
Sistemli akvaryum 
� ltrasyonu



Bir akvaryumda fi ltrasyon 
neden önemlidir?

Balıklar, omurgasızlar veya su kaplumbağaları 
– bunların hepsi suya metabolizma ürünleri 
bırakır ve bunlar birikip akvaryum yada akua-
teraryumu kirletir. Eğer tank iyi arındırılmazsa 
bulutlanma ve diğer kirlilikler oluşur. Bunlar 

sadece estetik olarak rahatsız edici değildir 
aynı zamanda biyolojik dengeyi de bozar. 
İşlevsel bir filtrasyon bu nedenle kristal  net-
liğinde suyu olan güzel bir akvaryum veya 
akuateraryum için gereklidir.
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Bu kılavuzda filtrasyonla ilgili faydalı bilgiler bulabilirsiniz. Üç tip filtre malzemesinin yanı 
sıra, işlev prensibi ve dahili ve de harici filtrenin avantaj ve dezvantajları da sunulmuştur. 
Topluluk veya ciklet akvaryumlarının arındırılması gibi pratik örnekler adaptasyon için 
pratik destek sunar.

Sistemli akvaryum fi ltrasyonu 
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Doğal sularda, sadece birkaç hayvan çok geniş alanda yaşar. Örneğin besinler ve kirleticiler 
böylelikle bir nehirde kolaylıkla seyreltilip yıkanıp gider. Ancak bir akvaryumda koşullar farklıdır: 
yüksek hayvan yoğunluğu ve besinlerin ve kirleticilerin yıkanmasının imkansızlığı. Filtrasyon 
bu sebeple kirleticisiz kristal netliğinde su için gereklidir.

Filtre malzemesi sudaki kimyasal-biyolojik 
dengenin korunmasını garantiler. Balık atık-
larını, yem fazlasını ve ölü bitki parçalarını 
akvaryum suyundan temizler. Bu şekilde 

suda sabit parametrelerin uzun süre korun-
ması ve bu sayede de sağlıklı hayvan bakımı 
garantilenir.

Filtre malzemesi
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Filtre malzemesi tipleri

Genel olarak üç tip filtre malzemesi vardır: mekanik, emici ve biyolojik filtre malzemesi. 
Bunlar filtre aygıtlarının filtre bölme ya da sepetlerine yerleştirilir. Maksimum filtre performansı 
elde etmek için filtre malzemesi yerleştirmek için aşağıdaki talimatlara sıkıca uymalısınız:

Mekanik filtre malzemesi sentetik fiberlerden oluşur ve mekanik 
biçimde kiri tutar. Gözenekliliğe bağlı olarak ince ve iri filtre 
malzemelerine ayrılırlar.

1 Mekanik fi ltre 
malzemesi

Emici filtre malzemesi kullanılan aktif bileşenlere göre çeşitli 
kirleticileri bağlayabilen granüller anlamına gelir.

Emici fi ltre 
malzemesi
Emici fi ltre 
malzemesimalzemesi2

Biyolojik filtre malzemesi kirleticileri doğadaki gibi yok eder: alt 
malzemede bulunan arındırıcı bakteriler için yerleşim alanını artırır.

Biyolojik fi ltre 
malzemesi
Biyolojik fi ltre 
malzemesimalzemesi3
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Mekanik filtre malzemesi filtrasyon işleminin ilk aşa-
masında kullanılır. Sentetik fiberler pislik parçacıklar ve 
yüzen maddelerin sudan arındırılmasını garantiler. Buna 
örneğin şunlar da dahildir:

• çamur
• yenmemiş yemler
• bitki parçacıkları
• yüzen algler

Bu parçacıklar sistemden düzenli olarak filtre malze-
mesinin temizlenmesi veya değiştirilmesiyle temizlenir. 
Mekanik filtre malzemesi bu nedenle kristal netliğinde 
suyu garanti eder.

Örneğin sera crystal clear Professional, suda bulu-
nan 10 µm üzerindeki en küçük parçacığı bile en kısa 
sürede temizler.

Mekanik fi ltre malzemesi 

Mekanik filtre malzemesi filtrasyon işleminin ilk aşa-
masında kullanılır. Sentetik fiberler pislik parçacıklar ve 
yüzen maddelerin sudan arındırılmasını garantiler. Buna 

24 hStart 1 h
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Mekanik fi ltre malzemesi Emici fi ltre malzemesi

İster pH değeri ayarı ister pisliklerin temizlenmesi olsun, her 
durum ve koşul için kullanılabilecek ayrı işlevde filtre malze-
mesi bulunur.

Suyun düzenli olarak kontrol edilmesi bozulan su 
parametrelerinin zamanında fark edilip duruma göre mü-
dahele edebilmek için önemlidir. Emici filtre malzemesi 
bir veya birden fazla su parametresinin tehlikeli seviyede 
olması halinde destek sağlar:

Öneri

Silikat seviyelerinin suda yükselme-
si ve diatom büyümesi durumunda 
silikatın sudan temizlenmesi gerekir. 
sera, sera Silicate Clear ile uygun 
bir çözüm sunar.

Silikatın 
arındırılması

Fosfat seviyelerinin artması alg 
büyümesine yol açar. sera Phosvec 
Granulat aşırı fosfatı temizler.

Fosfat 
temizliği

Tedavi kalıntıları, klorin, zirai ilaçlar 
veya boyalar gibi kirleticiler sera 
super carbon aktif karbon kullanarak 
temizlenebilir.

Pisliklerin 
bağlanması

Kalıcı olarak düşük KH seviyesinin yanı 
sıra bir pH değerinin de hafif asitli ara-
lıkta olması çok yumuşak ve genellikle 
asitli suya ihtiyaç duyan balıklar için 
sağlanmak durumundadır. sera super 
peat kara turba granülleri ile bunu ba-
şarmak kolaydır.

Kara turba 
granülleri
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Biyolojik fi ltre malzemesi 

Biyolojik filtre malzemesi sayesinde doğaya uygun başarılı kirlilik temizliği garantilenir. 
Doğal sularda, faydalı filtre bakterileri aslen alt katmanlara ve bitkilere, çalışabilecek-
leri yerlere yerleşir. Bir akvaryumda alt katman yüzeyi (zemin) oluşan kirliliğe göre çok 
aşağıdadır. Çözüm: filtre bakterilerinin yerleşebileceği daha fazla yüzey sağlayan biyolojik 
filtre malzemesi kullanmak.

Kirlilik artışı kimyasal süreci ve temizlik şu şekilde gerçekleşir:

 NH +4
NH 3

 NO -2

 NO -3

Kirleticiler amonyak (NH3), nitrit (NO2) ve nitrat (NO3) 
maddelerinin parçalanması

organik 
atık

1   Aşırı yem, 
balık pisliği 
ve ölü bitki 
parçacıkları 
suyu kirletir

2   Önce bakterileriu NH4
+ /NH3 

(amonyum, amonyak) 
kirleticilerinden arındırın

3   Filtre bakterileri 
prosesin NH4

+ /NH3 
maddesinden NO2

–  (nitrit) 
maddesine

4   Filtre bakterileri prosesi 
NO2

– maddesinden 
NO3

–  (nitrat) maddesine 
= bitki besini
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sera siporax üç farklı ebatta mevcuttur:

orta ve büyük ölçüde fi ltreler için havuz fi ltreleri için

Yüzeydeki  gözenekli 
yapı

İçteki gözenekli 
yapı

Bakteri filmi 
yerleşmiş iç yüzey

Üç boyutlu tünel 
yapı

küçük fi ltreler için

sera siporax Professional

Biyolojik bir filtre malzemesi arındırıcı bakterilerin ideal yerleşimi için 
imkan tanıyan bir alan ve yapı sağlamalıdır. sera siporax ürününün 
tam olarak sağladığı da budur: çapraz bağlı gözenekleri olan açık 
gözenekli yapıya sahiptir. Gözeneklerin ebadı arındırıcı bakterilerin 
yerleşmesi için idealdir. Çünkü ne çok küçük ne de çok büyüktürler. 
Bir litre siporax tam olarak litre başı 270 m² yerleşim alanına sahiptir 
– bu bilimsel olarak kanıtlanmış ideal orandır.

Diğer filtre malzemeleri, örneğin seramik ya da plastikten yapılmış 
olanlar bu yüksek poroziteyi sağlamaz. Sadece sinterli camdan olu-
şan siporax bu özelliği sağlar. siporax cam tozu ve tuz kristallerin-
den yapılmıştır. Bu karışım tüp şekline preslenir ve ortalama 780 °C 
sıcaklığında sinterlenir. Cam tüpler sinterlendiğinde tuz tamamen 
akıtılır ve ardında yıkanarak bakterilerin yerleşmesine imkan tanıyan 
gözenekli yapıyı bırakır.
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Filtre bakterileriyle sera siporax

Kuru su koşullandırıcı sera siporax bio active ve biyolojik alg 
temizleyici siporax algovec bakterilerle aşılanmıştır. Bu bakteriler 
suya temas eder etmez göreve başlayarak çoğalır.

sera siporax algovec Professional filtre malzemesi 
algleri doğal bir biçimde önler. 80 adedi aşkın farklı 
bakteri türü taşıyıcı malzeme sera siporax algovec 
üzerinden fosfatı yani ana alg besinini sudan alır. 
Alg büyümesi de böylelikle durdurulur ve mevcut 
algler kalıcı olarak azalır. Bu aktif prensip kimyasal 
madde olmadan alg büyümesine karşı akvaryumun 
tamamıyla korunmasına imkan tanır.

Akvaryum suyu sera siporax bio active Professio-
nal ile kristal  netliğinde kalır. Arındırıcı bakteriler suda 
kirleticileri çeker; özellikle de amonyum ve nitriti. 
Bunu gerçekleştirerek biyolojik dengesinin korunma-
sı garantilenir ve bakım aralıkları daha uzun sürede 
gerçekleşir.
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İki sıvı filtre malzemesi sera filter biostart ve sera bio nitrivec 
akvaryumda hızla ve en baştan biyolojik dengeyi kurup korumaya 
imkan tanır.

Likit biyolojik fi ltre malzemesi

Yeni bir kurulum durumunda ya da yoğun filtre temizli-
ğinin ardından sıklıkla yetersiz sayıda arındırıcı bakteri 
olur. Biyoloji yeniden üretme için biraz süreye ihtiyaç 
duyar. sera filter biostart arındırıcı bakterilerle biyo-
lojik olarak aktif anzimlerin dengeli bir karışımından 
oluşur ve yeterli bir miktarda bakterinin mevcudiye-
tinin derhal sağlanmasını garantiler.

Likit filtre malzemesi sera bio nitrivec toksik amon-
yum ve nitriti parçalayan milyonlarca arındırıcı bakteri 
içerir. İçerilen ilave mineral volkanik kaya kirleticileri 
yok eder; etkili biçimde bulutlanmayı toplar ve arındı-
rıcı bakterilere uygun yerleşme alanı sağlar.

sera bio nitrivec, sera aquatan ile birlikte 
kullanıldığında 24 saat sonrasında hemen balık 
eklenmesine imkan tanır!

Öneri
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Filtre tipleri

Bir filtre aygıtının seçilmesi akvaryum ölçüsü 
ve içinde bakılan hayvanlara bağlıdır. Dahi-
li filtreler aslen az balık içeren daha küçük 
akvaryumlar için uygundur. Bir kabin/dolap 
gerektirmez ve her hangi bir yere koyulabilir. 
Ancak daha az akım yaratır ve dekorasyon 

için gerekli boşluğu azaltır. Ne var ki harici 
filtreler daha büyük akvaryumlar için daha 
sık kullanılır ve filtre malzemelerinden iyi su 
akışını garantiler. Akvaryumun dışına koyul-
malıdır ve böylelikle tankta çok az bir yere 
ihtiyaç duyarlar.

Filtre Per-
formans

Akvar-
yumda 
boşluk

Filtre 
sepetleri UV-C Ayarlana

bilme
Özel 
özellikler

Havayla 
çalışan 
filtreler 
L 60 –
L 300

– + – – 
yetiştirme 
tankları 
için uygun

fi l 60/120 + + + – – alan 
tasarrufl u

IF 400 + 
UV + – + +  hacim

UVC 
Xtreme 
800/1200

+ + + + 
belirgin 
enerji 
tasarrufl u

sera fi ltrelerin kıyaslanması
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Filtre Per-
formans

Akvar-
yumda 
boşluk

Filtre 
sepetleri UV-C Ayarlana

bilme
Özel 
özellikler

Havayla 
çalışan 
filtreler 
L 60 –
L 300

– + – – 
yetiştirme 
tankları 
için uygun

fi l 60/120 + + + – – alan 
tasarrufl u

IF 400 + 
UV + – + +  hacim

UVC 
Xtreme 
800/1200

+ + + + 
belirgin 
enerji 
tasarrufl u

Dahili fi ltreler

Dahili filtreler bir akvaryuma oldukça kolay ve 
ekonomik biçimde entegre edilebilmektedir. 
Daha küçük akvaryumlarda genellikle ilk 
tercihtirler. Akvaryumun içine tutucu ya da 
vakumlarla takılırlar. Dahili bir filtreyle su akışı 
akvaryumdan filtreye doğrudan bir taşma 
girişi ya da bir giriş yuvası ile olur. Ardından 
farklı filtre malzemelerine (mekanik, emici, 

biyolojik) yönlendirilir ve arındırılır. sera 
IF 400 + UV gibi dahili filtreler farklı filtre 
malzemelerinin yerleştirilebileceği sepetler 
içerir. Su akışı akvaryumdan bir taşma girişi 
veya giriş yuvası yoluyla koyulan filtre mal-
zemesi (mekanik, emici, biyolojik) üzerinden 
yönlendirildiği filtreye gider ve aynı zamanda 
temizlenir.

Örnek: IF 400 + UV

Dahili filtrenin işlevselliği düzenli 
olarak kontrol edilmelidir. Ağır kirlilik 
halinde filtre performansı düşebilir. 
Özellikle mekanik filtre malzemesinde. 
Böyle bir durum gerçekleşirse temizlik 
veya hatta filtre malzemesinin değiştiril-
mesi gerekir.

Öneri
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Havayla çalışan fi ltreler

Havayla çalışan bir filtre adından da anla-
şıldığı gibi sadece havayla çalışır. Bu da 
dahili filtre tiplerinden daha düşük akış oranı 
uygulaması demektir. Ancak havalı filtre bu 
özellikleri nedeniyle yetiştirme ve karides 
tankları için oldukça uygundur.

Havalı filtreler suyu taşımak için havayla su 
arasındaki yüksek yoğunluk farkından fay-
dalanır. Hava kabarcıkları bir hava pompası 
vasıtasıyla havalı filtrenin tüpüne üfl enir. 
Bunlar tüpün içinde hızla yıkanır ve suyu 
takip ederek çeken bir emme etkisi yaratır. 

Emiş tüpüne takılan sünger kartuşu temelde ince parçacıkları veya en küçük yavruları 
tutabilen mekanik filtrasyon sağlar. Bu tür havayla çalışan filtreler çıkış tüpünün çıkış açıklığı 
dışında tamamen akvaryumun içine batırılır.

Kapsamlı biçimde havayla çalışan 
filtreler bulunan küçük yetiştirme akvar-
yumları olan kişiler bir sünger kartuşunun 
sınırlı temizlik ve filtrelemesi nedeniyle fazla 
kuvvetli kirlilik birikimine neden olmaması 
için suyu düzenli olarak değiştirmelidir.

Öneri
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Entegre dahili fi ltreler

sera marka biyotop akvaryumları kullanı-
yorsanız dahili filtreler akvaryuma sıkıca 
takılır. Bu özellikle, satın alırken ve kullanım 
esnasında filtre malzemesi dahil akvaryum 
ebadına ideal biçimde uyan filtre performan-
sı nedeniyle önemlidir. Akvaryum bu nedenle 
hemen devreye sokulmalıdır.

Akvaryumun arka duvarına takılı bir çok 
odalı dahili filtre kullanıyorsanız su, yerden 

tasarruf eden birçok dikey odalardan farklı 
fl tre malzemeleriyle doğrudan yönlendirilir. 
Entegre dahili filtreler akvaryum arka duva-
rının tümünü kullandığından sıradan dahili 
filtrelere nazaran daha fazla filtre hacmi su-
nar. Filtrenin arka duvarı ayrı dekore edilerek 
görsel olarak saklanabilir. Temelde bu tüm 
filtreler için geçerlidir: Filtre ne kadar büyük 
olursa akvaryum koşulları o kadar kolay sabit 
tutulabilir.

Filtre malzemesi torbaları kulla-
nımı (resimde görüldüğü gibi) bölmeler 
ya da sepetlerdeki filtre malzemelerinin 
yerleştirilmesi için önerilmektedir. Bu 
daha sonra filtre malzemesinin çıkarıl-
masını kolaylaştırır.

Öneri
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Harici fi ltreler

Entegre besleme pompaları sayesinde harici 
filtreler bir tatlı su akvaryumu için en güçlü filtre 

seçenekleridir. Diğer filtre tiplerine nazaran daha yüksek 
bir akış oranı tutturabilirler ve aynı zamanda dışa kurulumları 

sayesinde akvaryumda çok az yer gerektirir. Giriş ve çıkış tüplerinin 
takılması kolaydır ve akvaryumun içindeki suyla bağlantısı bu 
şekilde kurulur. O zaman su büyük filtre sepetlerinde yer alan 
farklı filtre malzemelerinden yönlendirilir.

İşleyiş prensibi
Su, harici filtreyle içe çekilir ve filtre kutusundaki meka-
nik, emici ve biyolojik temizleme filtre malzemesinden 
yönlendirilir. Bazı sera harici filtreleri daha sonra UV-C 
yayımı ile temizlenen suyun son uygulamasını bile ger-
çekleştirerek patojenler ve alg toplanmasını sağlar. Harici 
filtre, filtre malzemesinin değiştirilmesi ve temizlik için 
açılır. Filtre malzemeleri uygun biçimde çıkartılıp tekrar 
sepetlerle filtrenin içerisine yerleştirilebilir. Yeni sera 
UVC-Xtreme filtreler ilaveten temizliğin ardından filtrenin 
suyla doldurulmasını kolaylaştırır – manuel emilim artık 
gerekmez. Entegre bir enerji tasarrufl u motor herhangi 
bir akvaryumun ayrı kurulumu için farklı performans 
adımlarının seçilmesine imkan tanır. Bu biçimde fazla 
miktarda suyun çok az enerji tüketimiyle pompalanması 
mümkün olur.

Entegre besleme pompaları sayesinde harici 
filtreler bir tatlı su akvaryumu için en güçlü filtre 

seçenekleridir. Diğer filtre tiplerine nazaran daha yüksek 
bir akış oranı tutturabilirler ve aynı zamanda dışa kurulumları 

sayesinde akvaryumda çok az yer gerektirir. Giriş ve çıkış tüplerinin 
takılması kolaydır ve akvaryumun içindeki suyla bağlantısı bu 
şekilde kurulur. O zaman su büyük filtre sepetlerinde yer alan 

Su, harici filtreyle içe çekilir ve filtre kutusundaki meka-
nik, emici ve biyolojik temizleme filtre malzemesinden 

 harici filtreleri daha sonra UV-C 
yayımı ile temizlenen suyun son uygulamasını bile ger-
çekleştirerek patojenler ve alg toplanmasını sağlar. Harici 
filtre, filtre malzemesinin değiştirilmesi ve temizlik için 
açılır. Filtre malzemeleri uygun biçimde çıkartılıp tekrar 

sera 
 filtreler ilaveten temizliğin ardından filtrenin 

suyla doldurulmasını kolaylaştırır – manuel emilim artık 
gerekmez. Entegre bir enerji tasarrufl u motor herhangi 
bir akvaryumun ayrı kurulumu için farklı performans 
adımlarının seçilmesine imkan tanır. Bu biçimde fazla 
miktarda suyun çok az enerji tüketimiyle pompalanması 
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Su akışı 
Pompa dizaynı pompa performansının verimliliğinden sorumludur. Su 90° 
açı yerine kıvrımlarla yönlendirilirse kinetik enerji kaybolmadan tutulur. Bağlanan 
giriş ve çıkış tüpleri de optimal pompa performansının sağlanabilmesi için uygun ebat-
larda seçilmiş olmalıdır. İlaveten hortum da doğru çapta olmalıdır. Çok dar olan bir hortum 
pompalanan suyun miktarını düşürür ve pompa performansının maksimum kullanımını 
engeller.

Harici bir fi ltre maksimumda hortumdan saniyede 1,3 – 1,4 m su pompalayabilir. 
Ancak tam olarak ne kadar su pompalanabileceği hortumun iç çapına 

göre değişir. Uygun bir hortum harici fi ltrenin pompa performansına 
göre seçilmelidir. Tablo akvaryum hobisinde yaygın kullanılan bazı 

hortumların yanı sıra harici bir fi ltreden hortumlarla pompalana-
bilecek maksimum su miktarını da listelemektedir.

Tabloda bazı örnekler listelenmiştir:

Hortumlar ne kadar kısa kullanılırsa o kadar az sürtünme 
ve akım kaybı gerçekleşir. Hortumlar bu nedenle gerekli biçim-
de kısaltılmalıdır. Daha uzun hortumlar gerekmesi durumunda 
önerilen iç çapın altına düşen hortumları kullanmamalısınız. 
Hortumların ayrıca zaman zaman temizlenmesi önerilir. Çünkü 
biyojenik büyüme etkin genişliği kayda değer derecede 
düşürebilir ve performans kaybına yol açabilir.

Öneri

Akvaryum pompası 
iç çapı

Hortumdan maksimum 
su akışı

9 mm 296 – 319 l/sa

12 mm 529 – 569 l/sa

16 mm 939 – 1.012 l/sa

18 mm 1.190 – 1.281 l/sa
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Ara söz: UV-C ışını

Ultraviyole (100 – 390 nm) Görülebilen ıs̨ık (390 – 780 nm)

200 300 400 500 600 700 800 nm

UV-C UV-B UV-A

UV yayımı (ultraviyole ışığı) göz-
le görülen spektrum içerisinde 
viyole ışığının yanındadır ama 
insan gözüyle artık görüleme-
mektedir. UV ışıması üç çeşide 
ayrılır: UV-A, UV-B ve UV-C. 
Uzun dalga UV-A ve UV-B Dünya 
atmosferinde yer alır ve diğer-
lerine göre vitamin üretimi için 
oldukça önemli olarak değerlen-
dirilirken üst frekansı da oldukça 
zararlıdır. Bu nedenle aşırı güneş 
ışımasına karşı koruma olarak 
güneş camları kullanılır.

UV-C hala kısa-dalga ışık ara-
lığındadır ama Dünyanın üst 
atmosferi tarafından absorve edi-
lir. Florosan tüpleriyle yapay ola-
rak üretilen UV-C ışığı, akvaryum 

bakımında algler, patojenler ve 
parazitlere karşı etkili savaşta 
önemli bir rol oynar. Alglerin 
evrimleri esnasında UV-C ışığına 
uyum sağlamaktan başka çaresi 
yoktur. Bu nedenle fl orosan tüp-
lerden gelen yoğun ışıma algleri 
güvenli biçimde ortadan kaldırır. 
sera bu üst düzey UV-C tekno-
lojisini bazı filtrelere de entegre 
etmiştir. Yeni sera UVC-Xtreme 
harici filtreler bunun iyi bir örne-
ğidir: Xtreme filtrelerin amalgam 
UV-C lambaları az yer gerektirir, 
konvensiyonel UV-C lambala-
rından bile daha yüksek değer-
de ışınlar yayar ve akvaryum 
filtresinden faydalanmada yeni 
standartlar kurar.

UV ışıması dalga spektrumu insanların görme spektrumu dışındadır.

U
V-

C
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Uygulama örnekleri

Topluluk akvaryumu

Cikletler

300 l’ye kadar 300 l üzeri

sera fi l & IF 400 + UV sera UVC-Xtreme

Karidesler & yetiştirme

Su kaplumbağaları

sera UVC-Xtreme

sera fi lsera fi l

300 l’ye kadar 300 l üzeri

sera fi l & IF 400 + UV sera UVC-Xtreme

sera L 60
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sera, akvaryum, teraryum ve havuzlar için eksiksiz bir ürün gamı sunar. Yüksek kalite, denge-
lenmiş yem, bakım ve teknik ürünleri doğal ve karmaşık olmayan biçimde hayvan bakımına 
olanak tanır.

Teknik ekipman ürün çeşitleriyle ilgili, akvaryum, teraryum ve havuz sahipleri sadece kullanımı 
kolay uzun ömürlü ürünlere güvenebilir. sera’nın enerji tasarrufl u LED teknolojisi yoluyla hemen 
kullanılabilen akvaryum setlendiren sera UVC-Xtreme 800 ve 1200 gibi yenilikçi filtrelere 
değişen geniş teknik ekipman yelpazesi her ihtiyaca uygun ürünler sunar.
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