk vanaf het terras bedienen.
De revolutionaire FM Master WLAN maakt comfortabele
bediening mogelijk via smartphone of tablet. Probeer het!

Verlichting & stroom
Warm wit

LunAqua Power LED W
Warm wit

Verlichting

LunAqua 3 LED

LunAqua Power LED XL
Warm wit

Lichtopbrengst van LED-lampen vergelijken *1

Watt is niet
hetzelfde als vermogen
De meeste mensen hebben uit ervaring een bepaalde voorstelling van de
lichtopbrengst van een gloeilamp van
25 W. Bij de nieuwe energiezuinige
LED-lampen ontbreekt deze relatie
tussen verbruik en lichtopbrengst.
Om de lichtopbrengst van verschillende
lampen te kunnen vergelijken is de lichtstroom (in lumen) een belangrijke maat.
Voorbeeld: De lichtopbrengst van onze
lamp LunAqua Power LED komt overeen
met 580 lumen, ongeveer een gloeilamp
van 50 W. Voor deze lichtopbrengst is
slechts 5,8 W nodig. Zie de grafiek links
om meer lampen te vergelijken.

ï

*1

Verdere opmerkingen over energieklassen op 96
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LED-schijnwerpers

Verlichting & stroom

LunAqua Terra LED
Warm licht in de bodem geplaatst - als complete inbouwset
•	Extreem energiezuinig met slechts 0,25 W per lamp
• Warm witte LED-lamp, uiterst energie-efficiënt en
een lange levensduur
• Verwerking van glanzend, hoogwaardig RVSmateriaal
•	Bijzonder eenvoudig in te bouwen dankzij de RVSclip ter bevestiging in de 40 mm booropening
• Geschikt voor gebruik boven en onder water
• Eenvoudig uit te breiden met LunAqua Terra
LED Solo (levering zonder voedingseenheid)
•	Verlengkabel van 10 m als toebehoren verkrijgbaar
en geschikt voor lamp en 6-voudige verbinding
(max. 2 x per streng)

LunAqua LunAqua LunAqua LunAqua
Terra LED
Terra LED Terra LED Terra LED Verleng
Set 6
Set 3
Solo
kabel
Afmetingen (Ø x H)

mm

Nominale spanning (primair, secundair)
Vermogensopname lamp

W

Lengte stroomkabel

m

Garantie*P. 97

45 x 15

12 V / AC

230 V / 50 Hz, 12 V / AC
0,25

10,00

jaar

AVP / ST

€

Artikelnr.

2
369,95

219,95

72,95

17,95

50729

51043

51056

51057

LunaLed
Stralende LED-verlichting
voor bronstenen
•
•
•
•

Met 6 resp. 9 koud witte lichtdioden
Diameter 30 mm resp. 50 mm
Geschikt voor gebruik boven en onder water
Hoogwaardige roestvrijstalen kap, waarmee het
waterdoorstroomvolume geregeld kan worden
• Lamp geschikt voor gebruik onder water dankzij de
beschermingsklasse IP68
• Uitstralingshoek van de LED: 72°
• Incl. laagvolt-stekkertrafo
•	Eenvoudig te installeren door de innovatieve
slangverbinding
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LunaLed 6s
Afmetingen (Ø x H)

mm

Nominale spanning (primair, secundair)

LunaLed 9s

30 x 70

50 x 70

230 V / 50 Hz, 12 V / DC

Vermogensopname lamp

W

<1

Lengte stroomkabel

m

10,00

Garantie*P. 97

jaar

Aansluitingen ingang
AVP / ST
Artikelnr.

€

2
¾" / 19 mm

1" / 25 mm

51,95

64,95

50114

50115

LunAqua Classic LED

LunAqua Classic
LED Set 1
Afmetingen (Ø x H)

mm

Nominale spanning (primair, secundair)
Vermogensopname lamp

LunAqua Classic
LED Set 3

75 x 114
230 V / 50 Hz, 12 V / AC

W

LED-schijnwerpers

•	LED-onderwaterschijnwerper voor aangenaam
warm witte lichtaccenten
•	Geschikt voor gebruik boven en onder water
•	Lamp geschikt voor constant gebruik onder
water dankzij de beschermingsklasse IP 68
(verbinding IP 44)
•	Bijzonder energie-efficiënt met slechts 1,3 Watt
vermogensopname
•	Verstelbare kop voor een flexibele uitrichting
van de stralingshoek

Verlichting & stroom

Polyvalent - boven
en onder water

1,3
A++

Energie-efficiëntieklasse lamp*1
Lichtstroom

lm

Garantie*P. 97

jaar

AVP / ST

€

Artikelnr.

120
2
54,95

109,95

50527

50530

LunAqua 3 LED
De klassieker met LED-licht voor
nog meer lichtopbrengst
•	Power LED onderwaterschijnwerper voor
aangenaam warm witte lichtaccenten
•	Hoge energie-efficiëntie bij een vermogensopname van 3 Watt
• Uitstralingshoek van 30° voor een brede belichting
van planten en andere highlights
•	Lamp geschikt voor constant gebruik onder water
dankzij de beschermingsklasse IP 68 (verbinding IP 44)
•	Geschikt voor gebruik boven en onder water
• Eenvoudig en snel te installeren dankzij Plug‘n‘Play
• Bij de levering inbegrepen: 1 resp. 3 schijnwerpers,
12 V-trafo, rubberen slangleiding, 1 resp. 3 grondpennen
*1 Verdere opmerkingen over energieklassen op 96

LunAqua 3 LED
Set 1
Afmetingen (Ø x H)

mm

Nominale spanning (primair, secundair)
Vermogensopname lamp

W

3
A+

Lichtstroom

lm

Garantie*P. 97

jaar

Artikelnr.

75 x 140
230 V / 50 Hz, 12 V / AC

Energie-efficiëntieklasse lamp*1

AVP / ST

LunAqua 3 LED
Set 3

€

220
2
74,95

189,95

57034

57035
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LED-schijnwerpers

Verlichting & stroom

LunAqua Mini LED
Compact en fraai: voor
accenten in tuin en vijver
•	1 W Power-LED, verkrijgbaar in neutraal en warm wit
•	Geschikt voor gebruik boven en onder water
•	Lamp geschikt voor constant gebruik onder water
dankzij de beschermingsklasse IP 68 (verbinding IP 44)
•	Dankzij zijn geringe afmetingen gemakkelijk in de
vormgeving van de tuin en de vijver te integreren
•	Serieschakeling van 3 stuks, incl. 12 V-veiligheidstrafo
•	Ideaal voor de verlichting van fonteinen, vijvers,
vijverlandschappen en van de tuin en het terras
•	Hoogwaardige roestvrijstalen details
•	Verstelbare kop voor een flexibele uitrichting

LunAqua
Mini LED warm
Afmetingen (Ø x H)

mm

Nominale spanning (primair, secundair)
Vermogensopname lamp

75 x 110
220 - 240 V / 50/60 Hz, 0 - 12 V / 350 mA / DC

W

<1
A++

Energie-efficiëntieklasse lamp*1
Lichtstroom
Garantie (+ aanvraaggarantie)*P. 97
AVP / ST

lm

70

jaar

3+2

€

139,95
50513

Artikelnr.

LunAqua Maxi LED
RVS-design en flexibele
functionaliteit
•	Warm witte 3 W power-LED in een set van 1 of 3 stuks
•	Geschikt voor gebruik boven en onder water
•	Lamp geschikt voor constant gebruik onder water
dankzij de beschermingsklasse IP 68 (verbinding IP 44)
•	Elke set kan worden uitgebreid met LunAqua Maxi
LED Solo (levering zonder 12 V-veiligheidstrafo)
•	Incl. vervangbare optiek voor een uitstralingshoek van
10° of 30°
•	Wandmontage en bodeminbouw mogelijk
•	Incl. grondpen en gereedschap voor wandmontage
•	Sterschakeling, 12 V-veiligheidstrafo en rubberen
slangleiding
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LunAqua
Maxi LED
Set 1
Afmetingen (Ø x H)

mm

Nominale spanning (primair, secundair)
Vermogensopname lamp
Lichtstroom
AVP / ST
Artikelnr.

LunAqua
Maxi LED
Solo

52 x 117
220 - 240 V / 50/60 Hz, 0 - 12 V / 700 mA / DC 0 - 12 V / 700 mA / DC

W

3
A++

Energie-efficiëntieklasse lamp*1
Garantie (+ aanvraaggarantie)*P. 97

LunAqua
Maxi LED
Set 3

lm

180

jaar

3+2

€

159,95

299,95

129,95

50507

50508

50509

*1 Verdere opmerkingen over energieklassen op 96

LunAqua
Power LED

• Kleine, compacte schijnwerper met robuuste onderwaterverbindingstechniek
• Veel licht en toch een lager stroomverbruik: één van
de lichtste LED-schijnwerpers in ons assortiment
vijververlichting
• Met een verbruik van slechts 5,8 W en evenveel
lichtopbrengst als een gloeilamp van 50 W
•	Bij de levering inbegrepen: 1 resp. 3 lampen met elk
5 m kabel, LED-driver met aansluiting voor 4 lampen
en 1 resp. 3 grondpennen
• Eenvoudig uit te breiden tot 4 lampen per set met
apart verkrijgbare LunAqua Power LED W

Verlichting & stroom

Klein en compact met
grote lichtsterkte
LunAqua
LunAqua
LunAqua
LunAqua
Power LED Power LED Power LED Power LED
Kabel 10,0 m
Set 1
Set 3
W
mm
80 x 117
0-24 V / 350 mA /
Nominale spanning (primair, secundair) 230 V / 50 Hz , 0 – 24 V / 350 mA / DC 0 – 24 V / 350 mA / DC DC
/ 700 mA / DC
Vermogensopname lamp
W
5,8
Energie-efficiëntieklasse lamp*1
Lichtstroom
Garantie*P. 97 (+ aanvraaggarantie)
AVP / ST

lm
jaar
€

Artikelnr.

A++

-

580

-

LED-schijnwerpers

Afmetingen (Ø x H)

2+1
269,95

499,95

129,95

49,95

42633

42634

42635

42636

Profi Lux Garden
LED RGB

Simpel en zuinig:
Ontwerp met de app een
veelkleurige zee aan LED-licht
•	Compact & slim: robuuste IP 68 schijnwerper met
gepatenteerde OASE-onderwaterverbindingstechniek
• Schijnwerper, controller en kabel voor langdurig
gebruik tot 4 m onder water (beschermingsklasse
IP 68, onderwatergebruik van de controller volgens
richtlijnen niet mogelijk in zwemvijvers
• Flexibel uit te breiden tot 4 lampen per controller
•	Bij de levering inbegrepen: 1 schijnwerper met 5 m
kabel en 1 grondpe
•	Extra benodigd toebehoren: ProfiLux Garden LED
Controller, EGC-verbindingskabel, InScenio FM-Master
WLAN EGC
•	7,5 m verlengkabel verkrijgbaar als toebehoren
(max. 1 x per streng en lamp)

ProfiLux
Garden
LED RGB*
Afmetingen (Ø x H)

mm

Nominale spanning (primair, secundair)
Vermogensopname lamp

W

Energie-efficiëntieklasse lamp *1
Lichtstroom
Garantie (+ aanvraaggarantie) *P. 97
AVP / ST
Artikelnr.

* Leverbaar vanaf maart 2017 *1 Verdere opmerkingen over energieklassen op 96

lm

ProfiLux
Garden
LED Controller*

80 x 117

210 x 109 x 69

-

24 V / DC 230 V / 50 Hz, 24 V / DC

24 V / DC

6

30

-

A

-

-

213

-

-

jaar
€

ProfiLux
Garden LED
Kabel 7,5 m*

2+1
149,95

249,95

74,95

42638

42639

42640
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LED-schijnwerpers

Verlichting & stroom

LunAqua Power
LED XL
De nieuwe kracht voor
natuurlijk licht

• Schijnwerpers, drivers en kabels voor langdurig gebruik tot 4 m
onder water (beschermingsklasse IP68, gebruik onder water van
de drijver normgerelateerd niet mogelijk in zwemvijvers)
• Bij de levering inbegrepen: 1 schijnwerper met een kabel van 5
m, evenals 1 grondpen
• Extra benodigd toebehoren: LunAqua Power LED driver met
aansluiting voor maar liefst 4 schijnwerpers: 2 x LunAqua Power
LED XL of 1 x LunAqua Power LED XL en 2 x LunAqua Power LED
of 4 x LunAqua Power LED
• Leverbaar vanaf maart 2018

• Met 4 selecteerbare uitstralingshoeken (Narrow Spot, Spot,
Flood, Wide Flood) voor elke willekeurige gewenste verlichting
• Twee verschillende kleurtemperaturen voor extra vormgevingsmogelijkheden: 3.000 Kelvin laat bijvoorbeeld herfstkleuren of
bloeiende planten stralen, terwijl 4.000 Kelvin een krachtige
werking bij groene tinten heeft (heggen, riet, dennen enz.).
• LED-Power garandeert uitstekend beheer van de uitgestraalde
warmte en hoge kwaliteit voor meer dan 50.000 uur licht.
• Veilige aandrijving van schijnwerper met 24-V-DC-laagspanning,
ook in zwemvijvers

Afmetingen (L x B x H)

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

LunAqua
Power
LED XL
3000
Narrow
Spot

LunAqua
Power
LED XL
3000
Spot

LunAqua
Power
LED XL
3000
Flood

LunAqua
Power
LED XL
3000
Wide
Flood

LunAqua
Power
LED XL
4000
Narrow
Spot

LunAqua
Power
LED XL
4000
Spot

LunAqua
Power
LED XL
4000
Flood

LunAqua
Power
LED XL
4000
Wide
Flood

mm

145 x 160 x 182

Nominale spanning (primair, secundair)
Vermogensopname lamp

24 V DC

W

15

Energie-efficiëntieklasse lamp*1

A+

Beschermingsgraad
Kabellengte 24V-apparaat
Garantie (+ aanvraaggarantie)*P. 97

IP 68
m

5,00

jaar

2+1

Aansluitingen EGC

Nee

Soort licht

LED

Aantal afzonderlijke LED‘s

ST

Lichtstroom

lm

8

Lichtkleur
Kleurtemperatuur

K

Uitstralingshoek
AVP / ST
Artikelnr.

74

1250

1350

Warm wit

Warm wit

3000
10 graden

15 graden

4000
30 graden

44 graden

10 graden

15 graden

30 graden

44 graden

51970

51971

51969

51978

199,95

€
51968

57763

57762

57764

*1 Verdere opmerkingen over energieklassen op 96

OASE-EGC-techniek via app
Schematische weergave: InScenio EGC controller verbonden met router en EGC-compatibele OASE-eindapparaten

Stroommanagement

•	Innovatieve controller voor het verbinden van OASE-EGCapparaten, bedienbaar via WLAN d.m.v. tablet of smartphone (iOS of Android)
• Gewoon de app (via de App Store of Google Play) downloaden, EGC-apparaten verbinden en u kunt beginnen
• Tot maar liefst 10 EGC-compatibele OASE-eindapparaten
(pompen, filters, licht) kunnen worden verbonden, bediend en gecontroleerd
• Dankzij een spatwaterdichte behuizing het hele jaar door
gebruik buitenshuis
• Met flexibel bevestigingsmateriaal, op een grondpen of
ter bevestiging aan de muur (bij de levering inbegrepen)
•	Leverbaar vanaf het 2e kwartaal van 2018
InScenio EGC-Controller Cloud
• Wereldwijd bereikbaar via de gratis OASE-Cloud

Aanbeveling
De OASE InScenio app is geprogrammeerd voor
mobiele eindapparatuur vanaf iOS 7.x en Android
4.0.3. Zodra er interessante updates beschikbaar zijn,
verschijnt er informatie dat u de update gratis kunt
downloaden. Voor een zo goed mogelijke reikwijdte
van de WLAN-verbinding (2,4 GHz) van het apparaat
of de router, dient u voor een vrij zichtveld tussen de
smartphone/tablet en de EGC-controller te zorgen.
Grotere afstanden kunnen met behulp van in de
handel verkrijgbare repeaters worden overbrugd.

Afmetingen (L x B x H)

mm

Nominale spanning

NIEUW

NIEUW

InScenio EGC
Controller Home

InScenio EGC
Controller Cloud

100 x 80 x 40
230 V / 50 Hz

Vermogensopname lamp

W

4

Kabellengte

m

2,00

Garantie (+ aanvraaggarantie)*P. 97

jaar

WLAN-actieradius (2,4 GHz) max.

m

Aansluitingen EGC

Router

WLAN-hotspot
AVP / ST

2+1
80,00
Ja

Netwerkcompatibiliteit

Artikelnr.

Verlichting & stroom

InScenio EGC
Controller
Home / Cloud

Router / Cloud

Ja
€

199,95

249,95

55316

55317
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Verlichting & stroom

InScenio
FM-M aster WLAN
App in de tuin - eindelijk
regelt u uw techniek via
WLAN!
• Innovatief
	
highlight van het OASE InScenio
stroommanagement assortiment, regelbaar via
WLAN met tablet of smartphone (iOS of Android)
• Gewoon
	
de app (uit de AppleStore of via GooglePlay) downloaden en u kunt beginnen
•	Met 4 stekkerdozen: 3 zijn in- en uitschakelbaar,
1 is bovendien dimbaar
• Elke
	
stekkerdoos met geïntegreerde 24 uur tijdklok
regelbaar
• Met
	
extra DMX-RDM aansluiting voor de
verbinding met eindapparaten
• Er
	 kunnen tot 10 op afstand bedienbare OASE-apparaten geïntegreerd en via de app geregeld worden
• Het
	
hele jaar door te gebruiken - met spatwaterdichte stekkerdozen
• De
	 grondpen garandeert een veilige verankering
in de grond
InScenio FM-Master WLAN EGC
• Wereldwijd
	
bereikbaar via de gratis OASE-Cloud.
• Kan
	
gemakkelijk aan de nieuwe OASE-Cloud
worden gekoppeld. Zo kunnen de aangesloten
apparaten ook onderweg worden gecontroleerd
en aangestuurd.

WLAN-verbindingstechniek
Eindelijk kan de capaciteit van
uw tuinapparaten eenvoudig,
comfortabel en snel via smartphones of tablets afgelezen en
geregeld worden. En dat met
een reikwijdte van wel 80 m
(bij vrije signaaloverdracht).

InScenio
FM-Master
WLAN
Afmetingen (L x B x H)

mm

Nominale spanning
Max. belasting vermogen
Max. belasting stroom
Garantie (+ aanvraaggarantie) *P. 97

215 x 155 x 295
220 - 240 V / 50 Hz

W

3600

A

16,0

jaar

2+1

Radiografische actieradius (433 MHz) max.

m

80,00

WLAN-actieradius (2,4 GHz) max.

m

80,00

Aansluitingen EGC

Ja

Netwerkcompatibiliteit

Router

WLAN-hotspot
Tijdklok

Ja
3 x 220 - 240 V

Stekkerdozen dimbaar
AVP / ST
Artikelnr.

Router / Cloud

Ja

Stekkerdozen Aan/Uit max. 2000 W
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InScenio
FM-Master
WLAN EGC

1 x max. 40 - 320 W
€

399,95

499,95

40243 (NL)/40245 (B)

47035 (NL) / 47037 (B)

Flexibel & decoratief
stroommanagement
• Slim stroomaansluitsysteem voor de hele tuin
• Bijzonder eenvoudig en flexibel te installeren,
geheel zonder grondwerkzaamheden
• Uitbreiding achteraf altijd heel comfortabel
mogelijk
• Het hele jaar te gebruiken dankzij de stekkerdozen met spatbescherming en trekontlasting
• De grondpen garandeert een veilige
verankering in de grond

Zandsteenachtige
afdekking

Hoofdmodule

Afstandsbediening

Stroommanagement

Bescherming tegen
spatwater

Vanaf InScenio FM-Master 1
• Afstandsbediening van
de FM-Master voor een
ongestoorde draadloze
verbinding tot max. 80 m

InScenio
Dimmer
Afmetingen (L x B x H)

mm

InScenio
230

InScenio
FM-Master 1

80 x 60 x 130

Max. belasting vermogen
Garantie P. 97

W

300

A

1,3

16,0
2

-

4 x 230 V
-

Stekkerdozen dimbaar

* Max. 1 pompaansluiting

3600

jaar

Stekkerdozen Aan/Uit max. 2000 W
AVP / ST

InScenio
InScenio
FM-Master 3 FM-Profimaster

220 - 240 V / 50 Hz

Stekkerdozen permanent

Artikelnr.

InScenio
FM-Master 2
215 x 155 x 295

Nominale spanning
Max. belasting stroom

49,95

3

2 x 220 - 240 V
2 x 220 - 240 V

1 x max. 30 - 300 W
€

Verlichting & stroom

InScenio

1 x 220 - 240 V
3 x 220 - 240 V

59,95

2 x 220 - 240 V

1 x max. 40 - 320 W
149,95

169,95

1 x max. 1250 W*

199,95

319,95

51160 (NL) 55433 (NL)/55860 (B) 54978 (NL)/55856 (B) 36310 (NL)/55858 (B) 36311 (NL)/55859 (B)

56886 (NL)
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Vijverbouwmateriaal: U heeft de droom –
wij hebben alles wat u daarvoor nodig heeft!
Met ons omvangrijk assortiment aan vijverbouwproducten wordt de aanleg van uw vijver verrassend
eenvoudig. Door zijn uitgekiend assortiment is OASE
een perfecte partner voor de bouw van een vijver. Elk
soort vijver is een ware natuurbelevenis en zorgt voor
een heel bijzonder, individueel highlight in uw tuin. Van
heel kleine vijverbassins, grotere folievijvers met vissen,
tot grote zwemvijvers – OASE heeft voor elke vijver het
ideale bouwconcept met passend materiaal. Het voor78

deel van een vijverschaal is de eenvoudige inbouw met
geïntegreerde plantenzones, terwijl de zeer flexibele
OASE-vijverfolies AlfaFol uit PVC en OaseFol uit EPDM
uitstekend geschikt zijn voor individuele vijvergroottes
en -vormen. Gemakkelijk te verwerken zijn de kant-enklaar gesneden PVC-foliestukken, waarmee u nog sneller
de passende foliegrootte voor uw vijver vindt.
Op de hoogwaardige, geteste en duurzame kwaliteit van
onze vijverfolies kunt u voor 100 % vertrouwen – bij een

Vijverbouw & tuinaanleg

Vijverbouw & Tuinaanleg

Stap voor stap naar een eigen vijver (pagina 80)
Hier tonen we hoe.

Beschermdoeken & Folies (pagina 82)
Foliesoorten en
toepassingsgebieden
Of EPDM- of PVC-folie. OASE biedt een grote
keuze aan kwalitatieve vijverfolie aan.
Gebruik steeds voldoende beschermvlies als ondergrond,
om de folie tegen beschadigingen te beschermen.

Voorgevormde PE-vijvers (pagina 84)
Op de natuur geïnspireerde vormgeving
De natuurgetrouwe vijverschalen
maken de aanleg van een vijver
bijzonder eenvoudig.

garantie*p.97 tot wel 20 jaar! De vijverfolies worden aangevuld met een omvangrijk, doordacht en met nieuwe
elementen geoptimaliseerd assortiment aan beschermdoeken en toebehoren. Alle aansluitingen voor filters en
stroom uit hetzelfde assortiment passen perfect bij elkaar
en kunnen onopvallend in de tuin geïntegreerd worden.
Met extra informatiemateriaal en een bouwhandleiding,
beschikbaar in de vorm van een film en een brochure, is
OASE uw optimale partner bij de vijverbouw!
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Diepwaterzone

1

Hier worden filter- en beeklooppompen of eventueel vijverafvoeren ingezet.

Beekloopelementen

Moeraszone

2

3

Vochtige zone

3

Ideaal voor weelderige hellingplanten.

Beeklopen (optioneel)

4

Drukfilter »FiltoClear«

4

Biedt ruimte voor planten en micro-organismen en levert
daardoor een belangrijke bijdrage tot de reducering van
voedingsstoffen in de vijver. Deze zone is ca. 30 – 40 cm diep
en moet zo breed mogelijk aangelegd worden.

2
Taludtassen &
Taludmatten

Bij de keuze van de juiste plek voor een beekloop moet al rekening worden gehouden met
de aanleg van stuwplaatsen van verschillende hoogtes en dieptes en met zo groot mogelijke
overlopen, zodat het water extra in beweging komt en extra zuurstof toegevoegd wordt.

Slangen

1
Fonteinpompen

Filter- & Beeklooppomp

Plantmanden

Vijverplanning & Realisatie

Vijverbouw & tuinaanleg

De juiste volgorde bij het leggen van de folie:
1. Beschermdoek
2. Vijverfolie
3. Steenfolie

Vijverplanning & Realisatie:
van bij het begin goed plannen
De droom van een waterlandschap in de eigen tuin begint altijd met de juiste planning. U hoeft slechts enkele
basisregels in acht te nemen, om lang plezier aan uw
vrijetijdsparadijs te beleven!
Belangrijke voorwaarden
Soort vijver: Tuinvijvers met vissen worden best dicht
bij het terras aangelegd, zodat u uw lievelingsvissen in
alle rust kunt gadeslaan. Voor een natuurvijver met een
kikkerconcert, moet u gebruik maken van uw hele tuin.
Op design geïnspireerde fonteinen en architectonische
waterlandschappen laten zich uitstekend in de vormgeving van het terras integreren.
Het zonlicht: Vier tot zes uur direct zonlicht per dag
zijn ideaal voor een vijver. Op plekken die meer zonlicht
krijgen, zorgen uitgebreide zones met diep water ervoor
dat er geen al té sterke algengroei ontstaat, als gevolg
van het feit dat het water té warm wordt.
Bomen en struiken: Loof- en naaldgewassen en planten
met sterk groeiende wortels mogen niet té dicht bij de
80

vijver staan. Wortelbegrenzingen houden planten met
sterk groeiende wortels, zoals bv. bamboe, in bedwang.
Minimale waterdiepte: Om te voorkomen dat de vijver
in de winter volledig dichtvriest, raadt OASE een minimale waterdiepte van 80 cm aan.
Stroom- en wateraansluitingen: Als de vijver zich in de
buurt van stroom- en wateraansluitingen bevindt, kan
dit de bediening en de regeling van de apparaten in en
aan de vijver bijzonder vergemakkelijken.
Slangdiameter: Bij de keuze van de slangen is het raadzaam om een zo groot mogelijke diameter te nemen,
om wrijvingsverlies te vermijden.
Juiste vijvertechniek: Behalve de keuze van de juiste
combinatie van pomp, filter en UVC-voorzuiveringsapparaat speelt ook de positie van de pomp in de vijver
een grote rol: een filterpomp moet zo diep mogelijk in
de vijver geplaatst worden, om de b
 odemsedimenten
te kunnen transporteren. Fonteinpompen bevinden
zich daarentegen natuurlijk dicht bij het oppervlak

1

DIEPWATERZONE

vijverafvoeren ingezet. eenvoudig te realiseren
Vijveraanleg
Hier worden filter- en beeklooppompen of eventueel

voor stap met producten van OASE
2StapMOERASZONE

Rekenhulp

VOCHTIGE ZONE

Ideaal voor weelderige hellingplanten.

4

Hoeveel folie heeft men voor een vijver nodig?
Er zijn twee formules voor het berekenen van de folie:

BEEKLOPEN (OPTIONEEL)

Bij de keuze van de juiste plek voor een beekloop

1. Standplaats
2. Omtrek van de vijver
moet al rekening worden gehouden met de aanleg

De juiste standplaats voor een tuinvijver
Eerst markeert u de omtrek van de vijver
vanin
stuwplaatsen
van verschillende
en Ook de verschillende dieptezomoet half
de schaduw liggen,
4 – 6 uur hoogtes
met zand.
zonlichtdieptes
per dagenzijn
ideaal.
nes worden
met zo groot mogelijke overlopen,
zodatmet zand gemarkeerd.
het water extra in beweging komt en extra zuurstof
toegevoegd wordt.

3. Dieptezones & vijverrand

Vorm de verschillende dieptezones met
vulzand. Opeenvolgend installeert u het
OASE-vijverrandsysteem.

4. Maten van folie en
beschermdoek

Lengte + 2 x diepte (op de diepste plek van het gat)
+ 2 x 50 cm = lengte van de foliebaan
Breedte + 2 x diepte (op de diepste plek van het gat)
+ 2 x 50 cm = breedte van de foliebaan
Aanbeveling
Ten dele door agressieve wortels, zoals bijv. van bamboe, kan de
vijverfolie beschadigd worden. Zorg er daarom voor dat planten
met een sterke wortelgroei altijd met een beschermfolie tegen
wortels en met een wortelbegrenzing aan de vijver worden
geplant. Wij adviseren, om de beplanting vooraf te bespreken
met een vakhandelaar.

Dan wordt met een koord de vereiste
lengte van het beschermdoek en van de
vijverfolie royaal opgemeten.

5. Beschermdoek

6. Folie en steenfolie

7. Beplanting van vlakke gedeeltes

8. Beplanten van steile gedeeltes

9. Vijvertechniek

10. Kiezelstenen en water

11. Verlichting

12. Klaar!

Nadat het gat gegraven is, wordt eerst
een beschermdoek op de bodem gelegd,
om de folie tegen wortels en stenen te
beschermen.

Bij het installeren van de OASE-vijver
techniek (pompen, filters, licht) de
gebruiksaanwijzingen zorgvuldig
doorlezen en in acht nemen.

Vervolgens wordt de folie zorgvuldig
gelegd. Steenfolie is uitstekend geschikt
om de randen van de vijver een bijzonder
natuurlijke vorm te geven.

Na de kiezelstenen komt dan eindelijk het
water in de vijver: eerst tot halverwege en
pas wanneer de folie helemaal goed ligt,
wordt de vijver helemaal gevuld.

Voor het beplanten van vlakke gedeeltes
worden kokosmatten neergelegd. Hierop
hebben de planten een optimale houvast
met hun wortels.

Voor een sfeervolle ambiance, ook in de
avonduren, is het raadzaam om meteen
aan een passende verlichting te denken.

Steile gedeeltes worden beplant met
behulp van taludtassen. Verzwaar de
tassen eerst, bijv. met grote stenen,
voordat u de planten inzet.

Het resultaat mag er zijn: levendige waterlandschappen met de vijvermaterialen
van OASE.
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Aanleg van tuinvijvers

3

Vijverbouw & tuinaanleg

Biedt ruimte voor planten en micro-organismen en levert
daardoor een belangrijke bijdrage tot de reducering van
voedingsstoffen in de vijver. Deze zone is ca. 30 – 40 cm
diep en moet zo breed mogelijk aangelegd worden.

Vijverbouw & tuinaanleg
Vijveraanleg eenvoudig te realiseren

Gebruik steeds voldoende beschermvlies als ondergrond,
om de folie tegen beschadigingen te beschermen.

Beschermdoeken & Folies
Foliesoorten en toepassingsgebieden
De folie als basis
De aanleg van een vijver met folie biedt oneindig veel
mogelijkheden tot vormgeving. Hoe groter de vijver is
of hoe meer hij wordt belast, des te dikker moet de te
gebruiken folie zijn. Aparte foliebanen kunnen vanaf
de rol snel en eenvoudig met elkaar verbonden worden
met behulp van het desbetreffende OASE-toebehoren.

• AlfaFol is een eenlagige PVC-folie en is in twee diktes
verkrijgbaar. De uit kunststof vervaardigde folie kan
gelast of gelijmd worden en is gekenmerkt door een
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Kleine beschadigingen bijv. door tuingereedschap zijn snel en eenvoudig te herstellen. We verlenen 15 jaar garantie* P. 97
op onze AlfaFol PVC-vijverfolie.

Ze zijn in 3 verschillende uitvoeringen verkrijgbaar:

Decorfolie
• Steenfolie is een robuuste decoratieve folie met
een beschermlaag die snel en eenvoudig met PVCfolielijm of UniFix+ op de vijverfolie aangebracht kan
worden. De steenfolie is nu ook in de kleur graniet
grijs verkrijgbaar.

Vijverfolie
• OaseFol rubberfolie is bijzonder rekbaar en robuust,
flexibel te leggen en goed te verwerken. De milieu
vriendelijke EPDM-folie is uiterst UV- en ozonbestendig.
We verlenen tot 20 jaar garantie* P. 97 op onze OaseFol
EPDM-folie.
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Toebehoren
PVC-folie-reparatieset
• Sterke onderwaterlijm
• Verdraaglijk voor vissen en planten
Artikelnr. 50843
Basisprijs: (per 100 g) 19,93 € / AVP / ST 14,95 €

Beschermdoeken & Folies

UniFix+ Patroon van 290 ml

• Sterke universele lijm
• Kleeft zelfs onder water
Artikelnr. 57148
Basisprijs: (per 1 l) 79,14 € / AVP / ST 22,95 €

Het beschermdoek: De ideale bescherming voor de vijverfolie
Het is aanbevolen beschermvlies als onderlaag voor uw vijverfolie te gebruiken. Het beschermt de folie betrouwbaar tegen
beschadigingen door scherpe stenen, oneffenheden en wortels (Aandacht: met uitzondering van bamboe en bij agressief
wortelende planten. Hierbij moet u gebruik maken van een
wortelbegrenzing). Aan de rand of bij een zeer ruwe ondergrond is het aanbevolen het vlies dubbel te plooien. OASE
biedt ze in drie verschillende diktes aan: 200 g/m2, 400 g/m2
evenals 500 g/m2. Deze laatste is uiterst geschikt voor sterk
aangespannen vijverfolie, zoals bijv. bij zwemvijvers.

PVC-folielijm
•	Verlijmt alle PVC-folies snel
en eenvoudig
•	Voor 1 m² oppervlak (250 ml)
• Voor 4 m² oppervlak (1000 ml)
Artikelnr. 36861 (Blik van 250 ml)
Basisprijs: (per 100 ml) 5,98 €
AVP / ST 14,95 €
Artikelnr. 36862 (Blik van 1000 ml)
Basisprijs: (per 1 l) 39,95 €
AVP / ST 39,95 €

Wand- en foliedoorvoer Tradux
• Aansluitingen ingang:
19 / 25 / 32 / 38 / 50 mm,
¾″, 1″, 1 ¼″, 1 ½″, 2″
• Kabeldiameter:
3,00 – 9,00 mm2
•	Passend voor vijverfolie,
PE-bassins, GVK-voorgevormde vijvers
•	Veilig en nauwkeurig
afdichten
Artikelnr. 57154 /
AVP / ST 35,95 €
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Vijverschalen PE
organisch
Organische vormen voor
een natuurlijk uitzicht

• V
 oorgevormde kunststof bassins voor vijvergroottes
tot 1 m³
• Snel en eenvoudig te beplanten door de reeds in de
vorm geïntegreerde moeras- en plantzones
• Eenvoudige installatie van pompen

Voorgevormde
vijver PE 150

Aanbeveling
De plek voor de vijver moet goed worden gekozen, want het biologische evenwicht van het water staat onder grote invloed van de plaatskeuze. Een half
beschaduwde plek met enkele bomen is ideaal, zodat er zo min mogelijk blad
en naalden in het water vallen. 4-6 uur zon per dag zorgt voor een evenwichtig klimaat. Leg de vijver niet aan op de laagste plek in de tuin, omdat zich
anders water en uitgespoelde voedingsstoffen ophopen in de vijver. Tot slot de
beste tip: Zorg ervoor dat u de vijver vanaf uw favoriete plek goed kunt zien,
zodat u optimaal kunt genieten van uw vijver met flora en fauna.

Voorgevormde
vijver PE 250

Voorgevormde
vijver PE 500

Voorgevormde
vijver PE 750

Voorgevormde
vijver PE 1000

Afmetingen (L x B x H)

kg

1,20 x 0,80 x 0,45

1,35 x 0,92 x 0,54

1,78 x 1,26 x 0,56

2,10 x 1,40 x 0,60

2,40 x 1,40 x 0,62

Nettogewicht

kg

2,50

3,50

8,50

17,10

19,00

Garantie *P. 97
AVP / ST
Artikelnr.

84

jaar
€

15
41,95

62,95

89,95

169,95

179,95

36790

36767

36768

36769

36770

Vijverschalen PE
architectonisch

•	Robuust HDPE-bassin
•	Modern, hoekig design
•	Grote wanddikte
•	Stabiele rand (45 cm hoog)
•	Inbouw uitsluitend in de grond verzonken.
Bij een bovengrondse inbouw moet een
stabiliserend frame gebruikt worden

Vijverschalen

Vijverbouw & tuinaanleg

Heldere, rechte lijnen voor
de moderne watertuin

Aanbeveling
Ook in kleinere bassins moet het water voortdurend worden gecirculeerd.
Om het verkoelende nat gezond en optisch fraai te houden wordt
aanbevolen om altijd een pomp en een filter te integreren.

Voorgevormde vijver
Voorgevormde vijver
PE 380 x 780 x 450mm PE 750 x 750 x 450mm

Voorgevormde vijver
PE 1150x750x450 mm

Voorgevormde vijver
PE 1150x1550x450mm

Afmetingen (L x B x H)

kg

0,78 x 0,38 x 0,45

0,75 x 0,75 x 0,45

1,15 x 0,75 x 0,45

1,15 x 1,55 x 0,45

Nettogewicht

kg

2,00

4,50

7,00

14,00

Garantie *P. 97
Volume in liter
AVP / ST
Artikelnr.

jaar

15

l

80

180

280

600

€

59,95

79,95

99,95

169,95

50758

50759

50760

50761
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Toebehoren vijverbeplanting

Plantmanden

Plantmanden textiel

Rottingsbestendige plantmanden van robuust
textiel of zwarte kunststof

Verrottingsbestendige plantmanden
van robuust textiel

• Plantmand rond 13 (L x B x H): 13 x 13 x 10 cm
Artikelnr.: 52630 / AVP / ST: 0,80 €
• Plantmand rond 22 (L x B x H): 22 x 22 x 12 cm
Artikelnr.: 52632 / AVP / ST: 1,50 €
• Plantmand waterlelie rond 40 (L x B x H): 40 x 40 x 28 cm
Artikelnr.: 54318 / AVP / ST: 6,95 €
• Plantmand vierkant 11 (L x B x H): 11 x 11 x 11 cm
Artikelnr.: 53754 / AVP / ST: 0,80 €
• Plantmand vierkant 19 (L x B x H): 19 x 19 x 9 cm
Artikelnr.: 52631 / AVP / ST: 1,30 €
• Plantmand vierkant 23 (L x B x H): 23 x 23 x 13 cm
Artikelnr.: 52633 / AVP / ST: 1,50 €
• Plantmand vierkant 28 (L x B x H): 28 x 28 x 18 cm
Artikelnr.: 53755 / AVP / ST: 2,30 €
• Plantmand vierkant 35 (L x B x H): 35 x 35 x 26 cm
Artikelnr.: 54313 / AVP / ST:3,50 €
• Plantmand ovaal 45 (L x B x H): 45 x 18 x 15 cm
Artikelnr.: 53756 / AVP / ST: 2,60 €

• Plantmand textiel rond 15 (L x B x H): 15 x 15 x 15 cm
Artikelnr.: 51189 / AVP / ST: 1,50 €
• Plantmand textiel rond 25 (L x B x H): 25 x 25 x 25 cm
Artikelnr.: 51190 / AVP / ST: 1,80 €
• Plantmand textiel vierkant 18 (L x B x H): 18 x 18 x 18 cm
Artikelnr.: 51191 / AVP / ST: 1,95 €
• Plantmand textiel vierkant 25 (L x B x H): 25 x 25 x 25 cm
Artikelnr.: 51201 / AVP / ST: 2,40 €
• Plantmand textiel vierkant 30 (L x B x H): 30 x 30 x 30 cm
Artikelnr.: 51203 / AVP / ST: 2,95 €
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Toebehoren

LunaLed

•
•
•
•

Je 6 bzw. 9 neutraal wite Leuchtdioden
Geeignet für den Einsatz über und unter Wasser
Schutzklasse IP 68
Hochwertige Edelstahlkappe, mit der die Wasserdurchflussmenge reguliert werden kann
Durchmesser 30 mm bzw. 50 mm
Halbstreuwinkel der LED: 30°
Inkl. Niedervolt-Steckertrafo
Einfache Installation durch den innovativen
Schlauchverbinder

Toebehoren vijverbeplanting / Vijverfiguren

•
•
•
•

Taludmatten
Taludmat kokos

Vijverfiguren

•	Rolmateriaal
•	Maaswijdte: 20 x 20 mm
• Afmetingen (L x B): 20 x 1 m
Artikelnr.: 53762
AVP / m²: 4,95 €

Natuurgetrouwe verfraaiing van het vijverlandschap
Kunststof reiger dient als effectieve bescherming tegen de rooftochten van reigers. Model raaf: incl. grondpen.
• Blauwe reiger (L x B x H): 500 x 170 x 760 mm
Artikelnr.: 36868 / AVP / ST: 29,95 €
• Eendekuiken (L x B x H): 130 x 70 x 75 mm
Artikelnr.: 36863 / AVP / ST: 1,40 €
• Wilde eend mannetje (L x B x H): 400 x 150 x 170 mm
Artikelnr.: 36864 / AVP / ST: 7,95 €
• Wilde eend vrouwtje (L x B x H): 400 x 150 x 170 mm
Artikelnr.: 36865 / AVP / ST: 7,95 €
• Wintertaling mannetje (L x B x H): 260 x 115 x 105 mm
Artikelnr.: 36866 / AVP / ST: 7,95 €
• Wintertaling vrouwtje (L x B x H): 260 x 115 x 105 mm
Artikelnr.: 36867 / AVP / ST: 7,95 €

LunaLed Creative Set
• Beruhigend plätscherndes Wasserspiel inklusive
angenehmer LED-Beleuchtung
• Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
• Wasserspielhöhe ca. 5 cm mit weißer LED-Beleuchtung
• Energieeffiziente und sichere 12 V-Technik
• Komplettset beinhaltet: LunaLed 9s, Trafo, Pumpe,
Taludtas
Jute
Kunststoffschaum,
individuell zuschneidbare Abdeckung und Wassergefäß (H 190 mm, Ø 225 mm)
•	Incl. 4 bevestigingshaken
• Gevlochten jute met kunststof weefsel
• VE handelaars 5
• Afmetingen (L x B): 60 x 100 cm
• Tasmaat: 20 x 50 cm
Artikelnr.: 36296
AVP / ST: 14,95 €

Taludtassen
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PondEdge system & Toebehoren vijverhulp

Randsystemen voor
vijvers en perken /
Vijverhulp

Afmetingen (L x B x H)

mm

NIEUW

NIEUW

PondEdge vijverrand
14 cm, 25 m

PondEdge vijverrand
19 cm, 25 m

25000 x 140 x 7

NIEUW

PondEdge
10 grondpennen

25000 x 190 x 7

Kleur
Garantie *S. 97

NIEUW

380 x 31 x 31

PondEdge
10 grondpennen XL
580 x 31 x 31

Grijs
jaar

2
• D
 e vijverrand dient als capillaire scheidingslaag
• Grondpennen van massief materiaal zijn beter tegen torsie
bestand en kunnen ook eenvoudiger worden geplaatst in een
harde grond
• Legt de latere maximale waterstand in de vijver vast
• Verleent de vijver een harmonieuze vorm

Beschrijving

• B
 estaat uit hergebruikt materiaal dat niet kan rotten en heeft
daardoor een bijzonder lange levensduur
• Plaats om de 50 cm een grondpen in de grond en schroef de
rand van de vijver vast.
• Eenvoudige installatie en snelle montage
• Ook ideaal als maaikant, perkrand en terrasbegrenzing

Basisprijs (per 1 m)

€

4,40

5,60

UVP / ST

€

109,95

139,95

39,95

49,95

57751

57752

57753

57754

Artikelnr.

Vervang schaarkop
FlexiCut 2 in 1
Afmetingen (L x B x H)
AVP / ST
Artikelnr.
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Reservenet Profi
visschepnet

Reservenet Profi
vijverschepnet

cm

12 x 5 x 2

€

17,95

12,50

20 x 20 x 5
12,50

51272

50956

50961

Beekloop
elementen

GVK-beekloopelement
Recht
Afmetingen (L x B x H)
Nettogewicht
Garantie P. 97
Liter per uur max.

mm

830 x 420 x 110

kg

2,60

GVK-beekloopelement
rechterbocht

680 x 600 x 110
2,25

2,05

36772

36773

2

jaar
l/u

3000
•	Natuurlijke elementen passen perfect in de omgeving
•	3 verschillende elementen voor een individuele loop van de beek
•	Duurzaam en robuust GVK-materiaal

Beschrijving
AVP / ST

GVK-beekloopelement
Linkerbocht

Beekloopelementen

Vijverbouw & tuinaanleg

De klassieker voor
individuele beeklopen –
natuurgetrouw en variabel

59,95

€
36771

Artikelnr.

Beekloopelement zand Beekloopelement zand Beekloopelement zand Beekloopelement zand
Bron
Recht
Linkerbocht
Rechterbocht
Afmetingen (L x B x H)
Nettogewicht
Garantie P. 97
Liter per uur max.

mm

600 x 470 x 180

750 x 470 x 180

kg

1,74

3,22

jaar

Artikelnr.

3,14

3,11

2

l/u

1500
• Elementen zijn voorzien van 32 mm (1 ¼")-schroefdraad,
stop en trapsgewijze slangtule
• Natuurlijk uiterlijk van zandsteen

Beschrijving
AVP / ST

750 x 500 x 180

• Elk element kan als bron gebruikt worden
• Modulair te gebruiken

99,95

€
50416

50413

50414

50415
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Waterfall
Aantrekkelijke watervallen
van roestvrij staal
START
•	Individuele vormgeving door 3 verschillende
breedtes: 30 cm, 60 cm of 90 cm
•	Compacte en robuuste waterval van hoogwaardig
roestvrijstaal
•	Eenvoudige installatie als vaste inbouw of
vastgeschroefd aan de muur
•	Bij de levering inbegrepen: een schroefdraadopening
aan de achter- en onderkant, een slangtule (19, 25, 32,
38 mm) en een stop.
•	Met verlengde uitlaat voor een comfortabele
inbouw!

Waterfall 30 Waterfall 60 Waterfall 90
Afmetingen (L x B x H)
Nettogewicht
Garantie P. 97
Aansluiting aanzuigzijde

mm

140 x 300 x 100

140 x 600 x 100

140 x 900 x 100

kg

1,60

2,60

6,00

jaar

2

mm (duim)

AVP /ST

€

Artikelnr.

25 (1")

32 (1 ¼")

149,95

219,95

259,95

50704

50585

50706

Voor een gelijkmatige waterval is de keuze van de
juiste pomp met een exact passend waterdoorstroomvolume bijzonder belangrijk.
Uw OASE-vakhandelaar adviseert u graag.
Hoogte waterval Waterfall
(waterkant)
30

Waterfall
60

Waterfall
90

0,80 – 1,00 m

AquaMax Eco
AquaMax Eco
AquaMax Eco
Aquarius Universal Aquarius Universal
Aquarius Universal
Premium 3500 – 4000 Premium 4000 – 6000 Premium 4000 – 8000

0,40 – 0,60 m

AquaMax Eco
AquaMax Eco
AquaMax Eco
Aquarius Universal Aquarius Universal
Aquarius Universal
Premium 2500 – 3000 Premium 3500 – 4000 Premium 4000 – 6000

0,20 m

AquaMax Eco
AquaMax Eco
AquaMax Eco
Aquarius Universal Aquarius Universal
Aquarius Universal
Premium 2500 – 3000 Premium 3500 – 4000 Premium 4000 – 6000

De passende AquaMax Eco pomp vindt u vanaf pagina 14

Aanbeveling
Met de Waterfall Illumination dompelt u elke waterval eenvoudig
en moeiteloos in een warm en aangenaam licht.

Toebehoren
Waterfall Illumination 30*1
Waterfall Illumination 60*1

Artikelnr. 51205
Artikelnr. 51209

LED-watervalverlichting – voor stijlvolle lichtaccenten.

Tip!
Als u lang plezier van uw waterval wilt hebben, moet
u het RVS-oppervlak regelmatig reinigen, zodat geen
kalkafzettingen en vuil vast kunnen gaan zitten.
*P. 97 Toelichting over de aard en de omvang van de garantie
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*1 Verdere opmerkingen over de energie-efficiëntieklasse op pagina 96

Waterfall Set
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Watervalset in een modern
roestvrijstalen design
START
Waterfall
Set 30
Afmetingen (L x B x H)
Nettogewicht
Garantie P. 97

Waterfall
Set 60 Solo

mm

145 x 305 x 600

kg

8,00

jaar

145 x 605 x 600
12,00
2

Vermogensopname

W

40

Lengte stroomkabel

m

10,00

-

AVP / ST

€

329,95

429,95

50584

51163

Artikelnr.

Watervallen van roestvrij staal

•	Watervalzuil met een breedte van 30 cm of 60 cm
•	Door de twee zijdelingse bevestigingsstroken kan de
waterval gemakkelijk op een vaste ondergrond (bijv. een
betonnen plaat) bevestigd en vervolgens in een zone met
ondiep water of aan de vijverrand geplaatst worden.
•	Een andere mogelijkheid is inbouw met een combinatie van een waterreservoir en een passend deksel.
Gewoon op het reservoirdeksel vastschroeven en met
kiezel decoreren - klaar!
•	Eenvoudig te onderhouden door de afneembare
achterkant
•	Hoogwaardige RVS-kwaliteit: 1.4401 (V4A)

-

Waterfall Set 30
• Inclusief Aquarius Fountain Set Classic 2.500 l/u en
een ¾"-slang van 3 m
Waterfall Set 60 Solo
•	Met extra montagevoet voor stabiliteit

Zo eenvoudig gaat het:
Voorbeeld voor de opbouw
van een Waterfall Set 30

Eerst zorgt u voor een recht,
effen en stevig oppervlak –
een solide basis bv. van
beton, die als sokkel dient.

Vervolgens wordt de Waterfall
Set 30 op deze rechte plaat
gemonteerd. Hiervoor de twee
zijdelingse bevestigingslussen
gewoon met RVS-schroeven
bevestigen.

Zorg er absoluut voor dat de set
precies horizontaal staat, zodat
de waterval perfect uitgericht
is. Maak hiervoor gebruik van
een waterpas.

Nu verbindt u de pomp en de
slang. Dan opent u de achterkant
en bevestigt u de slang. Vervolgens wordt deze slang via de
opening aan de achterkant naar
buiten geleid en de pomp wordt
onder water geplaatst. Klaar!
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Decoratieve rotsafdekkingen

Decoratieve
rotsafdekkingen
Spatwaterbescherming in
natuurgetrouwe afdekking
•	Van weersbestendig, robuust materiaal
•	Op maat gemaakt voor de OASE-producten
FiltoMatic CWS, BioPress, FiltoClear en InScenio
FM-Master
•	Natuurgetrouw zandsteenachtig uitzicht dat
zich optimaal in het vijverlandschap integreert
•	Passend bij de zandkleurige beekloopschalen
(pagina 89)

FiltoMatic Cap FiltoMatic Cap
CWS L
CWS XL
Afmetingen (L x B x H)
Nettogewicht
Garantie P. 97

450 x 450 x 350

450 x 650 x 350

570 x 570 x 320

300 x 300 x 400

kg

4,60

5,26

4,16

2,30

FiltoClear 3000 - 30000 (alle Größen)

AquaOxy 4800, InScenio

jaar
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2
FiltoMatic 7000,
FiltoMatic 14000

Kleur
Artikelnr.

InScenio Rock
zand

mm

Als afdekking van

AVP / ST

FiltoCap
zand

FiltoMatic 25000

Steengrijs
€

Zand

119,95

149,95

50268

50269

99,95
50420

50417

4

1

4

Waterreservoir afdekking
WR-T 60

Als afdekking van

WR 60

WR 100

WR 125

WR 100

99,95

129,95

109,95

37117

37118

50327

300,00
Steengrijs

€

29,95
37115

Artikelnr.

3

59,95
37116

Zwart

Dichtingsmanchet TT ½" Dichtingsmanchet TT ¾"

Afmetingen (Ø x H)

mm

40 x 38

45 x 39

Aansluiting voor slangen

mm

13

19

½"

¾"

Voor waterkolommen

m

6,00

9,00

AVP / ST

€

Aansluiting voor slangen

10,95

2
Draaglast
AVP / ST

Steunelement U-Base

Randbreedte max.
AVP / ST
Artikelnr.

• GVK
• Combinatie van de twee bassin-componenten,
die de lasten optimaal verdeelt
• Gecentreerde openingen voor de slanggeleiding
• Ingewerkte sleuf voor de juiste kabelgeleiding
• 10 jaar garantie*P. 97
• Vanaf WR 80: Serviceopening met deksel

Omschrijving
• Voorkomen dat het water, dat uit de boring van de bronstenen
is gestroomd, weer terugloopt
• Van EPDM (rubber)
• Maken siliconen afdichting overbodig
• Worden gewoon over de slang geschoven

Omschrijving

mm

365 x 385 x 360

kg

700,00

€

69,95

• GVK
• Open vorm maakt het werken met de pomp, de verdelers
en de slangen gemakkelijker
• Te gebruiken vanaf waterreservoir WR 80

37234

1

Volume in liter

Omschrijving

37123

Artikelnr.

Afmetingen ( Ø x H)

3

11,50

37122

Artikelnr.

Afmetingen

Trio / Quintet

Ja

kg

Kleur
AVP / ST

WR 80

Nee

Serviceopening met deksel
Draaglast

WR-T 80 WR-T 100 WR-T 125

Vijverbouw & tuinaanleg

2

Waterreservoir
WR 60

WR 80

WR 100

WR 125

mm

600 x 400

800 x 406

1000 x 406

1250 x 406

l

66

137

210

340

99,95

159,95

189,95

37111

37112

37113

mm
€

80
54,95
37110

Omschrijving
• LLD-PE, voor bronstenen en beeklopen
• Is volgens de rotatiemethode en volgens de allernieuwste
techniek geproduceerd en voldoet dus aan de hoogste eisen
• Weersbestendig tegen hitte en vorst
• Wortelbestendig
• Optimale verdeling van randlasten en materiaalspanningen
• 10 jaar garantie*P. 97
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Waterreservoirs

Wetenswaardigheden

Verdere nuttige informatie:
Niets staat uw droom nog in de weg
Op de volgende pagina‘s vindt u veel belangrijke extra
informatie. Meer informatie over de energie-efficiëntieklassen van onze producten. De kenmerken van onze
vijverpompen zijn bruikbaar als vermogensdiagram bij
het vinden van het juiste product voor de juiste toepassing. De beekloopdiagrammen helpen bij het kiezen
van geschikte pompen voor uw beek. Extra belangrijk
zijn ook de wrijvingsverliezen in buis- en slangleidingen

vanaf pagina 308. Een zo groot mogelijke slangdiameter zorgt voor een optimaal doorstroomvolume
aan water en bespaart energie – in tijden van stijgende stroomprijzen is dat klinkende munt. Lees alles
over onze helderwatergarantie en de daarmee verbonden tips voor de verbetering van de zichtdiepte
en de waterkwaliteit.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.oase-livingwater.com oder OASE Hotline
(+49) 05 41 / 9 33 99 98 00

(Zum jeweiligen Tarif aus dem deutschen Festnetz.)
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* Dieses Angebot ist gültig vom 01.03.2016 bis zum 30.04.2016 bei Kauf eines OASE P
 roduktes
ab UVP 99,– €. Nur für Deutschland und nur bei teilnehmenden Händlern.

Wat u moet weten: Welke pomp past bij uw beekloop?
Deze diagrammen dienen als advies bij de keuze van
de juiste pomp voor uw beekloop (gemiddeld gebruik
van de beekloop). Hierbij werd rekening gehouden
met ca. 5 m van een 1½′ slang (met een drukverlies
van ca. 0,15 m waterkolom).

Als formule voor het bepalen van de juiste pomp voor
een beekloop geldt:

AquaMax Eco Classic (START) Zie pagina 14

AquaMax Eco Twin (PRO) Zie pagina 16

Breedte beekloop in cm x 1,5 l / min. = capaciteit l / min.

5,5

3,5

5,0

2,0

AquaMax Eco Twin 20000
AquaMax Eco Twin 30000

4,5

1,5
1,0
0,5

4,0
3,5
3,0
2,5

Beekloopdiagrammen

AquaMax Eco Classic 2500
AquaMax Eco Classic 3500
AquaMax Eco Classic 5500
AquaMax Eco Classic 8500
AquaMax Eco Classic 11500
AquaMax Eco Classic 14500
AquaMax Eco Classic 17500

2,5

Hoogte beekloop
Bachlaufhöhe
ininmm

Bachlaufhöhe
Hoogte
beekloopininmm

3,0

0

Wetenswaardigheden

Beekloopdiagrammen

2,0
1,5
1,0

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

0,5

1,8

0

Bachlaufbreite
Breedte
beekloopininmm

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

Breedte beekloop
Bachlaufbreite
in in
mm

AquaMax Eco Premium (PRO) Zie pagina 15

AquaMax Eco Expert (PRO) Zie pagina 17

5,5

4,0
3,5

9,0

Hoogte
beekloop
Bachlaufhöhe
in m in m

Hoogte
beekloop
Bachlaufhöhe
in min m

10,0

AquaMax Eco Premium 4000
AquaMax Eco Premium 6000
AquaMax Eco Premium 8000
AquaMax Eco Premium 10000
AquaMax Eco Premium 12000
AquaMax Eco Premium 16000
AquaMax Eco Premium 20000

4,5

3,0
2,5
2,0
1,5

7,0
6,0
5,0
4,0
3,0

1,0

2,0

0,5

1,0

0

0

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8 0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

AquaMax Eco Expert 20000
AquaMax Eco Expert 21000
AquaMax Eco Expert 26000
AquaMax Eco Expert 36000
AquaMax Eco Expert 44000

8,0

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Bachlaufbreite in m

Bachlaufbreite
Breedte
beekloopininmm

Breedte beekloop in m

Breedte beekloop

Hoogte beekloop

5,0

95

5,0

Wetenswaardigheden
Energie-efficiëntieklasse

Informatie over de
energie-efficiëntieklassen
van de OASE-schijnwerpers
A++
A+
A
B
C
D
E

Artikelnr.

Energie-efficiëntieklasse

De EU-energie-etikettering geeft informatie over de energie-efficiëntieklasse van een lamp, d.w.z. de verhouding van
lichtopbrengst tot stroomverbruik, en over de verdere eigenschappen van het product. Zo hebben stroombesparende LEDlampen een energie-efficiëntieklasse van A++ tot A, efficiënte halogeenlampen worden in de klassen B tot C ingedeeld.
Ter informatie hebben wij hier de energie-efficiëntieklassen van het verlichtingsassortiment van OASE en ook verdere informatie in een overzicht voor u samengesteld.

Product

Catalogus
pagina

50527

LunAqua Classic LED Set 1

71

50530

LunAqua Classic LED Set 3

71

57034

LunAqua 3 LED Set 1

71

57035

LunAqua 3 LED Set 3

71

50512

LunAqua Mini LED

72

50513

LunAqua Mini LED warm

72

50507

LunAqua Maxi LED Set 1

72

50508

LunAqua Maxi LED Set 3

72

50509

LunAqua Maxi LED Solo

72

42633

LunAqua Power LED Set 1

73

42634

LunAqua Power LED Set 3

73

42635

LunAqua Power LED W

73

42638

ProfiLux Garden LED RGB

73

51968

LunAqua Power LED XL 3000 Narrow Spot

74

57763

LunAqua Power LED XL Spot 3000

74

57762

LunAqua Power LED XL 3000 Flood

74

57764

LunAqua Power LED XL 3000 Wide Flood

74

51970

LunAqua Power LED XL 4000 Narrow Spot

74

51971

LunAqua Power LED XL 4000 Spot

74

51969

LunAqua Power LED XL 4000 Flood

74

51978

LunAqua Power LED XL 4000 Wide Flood

74

51205

Waterfall Illumination 30

90

51209

Waterfall Illumination 60

90
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A++
A++
A+
A+
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
B
B

Deze 
Deze armatuur
De lampen in
De armatuur
Deze armatuur
armatuur
de armatuur
bevat ingebouwde
wordt verkocht
is geschikt voor
bevat
kunnen niet
LED-lampen en heeft
met een lamp van
lampen van de
ingebouwde
worden
f ittingen voor lampen
de energieklasse
energieklassen
van de energieklassen
LED-lampen
vervangen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A++ tot A

A+

A++ tot A

A+

A++ tot A

A+

A++ tot A

A+

Wetenswaardigheden

Informatie over de
OASE-garanties

Garantie

OASE Garantie

Oase GmbH verstrekt aan consumenten de volgende fabrieksgarantie onder de
voorwaarden die in tekstvorm bij het product zijn bijgevoegd en waarin de garantietermijn
voor het betreffende product is vermeld. Het betreft

•	een basisgarantie met een termijn van twee of drie jaar,
aangeduid op de verpakking en in de catalogus met

		

of

•	een verlengde garantie die op verzoek aansluit op de basisgarantie,
aangeduid op de verpakking of in de catalogus met

		

of

• een helder water garantie op filtersystemen voor de duur van 3 jaar
• een foliegarantie op vijverfolie voor de duur van maximaal 20 jaar
Wettelijke aanspraken, waarop de koper zich in het bijzonder ten aanzien van garantie jegens de verkoper kan
beroepen, worden door deze garanties beperkt noch uitgesloten. Tevens komen dergelijke aanspraken op grond
van deze garanties niet tot stand.
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Wrijvingsverliezen
in Buis- en slangleidingen:
Transporthoeveelheid
(liter / min.)
15
30
30
50

Binnendiameter
(mm / duim)

13 mm – ½"
19 mm – ¾"

50
75

150

200

1,20 mwk
0,12 mwk
0,32 mwk
0,19 mwk

32 mm – 1¼"

0,11 mwk
0,21 mwk
0,03 mwk

38 mm – 1½"

0,07 mwk
0,12 mwk

250

0,15 mwk

200

0,04 mwk

250

0,06 mwk

300
350

Om de capaciteiten van de pomp
optimaal te kunnen benutten, dient
de slangdiameter zo groot mogelijk
gekozen te worden.
Een té kleine diameter of hoeken en
vernauwingen van de doorstroming
door slangverbindingen beïnvloeden
het doorstroomvolume!

0,34 mwk

100
150

0,34 mwk

0,08 mwk

25 mm – 1"

100
100

Drukverlies per lopende m
(mwk)

50 mm – 2"

0,08 mwk
0,10 mwk

400

0,14 mwk

450

0,17 mwk

Toelichtingen:
Alle aangegeven waarden bij de fonteinopzetstukken zijn circawaarden.
H = Hoogte in cm
Ø = diameter van het spatwater in cm
Door een individuele installatie en door verschillende waterkwaliteiten kunnen de fonteindiameters en de fonteinhoogtes veranderen.
Een overzicht van alle iconen en hun betekenis vindt u via internet: www.oase-livingwater.com
AVP = adviesverkoopprijs
Aanwijzing: Elektrische aansluitpunten moeten minstens 2 m van de vijverrand verwijderd, droog en door een lekstroomvoorziening met max. 30 mA beveiligd zijn.
De getoonde / aangeboden producten zijn uitsluitend bestemd voor het betreffende beschreven gebruiksdoel. Bij een afwijkend / ondoelmatig gebruik van de door
ons genoemde producten stellen wij ons niet aansprakelijk voor gebreken of schade die als gevolg hiervan ontstaan.
Beschrijvingen in woord en beeld geven uitdrukkelijk geen producteigenschappen weer. Geringe afwijkingen ten opzichte van de tekst en de afbeeldingen behouden
we ons om technische redenen voor.
Met het verschijnen van deze catalogus verliezen alle oude catalogus-versies hun geldigheid.
Het gebruik van ons woord- en beeldmerk is uitsluitend toegestaan na de voorafgaande schriftelijke toestemming door OASE.
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»OASE inspireert
altijd weer!«

Ontdek OASE via:

De getoonde / aangeboden producten zijn uitsluitend bestemd voor het betreffende beschreven gebruiksdoel. Bij een afwijkend/ondoelmatig gebruik van de door ons
genoemde producten stellen wij ons niet aansprakelijk voor gebreken of schade die als gevolg hiervan ontstaan. Beschrijvingen in woord en beeld geven uitdrukkelijk geen
producteigenschappen weer. Geringe afwijkingen ten opzichte van de tekst en de afbeeldingen behouden wij ons om technische redenen voor. We zijn niet verantwoordelijk
voor eventuele drukfouten. Met het verschijnen van deze catalogus verliezen alle oude catalogus-versies hun geldigheid. Het gebruik van het woord- en beeldmerk van OASE
is uitsluitend toegestaan na de voorafgaande schriftelijke toestemming door OASE. AVP = aanbevolen verkoopprijs incl. B.T.W. onder voorbehoud van w
 ijziging. Onze prijzen
zijn excl. Bebat- en Recupelbijdrage voor België, en excl. Stibat- en Wecyclebijdrage voor Nederland. Voor al onze leveringen gelden onze algemene verkoopvoorwaarden die u
op www.oase-livingwater.com kunt inzien en downloaden!
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