
AQUILI CO2 System Small 
 
Majhen CO2 sistem za akvarije do prostornine 150 litrov vsebuje vse potrebno za dodajanje 
ogljikovega dioksida v akvarij. 
 
 
Set vsebuje: 

• 200g jeklenko za enkratno uporabo (reciklirna kot odpadno železo), 

• kakovosten regulirni ventil s samodejno regulacijo tlaka, 

• fini iglični ventil za precizno nastavljanje doziranja, 

• varen priklop za CO2 cev z navojno matico, 

• difuzor z zamenljivo keramično membrano, 

• v difuzor vgrajen števec mehurčkov, 

• namenski protipovratni ventil, 

• 1,2 m cevi za CO2. 
 

 
Regulirni ventil 

• Omeji izhodni tlak na 2,0 - 2,5 bara. 

• ZELO POMEMBNO! Samodejna regulacija tlaka omogoča enakomerno doziranje plina, ne glede na 
tlak v jeklenki. 

• S finim igličnim ventilom lahko precizno nastavite število mehurčkov do le nekaj meh./sekundo. 

• Vgrajen varnostni ventil za zaščito pred nenadnimi nihanji tlaka. 

• Jeklena varnostna spojka za CO2 cev preprečuje iztikanje cevi tudi ob večjih tlakih. 

• Standarden navoj jeklenke in reducirnega ventila omogoča povezovanje z različnimi komponentami 
drugih proizvajalcev. 

• Ponikljana medeninasta struktura za dolgo življenjsko dobo. 

• Možnost nadgradnje z ALU magnetnim ventilom za časovni izklop doziranja CO2. 

• Možnost enostavne nadgradnje za priklop na polnilne jeklenke. 

•  
  
Jeklenka 200 g 10x1 

• Jeklenka za enkratno uporabo. 

• Reciklirna kot odpadno železo! 

• Standarden navoj. 

• Možnost nadgradnje s 500 g 10x1 jeklenko. 

•  
  
Difuzor 

• Kakovostna keramična membrana za najboljše raztapljanje CO2 plina. 

• Enostavno zamenljiva keramična membrana. 

• Vgrajen števec mehurčkov za precizno doziranje plina. 

• Priložen L-kos za lažjo namestitev cevi. 

•  
  
Protipovratni ventil in CO2 cev 

• Namenski protipovratni ventil preprečuje vlek vode v primeru padca tlaka ali prekinitvi doziranja 
plina. 

• CO2 cev narejena posebej za ogljikov dioksid onemogoča izgube preko sten cevi. 
 

 
 
Proizvedeno v Italiji! 
 
 
 
 
 
 



Navodila za namestitev 
 
Pred prvo uporabo pustite izdelek stati vsaj 2 uri pri sobnih pogojih kjer bo nameščen. 
 
Jeklenko postavite pokonci, stran od virov toplote, Preverite, da je ventil na regulirnem ventilu 
popolnoma zaprt (POZOR – levi navoj! Vrtenje v smeri urinega kazalca ventil ODPIRA – vrtenje v 
nasprotni smeri urinega kazalca pa ventil ZAPIRA). Ne uporabljajte orodja ali prevelike sile za 
ravnanje z ventilom regulirnega ventila. 
 

1.) Regulirni ventil privijačite na jeklenko za enkratno uporabo. Ko ventil penetrira 
membrano jeklenke se zasliši izpust plina. Počasi malenkost odprite ventil regulirnega 
ventila, da preverite tok plina iz jeklenke. 
 

2.) Adapterjem za povezavo privijačite na polnilno jeklenko in privijačite nanj regulirni 
ventil na polnilno jeklenko – ne uporabljajte orodja ali prevelike sile. Odprite ventil 
jeklenke do konca in ¼ obrata nazaj. Zasliši se izpust plina. Počasi malenkost odprite 
ventil regulirnega ventila, da preverite tok plina iz jeklenke. 

 
Plastični difuzor napolnite z vodo in ga z enim koncem cevi namestite v akvarij na mesto z dobrim 
pretokom. 
Na zunanjo stran, čim bližje robu akvarija, namestite protipovratni ventil tako da prerežete priloženo 
cev in jo spojite s pomočjo protipovratnega ventila. 
Drugi konec cevi varno pritrdite na regulirni ventil s pomočjo varnostne matice. 
Sistem je pripravljen za uporabo. 
 
 
 
Navodila za uporabo 
 
Počasi odprite ventil regulirnega ventila v smeri kontra urinega kazalca dokler ne dosežete želenega 
števila mehurčkov v sekundi. Priporočeno je ventil obrniti za ½ obrata in počakati vsaj 15 minut pred 
nadaljnjim nastavljanjem, da se vzpostavi tlak v sistemu. Ventil je predkalibriran in ½ obrata poveča 
hitrost doziranja za cca. 2 mehurčka/sekundo. Za zmanjšanje postopoma (1/16 obrata) zapirajte ventil 
v smeri urinega kazalca. Za varno doziranje je priporočljiva uporaba Aquili permanentnega CO2 testa. 
 
Koncentracija CO2 v akvariju naj bo čim bolj konstantna. 
 
 
 
Dodatna oprema 
 
AQUILI CO2 System Small je mogoče nadgraditi z elektromagnetnim ventilom za prekinitev doziranja 
CO2 v nočnem času, ko se le-ta ne porablja in lahko prevelika koncentracija zastrupi ribe. 
Za varno doziranje je priporočljiva uporaba Aquili permanentnega CO2 testa, ki s spremembo barve 
opozarja na koncentracijo CO2 v vodi. 
 
 
 
V kolikor v nastavitev CO2 sistema niste prepričani ali pa bi želeli dodatne informacije se za vsa 
vprašanje obrnite na prodajalca. Dodajanje CO2 močno pospeši in okrepi rast rastlin, zato bodite 
pozorni na zadostno povečanje mere hranil, saj se le-ta hitreje porabljajo kot pred namestitvijo CO2. 
Količino CO2 povečujte postopoma, saj nagle spremembe lahko porušijo biološko ravnovesje akvarija. 


