Zeewater

Dagboek van een zeeaquariaan
Deel 2: Opbouw nieuwe bak
Hans Louf, Aquatropica Kortrijk
Zoals  ik  al vorige  maand  zei,  de
kriebels om terug een grote bak op
te zetten waren nooit niet heel ver
weg.
Na veel wikken en wegen is het besluit gekomen, er komt terug een
grote bak. Ik moest wel eerst een
geschikte plaats zoeken, uiteindelijk werd geopteerd om een ‘gat' in
de muur te maken. 
Het begin is er, de maten zijn 230
bij  70  bij  60  (l,d,h)  met  waterhoogte van 55. 
De verlichting bestaat uit vijfmaal
led Ai-sol blue van 75 watt. Als afschuimer  heb
ik gekozen voor  een New-deltec  2060. Deze  afschuimers zijn geschikt voor aquariums tot  1.500 l en verbruiken  slechts  25  watt.  De  afschuimer  wordt  in  de
sump  geplaatst,  de  maten
van de sump zijn 180 bij 50
bij 50.
Mijn sump bestaat uit twee
vakken. In het  eerste  staat
de schuimer en in vak twee is
er  plaats  voor  wervelbed,
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kalkreactor, opvoerpomp, eventueel zeolietfilter en extra levend steen. Ook
kun j e er een algenfilter in maken ofeen plaats maken waar j e stekken in kunt
plaatsen.
De opvoerpomp is een regelbare Jebao 9 000 en heeft een voedselstand. D eze
pompen zijn redelijk nieuw op de markt, ze beloven stil te zijn, zuinig in verbruik en krachtig in waterverplaatsing. Ze zijn bovendien goedkoop ten opzichte van Europese merken. We zullen zien wat het gaat geven.
Drie regelbare Tunze stromingspompen zullen voor stroming zorgen. Deze
pompen  zijn  aangesloten  op  een  aquacomputer  die  golven  kan  creëren.
Daarop  zijn  ook  verschillende  meetinstrumenten  aangesloten,  pH-meter,
temperatuur sturing, meting van de redox en regeling van de lichten.
Ik b en nu b ezig met het verlijmen van de pvc-buizen met
andere woorden, veel meten, zagen en lijmen. De overloopbuis heb ik voorzien van een kogelkraan en aftakking voor sturing van mijn wervelbedfilter (lekker makkelijk  en goedkoop).  Met  deze  kogelkraan  kan  ik  een
stiller overloop creëren. Ik heb ook een noodoverloop
voorzien mocht er iets verkeerd lopen met de hoofdoverloop. De noodoverloop is niet voorzien van een kogelkraan, maar zo wordt j e gewaarschuwd als er iets mis is
(het water loopt zo met veel geweld direct in de sump).
De opvoerpomp heb ik voorzien
van een stukje siliconenslang. Daarmee voorkom j e
trilling en een lawaai makende opvoer.
Deze gaat dan over in pvc-buizen van diameter 2 3 die
bovenaan voorzien is van een gaatje om terugstroom
tegen te gaan.
De temperatuur wordt geregeld door twee  staafverwarmers van elk 300 watt, deze zijn aangesloten aan
de aquacomputer, daarmee wordt doorbranden uitgesloten.
In de sump hangen ook nog een pH- en redoxsonde
die eveneens gestuurd worden via de computer.
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Voor de dosering van de balingmethode maak ik gebruik van een vierkanaalsdoseerunit. D aarmee hou ik de KH en calcium in balans (in oplossing van natriumbicarbonaat en calciumchloride dihydraat, deze wel apart mengen en
toevoegen)  en kun je nog  andere toevoegingen  doen. Ik heb  ook nog  een
apart vat met osmosewater om automatisch het verdamp water aan te vullen.
Het osmosewater maak ik zelfaan met een osmosetoestel.
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