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Energiezuinige
vijverbeluchting
Zuurstofrijk water
is van levensbelang
voor je vijver en vissen

Silenta Outdoor
Complete outdoor
beluchtingset
Kies een sterke Silenta Outdoor luchtpomp voor
de beluchting van je vijver. De stille motor en robuuste behuizing staan garant voor een zeer laag
geluidsniveau en lange levensduur. Samen met de
vezelversterkte luchtslang en grote luchtsteen ben
je jarenlang verzekerd van zuurstofrijk vijverwater.

Voorkom vissterfte
in zomer en winter
Onderwater kunnen wij niet ademhalen, maar veel organismen
in de vijver doen dat wel. Vissen ademen via hun kieuwen,
planten wisselen zuurstof uit en zelfs bacteriën bestaan door de
aanwezigheid van zuurstof in het vijverwater. De vijverbewoners
verlagen snel het zuurstofgehalte en lopen risico op verstikking.
Extra zuurstof toevoegen is dus van levensbelang voor de vijver
en het welzijn van je vissen . . . en heel eenvoudig te realiseren.
De Silenta Outdoor pomp is bestand tegen regenwater en staat
naast de vijver. De luchtslang voert zuurstof naar de luchtsteen die
in de vijver hangt. In de vorm van luchtbellen wordt de zuurstof
afgegeven aan het vijverwater. Tegelijkertijd voeren de bellen schadelijke gassen af die zich in de diepere waterlagen bevinden. Zo
voorkom je verstikking van het microleven en de vissen in de vijver.

• zomer
Wanneer de watertemperatuur stijgt, treedt vaak zuurstofgebrek
op. De vissen komen naar de oppervlakte om lucht te happen. En
als je algen verwijdert, valt er ook een belangrijke zuurstofbron
weg. Beluchting van de vijver biedt dan uitkomst. De luchtbellen
geven zuurstof aan het water en voeren schadelijke gassen af.

• winter
Wanneer de vijver dichtvriest in de winter komt vissterfte regelmatig
voor. Hak echter nooit een wak in het ijs, want de trillingen zijn
schadelijk voor je vissen. Beluchting van het water is dan beter. De
luchtbellen houden de vijver ijsvrij en het water rijk aan zuurstof.

Silenta Outdoor Pro 1200

+ 5 m luchtslang
+ grote luchtsteen

Silenta Outdoor Pro 1800

+ 5 m luchtslang
+ grote luchtsteen

Silenta Outdoor Pro 3600

+ 5 m luchtslang
+ grote luchtsteen

Silenta Outdoor Pro 4800

+ 2 x 5 m luchtslang
+ 2 grote luchtstenen

Silenta Outdoor Pro 6000

+ 2 x 5 m luchtslang
+ 2 grote luchtstenen

15 Watt

25 Watt
35 Watt

65 Watt

80 Watt

tot 3000 liter vijverwater

tot 7000 liter vijverwater

tot 15.000 liter vijverwater

tot 25.000 liter vijverwater
tot 50.000 liter vijverwater

Meer informatie of inspiratie? www.velda.com

