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Το ενυδρείο αποτελεί μια μικρογραφία διακο-
πών “εν οίκω”. Τα πολύχρωμα ψάρια με έντονη 
δραστηριότητα και η ομορφιά του υποβρύχιου 
κόσμου, σας χαλαρώνουν από την καθημερινή 
πίεση. Η διατήρηση ενός ενυδρείου παρέχει ποι-
κιλία ενασχολήσεων, διασκέδαση, και ταυτόχρο-
να ένα συναρπαστικό θέαμα μέσα στο σπίτι για 
ολόκληρη την οικογένεια.
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Το στήσιμο και η συντήρηση του ενυδρείου θα 
χρειαστούν ελάχιστο χρόνο εφόσον ακολου
θήσετε τους απλούς κανόνες αυτού του οδηγού 
της sera. Η sera σας υποστηρίζει με φυσικά 
προϊόντα υψηλής ποιότητας.
Σας ευχόμαστε ατελείωτη απόλαυση και καλή 
επιτυχία!
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Στις περισσότερες των περιπτώσεων, συναντά-
με σε ένα ενυδρείο, διαφορετικά είδη διακοσ
μητικών ψαριών. Όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει, θα 
πρέπει να αναλογιζόμαστε τον τρόπο με τον 
οποίο θα ζούσαν τα ψάρια στο φυσικό τους πε-
ριβάλλον, την συμβατότητα των ειδών δηλαδή, 
όπως επίσης και τις απαιτούμενες συνθήκες του 
νερού. Στη συνέχεια, η sera σας συμβουλεύει 
για την επιλογή των κατάλληλων ψαριών, και το 
στήσιμο του υποβρύχιου κόσμου σας. Υπάρχει 
ειδικός οδηγός της sera για τα ενυδρεία με θα-
λασσινό νερό.

Σας αρέσει ένα είδος ψαριού τόσο πολύ που 
επιθυμείτε να έχετε μόνο αυτό το είδος ως κα-
τοικίδιο? Παρακαλούμε ενημερωθείτε εκ των 
προτέρων εάν το διακοσμητικό ψάρι που έχετε 
επιλέξει είναι κατάλληλο για ενυδρεία με διαφο-
ρετικά είδη ψαριών.

Σε αυτή την περίπτωση επιλέξτε ψάρια που 
προέρχονται από το ίδιο φυσικό περιβάλλον. 
Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας κομμά-
τι βιότοπου, το οποίο θα είναι και μοναδικό. 
Ένας τέτοιος βιότοπος έχει πολλά πλεονεκτή-
ματα. Υπάρχει ιδανική ισορροπία μεταξύ ψα-
ριών, φυτών και διακόσμησης. Το σύνολο των 
ψαριών απαιτούν τις ίδιες ακριβώς συνθήκες 
νερού. Η συντήρηση αυτών των ενυδρείων είναι 
σχετικά απλή. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε ένα 
βιότοπο Αμαζονίου, ή τροπικού δάσους, ή της 
λίμνης Malawi ή όλων των παραπάνω σε ξεχω-
ριστά ενυδρεία στο σπίτι σας.

Ενυδρεία με ένα είδος ψαριών

Ενυδρεία Bιότοποι

Κοινόβιο ενυδρείο
Μπορείτε να διατηρήσετε διακοσμητικά ψάρια 
και φυτά από διαφορετικές περιοχές προέλευ-
σης – ακριβώς όπως σας αρέσει. Bέβαια, θα 
πρέπει να είσαστε σίγουροι ότι τα διακοσμητικά 
ψάρια ζουν ειρηνικά μεταξύ τους, και ότι οι απαι-
τήσεις τους σχετικά με τις συνθήκες και την θερ-
μοκρασία του νερού είναι όμοιες.

Αρχικά η sera σας παρουσιάζει ορισμένα ψάρια 
για κοινόβια ενυδρεία τα οποία απευθύνονται 
σε αρχάριους.

Τα διακοσμητικά ψάρια ζουν σε διαφορετικά 
επίπεδα του νερού. Υπάρχουν είδη ψαριών 
που κολυμπούν στην επιφάνεια, στο μέσο ή 
στον βυθό του ενυδρείου. Θυμηθείτε το αυτό 
κατά την επιλογή των ψαριών σας. Επίσης 
θα πρέπει να έχετε καταλήξει στο μέγεθος 
του ενυδρείου σας πριν από την επιλογή των 
ψαριών. Bασικός κανόνας: Απαιτείται 1 λίτρο 
νερού για κάθε 1cm ψαριού σε τελικό μέγε-
θος.

Μια σημαντική συμβουλή

Επιλογή περιβάλλοντος & ψαριών 
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Είναι πρακτικά αδύνατο να δείτε μια συλλογή 
όλων των διακοσμητικών ψαριών σε ένα εξειδι-
κευμένο κατάστημα. Ψάρια διαφορετικών χρω-
μάτων σχημάτων και μεγεθών, συμβιώνουν σε 
ένα κατάστημα λιανικής. Ορισμένα είδη είναι 
εύκολο να διατηρηθούν από αρχάριους χομπί-
στες, ορισμένα άλλα όμως απαιτούν άτομα με 
περισσότερη γνώση.

Όπως ακριβώς και στη ζωή, έτσι και σε ένα υδά-
τινο περιβάλλον κάθε είδος ψαριών έχει τα  
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του 
τα οποία πολλές φορές είναι διαφορετικά από 
αυτά των συγκατοίκων τους. Για τον λόγο αυτό 
θα πρέπει να υπολογίσουμε την οριοθέτηση των 
περιοχών, τις απαιτήσεις ηρεμίας, τις συνήθειες 
ύπνου και διατροφής των διαφόρων ειδών, και 
να επιλέξουμε τα πιο ιδανικά για συμβίωση είδη.

 Livebearing toothcarps

Από τα platies (Xiphophorus maculatus) υηάρχουν 
πολλά πολύχρωμα είδη εκτροφής.

Τα είδη εκτροφής των guppy (Poecilia reticulata) χα-
ρακτηρίζονται από τα φανταχτερά πίσω πτερύγια της 
ουράς.

Τα swordtails (Xiphophorus helleri) είναι ιδιαίτερα γρή-
γοροι, ενεργοί κολυμβητές.

Τα ψάρια αυτά ενθουσιάζουν τους αρχάριους 
και τους προχωρημένους φίλους του ενυδρείου. 
Είναι διαρκώς ενεργητικά και πολύ ειρηνικά. Τα 
πολύχρωμα ψάρια συνήθως ζουν στα ανώτερα 
επίπεδα του ενυδρείου.

Τα περισσότερα ψάρια στην φύση ζουν σε 
κοπάδια και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να 
υπάρχουν ομάδες των 68 ψαριών ανά είδος 
και στο ενυδρείο μας. Επιπλέον με αυτόν τον 
τρόπο επιτυγχάνουμε και καλύτερο οπτικό 
αποτέλεσμα.

Μια σημαντική συμβουλή

Κοινόβιο ενυδρείο 
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συνήθως παραμένουν στα μεσαία επίπεδα νε-
ρού στο ενυδρείο. Προτιμούν να ζουν σε κοπά-
δια και όσο πιο πολλά έχετε στο ενυδρείο σας 
τόσο πιο όμορφα δείχνουν.

Τα cardinal tetras (Paracheirodon axelrodi) είναι παρό-
μοια με τα neon tetras όσον αφορά τις απαιτήσεις τους.

Η οικογένεια των characins υπάρχει σε διάφορους 
χρωματισμούς. Είναι ειρηνικά και ζουν σε κοπάδια.

Τα neon tetras (Paracheirodon innesi) είναι πολύ δη-
μοφιλή χάρη στα θαυμάσια χρώματα τους ενώ είναι 
πολύ εύκολα στην φροντίδα ακόμη και για αρχάριους.

Είναι μικρά και όμορφα. Η ενέργεια τους ζωντα-
νεύει ολόκληρο το ενυδρείο. Ρωτήστε τον προ-
μηθευτή σας για το τελικό μέγεθος των ψαριών. 
Μερικά barbs (π.χ. Balantiocheilus 
melanopterus) μεγαλώνουν τόσο πολύ πού δεν 
κάνουν για κοινόβια ενυδρεία.

Τα cherry barbs (Barbus titteya) είναι όμορφα και φι-
λήσυχα ψάρια.

Τα tiger barbs (Barbus tetrazona) τραβούν την προ-
σοχή με τις διακοσμητικές ρίγες τους. Αυτά τα γεμάτα 
ζωντάνια ψάρια δεν πρέπει να φυλάσσονται μαζί με 
είδη ψαριών με μεγάλα πτερύγια (όπως τα angelfish, 
gouramis, veiltail hybrids) αφού τους τα τρώνε

Τα zebra danios (Brachydanio rerio) παρουσιάζουν 
μια ιδιαίτερη μορφή κοπαδιού.

Characins Barbs και danios



7

Ππαρουσιάζουν πολλές ενδιαφέρουσες συμπε
ριφορές, αλλά μόνο μερικά είδη είναι κατάλληλα 
για αρχάριους. Τα περισσότερα από τα μεγαλό
σωμα είδη είναι επιθετικά και κουράζουν. Τα 
angelfi sh (Pterophyllum scalare) και τα dwarf 
cichlids (Apistogramma cacatuoides) είναι ιδα
νικά για αρχάριους.

Ψάχνουν για φαγητό στον βυθό του ενυδρείου 
καθ’ όλη την διάρκεια της ηµέρας. Είναι κοινω
νικά ψάρια και δεν πρέπει ποτέ να είναι µόνα 
τους. Παρακαλούµε διατηρήστε τουλάχιστο τέσ
σερα γατόψαρα µαζί από το κάθε είδος που 
επιλέγετε. Σε αντίθεση µε την εντύπωση που 
επικρατεί, τα γατόψαρα δεν είναι “σκουπιδοφά
γοι” αλλά χρειάζονται µια ισορροπηµένη υψηλής 
ποιότητας διατροφή, όπως και κάθε ψάρι στο 
ενυδρείο σας!

Kribensis (Pelvicachromis pulcher) χρειάζονται σπηλιές 
όπου μπορούν να κρύβονται και να αναπαραχθούν.

Τα butterfl y cichlids (Papiliochromis ramirezi) είναι 
πανέμορφα ψάρια τα οποία όμως θα πρέπει να ζουν 
μαζί μόνο με άλλα ήρεμα είδη ψαριών.

Cichlids Armored catfi sh

77

Τα αγγελόψαρα ανήκουν στην κατηγορία των κιχλίδων και είναι εύκολά στην διατήρησή τους. Δεν θα πρέπει 
να συμβιώνουν με neon tetras (Paracheirodon innesi) ή cardinal tetras (Paracheirodon axelrodi), διότι θα 
αποτελέσουν λιχουδιά για τα μεγαλύτερα αγγελόψαρα.
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Αισθάνονται καλά σε ενυδρεία με πυκνή βλά-
στηση. Συνήθως είναι ήρεμα και δεν ενοχλούν 
τα άλλα ψάρια. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
τους είναι ότι αναπνέουν αέρα μέσω ενός ειδικού 
οργάνου, το ονομαζόμενο “λαβύρινθος” απ’το 
οποίο παίρνει και το όνομα του το είδος ψαριού. 
Xάρη στο παραπάνω χαρακτηριστικό, είναι απο-
λύτως φυσιολογικό τα ψάρια τέτοιου είδους να 
αναπνέουν απ’την επιφάνια του νερού.

Ο συνδυασµός ψαριών που ζουν σε διαφορετικά 
επίπεδα του νερού είναι πάντα επιθυµητός. Για 
παράδειγµα: guppies, gouramis, neon/cardinal 
tetras και armored catfish, ή platies, barbs, dwarf 
cichlids και armored catfish. Και στις δυο περιπ
τώσεις, τοποθετήστε µερικά αλγοφάγα ψάρια. 
Μικρά ή µεσαίου µεγέθους ήδη όπως τα Bushy 
Mouth Ancistrus (Ancistrus cf. dolichopterus) και 
τα Midget Sucker Catfish (Otocinclus cf. affinis) 
προτείνονται ανεπιφύλακτα. Τα ψάρια αυτά κα-
θαρίζουν συνεχώς την άλγη από το εσωτερικό 
του ενυδρείου, τις πέτρες και τα φύλλα των φυ-
τών. Επίσης, τα ζωοτόκα toothcarps (guppies, 
platies, black mollies, swordtails λπ.) καταναλώ-
νουν την άλγη για τροφή.

Τα πιο πολλά είδη διακοσμητικών ψαριών αισ
θάνονται άνετα σε θερμoκρασίες νερού που 
κυμαίνονται γύρω στους 25°C και με ουδέτερο 
pH (6.57.5).Τα Siamese fighters (Betta splendens) είναι διαθέσιμα 

σε διάφορα χρώματα. Τα αρσενικά παλεύουν άγρια 
μεταξύ τους και, για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να κρα-
τάτε μόνο ένα αρσενικό με ένα θηλυκό. Τα Siamese 
fighters είναι πολύ ήρεμα και δεν ενοχλούν τα άλλα 
ψάρια.

Τα dwarf gouramis (Colisa lalia) είναι από τα πιο όμορ-
φα ψάρια ενυδρείου. Η φύση τα έχει προικίσει με έναν 
θαυμάσιο χρωματισμό σε ρίγες κόκκινου και μπλε, 
ενώ τώρα μπορείτε να βρείτε και σε πορτοκαλί και 
κόκκινους χρωματισμούς.

Ένα ζευγάρι Pearl gouramis (Trichogaster leeri) είναι 
θαυμάσιο για ένα ενυδρείο με πυκνή βλάστηση.

Labyrinth fish Προτεινόμενοι συνδυασμοί ψαριών



Μήκος  
ενυδρείου  

(cm)
x
50

Βάθος  
ενυδρείου  

(cm)

Πόσα φυτά πρέπει να  
φυτέψετε?
Για να έχετε ένα ενυδρείο το οποίο θα παραμεί-
νει όμορφο για πολύ καιρό, θα πρέπει να ακο-
λουθήσετε τον παρακάτω βασικό κανόνα για το 
φύτεμα:

Αυτό μας κάνει 80 φυτά για ένα ενυδρείο με  
διαστάσεις εκατό επί σαράντα εκατοστών.
(Σε περιπτώσεις μάτσων φυτών, δηλαδή αυτών 
χωρίς γλάστρα, κάθε ξεχωριστό κοτσάνι θεω-
ρείται ένα φυτό.)

Τα φυτά επιτελούν ορισμένες πολύ 
χρήσιμες λειτουργίες στο ενυδρείο.
Οι διαφορετικές αποχρώσεις του πράσινου 
που θα βρείτε στα φύλλα διαφορετικών φυτών  
χαρίζουν στο ενυδρείο σας αρμονία και ηρεμία. 
Ένα ενυδρείο με ωραίους συνδυασμούς φυτών 
αποτελεί ένα ζωντανό διακοσμητικό στοιχείο 
του σπιτιού σας πάνω στο οποίο θα πέφτουν 
τα μάτια όλων των επισκεπτών σας.

Μαζί με τα βακτηρίδια στο χαλίκι, τα φυτά  
σχηματίζουν ένα αποτελεσματικό σύστημα  
φιλτραρίσματος. Τα φυτά θα πρέπει να περι
λαμβάνουν γρήγορης ανάπτυξης είδη όπως 
το Ceratophyllum demersum ή τα είδη Elodea 
και Egeria τα οποία καταναλώνουν άμεσα από 
την πρώτη κιόλας ημέρα τα βλαβερά παράγω-
γα από τον κύκλο του αζώτου.
Κατά την διάρκεια της φωτοσύνθεσης τα φυτά 
χρησιμοποιούν την θρεπτική ουσία του διοξει-
δίου του άνθρακα και εμπλουτίζουν το νερό με 
οξυγόνο.
Τα φυτά προσφέρουν στα ψάρια πολλές κρυ-
φές γωνίες στις οποίες μπορούν να κρυφτούν, 
κάτι το οποίο τους μειώνει το στρες και το άγ-
χος. Τα νεαρά ψάρια χρειάζονται μια πυκνή 
βλάστηση από λεπτά και φίνα φυτά για να 
μπορούν να κρύβονται από άλλους πεινασμέ-
νους κατοίκους του ενυδρείου σας.

Ο πνεύμονας πρασίνου  
για την υποβρύχια φύση

99

Φυτά: 
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Τα καλύτερα φυτά για να φυτέψετε μπροστά στο 
γυαλί του ενυδρείου είναι αυτά που είναι μικρά 
και δεν κόβουν την θέα προς το ενυδρείο. Το 
ύψος τους πρέπει να είναι μικρότερο των 15cm.

Σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγονται τα 
φυτά με μεγαλύτερο ύψος. Τα φυτά για την 
μεσαία ζώνη του ενυδρείου σας χωρίζονται σε 
αυτά που χαρακτηρίζονται ως μοναχικά και σε 
αυτά που χαρακτηρίζονται ομαδικά.

Cryptocoryne nevillii Echinodorus grisebachii Vesicularia dubyana

Anubias barteri Anubias sp. Ceratopteris 
thalictroides

Delta Arrowhead
(Sagittaria platyphylla)

Alternanthera reineckii Green Cabomba
(Cabomba aquatica)

Φυτά για την μέση του 
ενυδρείου σας

2228° 2228° 2230°

2230° 2228°

 –

2028°

1522°

 -

2328°

 

2328°

MMM

ΦΦΦ

Φυτά για μπροστά στο γυαλί
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Τα μοναχικά φυτά έχουν μεγαλύτερες απαιτή
σεις σε χώρο γύρο τους και είναι καλύτερο να 
φυτεύονται μόνα τους. Τα ομαδικά φυτά έχουν 
ένα λεπτό σχήμα και είναι πιο όμορφα, όπως 

περιγράφεται και απ’ την ονομασία τους, όταν 
φυτεύονται κατά ομάδες.

M  = Μεμονωμένο φυτό  Φ  = Φυτό σε συστάδα

Anubias barteri var. nana Eleocharis pusilla Lilaeopsis 
novae zealandiae 
(συχνά πουλιόνται 
λανθασμένα ως 
Echinodorus tenellus)2228° 1826°

  -

1826°

Cryptocoryne ciliata Bleher’s Swordplant 
(Echinodorus grisebachii 
“Bleherae”)

Tiger lotus
(Nymphaea lotus)

2226° 2228° 2328°

Cryptocoryne crispatula 
ή 
Wendt’s water trumpet
(Cryptocoryne wendtii)

Microsorium pteropus

2328° 2228°

Ludwigia palustris   -

1826°

MMM

Φ Φ Φ

Eleocharis pusilla

Ανάγκη σε φως: μεγάλη μέτρια χαμηλή

Ανάπτυξη: γρήγορη μέτρια αργή
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Φυτά που αναπτύσσονται πολύ ψηλά τα οποία 
φυτεύονται στο βάθος και στις γωνίες του ενυ
δρείου σας. Εάν φυτευτούν μπροστά στο γυαλί 
εμποδίζουν την θέα προς το ενυδρείο και κατα
λαμβάνουν πολύ χώρο που χρειάζεται στα ψάρια 

για να κολυμπούν. Τα φυτά που αναπτύσσονται 
πολύ γρήγορα όπως τα Ceratophyllum 
demersum και το Egeria densa παρέχουν πολύ 
οξυγόνο και αφαιρούν απ’ το νερό νιτρικά τα 
οποία βοηθούν στην ανάπτυξη άλγης.

Aponogeton crispus

Egeria densa Myriophyllum aquaticum

428°

  -

2024° 1026°

Echinodorus martii

1528°

Vallisneria americana

1530°

Τα υδρόβια φυτά πρέπει να μεταφέρονται 
υγρά. Τυλίξτε τα σε μια υγρή 
εφημερίδα ή σε κάτι παρό
μοιο. Εκτός από τις ειδικές 
σακούλες μεταφοράς φυ
τών, και οι σακούλες ψαριών 
της sera είναι ιδανικές. Ρω
τήστε τον προμηθευτή σας!
Περισσότερες πληροφο ρίες 
για τα υδρόβια φυτά θα βρεί
τε στον οδηγό της sera 
“Υπέροχα φυτά ενυδρείων”.

Μια σημαντική συμβουλή

Φυτά για την πίσω πλευρά του ενυδρείου σας
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Πέτρες 
Ο γρανίτης και ο  
βασάλτης είναι  
κατάλληλα για χρήση  
σε ενυδρεία γλυκού  
νερού. Πέτρες που  
έχουν μολυνθεί από 
λάδια, πέτρες από  
μεταλλεύματα και  
πέτρες που, περιέχουν 
αποθέματα μετάλλων 
δεν είναι κατάλληλες 
ακόμη και αν οπτικά 
είναι πολύ όμορφες.
Ξεπλύνετε κάθε  
πέτρα καλά με  
βραστό νερό και μην 
χρησιμοποιείτε πάρα 
πολλές. Xρησιμοποιείστε 
σιλικόνη (από τον ειδικό 
σας προμηθευτή για 
υλικά ενυδρείου και  
όχι από σιλικόνη  
οικοδομής αφού αυτή 
απελευθερώνει  
ρυπογόνες ουσίες)  
για να κολλήσετε μαζί 
σχέδια από πέτρες 
έτσι ώστε να μην 
πέφτουν κάθε 
φορά που χτυπούν 
πάνω τους ψάρια.

Ξύλα από έλη (bog wood), 
τα οποία μπορείτε να  

προμηθευτείτε από  
οποιοδήποτε κατάστημα για 

κατοικίδια, 
είναι  

κατάλληλα 
για σχεδόν όλα 

τα ενυδρεία γλυκού 
νερού (εκτός από 

ενυδρεία με Κιχλίδες της 
Ανατολικής Αφρικής).  

Τα ξύλα από έλη (bog wood) 
είναι διακοσμητικά και στα-

θερά. Προέρχονται  
από βάλτους και  

διατηρούνται καλά.  
Δεν επιπλέουν στο νερό.  

Θα πρέπει να  
προμηθεύεστε ξύλα  
μόνο από τον ειδικό  

προμηθευτή σας.  
Ξύλα που μπορεί  

να μαζέψετε εσείς από  
την φύση μπορεί να  
σαπίσουν μέσα στο  
νερό του ενυδρείου  

όπως επίσης να  
απελευθερώσουν  

ρυπογόνες ουσίες.  
Οι καρύδες και τα κοχύλια 

των σαλιγκαριών αποτελούν 
ενδιαφέρουσες προτάσεις 

και προσφέρουν καταφύγιο 
για τα ψάρια.

Ξύλα 

Διακόσμηση 



14

Το σύµπλεγµα ποταµών στον Αµαζόνιο µεταφέ-
ρει τη µεγαλύτερη ποσότητα νερού στον πλανή-
τη Γη. Πολλά πολύχρωµα ψάρια προέρχονται 
από την περιοχή του Αµαζονίου στην Νότια 
Αµερική. Η ποικιλία µορφών των διακοσµητικών 
ψαριών, οι διακοσµητικές ρίζες και τα βράχια 

καθώς και τα έντονα αναπτυσσόµενα φυτά απο-
τελούν τα µυστικά ενός sera Bιοτοπικού Eνυ-
δρείου “Νοτίας Αµερικής”. Είναι ένα ενυδρείο 
που θα τραβήξει την προσοχή λόγω της εξωτι-
κής παρουσίας του.

Τα Βιοτοπικά ενυδρεία αναπαριστούν το φυσικό 
περιβάλλον των διακοσµητικών ψαριών. Αυτός ο 
τύπος ενυδρείου φαντάζει ιδιαίτερα εξωτικός αλλά 
είναι εύκολος στην διατήρησή του καθώς όλα προ-
έρχονται από συγκεκριµένο τύπο νερού. Έχουµε 
ήδη περιγράψει τα πλεονεκτήµατα στην σελίδα 4.

Παραθέτουµε 3 βιοτοπικά παραδείγµατα ενυ-
δρείων σε αυτόν τον οδηγό, που θα σας επιτρέ-
ψουν να τα αναπαραστήσετε σε ενυδρεία µήκους 
60 είτε 80cm.

sera Βιοτοπικό Ενυδρείο “Νοτίου Αµερικής”

80

40

60

Πλάνο φυτεµένου ενυδρείου

Ζώ
νη

 ά
µµ

ου

Ζώ
νη

 ά
µµ

ου

35

8060



40

Περιοχή Μέγεθος ενυδρείου / Αριθµός φυτών

Bleher’s 
Swordplant
(Echinodorus  
grisebachii 
“Bleherae”) 1 1

Black 
Amazon 
Swordplant
(Echinodorus  
parviflorus) 1 2

Delta 
Arrowhead
(Sagittaria  
platyphylla) 1 3

Green 
Cabomba 
(Cabomba 
aquatica) 2 2

Echinodorus 
“Red Devil”

3 5

3 4

Grasswort
(Lilaeopsis 
mauritiana)

3 5

üb
er

al
l

Ζώνη  
πλεύσης Μέγεθος Ενυδρείου / Αριθµός Ψαριών

Επ
ιφ

άν
εια

Cockatoo dwarf cichlid 
(Apistogramma cacatuoides)

1

1

1

1

Επ
ιφ

άν
εια

/Μ
έσ

η

Black tetra
(Gymnocorymbus ternetzi)

4 6

Επ
ιφ

άν
εια

/Μ
έσ

η
Bleeding heart tetra

(Hyphessobrycon erythrostigma)

– 5
Βυ

θό
ς

Sterba’s Corydoras
(Corydoras sterbai)

4 6

Βυ
θό

ς

Midget Sucker Catfish
(Otocinclus sp. cf. affinis)

5 7

Μέγεθος Ενυδρείου / Διακόσµηση

Σκούρο χαλίκι (ελαφρά κοκκινωπό)

Στρώµα  
περίπου  

5cm

Ψιλό, λευκό χαλίκι

Για την  
“ζώνη άµµου”

Πέτρινες πλάκες, επίπεδες,  
κοκκινωπές (ή παρόµοιες πλάκες)

5 7  
τε

µάχια

10 12 
τε

µάχια

Ρίζες, µεσαίου µεγέθους  
(ή παρόµοια ξύλα)

1 1

Χαλίκι Βυθού

Φυτά Ψάρια

A

Πί
σω

B

Πί
σω

C

Πί
σω

D

Πί
σω

E

Μ
έσ

η

F

Εµ
πρ

ός

G

Εµ
πρ

ός

Grasswort
(Lilaeopsis
novae 
zealandiae)

60 80 60 80

60 80

15
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Στην κεντρική Αµερική, τα ψάρια συνήθως ζουν 
σε καθαρά τρεχούµενα νερά. Τα ζωοτόκα είδη 
(π.χ. swordtails και platies) είναι πολύχρωµα, 
και δραστήρια ψάρια. Κατά συνέπεια, πάντα κάτι 
συµβαίνει µέσα στο sera Βιοτοπικό Eνυδρείο 

“Κεντρικής Αµερικής” που οδηγεί σε νέες εµπει-
ρίες. Ο γόνος των ψαριών που θα εµφανίζεται 
κατά καιρούς, κρατά αµείωτο το ενδιαφέρον του 
Βιοτοπικού Ενυδρείου “Κεντρικής Αµερικής”.

sera Βιοτοπικό Eνυδρείο “Κεντρικής Αµερικής”

80

40

60

Πλάνο φυτεµένου ενυδρείου

Ζώ
νη

 ά
µµ

ου

Ζώ
νη

 ά
µµ

ου

35

8060
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Μέγεθος Ενυδρείου / Διακόσµηση

Σκούρο χαλίκι (ελαφρά κοκκινωπό)

Στρώµα  
περίπου 

5cm

Ψιλό, λευκό χαλίκι

Για την  
“ζώνη άµµου”

Πέτρινες πλάκες, επίπεδες, πράσι-
νες (ή παρόµοιες πλάκες)

1012 
τε

µάχια

1517 
τε

µάχια

Περιοχή Μέγεθος ενυδρείου / Αριθµός φυτών

Blue water 
hyssop 
(Bacopa  
caroliniana)

3 4

Delta 
Arrowhead
(Sagittaria 
platyphylla) 2 4

Echinodorus 
“Red Devil”

1 2

Green 
Cabomba
(Cabomba 
aquatica) 2 3

Echinodorus 
“Reni”

1 1

Cardinal  
flower 
(Lobelia  
car dinalis) 3 4

Pygmy  
Chain Sword 
(Echinodorus 
tenellus) 4 6

Χαλίκι Βυθού

Φυτά Ψάρια

üb
er

al
l

Ζώνη  
πλεύσης Μέγεθος Ενυδρείου / Αριθµός Ψαριών

Επ
ιφ

άν
εια

Swordtail
(Xiphophorus helleri)

–

–

2

3

Επ
ιφ

άν
εια

/Μ
έσ

η
Platy

(Xiphophorus maculatus)

1

2

2

3

Βυ
θό

ς

Blackspotted Corydoras
(Corydoras melanistius)

5 5

Βυ
θό

ς

Bushy Mouth Ancistrus
(Ancistrus sp. cf. dolichopterus)

– 2

A

Πί
σω

B

Πί
σω

C

Πί
σω

G

Πί
σω

F

Μ
έσ

η

D

Εµ
πρ

ός

E

Εµ
πρ

ός

60 80 60 80

60 80
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Τα διακοσµητικά ψάρια που προέρχονται από 
την Ασία ζουν σε λιµνούλες ή αργής ροής και 
χαµηλής οξυγόνωσης νερά. Κατά συνέπεια, µε-
ταξύ άλλων και τα ψάρια µε λαβύρινθο (π.χ. 
dwarf gouramis) ανέπτυξαν ενδιαφέρουσες συµ-

περιφορές. Προσλαµβάνουν το απαραίτητο 
οξυγόνο από την επιφάνεια του νερού. Η ποικι-
λία µορφών και χρωµάτων των sera Βιοτοπι-
κών Eνυδρείων “Ασίας” αποτελεί µόνιµη πηγή 
έµπνευσης.

sera Βιοτοπικό Ενυδρείο “Ασίας”

80

40

60

Πλάνο φυτεµένου ενυδρείου

Ζώ
νη

 ά
µµ

ου

Ζώ
νη

 ά
µµ

ου

35

8060
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Μέγεθος Ενυδρείου / Διακόσµηση

Σκούρο χαλίκι (ελαφρά κοκκινωπό)

Στρώµα  
περίπου 

5cm

Ψιλό, λευκό χαλίκι

Για την  
“ζώνη άµµου”

Κοµµάτια bamboo  
(X στο πλάνο φυτέµατος)

– 4

Ρίζα, ψηλή     Ρίζα, µακριά
(η παρόµοια ρίζα)

1 από 
το 

καθέ 
να

1 από 
το 

καθέ 
να

Περιοχή Μέγεθος ενυδρείου / Αριθµός φυτών

Water Wisteria 
(Hygrophila  
difformis) 1 2

East Indian 
Hygrophila 
(Hygrophila  
polysperma)

2 3

Cryptocoryne 
nevillii

2 3

Vallisneria  
nana

2 3

Nymphaea  
lotus

1 3

2 3

1 1

Aegagrophila 
linnaei

2 3

Wendt’s water 
trumpet 
(Cryptocoryne  
wendtii)

2 3

Wendt’s water 
trumpet 
(Cryptocoryne  
wendtii)

2 3

Χαλίκι Βυθού

Φυτά Ψάρια
Ζώνη  

πλεύσης Μέγεθος Ενυδρείου / Αριθµός Ψαριών

Επ
ιφ

άν
εια

  1

Siamese 
fighter 

1
  1

Dwarf  
gourami 

Επ
ιφ

άν
εια

Neon rainbowfish
(Melanotaenia praecox)

– 6

Επ
ιφ

άν
εια

/ 
Μ

έσ
η

Checker barb
(Barbus oligolepis)

3

3

3

3
Επ

ιφ
άν

εια
/ 

Μ
έσ

η

Siamese algae eater
(Crossocheilus siamensis)

3 4

Βυ
θό

ς

Coolie loach
(Pangio kuhlii)

3 5

Βυ
θό

ς

Amano shrimp
(Caridina multidentata)

5 7

Dwarf gourami
(Colisa lalia)

Siamese fighter
(Betta splendens)

A

Πί
σω

B

Πί
σω

I

Πί
σω

C

Πί
σω

E

Μ
έσ

η

D

Μ
έσ

η

J

Μ
έσ

η

F

Εµ
πρ

ός

G

Εµ
πρ

ός

H

Εµ
πρ

ός

Microsorium 
pteropus

Cryptocoryne
“Green Gecko”

60 80 60 80

60 80
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Ο σημαντικότερος εξοπλισμός για την δημιουρ
γία φυσικών συνθηκών για τα ψάρια και τα φυτά 
που προέρχονται από τροπικές περιοχές, είναι: 

Φωτισμός
Οι λαμπτήρες φωτισμού sera T8 fl uorescent 
tubes έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις νεότε
ρες ανακαλύψεις στην τεχνολογία φωτός. Η 
ποιότητα “Made in Germany” εγγυάται την χα
μηλότερη κατανάλωση και την βέλτιστη από
δοση φωτός. Χρησιμοποιώντας νέες ουσίες 
φθορισμού οι λαμπτήρες απελευθερώνουν 
σχεδόν μηδενικό φωτισμό για την δημιουρ
γίας άλγης. Μπορείτε να βρείτε πληροφο
ρίες ιδανικού συνδυασμού των sera 
fl uorescent tubes για το ενυδρείο σας 
στα εξειδικευμένα καταστήματα ή στον 
οδηγό της sera “Φυσικός φωτισµός για 
ενυδρεία και terrarium”.

• Φωτισμός, (LED, PLT5, T8),
• Θερμαντήρας και
• Εσωτερικό ή εξωτερικό φίλτρο.

ΦωτισμόςΗ τεχνολογία

Εξωτερικό 
φίλτρο

Θερμαντήρας

Φωτισμός

Φωτισμός

Θερμαντήρας 

Εσωτερικό 
φίλτρο

=  2.6 cm
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Τα πιο πολλά ψάρια ενυδρείου είναι συνηθισμέ-
να σε θερμοκρασίες νερού που κυμαίνονται γύρω 
στους 25°C. Για αυτό τον λόγο, το νερό του ενυ-
δρείου σας πρέπει να θερμαίνεται τακτικά.
Ο θερμαντήρας του ενυδρείου πρέπει να έχει 
τοποθετηθεί στο ενυδρείο με τέτοιο τρόπο ώστε 
το νερό να ρέει πάντα κυκλικά γύρο του και να 
θερμαίνεται ομοιόμορφα.
Τα απαιτούμενα Watts είναι εύκολο να υπολογι-
στούν: υπολογίστε περίπου 1.5 Watts για κάθε 
λίτρο νερού όταν το ενυδρείο σας βρίσκεται σε 
χώρο με χαμηλή ή σποραδική θέρμανση. Εάν 
το ενυδρείο σας βρίσκεται σε χώρο που θερμαί-
νεται τακτικά, τότε 1 Watt για κάθε λίτρο νερού 
είναι αρκετό. Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο πιο 
δυνατό θερμαντήρα αφού η κατανάλωση σε 
ρεύμα παραμένει ίδια.

sera aquarium heater thermostats 
είναι πλήρως αδιάβροχοι και ανθεκτικοί 
στο θαλασσινό νερό.
Η ρύθμιση της θερμοκρασίας γίνεται 
σχετικά εύκολα περιστρέφοντας τον 
τυπωμένο με νούμερα δίσκο που βρί-
σκεται στο άνω μέρος του θερμαντή-
ρα. Οι sera aquarium heater 
thermostats διατίθενται σε διάφο-
ρους τύπος που κυμαίνονται από  
25 Watts έως 300 Watts ενώ είναι 
εξοπλισμένοι και με προστατευτικό 
πλέγμα.

Για κάθε μέγεθος ενυδρείου υπάρχει το σωστό σύστημα sera aquarium heater thermostats

Πώς να επιλέξετε τον κατάλληλο θερμαντήρα:

Θερμαντήρες

Ένας πιο ισχυρός θερμαντήρας έχει μεγα-
λύτερες δυνατότητες – π.χ. σε περίπτωση 
που χαλάσει η θέρμανση του σπιτιού σας, ο 
δυνατός θερμαντήρας θα διατηρήσει χωρίς 
προβλήματα την επιθυμητή και απαραίτητη 
θερμοκρασία νερού στο ενυδρείο σας.

Η συμβουλή μας

Η τεχνολογία

25 50 75 100 150 200 250 300

25W 50W 50W 75W 100W 150W 200W 250W

25W 50W 75W 100W 150W 200W 250W 300W

75W 100W 150W 200W 300W 2 x
200W

2 x
250W

2 x
300W

T T     

 T =

T 

Μέγεθος ενυδρείου

Λίτρα

5°C

10°C

15°C
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Σχηματική περιγραφή καθαρισμού νερού ενυδρείων με τα υλικά φιλτραρίσματος της sera που  
χρησιμοποιούνται σε ένα εσωτερικό ή εξωτερικό φίλτρο.

Καθαρό  
νερό

Φιλτράρισμα σύμφωνα με τους  
νόμους της φύσης

Τα sera biofibres ή sera filter 
sponge συλλέγουν µεγαλύτερα 
σωµατίδια και απορρίµµατα.

Τα sera filter wool ή sera filter 
mat (floss) παγιδεύουν τα 
σωµατίδια της βρωµιάς. Το sera 
filter mat (floss) µπορεί επίσης 
να χρησιµοποιηθεί για µηχανικό 
προφίλτρο σε συνδυασµό µε 
το sera filter sponge.

Περιττώματα ψαριών
Μέρη φυτών

Υπολείμματα τροφής

Αρχικό μηχανικό  
φιλτράρισμα

Τα βακτήρια καθαρισµού του 
sera filter biostart αποικούν 
τους πόρους του sera siporax 
Professional και ξεκινούν άµεσα 
την βιολογική διάσπαση των το-
ξικών ουσιών µέσα στο φίλτρο. 
Τα βακτήρια καθαρισµού που 
βρίσκονται ήδη στην ψιλοτριµένη 
ηφαιστειακή λάβα του sera bio 
nitrivec καθαρίζουν αποτε
λεσµατικά το νερό στο ενυδρείο.
Αμμώνιο/αμμωνία (NH4/NH3)

Vιτρώδη (NO2)

Vιτρικά (NO3)

Θρέψη φυτών

Kαθαρό νερό

Βιολογικός  
καθαρισμός νερού

Τελικό μηχανικό  
φιλτράρισμα

Η τεχνολογία



Φιλτράρισμα νερού με φυσικό τρόπο με την sera
Εκεί, επίσης, μικροοργανισμοί (“βακτήρια κα-
θαρισμού”) διασφαλίζουν οτι ρύποι όπως τα 
απόβλητα των ψαριών και τα νεκρά φύλλα  
διασπώνται βιολογικά. 
Ο καθαρισμός το νερού του ενυδρείου με τα 
συστήματα φιλτραρίσματος της sera βασίζεται 
στην ίδια μέθοδο.

Στην φύση, το νερό διαρρέει ανάμεσα στα διά-
φορα επίπεδα του εδάφους και με αυτό τον 
τρόπο, καθαρίζεται μηχανικά. Μικρόοργανισμοί 
στο νερό μετατρέπουν ρυπογόνες ουσίες σε 
θρεπτικές ουσίες. Το νερό φτάνει σε ρυάκια, 
ποτάμια και λίμνες μέσω πηγών.
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Μηχανικός καθαρισμός νερού
Μεγαλύτερα και στερεά σωματίδια σκό-
νης όπως υπολείμματα τροφής, μέρη 
φυτών και άλγη συγκεντρώνονται κατά 
την διάρκεια του μηχανικού καθαρισ
μού του νερού, έτσι ώστε να μην βου-
λώνει το βιολογικό φίλτρο.

Τα sera biofibres ή sera filter sponge 
παγιδεύουν αποτελεσµατικά µεγαλύ-
τερα κοµµάτια βρωµιάς. Κατά συνέ-
πεια, προστατεύουν το επόµενο στάδιο 
του βιολογικού καθαρισµού από την 
βρωµιά και αυξάνουν την βιολογική 
ικανότητα του φίλτρου.

Το sera filter wool περιέχει στερεές 
ίνες, οι οποίες συγκεντρώνουν τα μι-
κρότερα σωματίδια για μεγαλύτερα 
χρονικά διαστήματα χωρίς να μπουκώ-
νουν ή να αποσυντίθεται. Το sera filter 
wool μπορεί να πλυθεί πολλές φορές.

Το sera filter mat (floss) εµποδίζει τις 
ίνες του υαλοβάµβακα από το να πα-
γιδευτούν µέσα στο µοτέρ. Ανάλογα µε 
το σύστηµα φίλτρου, το sera filter mat 
(floss) λειτουργεί εξίσου αποτελεσµα-
τικά όσο και ο υαλοβάµβακας sera 
filter wool.
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Το sera siporax Professional τοπο-
θετείται στο φίλτρο και παρέχει ιδανικές 
συνθήκες εργασίας στα διαφορετικά 
είδη βακτηρίων καθαρισµού. Η διά-
σπαση των ρύπων ξεκινάει άµεσα. 
Μετά από το µηχανικό προφιλτράρισ
µα, υπολείµµατα τροφών ή φυτών  
καθώς και απόβλητα ψαριών µετατρέ-
πονται σε αµµωνία. Τα βακτήρια που 
δηµιουργούν βλεννώδεις αποικίες ανα-
πτύσσονται και συγκρατούνται καλύτε-
ρα επάνω στην τραχιά και µεγάλη σε 
έκταση επιφάνεια του υλικού λαµβάνο-
ντας αρκετή ποσότητα οξυγόνου. Τα 
βακτήρια αυτά µετατρέπουν την αµµω-
νία σε νιτρώδη (αεροβική διαδικασία).

Ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός ανοιχτών πό-
ρων τύπου τούνελ στην δομή του sera siporax 
Professional επιτρέπει για ιδανική παροχή 
θρεπτικών συστατικών και των μικρότερων πο-
σοτήτων φρέσκου νερού για τα αναερόβια βα-
κτηρίδια. Μέσα στα τούνελ υπάρχει λίγο οξυγό-
νο, επιτρέποντας τα νιτρώδη να διασπαστούν 
σε νιτρικά. Τα βακτηρίδια αναγκάζονται να δια-
σπούν τα νιτρικά για να έχουν επάρκεια οξυγό-
νου. Έτσι, και τα νιτρικά μειώνονται συνεχώς. 
Τα νιτρικά που απομένουν καταναλώνονται από 
τα υδρόβια φυτά ως θρεπτικές ουσίες.

Xάρη στα μεγάλα εσωτερικά επικοινωνούντα 
τμήματα των πόρων, οι ακαθαρσίες αφαιρούνται 
γρήγορα, χωρίς μόνιμο καθαρισμό και απομά-
κρυνση των βακτηριδίων.

Βιολογικός καθαρισμός νερού

Τα υλικά του φίλτρου που προορίζονται για 
τον αποικισμό βακτηριδίων θα πρέπει να 
είναι σε σχήμα σωλήνα. Αυτό επιτρέπει στο 
νερό να κυκλοφορεί ελεύθερα ανάμεσα 
τους, χωρίς να βουλώνουν ή να κολλούν, 
κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την 
διαδικασία φιλτραρίσματος.

Σημαντικό:

Φιλτράρισμα σύμφωνα με τους  
νόμους της φύσηςΗ τεχνολογία

1 λίτρο  

sera siporax Professional  

έχει σχεδόν τόση δύναμη  

βιολογικού καθαρισμού όσο και  

34 λίτρα αργιλικού υλικού  

φιλτραρίσματος

Λιγότερες αλλαγές  

νερού χάρη στο  

sera siporax Professional
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Σε περίπτωση που έχετε ψάρια που 
προέρχονται από τροπικά μαλακά 
νερά, το νερό του ενυδρείου θα πρέπει 
να κυκλοφορεί μέσα από ένα στρώμα 
τύρφης sera super peat. Το sera 
super peat απελευθερώνει ομοιόμορ-
φα πολύτιμα χουμικά οξέα και ιχνο-
στοιχεία στο νερό του ενυδρείου για 
μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Ανά-
λογα με τις ισχύουσες τιμές του νερού, 
το sera super peat μειώνει την αν-
θρακική σκληρότητα και την τιμή του 
pH. Οι τιμές αυτές, παραμένουν συνε-
χώς σε ελαφρά όξινα επίπεδα. Το sera 
super peat εμποδίζει την ανάπτυξη 
μυκήτων, βακτηριδίων και άλγης.

Μετά από κάποια θεραπεία για ασθέ-
νεια θα πρέπει να τοποθετείτε για μι-
κρό χρονικό διάστημα  στο φίλτρο μια 
ποσότητα sera super carbon. Μην 
χρησιμοποιείτε άνθρακα φιλτραρίσμα-
τος κατά την διάρκεια της θεραπείας 
ασθενειών. Αφαιρέστε τον τοποθετη-
μένο άνθρακα από το φίλτρο, αλλιώς 
τα ενεργά στοιχεία της θεραπείας 
απορροφούνται αμέσως. Xάρη στην 
πολύ μεγάλη επιφάνεια του, ο άνθρα-
κας sera super carbon παραμένει 
ενεργός για έξη εβδομάδες. Μετά από 
το πέρας αυτού του χρονικού διαστή-
ματος οι απορροφητικές ιδιότητες του 
έχουν εξαντληθεί, και ο άνθρακας θα 
πρέπει να απομακρυνθεί έτσι κι αλ-
λιώς. Σε αντίθετη περίπτωση, οι ου
σίες που έχουν απορροφηθεί  μπορεί 
να επιστραφούν στο νερό. Το sera 
super carbon δεν έχει καμία επίδρα-
ση στην τιμή του pH και δενπεριέχει  
καθόλου νιτρικά ή φωσφορικά άλατα.

Ειδικά υλικά φιλτραρίσματος της sera

Το sera super peat και το sera super 
carbon δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
μαζί. Ο άνθρακας φιλτραρίσματος θα απορ-
ροφούσε αμέσως όλες τις πολύτιμες ουσίες 
από την τύρφη. Xρησιμοποιήστε το sera 
super peat αντί για το sera super carbon.

Προσοχή:
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Φωσφορικά χρειάζονται μόνο σε μι-
κρές ποσότητες ως θρεπτικές ουσίες 
φυτών. Σε περίπτωση που υπάρξει 
μεγάλη συγκέντρωση μπορεί να  
δημιουργήσει προβλήματα άλγης. Το 
sera phosvec Granulat αφαιρεί τα 
φωσφορικά εύκολα και με ασφάλεια για 
μεγάλα διαστήματα.

Το sera biopur και το sera biopur forte 
επιτρέπουν την αποίκηση βακτηριδίων 
καθαρισμού για την διάσπαση των ρυ-
πογόνων ουσιών. Αυτά τα υλικά φιλτρα-
ρίσματος είναι συνιστώμενα μόνο εάν 
απαιτείται δράση μικρού μεγέθους π.χ. 
σε ενυδρεία με πολλά φυτά και λίγα 
ψάρια. Όπως αναφέρεται στην σελίδα 
24, το sera siporax Professional έχει 
βιολογική ικανότητα διάσπασης 34 φο-
ρές μεγαλύτερη συγκριτικά με τα αργι-
λικά υλικά φιλτραρίσματος. Για τον λόγο 
αυτό, το sera siporax Professional 
έχει μια πάρα πολύ καλή σχέση τιμής 
– απόδοσης.

Φιλτράρισμα σύμφωνα με τους  
νόμους της φύσηςΗ τεχνολογία



Τα βακτήρια καθαρισμού πολλαπλασι-
άζονται βέλτιστα μόνο με “σωστή” κυ-
κλοφορία νερού. Έτσι τους δίνεται η 
δυνατότητα να διασπάσουν τους ρύ-
πους. 

Τα ρεύματα πρέπει να είναι αρκετά δυ-
νατά για να παρέχουν στα βακτήρια 
αρκετό οξυγόνο και θρεπτικά στοιχεία. 
Όμως, σε περίπτωση πολύ δυνατών 
ρευμάτων οι ρύποι δεν διασπώνται 
τελείως. Τα βακτήρια καθαρισμού δεν 
έχουν τον απαραίτητο χρόνο, και συ-
νεπώς δεν μπορούν να πολλαπλασια-
στούν αρκετά γρήγορα. Η ταχέως ανα-
πτυσσόμενη άλγη επωφελείται από το 
γεγονός αυτό, και η απόλαυση του 
ενυδρείου καταστρέφεται. Σε περιπτώ-
σεις πολύ δυνατών ρευμάτων τα ψάρια 
θα έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής.

Η σωστή απόδοση της  
αντλίας και του φίλτρου
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Το μέγεθος του φίλτρου σε σχέση με το μέγεθος 
του ενυδρείου μπορεί να διαφέρει. Κάπως με-
γαλύτερο είναι πάντα καλύτερο απ’ το μικρότε-
ρο. Μπορείτε να διαπιστώσετε ποίο μέγεθος 
ενυδρείου ταιριάζει σε κάποιο φίλτρο εάν συμ-
βουλευτείτε τις οδηγίες στην συσκευασία του 
φίλτρου.

Iδανικό μέγεθος φίλτρου
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Τα sera fil 60/120 είναι εύκολα στην συντήρηση 
και πολύ αποδοτικά εσωτερικά φίλτρα ενυδρεί-
ων για µικρά ενυδρεία µέχρι 60/120 λίτρα αντί-
στοιχα. Ο µεγάλος όγκος υλικών τους (περ. 
200/350cm³), εγγυάται το καλύτερο δυνατό φιλ-
τράρισµα και καθαρισµό. Το αποτέλεσµα είναι 
ένα κρυστάλλινα καθαρό και φυσικό νερό στο 
ενυδρείου.

Ο τρίτος θάλαµος στο sera fil 120 περιέχει το 
νέο υψηλής απόδοσης βιολογικό υλικό φίλτρου 

Φιλτράρισμα νερού για μικρά ενυδρεία με τα προϊόντα της sera

το sera siporax mini Professional. Το υλικό 
αυτό βιολογικού καθαρισµού διασφαλίζει βέλτι-
στη ποιότητα νερού και βέλτιστο βιολογικό κα-
θαρισµό.

Η πλήρης σειρά εξαρτηµάτων επιτρέπει την 
εγκατάστασή των φίλτρων σε διαφορετικές θέ-
σεις.
Τα φίλτρα µπορούν να επεκταθούν µε την προ-
σθήκη επιπλέον θαλάµων που πωλούνται ξε-
χωριστά.

sera siporax mini Professional

Θάλαµος φίλτρου

Θάλαµος φίλτρου

Τελικός θάλαµος

sera super carbon ενεργό φίλτρο άνθρακα

Μικροσωµατίδια συλλέγονται στην επιφάνεια 
των σφουγγαριών του φίλτρου

Ισχυρός κυκλοφορητής νερού  
για βέλτιστη ροή

sera fil internal aquarium filters

Φιλτράρισμα σύμφωνα με τους  
νόμους της φύσηςΗ τεχνολογία
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Φιλτράρισμα νερού για μεγάλα ενυδρεία με την sera
Δύο συστήματα έχουν αποδείξει ότι καθαρίζουν 
το νερό μεγάλων ενυδρείων πολύ καλά:
•  Εσωτερικές µονάδες φίλτρων όπως αυτές που 

περιλαµβάνοντα στα sera Biotop Nano Cube 
60 και το sera marin Biotop Cube 130

Πλεονεκτήµατα
•  Μέγιστη ποσότητα φιλτραρίσματος με πολύ μικρή απαί-

τηση χώρου
•  Καινοτομική τεχνική παράλληλου φιλτραρίσματος
•  Τοποθετείται κοντά στο γυαλί του ενυδρείου και εξοικο

νομεί χώρο
•  Ταιριάζει στην διακόσμηση του ενυδρείου

•  Εξωτερικά φίλτρα όπως το sera fil bioactive 
130, 130 + UV, 250, 250 + UV, 400 + UV 
έχουν άριστες ιδιότητες καθαρισµού του νερού  
σε µεγαλύτερα ενυδρεία έως 130, 250 ή  
400 λίτρα, αντίστοιχα

Το 4 θαλάµων εσωτερικό φίλτρο στο sera 
Biotop Nano Cube 60 περιλαµβάνει
•  απόχη
•  σφουγγάρι φίλτρου για μηχανικό φιλτράρισμα 
•  sera siporax Professional 1,000ml για βιο-

λογικό καθαρισµό µε 270m² ωφέλιµη βιολο-
γικά αποικίσιµη επιφάνεια

•  sera heater 50W (θερµαντήρας)
•  sera flow pump STP 1000 (κυκλοφορητής)
•  50ml sera filter biostart βιολογικές καλλιέρ-

γειες βακτηρίων για άµεση βιολογική διάσπα-
ση ρύπων

Το 4 θαλάµων εσωτερικό φίλτρο στο sera marin 
Biotop LED Cube 130 περιλαµβάνει
•  sera Protein Skimmer PS 200
•  σφουγγάρι φίλτρου για μηχανικό φιλτράρισμα
•  sera siporax Professional 2,000ml για βιο-

λογικό καθαρισµό µε 540m² ωφέλιµη βιολο-
γικά αποικίσιµη επιφάνεια

•  sera heater 100W (θερµαντήρας)
•  sera flow pump STP 1000 (κυκλοφορητής)
•  sera UV-C System 5W
•  100ml sera marin bio reefclear βιολογικές 

καλλιέργειες βακτηρίων για άµεση βιολογική 
διάσπαση ρύπων

Εσωτερικό φίλτρο µέσα στο 
sera Biotop Nano Cube 60 και το sera marin Biotop Cube 130 
διαθέσιμο και με την νέα LED τεχνολογία 
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sera fil bioactive external filters
Η νεότερη γενιά εξωτερικών φίλτρων της, η sera 
εγγυάται κρυστάλλινα καθαρό νερό, βιολογικά 
καθαρό και µε σταθερή ποιότητα.
Με το µοναδικό βιολογικό υλικό φίλτρου sera 
siporax Professional (270m² επιφάνεια αποί-
κισης ανά λίτρο) που περιέχεται και µε το sera 
filter biostart, έχουµε άµεση βιολογική ενεργο-
ποίηση του φίλτρου µε την εκκίνησή του. Επι-
πλέον, τα sera fil bioactive + UV external 
filters περιορίζουν την ανάπτυξη της άλγης και 
των παθογόνων.

sera bioactive σύστηµα φίλτρων για άµεση  
εκκίνηση και µακροχρόνια βιολογική διά-
σπαση ρύπων εντός των φίλτρων
•  Μέρη φυτών και υπολείµµατα τροφής όπως 

και απόβλητα ψαριών συγκεντρώνονται στον 
υαλοβάµβακα (floss) και τα σφουγγάρια του 
φίλτρου.

•   Βακτήρια καθαρισµού και ένζυµα που περιέ-
χονται στο sera filter biostart αποσυνθέτουν 
τα εναποµείναντα µέρη των αποβλήτων και 
τα µετατρέπουν σε αµµωνία για περαιτέρω 
διάσπαση από το sera bio nitrivec.

•  Τα βακτήρια καθαρισµού που δουλεύουν στο 
φίλτρο χρειάζονται ειδική επιφάνεια αποίκι-
σης. Το βιολογικά ενεργό υλικό φίλτρου sera 
siporax Professional παρέχει τις βέλτιστες 
συνθήκες αποίκισης σε µια επιφάνεια 270m² 
ανά λίτρο υλικού (παρακαλούµε δείτε την σε-
λίδα 24).

Απλά ρίξτε το ανάλογο για το µέγεθος του ενυ-
δρείου sera filter biostart πάνω στο ξηρό sera 
siporax Professional. Το sera filter biostart 
περιέχει υψηλά ενεργούς και βέλτιστα αναµεµει-
γµένους µικροοργανισµούς, ιδανικά ισορρο-
πηµένους για το υψηλής απόδοσης βιολογικό 
υλικού φίλτρου sera siporax Professional. Το 
φίλτρο µετατρέπεται άµεσα σε “βιολογικά ενερ-

γό” µε την εκκίνησή του. Προσθέστε sera bio 
nitrivec στο νερό του ενυδρείου για να ξεκινήσει 
η διάσπαση των ρύπων σε ολόκληρο το ενυ-
δρείο.

Φιλτράρισμα σύμφωνα με τους  
νόμους της φύσηςΗ τεχνολογία

UVC lamp
 

filter mat (floss)

filter sponge

sera siporax
Professional
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1. Βαλβίδα πολλαπλής χρήσης
•  Σύνδεση σωλήνων
•  Περιστρεφόµενη είσοδος και έξοδος νερού
•  Πολλαπλής χρήσης λαβή για ρύθµιση ροής 

και άµεσο κλείσιµο του νερού
2. Κεφαλή φίλτρου
•  Κυκλοφορητής και καλώδιο
•   UVC λαµπτήρας για την αποµάκρυνση της 

θολούρας και τον περιορισµό της άλγης και 
των παθογόνων (130 + UV, 250 + UV,  
400 + UV)

•   Τρόµπα νερού για εύκολη και γρήγορη εκκί-
νηση

•   Πτυσσόµενο χερούλι για εύκολη µεταφορά 
(130, 130 + UV)

•  Κλείσιµο ασφαλείας
3.  Υαλοβάµβακας (floss) και σφουγγάρι φίλ-

τρου για µηχανικό φιλτράρισµα
4. Καλάθια υλικών φίλτρου
•  Αφαιρούνται ανεξάρτητα
•   Πτυσσόµενα χερούλια για εύκολη αποµά-

κρυνση και καθαρισµό
5.  sera siporax Professional βιολογικό υλικό 

φίλτρου και sera filter biostart για βιολογικά 
φιλτράρισµα

•  1 λίτρο sera siporax Professional µέσα στο 
sera fil bioactive 130 για περισσότερο από 
200 λίτρα νερού ενυδρείου 

•   2 λίτρα sera siporax Professional µέσα στο 
sera fil bioactive 250 και 400 για περισσό-
τερα από 400 λίτρα νερού ενυδρείου

6. Σώµα φίλτρου
•   Με λαστιχένια πόδια γι ασφαλή τοποθέτηση 

και ηχοµόνωση
•  Με κλειδώµατα ασφαλείας

Πλεονεκτήµατα των sera fil bioactive external filters
•  Έτοιµα για άµεση χρήση
•  Εύκολη εκκίνηση
•  Εύκολος καθαρισµός
•  Χαµηλή κατανάλωση ενέργειας
•  Αθόρυβη λειτουργία
•  Μεγάλη διάρκεια ζωής
•  Γρήγορη διάσπαση αµµωνίας και νιτρωδών

• Άµεσα βιολογικά ενεργά
•  34 φορές µεγαλύτερη απόδοση  

φίλτρου*

• Περιορισµός της ανάπτυξης της άλγης
• Περιορισµός των παθογόνων
* συγκριτικά µε απλό αργιλικό υλικό φίλτρου

++
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sera bioactive filter system program

Φιλτράρισμα σύμφωνα με τους  
νόμους της φύσηςΗ τεχνολογία

 Μοντέλο Watts   Qmax
 sera fil bioactive 130 + UV 16W / UVC 5W 300l/h
 sera fil bioactive 250 + UV 32W / UVC 5W 750l/h
 sera fil bioactive 400 + UV 36W / UVC 5W 1,100l/h
 sera fil bioactive 130 11W 300l/h
 sera fil bioactive 250 22W 750l/h



sera UV-C System 5W
Η ιδανική προσθήκη σε εξωτερικά φίλτρα χωρίς 
ενσωµατωµένη λάµπα αποστείρωσης UVC.

•    Αποµακρύνει αξιόπιστα όλα τα είδη επιπ
λέουσας άλγης (πράσινη, θολούρα) χωρίς την 
χρήση χηµικών

•    Περιορίζει τον πολλαπλασιασµό της τριχοει-
δούς και άλλων αλγών

•    Περιορίζει τα παθογόνα και το θολό νερό προ-
ερχόµενο από βακτήρια

Ισχυρός αλλά πολύ οικονοµικός λαµπτήρας 
UVC αποστείρωσης πολλαπλής χρήσης/ σύν-
δεσης για φίλτρα και κυκλοφορητές.

Η sera UV-C Clarifier µπορεί να χρησιµοποιη-
θεί σε συνδυασµό µε ένα κυκλοφορητή π.χ. sera 
P 1200, ή ένα εξωτερικό φίλτρο π.χ. sera fil 
bioactive 130 or 250. Η απόδοση της αντλίας 
ανά ώρα θα πρέπει να είναι ίση µε τα λίτρα του 
ενυδρείου. Η λάµπα UVC αποστείρωσης δεν 
πρέπει να λειτουργεί χωρίς κυκλοφορητή.

Οι οργανισµοί του ενυδρείου και του φίλτρου δεν 
επηρεάζονται από την χρήση της λάµπας απο-
στείρωσης sera UV-C Clarifier. Θα έχετε µόνιµα 
βιολογικά υγιές νερό ενυδρείου µέχρι και  
500 λίτρων.

sera UV-C System 5W  
για την προσθήκη σε φίλτρα  

χωρίς ενσωµατωµένη λάµπα  
αποστείρωσης UVC

3333
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Πολλές καταστάσεις σε ένα ενυδρείο απαιτούν 
προσθήκη οξυγόνου. Για τον λόγο αυτό χρειά-
ζεστε μια δυνατή αεραντλία, π.χ. για υλικά που 
λειτουργούν με αέρα όπως:
•    Aερόπετρες
•    Φίλτρα
•    Σκούπες ενυδρείου
•    Πλύντες χαλικιού

Η sera air 110 plus έχει μια, η air 275 R plus 
έχει δυο, και η 550 R plus έχει τέσσερις εξόδους 
με εντελώς ανεξάρτητα συστήματα μεμβράνης. 
Για τον λόγο αυτό οι αεραντλίες sera air plus 
είναι κατάλληλες για την τροφοδοσία περισσό-
τερων από ένα ενυδρείων με μόνο μια αντλία. 
Οι sera air 275 R plus και 550 R plus ρυθμίζο-
νται ηλεκτρονικά – δεν υπάρχουν πολύπλοκες 
και ανακριβείς ρυθμίσεις με βαλβίδες και συν-
δετήρες σωληνώσεων. Οι αντλίες της σειράς 
sera air plus είναι άριστα κατασκευασμένες και 
φέρουν την πιστοποίηση TÜV/GS και την έγκρι-
ση της CE. Το ειδικά ανθεκτικό και ηχομονωτικό 
κάλυμμα περιέχει μεγάλης ανθεκτικότητας υλικά 
ABS που απορροφούν τους κραδασμούς, ανώ-
τερα του PVC και παρόμοιων πλαστικών. Ελα-
στικά πόδια βάσης εγγυούνται μια συνεχή αθό-
ρυβη λειτουργία με πολύ λίγους κραδασμούς.

Αερόπετρες και σύνδεση με  
συσκευές που λειτουργούν με  
αέρα
Το sera air set “S” είναι ιδανικό για χρήση με τη 
sera air 110 plus. Περιέχει δυο μέτρα σωλήνα 
σιλικόνης, ο οποίος είναι πολύ πιο εύκαμπτος 
και ανθεκτικός συγκριτικά με κοινούς σωλήνες. 
Επίσης, περιέχει μια κατάλληλου μεγέθους αε-
ρόπετρα, έναν ρυθμιστή και μια βαλβίδα αντε-
πιστροφής.

Το sera air set “M” είναι κατάλληλο για τη sera 
air 275 R plus. Τέσσερα μέτρα σωλήνα σιλικό-
νης, δυο αερόπετρες, δυο βαλβίδες αντεπιστρο-
φής, και ένας ρυθμιστής επιτρέπουν την ανε-
ξάρτητη χρήση δυο διακοσμητικών ενυδρείου ή 
ενός φίλτρου αέρα όπως το sera L 150 ή L 300.

Αέρας ως μέσο προώθησης

Υψηλής απόδοσης αεραντλίες:
sera air 110 / 275 R / 550 R plus

Η τεχνολογία
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Εσωτερικά φίλτρα αέρα
Τα sera internal filters L για ενυδρεία μέχρι 
60, 150 ή 300 λίτρων αντίστοιχα, είναι πολύ 
δυνατά και αθόρυβα στην λειτουργία. Ο αέρας 
διανέμεται ομοιόμορφα. Το ειδικά σχεδιασμένο 
σφουγγάρι συγκεντρώνει και τα πιο μικρά σω-
ματίδια. Ο μεγάλος αριθμός πόρων παρέχει 
ιδανικές συνθήκες διαβίωσης για τα βακτηρίδια 
που διασπούν τις ρυπογόνες ουσίες. Το sera 
internal filter L είναι ιδανικό για την εκτροφή 
νεαρών ψαριών.

Σκούπα καθαρισμού ενυδρείου
Η sera gravel cleaner αφαιρεί την βρωμιά 
από το χαλίκι χωρίς αλλαγή νερού. Η sera 
gravel cleaner είναι κατάλληλη για ενυδρεία 
μέχρι 60 εκατοστά σε ύψος, και συνδέεται εύ-
κολα με αεραντλία όπως η sera air plus. 

sera gravel washer
(σκούπα βυθού)
Η sera gravel washer αφαιρεί την λάσπη από 
το χαλίκι του ενυδρείου. Ταυτόχρονα μπορείτε 
να κάνετε και μερική αλλαγή του νερού. Η τρι-
γωνική sera gravel washer είναι ιδανική ιδιαί-
τερα για μικρότερα ενυδρεία, καθώς διευκολύνει 
τον καθαρισμό στις γωνίες και ανάμεσα στα 
φυτά. Ύψος 14 εκ., μήκος άκρων 7 εκ.). Η 
στρογγυλή sera gravel washer είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλη για μεγάλες επιφάνειες. Ύψος 24 εκ., 
Ø 5.7 εκ.
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Αυτόματο τάισμα
Η sera feed A plus αυτόματη ταΐστρα φροντίζει 
για το αξιόπιστο τάισμα των ψαριών σας. Δεν 
ξεγελιέται από την πεινασμένη συμπεριφορά 
των ψαριών, το συχνότερο πρόβλημα που έχου-
με όταν φίλοι και συγγενείς φροντίζουν το ενυ-
δρείο ενώ λείπουμε. Ταΐζει από 16 φορές την 
ημέρα και για 30 ημέρες, ανάλογα με τις ρυθμί-
σεις σας. Ιδανική για τα νεαρά ψάρια καθώς 
μεγαλώνουν γρηγορότερα και υγιέστερα τρώ-
γοντας περισσότερα από ένα γεύματα ανά  
ημέρα. Το sera vipagran είναι ιδανικό για τις 
αυτόματες ταΐστρες.

Για καλή εσωτερική εμφάνιση του 
ενυδρείου σας
Ακόµα και στην περίπτωση καλής φροντίδας του 
ενυδρείου, παρατηρείται ανάπτυξη περίφυτων 
στο γυαλί του ενυδρείου. Μεγάλα πράσινα  
στίγµατα πολλές φορές εµποδίζουν την θέα. Οι 
µαγνήτες sera glas clear TA6 επιτρέπουν τον 
άµεσο καθαρισµό των τζαµιών. Δεν δηµιουργούν 
γρατζουνιές ακόµα και µετά από παρατεταµένη 
χρόνια χρήση. Η βούρτσα από την µεριά καθα-
ρισµού είναι υψηλής ποιότητας συµπαγές πλα-
στικό. Η αντίθετη εξωτερική µεριά είναι φτιαγµέ-
νη από µαλακή τσόχα.

Για το γόνο
Το sera breeding container έχει έναν όγκο  
2.5 λίτρων και παρέχει αρκετό χώρο για τα  
νεογνά ψάρια. Έτσι, η γρήγορη και υγιεινή ανά-
πτυξη είναι εγγυημένη. Με μερικά sera 
biofibres, το sera breeding container είναι 
πάρα πολύ καλό για αναπαραγωγή.

Xρήσιμοι βοηθοίΗ τεχνολογία



Ο τρόπος διακόσμησης του σαλονιού σας παίζει 
σημαντικό ρόλο.

Όταν επιλέγετε το στιλ του ενυδρείου σας δεν 
υπάρχουν όρια για την φαντασία σας, αρκεί να 
είναι βιολογικά λειτουργικό. Υπάρχουν τριγωνι
κά, εξάγωνα ή οκτάγωνα ενυδρεία όπως επίσης 
και εξειδικευμένα μοντέλα (π.χ. με οβάλ πανο
ραμικό εμπρόσθιο γυαλί).

Γυάλινα ενυδρεία
Τα φύλλα είναι κολληµένα µεταξύ τους µε σιλι
κόνη και χωρίς πλαίσιο.

Ενυδρεία µε µερικό πλαίσιο
Πλαίσια αλουµινίου στο άνω και κάτω µέρος, 
κολληµένα και όχι για διακοσµητική χρήση.

Ενυδρεία µε πλήρες πλαίσιο
Τα φύλλα είναι κολληµένα σε ένα σταθερό µε
ταλλικό (κυρίως αλουµίνιο) πλαίσιο. Τα ενυδρεία 
αυτά παρουσιάζουν µεγαλύτερη αντοχή σε κα
ταπονήσεις.

Ολοκληρωµένα ενυδρεία
Πλήρη ενυδρεία µε βέλτιστη κατανοµή χώρου 
– εξαρτηµάτων. Γυαλί, πλαίσιο και εσωτερικό 
φίλτρο είναι αλληλένδετα. Αυτό καθιστά το ενυ
δρείο πιο στιβαρό και ανθεκτικό. Το εσωτερικό 
φίλτρο είναι πλήρως εξοπλισµένο για άµεση 
βιολογική διάσπαση ρύπων (δείτε σελίδα 29). 
Το καπάκι µε τους λαµπτήρες, το άνοιγµα για 
την τροφή, και ο µηχανισµός ανάκλησης – ανα
δίπλωσης συµπεριλαµβάνονται. Τα sera cubes 
είναι διαθέσιμα και με την νέα τεχνολογία LED. 
Είναι άμεσα έτοιμα για λειτουργία.

Βάσεις ενυδρείων
Υπάρχουν διαθέσιμα έπιπλα κατάλληλα για 
κάθε είδος ενυδρείου. Αυτά σας παρέχουν 
χώρο για αξεσουάρ και άλλο ειδικό εξοπλισμό 
που μπορεί να χρειαστείτε.
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Διάφορες μορφές ενυδρείων
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Η σωστή θέση για τοποθέτηση
Όταν διαλέγεται την θέση για το ενυδρείο σας, 
θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας ότι ένα 
γεμάτο ενυδρείο μεταφέρεται πολύ δύσκολα. 
Ένα διακοσμημένο και γεμάτο ενυδρείο  
100 λίτρων ζυγίζει περίπου 150kg (χωρίς το 
έπιπλο)! Σε παλιότερα κτήρια, καλό θα είναι σε 
πρώτη φάση, να ελέγξετε την σταθερότητα του 
πατώματος. Λάβετε υπόψη και το βάρος του 
θεατή το οποίο αυξάνει το συνολικό βάρος. Ένα 
μικρό ενυδρείο μπορεί να προσθέσει μέχρι και 
300kg σε ένα σχετικά μικρό χώρο του πατώμα-
τος σας.

Ιδανικά μέρη για την τοποθέτηση του ενυδρείου 
σας είναι οι ήσυχες γωνίες που δεν είναι κοντά 
σε παράθυρα. Το φως του ηλίου που μπαίνει 
από τα παράθυρα βοηθάει στην ανάπτυξη άλ-
γης. Επίσης, τα ψάρια σας μπορεί να κολυ-
μπούν πλαγίως αφού πέφτει το φως πάνω τους.

Το ενυδρείο σας θα φαίνεται καλύτερα σε κά-
ποια σκοτεινή γωνία του δωματίου σας ενώ και 
τα ψάρια σας δεν θα ενοχλούνται τόσο συχνά 
από κινήσεις έξω από το ενυδρείο σας (περα-
στικούς, πόρτες που ανοιγοκλείνουν κλπ.)

Ανάγκες σε ενέργεια
Σε κάθε περίπτωση χρειαζόσαστε κάποιο πο-
λύπριζο κοντά στο ενυδρείο σας έτσι ώστε να 
μπορέσετε να συνδέσετε το φίλτρο, τον θερμαν
τήρα, τον φωτισμό κλπ. Καλό θα είναι η πρίζα 
ή το πολύπριζο να βρίσκεται κάπου ψιλότερα 
από το ενυδρείο έτσι ώστε να αποφύγετε τον 
κίνδυνο να στάξει νερό π.χ. κατά την διάρκεια 
κάποιας αλλαγής νερού και να δημιουργήσει 
κάποιο βραχυκύκλωμα.

Βάσεις ενυδρείων
Αν αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να τοποθετήσε-
τε το ενυδρείο σας σε κάποιο ειδικό έπιπλο, θα 
χρειαστείτε κάποια κατάλληλη βάση στήριξης. 
Η βάση θα πρέπει να είναι σταθερή και απόλυ-
τα επίπεδη. Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμο-
ποιήσετε ένα αλφάδι.
Τοποθετήστε ένα υπόστρωµα ασφαλείας και 
θερµοµόνωσης κάτω από το ενυδρείο για να 
αποφύγετε ραγίσµατα από πιθανές τάσεις. Το 
sera thermo-safe υπόστρωµα ασφαλείας πε-
ριορίζει τον κίνδυνο θραύσης του γυαλιού από 
π.χ. πιθανό κόκκο άµµου ή τάσεις που δηµιουρ-
γούν τα σκεβρωµένα ξύλινα έπιπλα. Τα sera 
Biotop Cubes δεν χρειάζεται να τοποθετηθούν 
σε υπόστρωµα ασφαλείας καθώς είναι εφοδια-
σµένα µε κολληµένο πλαίσιο ασφαλείας.

Θέση και προετοιμασία ενυδρείου
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Καθαρισμός και έλεγχος νερού
Τα περισσότερα ενυδρεία που πουλιούνται σή-
μερα έχουν κάποια πρότυπα ασφαλείας. Πάρα 
ταύτα, θα πρέπει να ελέγχετε το γυαλί αλλά και 
τις συγκολλήσεις για πιθανές κατασκευαστικές 
ατέλειες. Οι ενώσεις σιλικόνης θα πρέπει να 
έχουν πραγματοποιηθεί με μεγάλη προσοχή και 
δεν πρέπει να υπάρχει κανένα κενό μεταξύ της 
σιλικόνης και του γυαλιού. Ο έλεγχος πραγμα-
τοποιείται εύκολα κατά την διάρκεια του καθα-
ρισμού που σας περιγράφουμε παρακάτω.

•  Καθαρίστε το ενυδρείο σας προσεκτικά πριν 
την εγκατάσταση του έτσι ώστε να αφαιρεθούν 
όλες οι χημικές ουσίες που πιθανών να χρη-
σιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του. Για 
την διαδικασία αυτή, χρειαζόσαστε ένα με δύο 
καθαρούς καινούργιους κουβάδες οι οποίοι 
δεν έχουν έρθει ποτέ σε επαφή με καθαριστι-
κά ή άλλα χημικά, και τους οποίους θα χρη-
σιμοποιείτε μόνο για την φροντίδα του ενυ-
δρείου σας.

•  Τα τζάμια (συμπεριλαμβανομένου και του 
μπροστινού) δεν πρέπει να καθαρίζονται με 
χημικά υγρά καθαρισμού τζαμιών ούτε καν 
από την εξωτερική πλευρά τους. Μια σταγόνα 
αυτού του υγρού μπορεί κατά λάθος να πέσει 
στο νερό του ενυδρείου σας με καταστροφικές 
συνέπειες.

•  Καθαρίζετε καλά το ενυδρείο με ζεστό νερό 
και ένα πανί ή σφουγγάρι στο οποίο έχετε 
προσθέσει λίγες σταγόνες απ’ το sera pH-
minus. Προσοχή: Πολλά σφουγγάρια έχουν 
εμποτιστεί από τον κατασκευαστή τους με 
ουσίες καθαρισμού και ως εκ τούτου δεν είναι 
κατάλληλα για ενυδρεία!

Αφού ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, το ενυ-
δρείο γεμίζεται με νερό και παρακολουθείται για 
2 με 3 ώρες. Εάν σε αυτό το διάστημα δεν πα-
ρατηρήσετε κάποια διαρροή νερού, το ενυδρείο 
σας είναι στεγανοποιημένο.

Βιολογικά καθαρό
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•  Λάβετε υπόψη κρυψώνες για τα ψά-
ρια σας. Μια πολύ καλή λύση είναι η 
δημιουργία σπηλιών από πλάκες ή 
πέτρες με τρύπες (βλέπε σελίδα 13).

•   Φυτά μεγάλου μεγέθους πρέπει να 
τοποθετούνται στην πίσω πλευρά 
του ενυδρείου, ειδάλλως θα εμποδί-
ζουν την θέα προς το ενυδρείο. Στην 
μπροστινή πλευρά του ενυδρείου θα 
πρέπει να φυτεύονται μικρού μεγέ-
θους φυτά που δημιουργούν βλάστη-
ση σαν γκαζόν.

 
•  Xρησιμοποιώντας διάφορα διακο-

σμητικά υλικά μπορείτε να καλύψετε 
εξαρτήματα του ενυδρείου σας (φίλ-
τρα, θερμαντήρες κλπ.) έτσι ώστε να 
μην χαλούν την φυσική εικόνα του. 
Το νερό πάντως θα πρέπει να ρέει 
ελεύθερα γύρο από τον θερμαντήρα 
έτσι ώστε να ζεσταίνεται ομοιόμορφα.

•  Διατηρήστε μια αρκετά μεγάλη “ελεύ-
θερη” ζώνη στο ενυδρείο σας για να 
κολυμπούν με άνεση τα ψάρια σας.

Πριν ξεκινήσετε να στήνετε το ενυδρείο σας θα 
πρέπει να έχετε σκεφτεί το ιδανικό στήσιμο του. 
Ένα σχεδιάγραμμα που θα περιλαμβάνει όλη 

την διαρρύθμιση πετρών, φυτών κλπ αποτελεί 
μια καλή βάση για τον σχεδιασμό του τοπίου 
του ενυδρείου σας.

sera – The CD, ένα ιδανικό βοήθηµα. Μπορεί-
τε να αντικαταστήσετε όλα τα φυτά και τα δια-
κοσµητικά του ενυδρείου όσο συχνά θέλετε. 
Εσείς συνεχίστε να αλλάζετε την κατανοµή των 
περιεχοµένων αν κάτι δεν σας αρέσει. Αν δεν 
µπορείτε να αποφασίσετε, µπορείτε να αποθη-
κεύσετε την τρέχουσα µορφή. Έτσι µπορείτε να 
βλέπετε τα διάφορα σχέδια όσο συχνά επιθυ-
µείτε.

2

Σχεδιάζοντας την μορφή του ενυδρείου
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sera floredepot
Xαλίκι πυθμένα (υπόστρωμα)
Διακοσμητικό υλικό



Το χαλίκι για τον πυθμένα (υπόστρωμα) 
αποτελεί την βάση για μια επιτυχημένη φροντί-
δα των φυτών και των ψαριών σας. Προσφέρει 
μια μεγάλη επιφάνεια για τον αποικισμό των 
βακτηριδίων που διασπούν τις ρυπογόνες ου-
σίες. Επιπλέον, παρέχει και ένα στήριγμα για τα 
φυτά.
Αρχικά βάλτε ένα στρώμα από περίπου 2cm 
sera floredepot στο ενυδρείο και καλύψτε το με 
5cm περίπου μεσαίας κοκομετρίας χαλίκι πολύ 
καλά πλυμένο.
Κατά την διάρκεια της αρχικής φάσης, το sera 
floredepot παρέχει στα φυτά θρεπτικές ουσίες 
(για διάστημα 46 εβδομάδων) τις οποίες χρειά
ζονται για να δημιουργήσουν δυνατές ρίζες και 
όμορφα πράσινα φύλλα. Απλώστε το sera 
floredepot ομοιόμορφα στον χώρο που έχετε 
επιλέξει για φύτεμα (βλέπε σελίδα 40).

Για το υπόστρωμα χρησιμοποιήστε ψιλό χαλίκι 
(24mm) ή άμμο ποταμιού με μέγεθος χαλικιού 
1.5mm. Προσέξτε να μην χρησιμοποιήσετε χα-
λίκι με μυτερές γωνίες (όπως κομματάκια βα-
σάλτη ή κομματάκια κεραμικού υλικού) αφού 
ψάρια που σκαλίζουν όπως τα armored catfish 
μπορεί να τραυματιστούν.
Το χαλίκι θα πρέπει να είναι σκούρο στο χρώμα, 
και σε καμία περίπτωση γυαλιστερό λευκό. Το 
γυαλιστερό χαλίκι εκνευρίζει τα ψάρια και τους 
δημιουργεί άγχος. Επίσης, οι θαυμάσιοι χρω-
ματισμοί των διακοσμητικών ψαριών σας θα 
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τονίζονται πιο πολύ όταν έρχονται σε αντίθεση 
με κάποιο σκούρου χρώματος χαλίκι.

Να προμηθεύεστε χαλίκι ενυδρείων μόνο από 
κάποιο εξειδικευμένο κατάστημα και ποτέ από 
μάντρες με υλικά οικοδομής! Αγοράζοντας από 
κάποιο εξειδικευμένο κατάστημα μπορείτε να 
είστε σίγουροι ότι το χαλίκι δεν θα απελευθερώ-
σει ρυπογόνες ουσίες στο νερό του ενυδρείου 
σας. Καθαρίστε το χαλίκι πριν την τοποθέτηση 
με νερό βρύσης.

  Τοποθετήστε το υπόστρωμα 
στον βυθό1

  Διακόσμηση και τεχνικός  
εξοπλισμός

 Τώρα μπορείτε να εγκαταστήσετε το φίλ-
τρο της sera (εικoνιζόμενο: sera fil 60) (βλέπε 
σελίδα 28) και τον sera aquarium 
heater thermostat. Φτιάξτε την 
τοπογραφία ενός χώρου στον 
πυθμένα όπου τα ψάρια σας θα 
μπορούν να ζουν και να κρύβον
ται χρησιμοποιώντας πέτρες και 
ρίζες που έχετε προμηθευτεί από 
κάποιο εξειδικευμένο κατάστημα 
και που έχετε πρώτα πλύνει με 
βραστό νερό.

2

5Στήστε ένα ενυδρείο σε          βήματα
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  Συμπληρώνοντας και  
βελτιώνοντας το νερό 3  Συμπληρώνοντας το νερό σωστά

Αρχικά τοποθετήστε ένα ρηχό πιάτο στο χαλίκι 
για να αποφύγετε το ανακάτεμά του από το νερό. 
Στη συνέχεια προσθέστε το νερό, κατά προτί-
μηση σε θερμοκρασία μεταξύ 24 και 26°C, ρί-
χνοντας το σιγά πάνω στο πιάτο και μέχρι τα  
2/3 του ενυδρείου. Το sera precision 
thermometer κάνει τον έλεγχο της θερμοκρα-
σίας εύκολη υπόθεση.

Νερό φιλικό προς τα ψάρια
Xωρίς τις σωστές ρυθμίσεις ανάλογα με τις απαι-
τήσεις των ψαριών, το νερό βρύσης δεν είναι 
κατάλληλο για χρήση ως νερό ενυδρείου. Το 
χλώριο και άλλες ρυπογόνες ουσίες όπως μέ-
ταλλα και διάφορα άλατα θέτουν σε κίνδυνο 
ψάρια, φυτά και μικρόοργανισμούς.

Το sera aquatan δεσμεύει άμεσα 
τα ιόντα βαρέων μετάλλων, καθα-
ρίζει το νερό και ουδετεροποιεί την 
επίδραση των διαλυμένων αλά-
των και της χλωρίνης. Το sera 
aquatan προστατεύει την βλεννο-
γόνο μεμβράνη των ψαριών χάρη 
σε ένα πολύτιμο σύμπλεγμα βιτα-
μινών B και κολλοειδείς ουσίες 
που προστατεύουν το δέρμα.

Το sera blackwater aquatan είναι 
ένα μαλακτικό νερού με φυσικά 
αποστάγματα τύρφης, ιχνοστοι-
χεία και οξέα. Είναι κατάλληλο για 
όλα τα ψάρια που προέρχονται 
από μαλακά τροπικά νερά, όπως 
τα characins, barbs, catfish και 
κιχλίδες Νοτίου Αμερικής. To sera 
blackwater aquatan περιορ’ιζει 
την ανάπτυξη ανεπιθύμητων βα-
κτηριδίων, μυκήτων και άλγης.

Η βιολογική ρύθμιση του νερού με το sera bio 
nitrivec είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το sera bio 
nitrivec περιέχει διάφορα βακτηρίδια καθα

ρισμού και διάσπασης τα οποία 
μέσα σε λίγη ώρα, σχηματίζουν μια 
μικρή φυσική χλωρίδα και, σαν 
αποτέλεσμα, διασπούν τις ρυπο-
γόνες ουσίες. Με την χρήση του 
sera bio nitrivec, τα ψάρια μπο-
ρούν να τοποθετηθούν στο νέο 
ενυδρείο σας μετά από 24 ώρες 
(βλέπε σελίδα 45)!

Σημαντικές τιμές νερού για το 
ξεκίνημα
Οι βασικές τιμές νερού που πρέπει να ελέγξετε 
αρχικά είναι η ανθρακική σκληρότητα του και η 
τιμή του pH. Και οι δύο παράμετροι θα πρέπει 
να ελεγχθούν και να ρυθμιστούν πριν τοποθε-
τηθούν τα ψάρια μέσα στο νερό.
Οι ιδανικές τιμές διαφέρουν ανάλογα τον τύπο 
ψαριού. Ο προμηθευτής σας θα πρέπει να συμ-
βουλέψει για τις σωστές τιμές για τα ψάρια σας. 
Επίσης, η εγκυκλοπαίδεια που περιλαμβάνεται 
στο sera – The CD θα σας κατατοπίσει λεπτο-
μερώς για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των ψαριών. 
Στο sera – The CD ελέγχεται εξαρχής η συμβα-
τότητα των παραμέτρων όταν διαλέγετε τα ψάρια 
σας.
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Για τον λόγο αυτό, παρακαλούµε ελέγξτε την 
ανθρακική σκληρότητα αρχικά µε το sera kH-
Test και αυξήστε την, εφόσον είναι απαραίτητο, 
µε το sera KH/pH-plus σύµφωνα πάντα µε τις 
οδηγίες χρήσης. Τότε η τιµή του pH θα πρέπει 
να µετρηθεί χρησιµοποιώντας τα διαλύµατα του 
sera pH-Test reagent ή το ηλεκτρονικό sera 
pH meter.
Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή τιμή του 
pH εύκολα και γρήγορα χρησιμοποιώντας ή το 
sera KH/pH-plus ή το sera pH-minus (ανάλο-
γα αυτό που χρειάζεται) ακολουθώντας πιστά 
τις οδηγίες χρήσης.
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Η ανθρακική σκληρότητα σταθεροποιεί την τιμή 
του pH. Προφυλάσσει από αλλαγές που για πα-
ράδειγμα οφείλονται βιολογική διάσπαση στο 
ενυδρείο και στην κατανάλωση του διοξειδίου 
του άνθρακα από τα φυτά. 
Η ανθρακική σκληρότητα μετριέται χρησιμοποι-
ώντας την κλίμακα της “Γερμανικής ανθρακικής 
σκληρότητας” (degrees of German carbonate 
hardness) (dKH). Σε κοινόβια ενυδρεία πρέπει 
να κυμαίνεται μεταξύ 5 και 10 βαθμών dKH.

  Προσθέτοντας φυτά
 
1)  Κοντύνετε τις ρίζες ελαφρά με το sera flore 

tool S πριν από το φύτεμα (εικ. 1), και αφαι-
ρέστε τα σάπια ή χαλασμένα φύλλα.

2)  Σκάψτε με το δάκτυλο σας μια τρύπα στο 
χαλίκι το οποίο έχετε ήδη προετοιμάσει με 
sera floredepot (εικόνα 2).

3)  Τοποθετήστε με προσοχή τις ρίζες μέσα στην 
τρύπα (εικ. 3) και σκεπάστε τις με χαλίκι, πι-
έζοντας ελαφρά. Τραβήξτε προσεκτικά το 
φυτό με τη λαβίδα sera flore tool P έτσι ώστε 
οι ρίζες να κατευθύνονται πάλι προς τα κάτω.

4
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Σωστή λίπανση φυτών
Είναι ακόμα πιο εύκολο να διατη-
ρήσετε υγιή φυτά, χρησιμοποιώ-
ντας το ειδικό σύστημα λίπανσης 
της sera. Xρησιμοποιήστε το sera 
floreplus σαν ενισχυτικό ανάπτυ-
ξης για τις 46 πρώτες εβδομάδες. 
Όσο πιο γρήγορα μεγαλώσουν τα 
φυτά σας, τόσο νωρίτερα θα συνει-
σφέρουν στον βιολογικό κύκλο 
καθαρισμού του νερού και θα πα-
ρέχουν οξυγόνο στα ψάρια. Κατό-
πιν συνεχίστε με την κανονική λί-
πανσή τους.
Κάποια φυτά (π.χ. Cabomba) 
παίρνουν τις απαραίτητες θρεπτι-
κές ουσίες μέσω των φύλλων τους. 
Για την λίπανση αυτών των φυτών 
χρησιμοποιήστε το sera florena.
Άλλα είδη φυτών, όπως τα Anubias 
και τα είδη Cryptocoryne, παίρ
νουν τις θρεπτικές ουσίες που 
χρειά ζονται από τις ρίζες τους. Για 
την φροντίδα αυτών των φυτών 
χρησιμοποιήστε sera florenette A. 
Το sera florenette A απελευθερώ-
νει θρεπτικές ουσίες για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα.

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) αποτελεί μια 
πολύ σημαντική θρεπτική ουσία για όλα τα φυτά. 
Η ανάγκη για διοξείδιο του άνθρακα όμως δια-
φέρει πολύ ανάλογα το είδος φυτού. Πολλά φυτά 
με αργό ρυθμό ανάπτυξης (π.χ. Anubias) έχουν 
χαμηλές απαιτήσεις σε διοξείδιο του άνθρακα. 
Για φυτά με γοργό ρυθμό ανάπτυξης (π.χ. 
Cabomba, Myriophyllum) και τα εξαιρετικά δια-
κοσμητικά φυτά με κόκκινα φύλλα (π.χ. tiger 
lotus, Nymphaea lotus): το διοξείδιο του άνθρα-
κα αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι για την 
μακροχρόνια περιποίηση τους.

Το sera CO2-Start kit είναι η καταλληλότερη 
λύση για την λίπανση ενός μικρού ενυδρείου με 
διοξείδιο του άνθρακα. Για μεγαλύτερα ενυδρεία
θα χρειαστείτε το sera CO2 fertilization 
system. Αυτό αποτελεί ένα υψηλής ποιότητας 
πλήρες σετ λίπανσης φυτών με στεγανά εξαρ-
τήματα υψηλής ποιότητας. Περιέχει μια φιλική 
προς το περιβάλλον φιάλη 450g με CO2 η οποία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές και 
την οποία μπορείτε να ξαναγεμίσετε στον εξει-
δικευμένο προμηθευτή σας.
Το seramic pH Controller ρυθµίζει αυτόµατα 
την χορήγηση του CO2. Η µονάδα αυτή µε τον 
ενσωµατωµένο µικροεπεξεργαστή ελέγχει µό-
νιµα την τιµή του pH και την διατηρεί στα επι-
θυµητά επίπεδα χορηγώντας (όποτε χρειάζεται) 
CO2.

5Στήστε ένα ενυδρείο σε          βήματα 5
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Η τοποθέτηση σε ένα νέο ενυδρείο, σημαίνει 
κλιματική αλλαγή περιβάλλοντος για τα ψάρια. 
Κλείστε τα φώτα του ενυδρείου. Αποφύγετε την 
έκθεση σε πολύ έντονο φωτισμό.

Τοποθετήστε την σα-
κούλα με τα ψάρια στο 
ενυδρείο (διπλώνο-
ντας το επάνω μέρος) 
και βεβαιωθείτε ότι 
επιπλέει.

Ανοίξτε την σακούλα 
και γυρίστε τις γωνίες 
της πολλές φορές. Η 
σακούλα θα επιπλέει 
ανοιχτή στο νερό. Γε-
μίστε την σακούλα με 
νερό ενυδρείου (περί-
που 2 με 3 φορές πα-
ραπάνω απ’ την αρχική 
ποσότητα του περιε
χόμενου της σακούλας) 
σταδιακά μέσα σε μισή 
ώρα.

Μετά από τριάντα λε-
πτά μπορείτε να μετα-
φέρεται τα ψάρια σας 
χρησιμοποιώντας το 
sera fish net. Πετάξτε 
το νερό που χρησιμο-
ποιήθηκε για τη μετα-
φορά των ψαριών!

 Πως θα βάλετε τα ψάρια
 Το ενυδρείο σας είναι επιτέλους έτοιμο! Το 
έχετε διακοσμήσει, έχετε φυτέψει τα φυτά σας 

και τα φίλτρα, η θέρμανση και ο φωτισμός λει-
τουργούν σωστά. Τα τεστ της sera δείχνουν μια 
καλή ποιότητα νερού.
Τώρα τοποθετείτε τα ψάρια. Ενεργοποιήστε 
ταυτόχρονα και τον βιολογικό κύκλο διάσπασης 
τοξικών.

•  Γεμίστε το ενυδρείο με νερό μέχρι 
2 εκ κάτω από το χείλος του. Κα-
τόπιν προσθέστε sera aquatan 
(τιμή pH 6.57.5). Βάλτε το φίλτρο 
σε λειτουργία.

•  Προσθέστε sera bio nitrivec μια 
ώρα μετά την προσθήκη του sera 
aquatan. To sera bio nitrivec επι-
ταχύνει την ενεργοποίηση των  
ωφέλιμων βακτηρίων στο φίλτρο.

•  Τα πρώτα ψάρια μπορούν να προ-
στεθούν το συντομότερο μετά από 
24 ώρες (αρχίστε με αλγοφάγα 
ψάρια και ψάρια βυθού).

•  Ελέγξτε για αμμώνιο και νιτρώδη 
τουλάχιστον κάθε δεύτερη μέρα. 
Το sera toxivec ουδετεροποιεί 
άμεσα τις υψηλές συγκεντρώσεις.

•  Χορηγήστε sera bio nitrivec μετά 
από 7 ημέρες. Από αυτή την στιγ-
μή μπορείτε να το χρησιμοποιείτε 
σε εβδομαδιαία βάση, μετά από 
καθαρισμό του φίλτρου, ή μετά 
από μερική αλλαγή νερού.

•  Τα υπόλοιπα ζωντανά μπορούν να 
προστεθούν 8 ημέρες μετά.

•  Κατά την φάση εκκίνησης ταΐστε 
λιτά με την οικογένεια των 
προϊόν των sera vipan: sera 
vipan νιφάδες για ψάρια επιφα
νείας και μαλακούς κόκκους sera 
vipagran για ψάρια στα ενδιάμεσα 
επίπεδα του νερού. Το sera 
vipachips προτείνεται για όλα τα 
ψάρια βυθού. 
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sera – The CD 2.0: Σχεδιάστε το ενυδρείο 
που επιθυµείτε

Μπορείτε εύκολα να συνδυάσετε πολύχρωµα 
ψάρια και υπέροχα φυτά ενυδρείου για να 
δηµιουργήσετε εξωτικά υποβρύχια τοπία.

Το sera – The CD υπάρχει στην αγορά ήδη από 
το 1999. Με µοναδικές δυνατότητες µέχρι σήµε-
ρα, το sera – The CD 2.0 έχει σαφώς βελτιωµέ-
νο λειτουργικό για το στήσιµο των ενυδρείων. 

To sera – The CD κάνει το  
στήσιμο του ενυδρείου παιχνίδι

Αρχική σελίδα
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Ηλεκτρονικός σχεδιασμός ενυδρείου
H sera παρουσιάζει 
µέσα στο CD υπέρο-
χους και εύκολους 
στην διατήρηση βιο
τόπους. Μπορείτε 
να τους αλλάξετε σύµφωνα µε το προ-
σωπικό σας γούστο πάντα όµως εντός συγκε-
κριµένων ορίων. Επιπλέον µπορείτε να συνδυ-
άσετε πάνω από 140 διαφορετικά ψάρια και  
50 διαφορετικά φυτά. Δεν µπορείτε να κάνετε 
λάθος επιλογές. Το sera – The CD ελέγχει αυ-
τόµατα την µεταξύ τους συµβατότητα του µεγέ-
θους του ενυδρείου, του υποστρώµατος, των 
ψαριών, των φυτών, των βράχων και των ριζών. 
Το sera – The CD σας παρέχει πολλές δυνα-
τότητες, όπως:

•  Βασικές οδηγίες σχετικά µε όσα θα θέλατε να 
ξέρετε για τα ενυδρεία

•  Ταινία που περιγράφει το στήσιµο του ενυδρεί-
ου βήµα βήµα

•  Πολύτιµες συµβουλές για την φροντίδα του 
ενυδρείου

•  Εγκυκλοπαίδεια πληροφοριών για ψάρια και 
φυτά ενυδρείων

•  Λίστα αγορών για την δηµιουργία του αγα-
πηµένου σας ενυδρείου



Προσθήκη και αλλαγή ψαριών

Εγκυκλοπαίδεια

sera online laboratory
Το εργαστήριο sera online laboratory απλου-
στεύει την χρήση του ενυδρείου και είναι και 
διασκεδαστικό. Θα μάθετε χωρίς κόπο πως 
χρησιμοποιούνται τα test και τα βελτιωτικά νε-
ρού. Μπορείτε να ελέγχετε το νερό του ενυδρεί-
ου σας ή και της λίμνης σας σε μόνιμη βάση. 
Αυτό σας προσφέρει τα παρακάτω πλεονεκτή-
ματα:

• Μόνιμα σωστή ποιότητα νερού
• λιγότερα προβλήματα άλγης
• λιγότερος χρόνος για συντήρηση ενυδρείου

Ελάτε να το δείτε από μόνοι σας στο Internet

Draganddrop σχεδιασµός µε  
χρήση ποντικιού υπολογιστή

www.seralabor.com
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Το κατάστημά σας
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www.sera.de • info@sera.de
Για φυσικά ενυδρεία




