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Een slim en interactief
systeem voor uw
zeewater aquarium

www.horizon-aqua.com

Het Horizon-aqua systeem biedt u de mogelijkheid 
om de apparaten met uw smartphone of tablet te 
bedienen. De Horizon-aqua app is gratis beschik-
baar voor zowel Apple iOS als Android.

Naast de intuïtieve bediening van de aangesloten 
apparaten biedt de app tal van aanvullende moge-
lijkheden zoals een calculator voor het doseren van 
toevoegingen en een encyclopedie met informatie 
over koralen en vissen.

De instellingen van uw systeem zijn eenvoudig te 
delen met andere gebruikers door middel van een 
QR-code.

Kijk voor meer informatie op:

Google Play, Android and their respective 
logos are trademarks of Google Inc. Ap-
ple and the Apple Logo are trademarks 
of Apple Inc. App Store is a trade mark of 
Apple Inc. 
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Skimmer

De Horizon-aqua skimmers zijn verkrijgbaar in 2 
modellen. De SD1500 met interne pomp en de 
SD 2000, 2500 en 3000 met externe pomp. Alle 
modellen zijn voorzien van een zogenaamde ‘DC-
pomp’. Deze pompen werken op gelijkstroom met 
lage voltage en zijn traploos regelbaar, dit ver-
gemakkelijkt het juist afstellen van de skimmer 
enorm.

De skimmers zijn te bedienen met de Horizon-aqua 
app. Regel de opbrengst van de pomp met uw 
smartphone! 

Producteigenschappen:

Model SD1500 (interne pomp)
• Gelijkstroom motor lage voltage
• Opbrengst: 2000-3000 liter/uur
• Wattage: 45 watt
• Lucht inname: 900 liter/uur - max.
• Geschikt voor aquaria: 400 - 600 Ltr.
• Afmetingen: 250x220x520 mm
• Aanbevolen waterniveau: 160-210 mm
Art-nr: A7250005

Producteigenschappen:

Model SD2000E (externe pomp)
• Gelijkstroom motor lage voltage
• Opbrengst: 3000-4000 liter/uur
• Wattage: 65 watt
• Lucht inname: 1.600 liter/uur - max.
• Geschikt voor aquaria: 800 - 1200 Ltr.
• Afmetingen: 320x370x560 mm
• Aanbevolen waterniveau: 180-220 mm
Art-nr: A7250010

Model SD2500E (externe pomp)
• Gelijkstroom motor lage voltage
• Opbrengst: 4000 - 7000 liter/uur
• Wattage: 72 watt
• Lucht inname: 2.700 liter/uur - max.
• Geschikt voor aquaria: 2000 - 3000 Ltr.
• Afmetingen: 380x400x610 mm
• Aanbevolen waterniveau: 180-220 mm
Art-nr: A7250015

Model SD3000E (externe pomp)
• Gelijkstroom motor lage voltage
• Opbrengst: 7000 - 11000 liter/uur
• Wattage: 120 watt
• Lucht inname: 4,000 liter/uur - max.
• Geschikt voor aquaria: 3000 - 4000 Ltr.
• Afmetingen: 420x470x660 mm
• Aanbevolen waterniveau: 180-230 mm
Art-nr: A7250020

Skimmers
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De opbrenst van de pomp in de skimmer is in 100 stappen te regelen. 
Zo draait de skimmer altijd met het juiste pomp vermogen. Daarnaast 
kan de pomp middels tijdschema’s worden ingesteld. Als de pomp niet 
op vol vermogen draait neemt ook het stroomverbruik af!

Opvangbeker gemaakt uit 
Polymethylmethacrylaat 
(PMMA).  Glashelder, sterk 
en onschadelijk materiaal.

De speciale naaldborstel 
zorgt voor zeer fijne belle-
tjes met een optimaal re-
sultaat  als gevolg.

De geluiddem-
pende luchtin-
laat beperkt het 
geluidsniveau 
 van de skimmer.

De afstelling van de 
skimmer kan op 2  ma-
nieren. Met de  hand-
matige afstelling  op de 
skimmer en door  het 
pompvermogen  aan te 
passen.

Titanium schroeven, 
kwaliteit zit hem in  de 
details. Schoeven  van 
titanium zijn  roest-
bestanding  zelfs in 
zeewater. 

Taps toelopend skim-
merhuis zorgt voor 
voldoende ruimte om 
bellen te vormen. Su-
perglad materiaal  laat 
de bellen optimaal 
stijgen op deze manier 
wordt verontreiniging 
optimaal verwijderd.

Eigenschappen:

• Te bedienen met Horizon-aqua 
app

•  Pompopbrengst traploos 
regelbaar

• Optimaal resultaat door   
doordacht ontwerp 

•  Laag geluidsniveau 
•  Gemaakt van hoogwaardige   

materialen
•  Naaldborstel zorgt voor   

maximale bel vorming
•  Altijd het juiste  pompvermogen
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UFO LED
UFO LED

De UFO LED verlichting combineert een revolutonair 
ontwerp met geweldige prestaties. Door het gebruik 
van Hybrid-Z technologie produceert de lamp een 
compleet lichtspectrum. Daarnaast zorgt een innova-
tieve techniek voor een verbetering van de lichtop-
brengst met 20%.

De UFO lamp is i.c.m. de A200 WiFi controller (op-
tioneel verkrijgbaar) en de gratis Horizon-aqua app 
volledig te bedienen. De functies zijn haast eindeloos. 
Tijdschema’s, lichtopbrenst, bliksemeffect, bewolking 
en nog veel meer zijn eenvoudig te programmeren via 
uw smartphone.

UFO XL slang beugel

Verticale montage Horizontale montage Ophangbeugel

Xl slang beugel
Art-nr: A7280050

Breedte 75 cm zwart • Art-nr: A7280060
Breedte 110 cm zwart • Art-nr: A7280055

Gebruik bij een groter aquarium 
meerdere UFO - Led lampen

Montagebeugel voor meerdere UFO lampen

Inbegrepen montagebeugels:

Verkrijgbare accessoires:

Eén lamp is geschikt voor:
Minimale afmeting aquarium:  

30x30x30 cm

Maximale afmetingen aquarium:  
60x60x90 cm

4,
9

5 
cm

Diameter: 20,3 cm

Maximaal: 60 x 60 x 90 cm

Er is ook een set met UFO & Controller:

UFO wit - Art-nr: A7280005

UFO zwart - Art-nr: A7280010

Wit - Art-nr: A7280015
Zwart - Art-nr: A7280020

!
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De ‘Auto-cloud’ modus zorgt voor een simulatie van bewolking 
gedurende de eerste 4 uren van de dag.

De ‘Lunar phase’ modus simuleert maanlicht gedurende de nacht.

‘Acclimation mode’ zorgt voor aangepaste belichting gedurende 
10 dagen zodat nieuwe lagere dieren zich kunnen aanpassen.

5 tijdsblokken per dag
Om het natuurlijke verloop van de dag 
zo goed mogelijk te simuleren kunnen 
5 tijdsblokken worden ingesteld. Da-
geraad, zonsopkomst, overdag, zons-
ondergang en nacht.

Hybrid-Z Technologie
Op basis van de jarenlange ervaring 
met aquariumverlichting is de Hy-
brid-Z technologie een van de laatste 
innovaties. Met deze techniek worden 
verschillende lampen gecombineerd 
op een speciale chip. Door zorgvuldige 
selectie van het benodigde kleuren-
spectrum kan dit door de gecombi-
neerde chip worden geproduceerd. 
Hiermee verschaft u het juiste licht 
voor een optimale groei en kleuring 
van lagere dieren met licht wat na-
tuurlijk zonlicht zo goed mogelijk 
benadert.

Optische lens
De speciaal uit quartz gemaakte opti-
sche lens van de UFO lamp zorgt voor 
een sterk verbeterde lichtopbrenst. 
Op elke golflengte van het spectrum 
is de lichtopbrengst op het piekniveau 
50-100% hoger.

Full spectrum LED
Totaal 44 chips

Specificaties:
• IP-code: IP24
• Wattage: 96 watt

Golflengte in nm
420 460 500 540 580 620 660 700 740 780

Wit
Diepblauw

Koningsblauw
Blauw
Violet

UV
Karmozijn

Cerise
Amber
Cyaan
Groen
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Qmaven
Qmaven

STIL

VISSEN

NO FAN

De Qmaven LED verlichting is voorzien van 
hoogwaardige CREE LED units gemaakt in de 
Verenigde Staten. Het ultra dunne ontwerp 
heeft een uniek passief koelsysteem zonder 
ventilator voor een geruisloze werking. De 
temperatuur van het armatuur komt niet boven 
de 65˚C bij een kamertemperatuur van 32˚C. 

Met behulp van speciale lenzen wordt de 
kleurvorming geoptimaliseert waarmee een 
volledig lichtspectrum wordt gerealiseerd. 

De Qmaven LED lamp is door middel van de 
gratis Horizon-aqua app volledig te bedienen. 
De functies zijn haast eindeloos. Tijdschema’s, 
lichtopbrengst, bliksemeffect, bewolking en 
unieke maanlicht simulatie zijn eenvoudig te 
programmeren via uw mobiele apparaat.

Speciale lens
De CREE LEDs uit de Verenigde Staten zijn speciaal ge-
maakt voor een rechthoekige aquarium. Het gebruik van 
CREE-Leds zorgt voor de juiste verdeling van het licht 
over het aquarium oppervlak en maximaliseert kleurop-
brengst en verdeling. 

Efficiënt koelsysteem
Door het ventilatorloze koelssysteem is de Qmaven 
geluidloos. 

Waterdicht: IP67
De Qmaven LED is spatwaterdicht en stof kan zich niet 
ophopen. 

Volledig LED spectrum
De verbeterde violet en blauwe golflengten zorgen voor 
optimale kleurweergave

Golflengte in nm

Wit 19% 6500K

Blauw 63% 440-475nm

Rood 9% 660-665nm

Groen 3% 530-535nm

Totaal 6% 410-415nm
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PAR meting
In de afbeeldingen hieronder is met 
een blauwe kleur de PAR-waarde 
weergegeven. De PAR-waarde is de 
enige betrouwbare maat om aan te 
duiden of een lamp geschikt is voor 
fotosynthese. Hieronder is te zien 
dat de Qmaven lampen in een groot 
gedeelte van het aquarium de voor 
fotosynthese benodigde PAR-waarde 
leveren. 

WiFi ontvanger
Bediening via Horizon-aqua app mid-
dels ingebouwde WiFi ontvanger.

Qmaven LED 90 
• Wattage: 90 watt
• Lichtopbrengst: 5570 lm
• Afmeting: 58.5x26x4H cm
• LEDs: 56
• Aquarium 60 - 90 cm
Art-nr: N7280085

Qmaven LED 160
• Wattage: 160 watt
• Lichtopbrengst: 8010 lm
• Afmeting: 87.8x26x4H cm
• LEDs: 112
• Aquarium 90 - 120 cm
Art-nr: N7280090

Qmaven LED 210
• Wattage: 210 watt
• Lichtopbrengst: 13450 lm
• Afmeting: 118x26x4H cm
• LEDs: 168
• Aquarium 120 - 150 cm
Art-nr: N7280095

Producteigenschappen:

Inbegrepen montage mogelijkheden:

Uitschuifbare beugel 
0 tot 25 cm

Ophangset
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PRO LED
Pro LED

De Pro LED is speciaal ontwikkeld voor harde 
koralen. Met de Hybrid-Z 2.0 technologie met 
meerdere chips is het spectrum opnieuw ver-
beterd. Er zijn meerdere golflengtes beschik-
baar voor de optimale ontwikkeling en groei 
van zoutwaterorganismen en koralen. De hoge 
ultraviolette golflengtes geven een betere 
kleurweergave en beter fluorescerend effect. 

De volledig aluminium behuizing voorkomt 
roest en door de gematteerde afwerking heeft 
de Pro LED een moderne uitstraling. De Pro 
LED is grondig afgedicht door gehard glas met 
hoge transparantie en is vrij van corrosie door 
zout water. Door de verschillende montagemo-
gelijkheden kan de Pro LED boven elk aquari-
um worden toegepast. 

Hybrid-Z Technologie 2.0
Pro LED 135 en 185 maken gebruik van HYBRID-Z 2.0 tech-
nologie met  meerdere chips. Met hetzelfde vermogen is 
het spectrum opnieuw verbeterd. 

LED spectrum
De 4 instelbare kanalen komen overeen met de belang-
rijkste fotosynthetische assimilatiepigmenten (chlorofyl 
a, b en carotenoïden). Absorptiepiek van chlorofylen 400-
450 nm en 600-650 nm. Carotenoïden 420-495 nm.

• 11 kleuren
• CREE chip

Kanaal A Kanaal B

Kanaal C Kanaal D

Golflengte in nm - alle kanalen

Wit
Diepblauw

Koningsblauw
Blauw
Violet

UV
Karmozijn

Cerise
Amber
Cyaan
Groen

VISSEN

KLEUREN
MENGING
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Slimme ventilator
De slimme ventilator van de Pro LED regelt 
de warmte van de lamp. Wanneer de tem-
peratuur hoger is dan 38 ° C, begint de slim-
me ventilator te werken. De ventilator stopt 
wanneer de lamp is afgekoelt. Zo wordt de 
lamp altijd koel gehouden. Hierdoor is de 
levensduur van de lamp is verzekerd.

Verbinding via A200
De Pro LED is i.c.m. de A200 WiFi controller (optioneel 
verkrijgbaar) en de gratis horizon-aqua app volledig 
te bedienden. De functies zijn haast eindeloos. Tijd-
schema’s, lichtopbrengst, bliksemeffect, bewolking en 
nog veel meer zijn eenvoudig te programmeren via uw 
smartphone. 

Ondersteund APEX

Pro Led 135
• Afmeting: 30x14.3x4 cm
• Wattage: 135 watt
• Lichtopbrengst: 6400 lumen
• Aquarium: 60x60x90 cm
Art-nr: N7280110

Inbegrepen:

Pro LED 135/185

Verkrijgbare accessoires:

Pro Led 185
• Afmeting: 40x14.3x4 cm
• Wattage: 185 watt
• Lichtopbrengst: 9200 lumen
• Aquarium: 90x60x90 cm
Art-nr: N7280115

Pro LED 135
160 mm
afstand 

Pro LED 185
240 mm 
afstand

Ophangset Montagebeugel
Art-nr: N7280125

Ophangbeugel
Art-nr: N7280135

Voet
Art-nr: N7280140

De beugels 
kunnen ook 

gebruikt 
worden voor 
de UFO LED

!Pro LED 135 Pro LED 135/185

Producteigenschappen:
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Lancia WiFi LED

VISSEN

NO FAN STIL

De Lancia is de nieuwste generatie LED- verlichting met 
een elegant en stijlvol ontwerp. Door de slanke afmetingen 
en omdat deze verlichting waterbestendig is, is de verlich-
ting eenvoudig vlak boven het wateroppervlak te installe-
ren, alsof deze in het aquarium is geïntegreerd.

De Lancia is via Wifi met behulp van de gratis Horizon-app 
op uw smartphone te bedienen. Je kunt de tijd van de 
zonsopkomst en zons- ondergang instellen, de intensiteit 
aanpassen en de kleur van het licht in een breed spectrum 
regelen. Dit alles maakt het mogelijk om de beste lichtom-
standigheden voor de vissen en koralen in te stellen.

Verkrijgbaar in 7 lengtes en op verschillende manieren te 
installeren d.m.v. de beugels of met de meegeleverde T5- 
en T8-adapters.

Uitstekende lichtopbrengst en aanpasbaar LED spectrum 
De Lancia heeft 4 soorten LED’s, wit, blauw, koningsblauw en violet, 
vooral het violette licht is essentieel voor de groei van koralen en uniek 
voor LED-stripverlichting in de markt.

Met de Horizon-app kun je de 4 kanalen instellen en het kleuren-
spectrum aanpassen voor een betere groei van de koralen en heldere 
kleuren.

Lancia LED

Violet
400-410 nm

Koningsblauw
450-455 nm

Blauw
460-465 nm

Wit
6500 K

Golflengte (nm) - alle kanalen

Violet kanaal Koningsblauw kanaal Blauw kanaal Wit kanaal
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Passieve koelsysteem
De elegante geborstelde behuizing van alumini-
um absorbeert en verspreidt de warmte van het 
licht. Door het  ventilator- loze passieve koelsys-
teem is de LED- verlichting volledig geruisloos.

Installeren
Er zijn verschillende manieren om de Lancia WiFi LED boven het aquarium te mon-
teren. Je kunt de T5- of T8-adapters gebruiken om de traditionele verlichting in de 
aquariumkap te vervangen of je kunt de beugels gebruiken. Deze zijn eenvoudig aan 
te passen aan de lengte van het aquarium.

Lancia LED 438

• Afmeting: 36x6x2 cm
• Wattage: 16 watt
• Lichtopbrengst: 1200 lumen
• Aquarium lengte: 40-50 cm
Art-nr: N7280355

Lancia LED 590
• Afmeting: 51,2x6x2 cm
• Wattage: 24 watt
• Lichtopbrengst: 1700 lumen
• Aquarium lengte: 55-65 cm
Art-nr: N7280360

Lancia LED 742

• Afmeting: 66,4x6x2 cm
• Wattage: 28 watt
• Lichtopbrengst: 2300 lumen
• Aquarium lengte: 70-80 cm
Art-nr: N7280365

Lancia LED 895

• Afmeting: 81,7x6x2 cm
• Wattage: 36 watt
• Lichtopbrengst: 2900 lumen
• Aquarium lengte: 85-95 cm
Art-nr: N7280370

Lancia LED 1047
• Afmeting: 96,8x6x2 cm
• Wattage: 44 watt
• Lichtopbrengst: 3400 lumen
• Aquarium lengte: 100-110 cm
Art-nr: N7280375

Lancia LED 1200

• Afmeting: 112,2x6x2 cm
• Wattage: 48 watt
• Lichtopbrengst: 4000 lumen
• Aquarium lengte: 115-125 cm
Art-nr: N7280380

Lancia LED 1500

• Afmeting: 145,2x6x2 cm
• Wattage: 56 watt
• Lichtopbrengst: 4800 lumen
• Aquarium lengte: 150-160 cm
Art-nr: N7280385

T5 adapters T8 adapters Verstelbare beugels

Producteigenschappen:
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Wave Maker

De Wave Maker is de ideale stromingspomp. Door de 
gelijkstroommotor is de opbrengst traploos te rege-
len en dus altijd aan te passen aan het formaat van uw 
aquarium.

De Wave Maker kan volledig worden bediend middels 
de bijgeleverde controller. Daarnaast kunt u middels de 
Horizon-aqua app niet alleen de wave maker bedienen 
maar ook meerdere Wave Makers met elkaar laten sa-
menwerken. De pompen kunnen indien gewenst worden 
gegroepeerd.

In de Horizon-aqua app zijn handige voorinstel-
lingen beschikbaar en u kunt gebruik maken van 
de ‘smart mode’. U beweegt uw smartphone op 
en neer, de app programmeert de pomp zo dat 
de geproduceerde golfbeweging het ritme van 
uw beweging volgt!

Eigenschappen:

• Te bedienen met Horizon-Aqua app
• Stroming traploos regelbaar 
• Compact en aantrekkelijk ontwerp
• Magneetbevestiging
• 360˚ draaibaar
• Speciaal ontworpen voor gebruik in 

zeewater 
• Laagspanning, veilig en zuinig in gebruik

Golfbeweging wordt gecreërd op basis van 
de hand beweging.

Wave SD 30
• Output: DC24V-1,5A
• Maximale stroming: 8.000 Liter / uur
• Wattage: 8-25 watt
• Glasdikte: Max. 15 mm
• Pomp diameter: 7 cm
Art-nr: A7230020

Wave SD 50
• Output: DC24V-2,5A
• Maximale stroming: 13.000 Liter / uur
• Wattage: 28-40 watt
• Glasdikte: Max. 15 mm
• Pomp diameter: 9,5 cm
Art-nr: A7230025

Voor het gebruik van de gratis 
Horizon-aqua app, is een A200 
controller nodig. Deze wordt los 
verkocht.

A200 
controller

Beweeg de smart-
phone op en neer

Wave Maker

Producteigenschappen:

Controller inbegrepen

Continue modus

Golf modus

Storm modus

Aangepaste modus
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WiFi DC pomp

Met de WiFi DC opvoerpomp heeft u 
altijd de optimale stroming door uw 
sump of filter. De pomp is volledig 
traploos regelbaar met uw smart-
phone of tablet. De WiFi pomp kan 
bediend worden met zijn eigen app 
of met de Horizon-aqua app. De DC 
gelijkstroommotor is veilig, zuinig 
in gebruik en uiterst duurzaam. De 
pomp is gemaakt van hoogwaardige 
materialen en is speciaal ontwikkeld 
voor gebruik in zeewater.
Een geruststellende gedachte. 

Eigenschappen:

• Te bedienen met Horizon-aqua app •  
Stroming traploos regelbaar 

•  Ingebouwde motorbeveiliging 
•  Actieve ruisbeperking, zeer stil 
•  Keramische as voor lange levensduur
•  Speciaal ontworpen voor gebruik in  

zeewater, geen koperen onderdelen! 
•  Laagspanning, veilig door volledige  

isolatie en afdichting  
•  Zuinig in gebruik, tot 65% besparing

WiFi pump 3000

• Maximale stroming: 3.000 Liter / uur
• Opvoerhoogte: Max. 3 meter
• Wattage: 45 watt
• Output DC24V-2,5A
• Afmetingen: 9,5x6,5x9 cm
• Aansluitingen: 32 mm (in) - 20/25 mm (uit)  
Art-nr: A7230005

WiFi pump 7000

• Maximale stroming: 7.000 Liter / uur
• Opvoerhoogte: Max. 3,2 meter
• Wattage: 72 watt 
• Output: DC24V-4A
• Afmetingen: 14x10,1x12 cm
• Aansluitingen: 32 mm (in) - 20/25 mm (uit)
Art-nr: A7230010

WiFi pump 11000
• Maximale stroming: 11.000 Liter / uur
• Opvoerhoogte: Max. 4 meter
• Wattage:  120 watt
• Output DC24V-6A
• Afmetingen: 18x12x14 cm
• Aansluitingen: 40 mm (in) - 25/32 mm (uit)  
Art-nr: A7230015

Bedien de WiFi pomp met uw 
smartphone. Reduceer de opbrengst 
tijdens voeren of onderhoud, of 
schakel ‘s nachts over op de extra 
stille nacht modus. Wanneer de 
pomp draait op een lagere output 
vermindert ook het stroomverbruik.

Producteigenschappen:

Nacht modus

Opvoerpomp

20001000

4

3

2

1

0

3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000

Q(L/h)

H(m)

WiFi 11000

WiFi 7000

WiFi 3000

Dag modus
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Camera Wierenlamp
Camera

Wierenlamp

Bekijk uw aquarium live vanaf elke locatie ter 
wereld* met de waterdichte camera. U kunt 
meerdere camera’s toevoeging in uw Hori-
zon-aqua systeem. Via de Horizon-aqua app 
kunt u uw camera(s) niet alleen configureren 
maar ook beelden of toegangsrechten  delen 
met anderen. Wilt u iets delen via sociale me-
dia? Het is eenvoudig met de Horizon onder-
water camera.

* Internetverbinding noodzakelijk.

De Horizon wierenlamp is een professionele 
lamp voor het kweken van algen en wieren in 
het filter. Door de specifieke lichtopbrengst op 
de juiste golflengte is een ongeëvenaarde groei 
van algen en wieren mogelijk. Een sterke groei 
zorgt voor een optimale opname van nitraat en 
fosfaat, zoat u deze waarden op een natuurlijke 
manier kunt reduceren.

De algenlamp is zowel direct als via de  
Horizon-aqua app te bedienen 

De wierenlamp verschaft licht op 
een golflengte van 455 - 460 nm 
alsook op de belangrijke golfleng-
te van 620 - 670 nm. Beide golf-
lengte zijn van essentieel belang 
voor een sterke en gezonde groei 
van algen en wieren.

Natuurlijke opname van 
Nitraat  en Fosfaat door de 

groei van  algen en wieren in 
het filter.

Wierenlamp

• Totaal vermogen: 20 watt
• Input voltage: 24V - 1A
• Lichtstroom: 800LM
• Afmetingen: 21,8x15,3x1,85H cm
Art-nr: A7280025

Led Aantal Kleurtemperatuur
  golflengte
Wit 14 3800-4200K
Blauw 14 455-460nm
Cersie 28 620-625nm
Karmozijn 28 660-670nm

Onderwater camera

• HD 720 / 480p
• Afmetingen: 5,76x2,37x10,95 cm
Art-nr: A7290005

Producteigenschappen:

Producteigenschappen:
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Doseerpomp

Doseerpompen met ongeëvenaard 
bedieningsgemak. Met de Hori-
zon- aqua app is het bedienen van uw 
doseerpompen kinderlijk eenvoudig. 
Tot 99 doseerpompen kunnen via 
de Horizon-aqua app worden be-
diend. Kies op uw smartphone voor 
een handmatige dosis, stel een vaste 
hoeveelheid in met een interval, of 
scan de barcode van een toevoeging 
die is opgenomen in de Horizon-aqua 
database en de app berekent zelf 
hoeveel er moet worden gedoseerd 
om op de door u ingestelde wets-
waarde te komen.

Auto dosing mode:
Scan de barcode van een 
product wat is opgeno-
men in de Horizon-aqua 
product database en 
de app berekent de 
dosering!

Doseerpomp D100

• Aantal doseerkoppen: 1
• Vermogen: 5 watt
• Input voltage: 100-240 Volt
• Max. opbrengst: 60 ml / minuut
• Precisie: 0,1 ml
• Afmetingen: 8,8x5,9x6,3H cm
Art-nr: A7290050

Doseerkop:

De doseerkop is aan slijtage onderhevig, 
deze kan eenvoudig worden vervangen.
Art-nr: A7290055

Acryl montagebeugel:

Een handige montagebeugel gemaakt uit 
duurzaam acryl is als accessoire leverbaar 
om maximaal 4 doseerpompen overzich-
telijk te monteren!

Art-nr: A7290060

Producteigenschappen:

Doseerpomp

Met de Horizon-
aqua app kunt u tot 

99 doseerpompen 
aansturen!

!
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Een slim en interactief
systeem voor uw

zeewater aquarium

www.horizon-aqua.com
Kijk voor meer informatie op:

Exclusieve distributie  
Horizon-aqua in de 
Benelux,  Duitsland 
en Frankrijk

Vlietweg 8 - 4791 EZ Klundert
E-mail: info@aquadistri.com

www.aquadistri.com

Gratis brochure
Art-nr: 09090957

E-mail: info@horizon-aqua.com
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