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Pompê (5.15) w3ó¿ do rury wlotowej (5.11) i umieœæ j1
po wewnêtrznej stronie akwarium poni¿ej poziomu
wody. Pompa mo¿e byæ w ten sposób zaczepiona bez
dalszego zamocowania. Pompê mo¿esz dodatkowo
przymocowaæ do szyby akwarium. Do tego w3ó¿ pod-
stawkê (5.16) w jedn1 z trzech szyn znajduj1cych siê
przy pompie. Dziêki przyssawkom pompa jest mocno
przyczepiona do szyby akwarium. Podczas dociskania
przyssawek nie obracaj pompy. Po31czenie bagnetowe
g3owicy pompy (5.17) mo¿e siê przy tym poluzowaæ.
Je¿eli pompa przymocowana jest na wiêkszej g3êboko-
œci, zmniejsza siê moc zasysania powietrza, podczas
gdy przep3yw wody wzrasta. 

Pompa (5.15) po31czona jest z przewodem doprowa-
dzaj1cym powietrze (5.19). W3ó¿ wê¿yk (5.19) do wew-
nêtrznej strony króæca rozciêtego sto¿ka (5.20). Nastêp-
nie w3ó¿ sto¿ek w otwór ss1cy (5.18) pompy. Wê¿yk
(5.19) przeci1gnij przez otwór na wlot powietrza
(5.14.2) przy obudowie odpieniacza (5.5) i umocuj nad
lini1 wody, ¿eby pompa mog3a zasysaæ powietrze. Na
koniec wê¿yka na3ó¿ regulator powietrza (5.21), który
zapobiega równie¿ zsuniêciu wê¿yka. 

W3ó¿ rurê odprowadzaj1c1 czyst1 wodê (5.8) w otwór
wyp3ywowy (5.6) i prze3ó¿ rurê wylotow1 przez kra-
wêdŸ akwarium tak, aby woda ponownie wp3ywa3a do
akwarium. 

Odpieniacz jest teraz gotowy do pracy i mo¿na go uru-
chomiæ. 

Umieszczenie przy zbiorniku filtracyjnym (rys. 2)

SERA marin Protein Skimmer 400 HO mo¿na umieœciæ
równie¿ w sumpie pod akwarium. Instalacja na zew-
n1trz zbiornika filtracyjnego odbywa siê tak jak opi-
sano powy¿ej (przy krawêdzi akwarium). Nastêpnie
zawieœ go nad krawêdzi1 zbiornika filtracyjnego. Je¿eli
zbiornik filtracyjny jest za niski, mo¿na go postawiæ
obok. Pompê przymocuj w zbiorniku filtracyjnym tak,
aby znajdowa3a siê ona dok3adnie pod powierzchni1
wody. Aby unikn1æ pracy pompy na sucho, poleca siê
utrzymywanie na sta3ym poziomie wody przez wyko-
rzystanie urz1dzenia do automatycznego uzupe3niania
wody. 

Uruchomienie

Po w31czeniu pompy powietrze zostaje wci1gniête
automatycznie. Powietrze zostaje rozbite na drobne
pêcherzyki dziêki obrotowemu wirnikowi igie3kowemu
(5.15.2). Specjalna konstrukcja pompy zapobiega wyt-
warzaniu g3oœnych dŸwiêków. Odpieniacz (5.5) nape3nia
siê wod1 morsk1. Nieznacznie spadnie poziom wody w
akwarium. Uzupe3nij odpowiednio zbiornik wod1
morsk1. Teraz pompa miesza wodê z powietrzem. Przy
pierwszym uruchomieniu odpieniacza czêsto docho-
dzi do stosunkowo silnego wytworzenia piany: piana,
która jest bardzo wilgotna l1duje w pojemniku odbie-
raj1cym pianê (5.2), który w ten sposób szybko wype3-
nia siê wod1. Pomo¿e tutaj chwilowo zredukowany
dop3yw powietrza przy regulatorze powietrza (5.21)
lub bardzo niski poziom wody w odpieniaczu. Ka¿de
akwarium ma swoj1 w3asn1 biologiê i swój w3asny po-
ziom protein. 

Dzieñ po uruchomieniu nale¿y bardziej precyzyjnie
ustawiæ odpieniacz: Najpierw otwórz mo¿liwie szeroko
dop3yw powietrza do pompy przy regulatorze powie-
trza (5.21). Reakcj1 tego jest wzrost w ci1gu nastêp-
nych minut poziomu wody/poziomu piany wewn1trz
odpieniacza (5.5). Poprzez przekrêcenie regulatora
przep3ywu (5.4) przy wylocie urz1dzenia mo¿na dalej
podnieœæ ten poziom. Poziom w odpieniaczu powinien
znajdowaæ siê ok. 1 cm pod szar1 krawêdzi1 pojemnika
odprowadzaj1cego pianê. W zale¿noœci od tego czy
chcesz zebraæ pianê bardziej wilgotn1 czy bardziej
such1, u¿yj w kombinacji dop3yw powietrza (5.21) z
regulatorem przep3ywu (5.4). Jednak dop3yw powietrza
powinien byæ zawsze mo¿liwie szeroko otwarty, tzn.
regulowanie iloœci piany powinno nastêpowaæ w
pierwszym rzêdzie przez regulator przep3ywu (5.4).
Przed zdjêciem pojemnika (5.2) otwórz ca3kiem regula-
tor przep3ywu (5.4), aby nie dopuœciæ do przelania wo-
dy, w danym wypadku wy31cz pompê.

Czyszczenie

Pojemnik (5.2) dysponuje wprawdzie odp3ywem brud-
nej piany (5.2.2) musi byæ jednak co kilka dni czyszczo-
ny. W szczególnoœci wewnêtrzn1 rurê (5.2.1) pojemnika
nale¿y regularnie czyœciæ, aby przy czêsto zawieraj1-
cych t3uszcz osadach pêcherzyki unosz1cej siê piany
nie pêka3y. Odp3yw brudnej piany (5.2.2) w pojemniku
mo¿na u¿yæ do skierowania jej do wiêkszego naczynia,
np. podczas d3u¿szej nieobecnoœci. 

Na dnie odpieniacza mog1 z czasem tworzyæ siê osady,
które zmniejszaj1 umieszczony na dole odp3yw i w ten
sposób redukuj1 wydajnoœæ odpieniacza. Z tego wzglê-
du nale¿y czyœciæ regularnie ca3y odpieniacz. 

Pompê (5.15) i wlot powietrza (5.19, 5.20, 5.21) nale¿y co
miesi1c kontrolowaæ. Osady wapnia mog1 zredukowaæ
zasysanie powietrza (5.21). W przypadku zwapnienia
wyczyœæ czêœci mechanicznie. Uporczywe osady zwal-
czysz przez w3o¿enie czyszczonej czêœci do SERA pH-
minus. Do czyszczenie nie u¿ywaj ¿adnych detergen-
tów. Zanim ponownie u¿yjesz czêœci, op3ucz je pod
bie¿1c1 wod1. W zale¿noœci od sytuacji po kilku miesi1-
cach wirnik (5.15.1) pompy mo¿e siê pokryæ mu3em i
wtedy musi on zostaæ wyczyszczony. W tym celu prze-
krêæ ostro¿nie g3owicê pompy (5.17) z korpusa pompy,
a¿ roz31cz1 siê obie czêœci przy bagnecie. Jeœli g3owica
pompy jest zdjêta, mo¿na wyj1æ z pompy wirnik (5.15.1)
wraz z magnesem. Po usuniêciu nasadki (5.15.3) mo¿na
wyj1æ oœ (5.15.2) z wirnika. 
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SERA marin Protein Skimmer 400 HO to wydajny i ener-
gooszczêdny odpieniacz dla akwariów do 400 l, który
mo¿na instalowaæ w ró¿nych miejscach. Mo¿na go za-
wiesiæ na œciance akwarium (rys. 1), a tak¿e umieœciæ w
sumpie pod akwarium (rys. 2). Tym samym jest on ideal-
ny dla tych wszystkich akwarystów, którzy chcieliby
zmieniæ akwarium s3odkowodne na morskie. 

Zestaw sk3ada siê z (rys. 3):

3.1 odpieniacza z uchwytami i wbudowanym wew-
nêtrznym orurowaniem

3.2 pompy rozpraszaj1cej NP 1600 z wirnikiem igie3-
kowym

3.3 po31czenia pompy i odpieniacza
3.4 elastycznego przewodu wylotowego
3.5 przewodu doprowadzaj1cego powietrze do

pompy z dysz1 wlotow1 i regulatorem powie-
trza 

3.6 elastycznego przewodu z regulatorem do od-
p3ywu œcieków 

Zadania odpieniacza

Odpieniacz jest sercem filtracji w akwarium morskim.
Usuwa bia3ka, które s1 stale uwalniane do wody przez
mikroorganizmy, bezkrêgowce i ryby. Odpieniacz usu-
wa zawiesiny oraz napowietrza akwarium. Je¿eli pro-
teiny nie s1 usuwane z wody, prowadzi to do wzrostu
szkodliwych substancji jak amoniak, azotyn i azotan
(bia3ka s1 pocz1tkowym ogniwem 3añcucha rozk3adu
bakteryjnego). Trzymanie zwierz1t morskich w zamkniê-
tych systemach bez odpieniacza by3oby znacznie
utrudnione lub w zale¿noœci od wymagañ gatunków
nawet niemo¿liwe. 

Zasada dzia3ania (rys. 4)

Pompa SERA marin Protein Skimmer zasysa wodê z
akwarium lub z komory filtra (4.1), miesza j1 wewn1trz
korpusu z powietrzem (4.2), które zostaje wessane
przez powsta3e tam podciœnienie (4.3) i przez SERA wir-
nik rozbite na drobne pêcherzyki. Zapewniaj1 one du¿1
powierzchniê, na której mog1 gromadziæ siê proteiny. 

Ta mieszanina wody i powietrza zostaje wpompowana
do wewnêtrznej komory reakcyjnej odpieniacza bia3ka
(4.4). Bocznie skierowany odp3yw wprawia mieszaninê
w wirowanie, które d3u¿ej utrzymuje pêcherzyki w
obiegu, a tym samym zwiêksza wydajnoœæ urz1dzenia
(4.5). W tej komorze proteiny gromadz1 siê na pêche-
rzykach. Pêcherzyki zbieraj1 siê przy powierzchni wody
formuj1c trwa31 pianê. Nastêpnie zostaje skierowana
do zwê¿aj1cej siê rury i 3apana w pojemniku odbieraj1-
cym pianê (4.6). Oczyszczona woda wp3ywa do rury
odpieniacza na dnie, sk1d wraca przez przy31czony w1¿
odprowadzaj1cy (4.7) do akwarium, ewentualnie zbior-
nika filtracyjnego. 

Instrukcja monta¿u (rys. 5)

5.1 Przykrywka pojemnika
5.2 Pojemnik odbieraj1cy pianê
5.2.1 Wewnêtrzna rura kubka
5.2.2 Otwór odprowadzaj1cy pianê 

z przewodem i regulatorem
5.3 Uszczelka
5.4 Regulator przep3ywu
5.5 Obudowa odpieniacza
5.6 Otwór wyp3ywowy
5.7 Uszczelka
5.8 W1¿ odprowadzaj1cy czyst1 wodê
5.9 Szyna mocuj1ca 
5.10 Œruba mocuj1ca
5.11 Rura wlotowa Ω 20 mm
5.12 Króciec wlotowy
5.13 Uszczelka
5.14.1 Uchwyt wê¿a odprowadzaj1cego brudn1 pianê
5.14.2 Otwór na wlot powietrza
5.14.3 W1¿ odprowadzaj1cy brudn1 pianê

z regulatorem
5.15 Pompa
5.15.1 Wirnik
5.15.2 Oœ
5.15.3 Nasadka
5.16 Podstawka
5.17 G3owica pompy z po31czeniem bagnetowym
5.18 Otwór ss1cy
5.19 Wê¿yk doprowadzaj1cy powietrze
5.20 Króciec ss1cy
5.21 Regulator powietrza

Instalacja na zewnêtrznej œciance akwarium (rys. 1)

Wybierz do tego miejsce o 3atwym dostêpie, ale jed-
noczeœnie bezpieczne – gdzieœ z boku lub z ty3u. Zawieœ
odpieniacz za pomoc1 szyny mocuj1cej (5.9) na zewn1trz
na krawêdzi akwarium (rys. 1). Œruba mocuj1ca (5.10)
znajduj1ca siê w szynie s3u¿y jedynie do zabezpieczenia
odpieniacza i powinna zostaæ ostro¿nie przymocowa-
na. Rurê wlotow1 (5.11) na3ó¿ na króciec wlotowy (5.12). 
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Czêœci zapasowe: 

Wirnik igie3kowy
Oœ ceramiczna z nasadk1
Pompa kompletna NP 1600
Pojemnik odprowadzaj1cy pianê z pokrywk1 
Uszczelka wylotowa

Utylizacja urz1dzenia:

Zu¿ytych urz1dzeñ nie wolno wrzucaæ do œmieci
domowych!
Je¿eli kiedyœ urz1dzenie nie bêdzie mog3o ju¿ byæ u¿y-
wane, to ka¿dy u¿ytkownik jest ustawowo zobowi1-
zany do oddania zu¿ytych urz1dzeñ oddzielnie od
œmieci domowych, np. w punkcie zbiorczym swojej
gminy / swojej dzielnicy miasta. W ten sposób zagwa-
rantowane bêdzie, ¿e materia3y ze zu¿ytych urz1dzeñ
wykorzystane zostan1 w sposób fachowy po raz drugi
i zapobiegnie siê negatywnemu oddzia3ywaniu na œro-
dowisko naturalne.

Dlatego urz1dzenia elektryczne
oznakowane s1 nastêpuj1cym symbolem:

Gwarancja:

SERA marin Protein Skimmer 400 HO dzia3a niezawod-
nie, je¿eli postêpujemy zgodnie z instrukcj1. Jesteœmy
odpowiedzialni za poprawne dzia3anie naszych pro-
duktów pocz1wszy od daty zakupu.
Jesteœmy odpowiedzialni za dostarczenie urz1dzenia
bez wad. Normalne zu¿ycie w eksploatowaniu urz1-
dzenia nie bêdzie uwzglêdnione jako jego wada i nie
podlega gwarancji. Odnosi siê to w szczególnoœci do
wirnika, osi, nasadki i wê¿yków.
W przypadku uszkodzenia zalecamy skonsultowaæ siê
ze sprzedawc1 gdzie urz1dzenie zosta3o zakupione.
Bêdzie on w stanie oceniæ, czy wada ta podlega gwa-
rancji. W przypadku wys3ania urz1dzenia bezpoœrednio
do nas bêdziemy zmuszeni obci1¿yæ Was powsta3ymi
kosztami.
Odpowiedzialnoœæ firmy SERA w przypadku reklamacji
jest ograniczona do powa¿nych zaniedbañ. W przypad-
ku drobnych wad firma SERA bêdzie odpowiedzialna
tylko w przypadkach zagro¿enia ¿ycia, uszkodzenia cia-
3a czy zdrowia; w przypadkach, gdy zasadnicze czêœci
umowy nie s1 spe3nione i jest to uregulowane przepi-
sami prawnymi. Odpowiedzialnoœæ jest ograniczona do
sytuacji, kiedy urz1dzenie by3o u¿ytkowane zgodnie z
instrukcj1 i nie do innych celów ni¿ zaleca to produ-
cent.

Lista mo¿liwych b3êdów:

Œrodki ostro¿noœci:

Przed ka¿d1 prac1 w akwarium wyjmij wszystkie
wtyczki!

Je¿eli dop3yw powietrza zostanie nagle przerwany,
zwiêksza siê przez to znacznie wydajnoœæ pompy, od-
pieniacz mo¿e wylaæ i du¿e iloœci wody zostaj1 wypom-
powane ze zbiornika!

SERA marin Protein Skimmer 400 HO jest otwartym
urz1dzeniem przep3ywowym. Je¿eli odp3yw wody do
akwarium jest utrudniony lub ca3kiem niemo¿liwy, z
akwarium mog1 byæ wypompowane du¿e iloœci wody,
które mog1 spowodowaæ uszkodzenia. 

Dane techniczne:

Szerokoœæ: 20,7 cm
Wysokoœæ: 40 cm
G3êbokoœæ: 18,6 cm
Pojemnoœæ: ok. 3 l

Pompa: NP 1600
220 – 240 V ~ 50 Hz, 20 W
maks. 40° C (104° F)

Hmax: 1,2 m
Qmax: 1.400 l/h
IPX8: do 1 m g3êbokoœci

Usterka Przyczyna Sposób usuniêcia

Niedostateczny dop3yw powietrza Zawór ss1cy (5.21) niedostatecznie
otwarty

Bardziej odkrêciæ zawór ss1cy (5.21)

Wê¿yk powietrzny (5.19) zwapnio-
ny/zabrudzony

Wyczyœciæ

Króciec ss1cy (5.18) przy pompie
zabrudzony

Zdj1æ i wyczyœciæ

Wydajnoœæ pompy zbyt s3aba Wyczyœciæ wirnik i oœ
Piana zbyt mokra/
zbyt du¿o piany

Poziom wody w urz1dzeniu zbyt
wysoki

Bardziej odkrêciæ regulator
przep3ywu (5.4)

Zbyt du¿a iloœæ powietrza Bardziej dokrêciæ zawór ss1cy (5.21),
najpierw spróbowaæ ustawiæ przez
regulator przep3ywu (5.4)

Piana zbyt sucha/
piana bardzo lepka

Niedostateczny poziom wody w
urz1dzeniu

Dokrêciæ trochê regulator
przep3ywu (5.4)

Zbyt s3aba wydajnoœæ pompy Wyczyœciæ wirnik, oœ i króciec ss1cy

Zbyt s3abe wytwarzanie piany Niedostateczna iloœæ powietrza Bardziej otworzyæ zawór ss1cy (5.21)

Zbyt silne wytwarzanie piany, silnie
br1zowe œcieki, bardzo kleista piana

Woda silnie zabrudzona Czêœciowa podmiana wody, karmiæ
mniej

Zobacz: zbyt s3abe wytwarzanie
piany

Zwiêkszyæ wilgotnoœæ œcieków

Zatrzymanie procesu wytwarzania
piany

Karmienie pokarmem zawieraj1cym
t3uszcze (ryby, ma3¿e)

Po kilku godzinach zaczyna siê na
nowo proces wytwarzania piany

Zatkany dop3yw powietrza Wyczyœciæ dop3yw powietrza ewen-
tualnie bardziej odkrêciæ

1 m
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