The Complete Reef System

BRUKSANVISNING

Register your MAX online
www.redseamax.com

Innehåll
Förord ............................................................................................................. 1
Introduktion.................................................................................................... 2
Belysning............................................................................................................................ 2
Vattenrörelse och cirkulation............................................................................................ 2
Temperatur ........................................................................................................................ 2
Filtrering ............................................................................................................................. 2

Segurança ....................................................................................................... 4
Start av MAX................................................................................................... 5
Placering ............................................................................................................................ 5
Packa upp akvariet............................................................................................................ 5

Instruktioner innan användning..................................................................... 6
Montering........................................................................................................................... 6
Grenuttag ........................................................................................................................... 9
Tillredning av saltvatten .................................................................................................10
Blanda saltet....................................................................................................................10
Förbereda substratet .......................................................................................................10
Levande sten ...................................................................................................................11
Inplantering i akvariet.....................................................................................................12

Sköta revet ................................................................................................... 13
Dagliga skötselrutiner .....................................................................................................13
Veckovis skötsel...............................................................................................................15
Månatlig skötsel: Vattenbyten .......................................................................................17
Varannan månad eller mer skötsel................................................................................17

Figurförteckning
Figur 1: Droppslinga ......................................................................................................... 4
Figur 2: Innehåll av MAX................................................................................................... 5
Figur 3: Biologiskt filtermaterial....................................................................................... 6
Figur 4: Kolfilter ................................................................................................................. 6
Figur 5: Bomba de circulação ........................................................................................... 6
Figur 6: Installera cirkulationspumparna ......................................................................... 6
Figur 7: Värmare ................................................................................................................ 6
Figur 8: Dra igenom värmarens sladd ............................................................................. 6
Figur 9: Proteinskummarens delar................................................................................... 7
Figur 10: Hopsatt skummare ............................................................................................ 7
Figur 11: Sätta i proteinskummare .................................................................................. 7
Figur 12: Mekaniskt filtermaterial.................................................................................... 7
Figur 13: Placera filterkammen........................................................................................ 7
Figur 14: Placera och säkra filtrets lock ........................................................................... 7
Figur 15: Lâmpadas ........................................................................................................... 7
Figur 16: Montagedes tubes............................................................................................. 7
Figur 17: Placera ljuskontrollens hölje............................................................................. 8
Figur 18: Placera skummarens ramp ............................................................................... 8
Figur 19: Fästa skummarens ramp................................................................................... 8
Figur 20: Säkra rampens stöd........................................................................................... 8
Figur 21: Sänka rampen.................................................................................................... 8
Figur 22: Uppsamlingskopp .............................................................................................. 8
Figur 23: Fästa skummarens uppsamlingskopp.............................................................. 8
Figur 24: Grenuttag ........................................................................................................... 9
Figur 25: Avlägsna stänkskyddet ..................................................................................... 9
Figur 26: Sätta tillbaka stänkskyddet............................................................................... 9
Figur 27: Placera grenuttaget........................................................................................... 9
Figur 28: Kontrollpanel...................................................................................................... 9
Figur 29: Timer och strömbrytare..................................................................................... 9
Figur 30: Avlägsna stänkskyddet ..................................................................................... 9
Figur 31: Vattencirkulation..............................................................................................11

Förord
Gratulerar till köpet av Red Sea MAX.
Den unika och färgstarka undervattensvärlden av korallrev och
dess invånare har fascinerat människan i evigheter. Sedan
akvaristikens barndom har hobbyutövare försökt att kopiera detta
sagoland i sina egna hem, genom att fokusera på den utrustning
och teknologi som krävs för att nå detta mål.
Red Sea utvecklade MAX för att kunna erbjuda ett komplett och
färdigt korallrevssystem så att användaren från början kan
koncentrera sig på akvarieinvånarna istället för på utrustning.
Denna manual innehåller instruktioner för att starta och använda
MAX-akvariet med tonvikt på hur ett friskt och framgångsrikt
korallrevsakvarium etableras och underhålls.
Vi hoppas att du kommer ha glädje av din MAX.
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1 Introduktion
Syftet med Red Sea MAX är att reproducera en naturlig marin
omgivning så nära som möjligt. I havet frodas korallrev endast där
särskilda fysiska tillstånd råder såsom tillräckligt med ljus och
strömmar, stabil temperatur och klart vatten. Red Sea MAX är ett
system som skapar dessa förhållanden för ett frodande, hälsosamt
korallrevsakvarium i ditt hem.

Temperatur
Korallrevets invånare är vana vid stabila temperaturvillkor som
kan variera långsamt inom en ganska smal spännvidd. Eftersom
organismers metabolism påverkas av temperaturen måste
plötsliga eller dramatiska förändringar undvikas.
Temperaturen i den närmaste omgivningen kring ett akvarium är
lägre än den rekommenderade temperaturen för ett korallrev och
MAX fläktkylda ramp tar bort bara en liten mängd värme; därför
krävs, i sådana fall, endast en värmare.

Belysning
Ljus är den primära energikällan i ett korallrevs ekosystem. En del
korallrevsorganismer såsom alger, fytoplankton och zooxantheller
omvandlar ljus till kemisk energi som andra revinvånare i sin tur
konsumerar. Evertebrater, såsom koraller och anemoner, är
beroende av tillräckligt med ljus för fotosyntesen. Dessa
fotosyntetiska evertebrater hyser symbiotiska alger kallade
zooxantheller. Dessa konsumerar, från koralldjuren,
kväveföreningar och koldioxid (CO2) och omvandlar dessa till
näring och syre tillbaka till koralldjuren. Ljusspektrumet är av
största vikt då endast de våglängder (färg) som finns på korallrevs
naturliga djup möjliggör zooxanthellers fotosyntes.

I varmare klimat där den omgivande temperaturen ligger ovanför
den rekommenderade maximinivån kan en kylare tillföras
systemet.
Vi rekommenderar starkt att hålla en temperatur av 24-27°C (7683°F), tills det finns anledning att agera annorlunda.

Filtrering
Korallrev utvecklas och frodas endast i havsområden med klart,
oförorenat, sedimentfritt vatten med tillräcklig ljuspenetrering. För
att hålla korallrevets fina varelser i ett stängt system krävs
särskild uppmärksamhet på vattenkvaliteten, då parametrarna
måste ligga inom en snäv spännvidd som understödjer liv.
Akvariets nedsmutsning kommer till största delen från
nedbrytning av organiskt material i ekosystemet. Ett effektivt
filtersystem tar bort grova föroreningar från akvariet innan de
omvandlas till gifter, vilka vanligtvis är i löst form och svårare att
avlägsna.

Ljusintensiteten är också viktig och är, även om det är opraktiskt
för ett hemakvarium, stark i naturliga rev. En ljusintensitet av 1
watt per liter räcker vanligen för marina evertebrater.
Fiskar och evertebrater kräver, precis som de flesta andra
organismer, både ljusa och mörka perioder för hälsosam, biologisk
funktion. Den fotoperiod som krävs för fotosyntes ligger mellan
10-12 timmar.
Red Sea MAX har ett komplett belysningssystem, inklusive två 55watt T5 kompakta lysrör med en högpolerad, sammansatt
aluminiumreflektor, utformad speciellt för att uppfylla ljuskraven
för ett välmående ekosystem av ett korallrev. Den ger 1 watt per
liter av klarblå himmelfärg (10 000 k) med en 1:1 proportion för
rent blått (420 nm våglängds topp) för att höja tillväxten och
hälsan av även de fina stenkorallerna och reproducera de utsökta
färgerna av revinvånarna. Belysningen är försedd med en inbyggd
timer för att garantera en ständig fotoperiod och månljusperioder
för att fullgöra den naturliga omgivningen.

Ett filtreringssystem består av ett antal delar med olika uppgifter.
Hjärtat av filtersystemet är proteinskummaren som dels avlägsnar
det mesta av de föroreningar som produceras av akvarieinvånarna
och dels syresätter vattnet ordentligt.
Mekanisk filtrering tar bort de stora organiska ämnena såsom
döda fiskar och växtmaterial, matrester och sediment från vattnet
och för det till en plats som är tillgänglig för användaren.
Även om det mekaniska filtersystemet tar bort det nedbrytande
organiska materialet, utsätts resterna för nedbrytning. En del av
dessa organiska partiklar, kända som löst organiskt kol (DOC), är
för små för att fångas upp av proteinskummaren, vilket leder till
ackumulering i vattnet och ger en gulaktig färg. Den kemiska
filtreringen av aktivt kol fungerar i huvudsak som en stor svamp
och absorberar dessa orenheter från vattnet.

Vattenrörelse och cirkulation
Vattenrörelse är en annan livsviktig fysisk parameter i
korallrevsakvarium. De omfattande biologiska effekterna av
strömmar, särskilt deras roll i att transportera näring och syre, gör
dem avgörande för fastsittande koralldjursarter. Vattenflödet höjer
tillgången på mat, möjliggör gasutbyte, förbättrar enzymers
funktion, understödjer metabolism, andning och fotosyntes.
Samtidigt spolar det bort slem och minskar sjukdomar och skador
från sediment.

Det sista steget i nedbrytning av organiskt material är
mineralisering, där bakterier omvandlar organiskt material till
oorganiskt, såsom ammoniak och ortofosfat som kan vara skadligt
för akvarieinvånare. Genom nitrifikationsprocessen omvandlas
giftigt ammoniak till det mindre giftiga nitratet av särskilda
nitrifikationsbakterier. Biologiskt filtermaterial har tillförts
filtersystemet i syfte att förse dessa bakterier med den stora
kontaktyta och det höga flöde som de behöver för att utvecklas i
en koloni.

Tillräcklig vattenrörelse gör det lättare att hålla rätta parametrar
av vattenkvalitet. Turbulensen ”bryter” vattenytan för att främja
gasutbyte (särskilt borttagande av CO2) och förhindrar
ackumulering av biologisk ”hinna” som reducerar ljuspenetrering.
Bra vattenströmmar eliminerar stillastående områden där
organiskt nedbrytningsmaterial annars ackumuleras.
Red Sea MAX har två 550 l/h (145 gph) cirkulationspumpar med
justerbara utlopp för tillräcklig vattenrörelse, enligt önskat
vattenlandskap och evertebraters platser.
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•

Red Sea MAX har ett 4-stegs filtreringssystem som drivs av två
550 l/h dränkbara pumpar, so m kan cirkulera ett kars hela
vattenvolym 10 gånger per timme. Den är utformad för att
förhindra tilltäppning och ackumulering av organiska ämnen och
därmed hålla den idealiska vattenkvaliteten för ett
korallrevsakvarium. Systemet består av följande:
•

•

Proteinskummare: Proteinskummaren med turbo-luftinjektor
ger en konstant blandning av fina luftbubblor (0,5-0,8 mm i
diameter) och vatten och skapar ett tjockt, torrt, stabilt skum
av delvis lösta organiska rester. MAX skummare filtrerar hela
vattenvolymen i karet nästan 4 gånger per timme.

•

3

Mekanisk filtrering: Det mekaniska filtermaterialet består av
svampar för att fånga både grova och fina partiklar. Deras
position i filtrets inlopp gör att de är lätta att komma åt för
rutinmässig rengöring.
Aktivt kol: 4 mm (0,15”) korn av aktivt kol är mycket porös,
fosfatfri träkol. Det tar bort lösta organiska rester i minst två
månader, beroende på akvariets biologiska belastning.
Biologiskt filtermedium: Det mycket porösa keramiska
biomaterialet har en enorm ytarea (420m2/L) för
nitrifikationsbakteriers kolonisering.
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Segurança

VÄNLIGEN LÄS OCH FÖLJ ALLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

c.

FARA – För att undvika möjlig elektrisk chock, fodras särskild
försiktighet då vatten används i akvariemiljön. Försök inte själv att
utföra reparation vid följande situationer; sänd istället
utrustningen till en behörig serviceenhet för service eller
kassering av anordningen.

d.
e.

VARNING – I syfte att undvika skada, ska grundläggande
säkerhetsinstruktioner observeras, inklusive följande:
a.

b.

f.

Använd aldrig en apparat som har en skadad sladd eller
kontakt, som krånglar eller som på
något sätt har tappats eller skadats.
För att undvika risken att
anordningens kontakt eller uttaget
blir våta, ska akvariet och dess
möbel ställas vid ena sidan av ett
vägguttag så att vatten inte
droppar ned på uttaget eller
kontakten. En droppslinga som
visas i figuren ska ordnas av
användaren för varje sladd som
kopplar en akvarieanordning till ett
uttag.

g.

h.
i.
j.

Figur 1: Droppslinga
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Nära uppsikt är nödvändigt när anordningen används av eller
nära barn.
För att undvika skador, rör inte rörliga delar.
Koppla alltid ifrån en anordning som inte används, innan
delar sätts på eller tas av och innan rengöring. Dra aldrig i
själva sladden för att koppla ut den ur uttaget. Dra istället i
själva kontakten.
Använd aldrig anordningen för något annat än avsett syfte.
Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller inte
säljs av tillverkaren kan vara riskabelt.
Apparaten får varken installeras eller förvaras på en plats där
den utsätts för väder och vind eller för temperaturer under
fryspunkten.
Se till att en anordning som är monterad till ett kar är säkert
installerad innan användning.
Läs och följ alla viktiga instruktioner gällande anordningen.
Om en förlängningssladd är nödvändigt, ska en sladd av rätt
kapacitet användas. En sladd som är avsedd för mindre
ampere eller watt än anordningen kan överhettas. Sladden
ska placeras så att den inte kan orsaka snavande eller
oavsiktligt dras ut.
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Start av MAX

Red Sea MAX akvariesystem består av följande:

Tillgänglighet
Tänk även på, vid valet av plats, att rampen och skummarens
uppsamlingskopp måste kunna lyftas upp för regelbunden skötsel.
Se till att du kan nå strömbrytarna baktill på MAX högra sida och
att grenuttaget kan avlägsnas från sin plats. Förvissa dig om att
området kring akvariet är vattentätt och ta bort allt som kan
skadas av vatten.

Rumstemperatur
Valet av plats kan påverka hållandet av rätt temperatur.
Omgivningstemperaturen rekommenderas vara inom samma
spännvidd som av ett friskt akvarium (24-27°C / 76-83°F) för att
lättare kunna hålla de rätta temperaturvärdena. Undvik att placera
karet framför en luftkonditionering, värmeutlopp eller direkt
solljus. Ett välventilerat rum med måttlig belysning är bästa
platsen för ett akvarium.

Figur 2: Innehåll av MAX
1
2
3
4
5

Lysrör
Mekaniskt filter (fint)
Cirkulationspumpar x 2
Uppsamlingskopp
Värmare

6
7
8
9
10

Kolfilter
Biologiskt filter
Proteinskummare
Mekaniskt filter (grovt)
Proteinskummares pump

Packa upp akvariet
Vänligen läs detta avsnitt noggrant innan du fortsätter. Notera att
det tomma akvariet väger ca 25 kg: därför krävs det två personer
för att lyfta det.

Akvarium

Placering

1.
2.

Första steget i att starta ett akvarium är att välja plats. Stället ska
väljas ut innan, för när väl akvariet är fyllt med substrat, sten och
vatten, får det inte flyttas. Tänk på följande faktorer när du ska
välja plats:

3.
4.

Akvariets vikt och stöd

5.

Karet väger ca 200 kg när det väl är fyllt med vatten, substrat och
levande sten. Om Red Sea MAX-stödet inte används ska denna
vikt tas hänsyn till vid valet av akvariestöd. Om stödet som du
väljer inte är en akvariemöbel, ska du kontrollera att det kan klara
vikten och att den förblir stadig. Red Sea MAX kan, som alla
glasakvarier, spricka om det utsätts för plötslig rörelse p.g.a.
ojämnt vattentryck på glasrutorna.

6.
7.

5

Ta bort skyddsemballaget runt rampen.
Ta bort gångjärnens pluggar från var sida av rampens
öppning och sätt undan.
Lyft rampen, med en hand under den och från öppningens
mitt. Ställ försiktigt undan den för senare hopsättning.
Avlägsna lysrören, kartong och förpackningsmaterial från
akvariets insida.
Med en person på var sida om karet ska akvariet tas i dess
övre kant och lyftas försiktigt ur lådan och ställas på en plan
yta.
Öppna den inre kartongen och avlägsna alla delar.
Läs ”Instruktioner innan användning” innan montering görs.
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Instruktioner innan användning

Innan ett nytt akvarium installeras ska det kontrolleras att det inte
finns läckor i syfte att fastställa att ingen skada har skett under
transport.
1.

Häll sötvatten i karet upp till innerkantens nedre del. Vänta i
15 minuter och leta efter tecken på läckage.

2.

Hävertera ut vattnet från karet.

OBS

Försök inte att flytta akvariet med vatten i.

Montering
Biologiskt filtermaterial
1.
2.

Skölj det biologiska filtermaterialet i dess nätpåse under
rinnande vatten.
Dra det hela vägen till botten
av filtermaterialets kammare
i akvariets bakre vänsterhörn.

Figur 6: Installera cirkulationspumparna

4.

5.

Figur 3: Biologiskt filtermaterial

Kolfiltermaterial
1.
2.

Skölj kolfiltermaterialet under rinnande vatten flera gånger
för att få bort restdamm.
Dra in det i filterkammaren
och låt det ligga på det
biologiska filtermaterialet.

Värmare
1.
2.
3.

4.
Figur 4: Kolfilter

5.

Cirkulationspumpar (x 2)
1.
2.

3.

Sätt i pumpens strömsladd i spåret som löper längs akvariets
bakre kant. Dra den igenom den yttersta sladdkanalen på
akvariets ände och ut genom, det för sladden avsedda, hålet.
Upprepa steg 1-4 för den andra pumpen. Koppla den till det
andra munstycket genom det resterande hålet i den mörka
glasrutan och dra sladden genom det centrala spåret på
karets ände.

Demontera och sätt ihop pumparna igen för att bekanta dig
med deras inre delar.
Placera den första pumpen i
filtermaterialets kammare med
inloppsröret pekande nedåt och
pumputloppet i linje med yttersta
hålet i den mörka glasrutan.
Placera munstycket i
pumputloppet genom hålet. Se till
Figur 5: Bomba de circulação
att de två delarna är säkert
fästade så pumpen inte flyttas när
du vickar på munstycket.

Kontrollera att värmaren inte har skador eller sprickor.
Sätt termostaten på ca 25°C (77°F).
Placera värmaren i den lilla
värmekammaren som angränsar till
filtermaterialets kammare.
Fäst värmaren säkert på väggen
Figur 7: Värmare
med medföljande sugkoppar.
Dra värmarens sladd genom spåret
på karets ände; dra den igenom det
inre av de tre spåren och ut genom
sladdens hål.

Sladdkanalernas skydd
När de tre sladdarna från
cirkulationspumparna och värmaren är i
sladdkanalerna, ska det vänstra
spårskyddet och därefter det högra
skyddet slås till i position.

Figur 8: Dra igenom
värmarens sladd
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Proteinskummare

Mekaniskt filtermaterial
1.

2.

Dra den grova svarta svampen vertikalt
in i skumkammaren, och låt den ligga på
toppen av skummarens pump.
Placera den fina vita dynan på den
svarta svampen i kammaren.

Filterkamm och lucka

2.
3.
4.

5.

6.

7.

1.

Dra filterkammen på plats i hålet på toppen av karets bakre
vägg.

2.

Anslut locket på räfflorna i filterkammen och tryck ned den
till nedersta läget.

Figur 13: Placera filterkammen

Figur 9: Proteinskummarens delar

1.

Demontera skummarens pump och kontrollera att inga
skador finns på delarna (impeller, impellerkammare,
inloppsrör, bajonettkoppling och luftslang).
Sätt samman pumpen igen och se till att delarna sitter säkert
och att in- och utloppen är parallella.
Se till att de dubbla kopplingarna håller samman sladden och
luftslangen.
Placera pumpens utlopp i skummarens hål (fuktas O-ringen
blir detta moment lättare). Se till
att pumpen trycks in ordenligt.
Håll den hopsatta skummaren
ovanför skumkammaren med
pumpens sida mot grenuttaget.
Uppmärksamma räfflorna framoch baktill på skummaren.
Håll pumpens luftslang och
strömsladd utanför karet och dra
in skummarenheten i
skumkammaren med den vida
sidan nedåt. Skummarens räfflor
ska vara i linje med de vertikala
Figur 10: Hopsatt skummare
glasskenorna i kammaren.
Skummarens topp ska vara i linje med övre akvariekant. Se
till att det inte är något tryck på luftslangen.
Dra pumpsladden och slangen genom sladdens hål.

Figur 14: Placera och säkra filtrets lock

Lysrör
OBS

1.
2.

3.

4.

Använd endast Red Sea MAX lysrör. Kammaren är
utformad för särskilda T5-rör, som är mindre än de
vanliga T6 (biax).

Använd skyddsemballaget som underlägg och placera
rampen upp och ned på en jämn yta.
Avlägsna, med en skruvmejsel eller ett litet mynt, de 8
plastskruvarna från den
ljustransparenta linsen.
Avlägsna linsen och placera den
på en jämn yta för att undvika
repor.
Figur 15: Lâmpadas
Placera lysrören i position genom
att först sätta i kontakterna i
uttagen och sedan trycka in
lysrören i metallfästena. Lite
grann styrka kan krävas för att
trycka in rören genom rampens
öppning.

Figur 16: Montagedes tubes

Figur 11: Sätta i proteinskummare

8.

Figur 12: Mekaniskt
filtermaterial

Uppsamlingskoppen ska sättas på plats efter att rampen
anslutits (se nedan).
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5.

Sätt säkert tillbaka höljet och se till att packningen runt
innerkanten sitter ordentligt.

6.

Sätt tillbaks de 8 skruvarna. Du kan nu placera rampen på
akvariet.

OBS

Efter första monteringen, kan bytet av lysrören göras
när rampen sitter kvar på akvariet.

Ansluta rampen
1.

Dra rampens strömsladd genom sladdhålet i toppen av karet.

2.

Placera rampen på karets topp, så att strömbrytaren i rampen
är i linje med karets skumkammare.

3.

Se till att rampen passar säkert på karets kant. Det kan vara
nödvändigt att justera rampens stöd för att uppnå detta.

4.

Placera ljuskontrollens hölje på rampen enligt beskrivning.

Figur 20: Säkra rampens stöd

4.

För att sänka den öppna rampen, böj ut stöden mot akvariets
främre del.

Figur 21: Sänka rampen

OBS

Uppsamlingskopp

Figur 17: Placera ljuskontrollens hölje

5.

För att avlägsna rampen från akvariet, ska stödens
pluggar avlägsnas genom att en liten skruvmejsel trycks
in i pluggens huvud. Tag sedan bort rampens pluggar
från gångjärnen baktill.

Håll skummarens hölje i ”öppen position” över skummarens
kammare. Gångjärnen ska vara i linje med rampens gångjärn.

Figur 22: Uppsamlingskopp

6.

Figur 18: Placera skummarens ramp

1.

Sätt på locket på uppsamlingskoppen.

Sätt i rampens pluggar som du avlägsnade vid uppackning.
Fäst skummarens och ljuskontrollens hölje till rampen. Höljet
ska kunna öppnas och stängas lätt med pluggarna säkert
fästade på gångjärnen.

2.

Öppna skumkammarens hölje i rampen.

3.

Hålet i koppens botten ska vara i linje med skummarens
topp.

4.

Fäst skummarens uppsamlingskopp, så att koppen sticker ut i
riktning av filtermaterialets kammare.

Figur 19: Fästa skummarens ramp
Figur 23: Fästa skummarens uppsamlingskopp

Säkra rampens stöd:
1.
2.
3.

Fäll tillbaka rampens främre del.
Lyft upp rampen med ena handen och stöd den.
Dra ut, med den andra handen, rampens stöd på var sida om
rampen och sätt i stödens pluggar för att koppla stöden till
rampen (en del kraft kan fodras). Använd inga verktyg (tång
eller hammare) för detta moment. Får du problem, kolla
pluggarnas placering i hålen och försök igen
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Använda ljusrampen

Grenuttag

Öppna belysningens kontrollpanel. Du ser en timer och en
strömbrytare som kontrollerar T5-dagsljuset och LED-månljus.
Timern har ett skyddande,
transparent stänkskydd för att
hindra systemet från vattenskador.
Torka alltid dina händer innan du
avlägsnar stänkskyddet. Se till att
det alltid sätts tillbaka efter att
timern justerats.

Figur 24: Grenuttag

1.
2.

Figur 29: Timer och strömbrytare

Dina händer måste vara torra.
Avlägsna grenuttagets stänkskydd genom att dra och lyfta
den från strömsladden. Bekanta dig med hur stänkskyddet
ser ut i position.

Figur 30: Avlägsna stänkskyddet

Timern har en 3-positions strömbrytare:
3.

Figur 25: Avlägsna stänkskyddet

•

(ON position) – Dagsljus på, månljus av

Koppla kablarna från de olika delarna till grenuttaget på
följande sätt och placera kontakterna i de matchande
uttagen:

•

O (OFF position) – Dagsljus av, månljus på

•

Klocksymbol – Automatiska skiften mellan ”I” och ”O” enligt
timerns inställning.

4.

Koppla in cirkulationspumparna i de två uttagen #4 och #5.

5.

Sätt i värmarens kontakt i uttag #3.

6.

Sätt i skummarens kontakt i uttag #2.

7.

Sätt i rampens sladd i uttag #1.

Ställa in timern

8.

Samla ihop sladdarna och sätt tillbaks stänkskyddet.

Varje svart del runt timerns tavla representerar ¼ timme. Sätt
dessa delar till yttre position för den tid som dagsljuset ska vara
på och till inre position då det ska vara släckt.

Strömbrytaren slår av månljuset om du inte vill att det
automatiskt ska kopplas på när dagsljuset släcks.

När väl MAX är fullt funktionsduglig och påsatt, kan du ställa den
verkliga tiden genom att snurra skivan tills pilen står mot gällande
tid.
För att testa att rampen fungerar perfekt ska följande procedur
göras:

Figur 26: Sätta tillbaka stänkskyddet

9.

1.

Koppla in Red Sea MAX strömsladd i vägguttaget och slå på
den översta strömbrytaren, vilket sätter igång rampen.
2. Sätt timerns treläges strömbrytare på ON (”I”). Dagsljusen
och den kylande fläkten slås på. Månljusen slås av.
3. Sätt månljusets strömbrytare till ON (”I”) och rör timerns
treläges strömbrytare till OFF (”O”). Dagsljusen och den
kylande fläkten slås av. Månljusen tänds. Månljuset kan
växlas från på och av.
4. Se till att alla strömbrytarna står på OFF. Koppla ifrån MAX
från strömmen.
Gratulerar. Du har nu fullbordat monteringen av MAX och kan nu
flytta den till utvald plats. Du kan nu förbereda ditt
korallrevsakvarium.

Sätt i grenuttaget, med smala sidan i och strömsladdarna
neråt, in i dess plats i akvariets bakre högerhörn. Använd
kanten på platsens nedre del för att placera dosan ordentligt.

Figur 27: Placera grenuttaget

10. Öppna kontrollpanelen på utsidan av grenuttaget och se till
att alla strömbrytare står på OFF
(”O” nedtryckt och ”I” uppåt).

Figur 28: Kontrollpanel
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4.

Slå på belysningen.

5.

Rikta de två pumparnas munstycken nedåt.

6.

Aktivera de två cirkulationspumparna och skummarens pump.

7.

Slå på värmaren om vattentemperaturen är under 24°C
(75°F)

Syntetiska saltblandningar finns för användning med rent
sötvatten och innehåller alla nödvändiga mineraler i de rätta
proportionerna. Vänligen följ dessa riktlinjer för tillredning av
saltvatten:

8.

Tillsätt 4,5 kg av Red Sea Coral Pro salt för att uppnå en
salinitet av 35 ppt.

9.

Vänta 20-30 minuter. Pumpen ska hjälpa till att helt lösa
saltet.

Salinitet och specifik vikt

10. Mät saliniteten med en hydrometer, efter denna hydrometers
instruktioner.

Tillredning av saltvatten
Havsvatten innehåller förstås alla näringsämnen som krävs för
marint liv. Även om saltvatten som tas direkt från havet är
tilltalande, så har det nackdelar i form av förorening, patogener
och alger. Därför rekommenderas det att använda syntetiskt
saltvatten.

Salinitet är ett mått på total mängd av lösta mineraler och salt i
vattnet, uttryckt i tusendelar (ppt, 0/00) eller gram per liter. Den
genomsnittliga salthalten i havsvatten är ca 35 ppt. Specifik vikt
är proportionen mellan densiteten av vätskan ifråga och
densiteten av rent vatten. Eftersom densiteten av en vätska
varierar med temperatur, varierar även den specifika vikten. Den
specifika vikten av saltvatten på 35 ppt och 25°C (77°F) är 1,026.
Den önskade spännvidden för ett saltvattensakvarium är 1,022 till
1,028. Använd en hydrometer för att bestämma salinitet och
specifik vikt i marina system.

11. Tillsätt vatten eller salt för att uppnå önskad salinitet
TIPS

Förbereda substratet
Du kan starta ditt korallrevsakvarium med eller utan substrat på
botten. Vi rekommenderar ett, av aragonit bestående, substrat av
minst 5-7 cm (2”) för att hålla revet välmående. I ett etablerat kar
utvecklas substratet till ”levande sand” i vilket mikroorganismer
lever. Dessa varelser främjar ett framgångsrikt akvarium och
underlättar de biologiska filterprocesserna av nitrifikation,
denitrifikation och konsumtion/nedbrytning av matrester.
Substratet ger dig även en naturlig plats för små maskar och
kräftdjur som hjälper till att rena karet från slam och spelar en
stor roll i det sköra ekosystemets näringskedja.

Sötvattenskällan
Även om kommunalt kranvatten finns tillgängligt, bör du undvika
det i ditt korallrevsakvarium. Kranvatten är inte rent och
innehåller ämnen, såsom klor, fluorid och metaller, som är farliga
för akvarieinvånare. Dessutom innehåller det nitrater, fosfater och
silikat, vilka är de huvudsakliga näringsämnena för skadlig
algblomning. Vi rekommenderar verkligen omvänd osmos (RO)
vatten eller destillerat vatten. Om du måste använda kranvatten,
ska du behandla det med preparat som tar bort tungmetaller, klor
och kloramin.

Substrat av aragonit hjälper till att hålla vattnet i kemisk balans.
Då det löses sakta i vatten, frigörs kalciumjoner och karbonater
som underlättar hållandet av korrekt pH och alkalintet för bra
koralltillväxt.

Red Sea Coral Pro

För optimal effekt, ska du skapa en djup sandbädd genom att
ordna ett 5-8 cm (2-3”) substratlager, såsom Red Sea Reef Base.

Red Sea MAX startkit innehåller Red Sea Coral Pro salt. Det har
särskilt tillverkats för korallrevsakvarium och är gjort på naturligt
salt som erhålls genom avdunstat vatten från Red Sea. Det är
berikat med andra förädlade mineraler för att reproducera
naturligt saltvatten, men med högre kalciumnivåer (450 ppm),
balanserad alkalinitet och pH för att gagna dina koraller. Detta salt
är särskilt berikat för omvänd osmos (RO-) vatten och får inte
användas med kranvatten.

TIPS

Den enda gången du kan blanda saltvattnet i karet är under start,
när karet är tomt. Du får aldrig hälla en syntetisk
havssaltsblandning direkt i ett akvarium med djur. När saltvatten
tillreds för vattenbyten ska en annan neutral behållare, såsom en
plasthink, användas.

Skölja substratet
Även om Red Sea Reef Base redan tvättats innan leverans,
rekommenderar vi att upprepa processen innan användning:
1.
2.
3.

När saltvatten blandas, tillsätt alltid vattnet först
och sedan saltet för att undvika bildandet av
olösliga utfällningar.

För att blanda saltet
1.

Fyll akvariet med RO-vatten tills både akvariet och
filterkammaren är fulla.

2.

Dina händer måste vara torra.

3.

Koppla MAX till strömtillförsel.

Ju tjockare lager, desto större verkan av
denitrifikationen

Red Sea Reef Base ger ett idealiskt substrat för alla akvarier med
saltvattensfisk och evertebrater. Det består av naturliga sandkorn
från rev blandat med korallbitar, båda uppbyggda av aragonit.
Kornen är mycket porösa, kalkaktiga skal av enkla protozoer som
är utmärkt material för både aerobisk (nitrifikation) och
anaerobisk (denitrifikation) biologisk filtrering. Denna naturliga
källa av aragonit ger en hög buffertkapacitet över längre perioder
för stabilt pH och alkalinitet.

Blanda saltet

TIPS

Ju varmare vatten, desto snabbare löses salt.
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Skölj substratet noggrant under rinnande vatten.
Sprid ut det jämnt på botten.
Notera förändringen i vattennivån; ta bort den överskridande
mängden vatten och spara det för senare användning.

Levande sten
Levande sten är små bitar av steniga revbitar som brutits av på
naturlig väg. Fördelen med dessa porösa stenar av aragonit är
koloniseringen av stora mängder av fördelaktiga bakterier och
andra mikroorganismer, inklusive nitrifikations- och
denitrifikationsbakterier, makroalger, svampdjur, maskar och
andra evertebrater. Dessa organismer hjälper till att hålla rätta
vattenparametrar och etablera de naturliga näringskedjorna.
Levande sten har även en estetisk attraktion.

Figur 31: Vattencirkulation

4.

Rikta pumpmunstyckena så att en bra vattenrörelse skapas i
hela karet.
5. Tillsätt 50 ml av NitroBac.
6. Programmera belysningssystemet; starta med en 6-timmars
ljusperiod första dagen.
7. Öka intervallen gradvis med 1 timme varannan dag tills du
nått 12-14 timmar per dag.
8. Testa vattenparametrarna, särskilt ammoniak och nitrit.
9. Byt 10-25 % av vattnet en gång i veckan, hävertera ut
eventuell slam.
10. Starta ett regelbundet skötselprogram (se nästa kapitel).

Du bör som regel tillsätta 1 kg av levande sten per 10 liter av
karvolym. Den exakta mängden varierar med typen av sten du
väljer, men den bör ta upp minst fyrtio procent av karets volym.
Stenens livskraft vid köptillfället beror på flera faktorer:
skördande, transport och skötsel. Största delen levande sten som
finns tillgängliga för akvarister kräver dessvärre en
behandlingsprocess för att få bort organismer som dött under
transporten och för att förses med levande nyttoorganismer.
Tecken på vitaktigt grå film på nyligen köpt sten tyder på att
levande organismer har dött och stenarna måste då behandlas
eller genomgå en cykel. De levande stenarna måste till fullo
behandlas innan du kan tillsätta fiskar eller evertebrater till
akvariet. Vi rekommenderar därför att du köper din levande sten
från en ansedd handlare eller själv utför återhämtningsprocessen i
MAX.

Algblomningar
Under cykelprocessen, kan du förvänta dig en serie
algblomningar. Först uppstår de bruna kiselagerna, följt av röda
cyanobakterier och sedan gröna trådalger. Dessa algblomningar är
en naturlig och typisk del av cykeln i korallrevskavarier. De
försvinner naturligt och lämnar plats åt önskvärda lilarosa
korallalger på den levande stenen.

Om du har köpt behandlad levande sten, eller levande sten från
ett moget akvarium, kan du hoppa över denna sektion.

För att kontrollera denna algblomning ska en del ”rengörande”
herbivorer introduceras till det nya akvariet. Dessa ”vaktmästare”
spelar en viktig långsiktig roll då det håller ditt akvarium i gott
skick. De hjälper till att kontrollera alger, tar bort slam, eliminerar
de enstaka små döda fiskarna som fastnat i stenpartiet samt rotar
efter matrester som faller till botten eller mellan stenarna. De
spelar en särskilt viktig roll om ditt kar har ett substrat, då de
håller det rent och luftat. Vi rekommenderar följande:

Cykel
Behandlingsprocessen som startar de biologiska processerna,
såsom kvävecykeln och återkolonisering av mikroorganismer, tar
vanligtvis 1-4 veckor beroende på typen av sten och den metod
som används. Även om många organismer dör under transport,
överlever mycket av faunan. Under cykeln stiger ammoniaknivån
snabbt då bakterier bearbetar de döda organismerna. De förhöjda
ammoniaknivåerna kan leda till att ännu fler organismer dör,
vilket producerar ytterligare ammoniak. Nitrifikations- och
denitrifikationsbakterierna växer därefter, omvandlar all
ammoniak och nitrit och reducerar dem till icke-märkbara nivåer.

•
•
•

Dessutom rekommenderar vi herbivora sniglar, såsom Asraea
tecta och Turban eller Turbo. Den blåbenade eremitkräftan,
Clibanarius tricolor, spelar en liknande roll liksom den attraktiva
putsarräkan Lysmata grabhami.

För att starta och skynda på koloniseringen av nitrifikations- och
denitrifikationsbakterier i biofiltermaterialet och levande sten,
inkluderar Red Sea MAX Startkit (valfritt) Red Sea NitroBac. Denna
särskilt utvecklade formula innehåller en koncentrerad blandning
av nitrifikationsbakterier som snabbt och effektivt stabiliserar
nitrifikationsprocessen. Du kan hälla det direkt i akvariet under
igångsättandet och tillsätta 50 ml varje vecka under cykeln.

När ammoniak- och nitritnivåerna har nått sin topp och därefter
sänkts till noll, har du fullgjort cykeln.

Behandla levande sten
1.

Skölj alla stenar med saltvatten och ta bort gråaktiga och
slemmiga områden som hyser ruttnande mikroorganismer.
Detta hjälper till att minimera ammoniaknivåer.

2.

Ta bort alla tecken på alger.

3.

Placera levande stenen i karet. Se till att endast små
områden finns på karets botten eller andra stenar. Försök att
skapa så många grottor som möjligt så att de större stenarna
sitter på botten och de mindre på toppen. Det är viktigt att
bygga en stabil struktur som innebär bra vattencirkulation för
stenen. Blockera inte pumputloppen eller filterkammarens
öppning.

Ormstjärnor
Pistolräkor
Nedbrytande havsgurkor
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Inplantering i akvariet

Acklimatisering

Efter att Red Sea MAX har fullgjort cykeln och algblomningarna är
under kontroll, är ditt kar redo för fiskar och evertebrater. Här
finns några riktlinjer som hjälper dig att hålla akvariet friskt och
framgångsrikt:

Vattnet som håller fisken och evertebrater under transport har
annorlunda pH, temperatur och salthalt än de värden som råder i
ditt akvarium. Fisk och särskilt evertebrater är känsliga för minsta
förändring i dessa parametrar, så korrekt acklimatisering är
nyckeln till framgångsrik omlokalisering.

•

•

Kombinering av arter: Innan några fiskar eller evertebrater
introduceras, ska du bekanta dig med kombinationsaspekten
för dina önskade arter. Kombineringen av invånare är
avgörande för ett framgångsrikt och hälsosamt
korallrevsakvarium. Oförenliga arter ökar stressen hos fiskar,
höjer risken för sjukdomar och betydande förluster.
Inplanteringsmängd: Introducera besättningen gradvis för att
låta den biologiska filtreringen komma ikapp de nya
invånarna.

Acklimatisera ditt kar
1.
2.
3.

Inplantera fisk och evertebrater

4.

När du väl har valt arterna, måste du bestämma hur många fiskar
du framgångsrikt kan hålla i MAX. Detta hänger på många
faktorer, men rent generellt bör inte mer än 1 cm av fullvuxen
fisk besättas per 4 liter fri vattenvolym. Vi rekommenderar inte
mer än 35 cm av fullvuxna fiskar. Kom ihåg att ta hänsyn till de
önskade arternas maximistorlekar när denna planering görs.

Evertebrater

Akvariet efter inplantering

Bland de många arter av evertebrater som finns för
hobbyutövaren, finner du många skillnader i den naturliga
livsmiljön av dessa arter som ställer de fysiska villkor som krävs
för dem att frodas, såsom ljus och strömmar. Koralldjur anpassar
sig väl till olika ljusvillkor, men en del är känsligare för
förändringar än andra. Det tar tid för koralldjur att anpassa sig till
nya omgivningar och du kan underlätta denna process.

De ovan nämnda stegen bör förenkla och avmystifiera starten och
inplanteringsprocesserna för ett korallrevsakvarium. Kom ihåg att
ta reda på behoven av de önskvärda fiskarna och evertebraterna
för att garantera att du redan från början har tid, energi och
resurser att lägga på deras skötsel. Tänk på att inte introducera
alla djuren samtidigt. Genom en långsam inplantering kan du
kraftigt öka invånarnas chans till överlevnad och dina chanser till
långvarig framgång. Med korrekt start, omsorgsfullt tålamod och
ihärdig skötsel kan ditt Red Sea MAX-akvariet och dess invånare
frodas och ge dig en vacker och fascinerande havsmiljö i ditt hem.

Om koralldjuren kommer från ett moget korallrevsakvarium:
•

•
•

Placera fisken/korallen/evertebraten med allt vatten från
påsen i en spann. Sätt hinken på golvet intill MAX.
Skapa en hävert, med hjälp av luftslang och en flödesventil,
från MAX till hinken.
Starta häverten och låt akvarievattnet sakta droppa ned i
hinken. Använd ventilen för att justera droppningstakten. Låt
det droppa ganska långsamt; för snabbt droppande kan ändra
parametrarna för snabbt och chocka djuren.
När vattenvolymen av vad som droppat ned i spannen har
nått två gånger den ursprungliga påsens vattenmängd, ska
du testa pH, salthalten och temperatur av vatten i hinken.
Om de överensstämmer med karets parametrar, kan du flytta
djuren till akvariet. Om inte, fortsätt med droppmetoden tills
parametrarna matchar. Tänk på att hälla bort vatten från
hinken, om nödvändigt, för att förhindra överrinning.

Försök att placera dem så att deras nya omgivning så nära
som möjligt kopierar det ljus och de strömmar som råder i
naturliga livsmiljön. Koralldjuret har anpassat sig när det
expanderar till fullo och visar hela sin färgsättning.
Om önskas; flytta koralldjuret till dess ”slutliga” plats.
Fortsätt att kolla koralldjurets anpassning till nya miljön. Om
den verkar krympa och tappa i färger, ska du flytta den till en
lägre position.
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5

Sköta revet

Långvarig framgång med ditt MAX-akvarium och dess invånares
hälsa beror på dig.

•

Ordentlig planering gör ditt rev enklare och snabbare att sköta.
Detta ger dig mer tid över för det verkliga målet: att njuta av ditt
akvarium. Skötsel av akvariet följer ett logiskt, regelbundet
mönster. Dela in sysslorna i dagliga, veckovisa och månatliga
procedurer, inklusive kontroll av utrustning, foder, testande och
justerande av vattenparametrar. Kanske kan det vara en hjälp att
följa en systematisk checklista av skötselaktiviteter där utförda
aktiviteter antecknas.
Det behöver inte bli komplicerat. Du behöver hålla koll på
följande:
•
•

•
•

Cirkulation

Os parâmetros do aquário – pH, salinidade, temperatura, etc.
Informações específicas de cada animal – quando ele foi
posto no aquário, seu tamanho aproximado, data da morte
(acontece até nos aquários mais bem-sucedidos), causa
possível, etc.
O aspecto geral do aquário e das espécies individuais.
Mudanças nos equipamentos – quando trocar as lâmpadas ou
aquecedor, etc.

Håll korrekt vattencirkulation genom att kontrollera att båda
cirkulationspumpar fungerar bra och sitter åt rätt håll. Ifall du
märker någon minskning i strömmarna, ska du undersöka om det
finns några hinder (sniglar, krabbor, kolbitar, etc.) på inloppsrören
i pumparnas botten och på utloppens munstycken. För att göra
detta, följ denna procedur:
1.
2.
3.
4.

Genom att spåra denna information kan du stoppa problem innan
de blir oöverstigliga.

Dagliga skötselrutiner

5.
6.
7.

Kolla dina fiskars och koralldjurs utseende.

Fiskar

8.

Kolla fiskarnas beteende. Leta efter tecken på aggression
(bitmärken eller skador), sjukdomar eller saknade invånare
(snabbt borttagande av döda djur är avgörande). Om du upptäcker
några tecken på sjukdom ska den drabbade fisken botas i ett
karantänkar; de flesta kurer är mycket giftiga för marina
evertebrater.

Kolla skummarens hals och mät skumproduktionen. Korrekt
funktion av skummare är en av de viktigaste punkterna för skötsel
av ett korallrevsakvarium. Gör det därför till en vana att dagligen
tömma uppsamlingskoppen. En konstant rörelse av luftbubblor ska
ske i hela kammaren. Om vattnet i kammaren blir klart och det
skummade materialet minskar med tiden (d.v.s. mer än en vecka
med regelbunden utfodring), ska du kontrollera att skummarens
pump och luftinloppet inte är tilltäppta:

Kolla polypernas expansion och leta efter tecken på stress, såsom
stängda polyper (t.ex. för längre perioder), bleknande färger eller
lös vävnad. Flytta, om nödvändigt, det stressade koralldjuret till
ett område där det finns tillräckligt med ljus och strömmar. Om
alla koralldjur visar tecken på stress, beror det sannolikt på
vattenparametrarna, särskilt pH eller salinitet.

1.
2.
3.
4.
5.

Stäng av skummarens pump på grenuttaget.
Öppna skummarens hölje.
Avlägsna skummarens kopp från skummarens stomme.
Avlägsna det mekaniska filtermaterialet från pumpens topp.
Lyft sakta på skummarens stomme och avlägsna den från
kammaren.
6. Dra försiktigt av pumpen från skummarens stomme och sätt
tillbaks skummaren till kammaren.
7. Öppna impellerns kammare och se om det finns ackumulerat
kalcium, skador på impellern eller främmande föremål.
8. För att rengöra luftslangen och luftinloppets munstycke, ska
inloppsenheten med luftslangen sänkas ned i en spann med
hett vatten.
9. Rengör delarna och sätt ihop pumpen.
10. Koppla åter pumpen till skummaren och dra åter in
skummaren i kammaren som den var tidigare.
11. Sätt på skummaren på grenuttaget.

Vattnets färg
Akvarievattnet ska vara rent. Grumligt vatten kan bero på flera
faktorer:
Vitt eller mjölaktigt vatten som inte beror på kalcium/bufferttillsatser kan vara resultatet av ackumulerande
ammoniak. Detta sker genom nedbrytning av organiskt
material eller ruttnande döda djur. I sådant fall kommer
vattnet även att avge en otrevlig odör. Om detta sker, bör du:
1.
2.
3.

Stäng av pumparna på grenuttaget.
Lyft av rampen och säkra stöden.
Avlägsna skyddet till vänstra sladdkanalen.
Avlägsna munstyckena från pumparna och se om dem är
blockerade.
Avlägsna pumparna från filterkammaren.
Undersök inloppsrören och impellerns kammare.
Sätt tillbaka pumparna till deras ursprungliga position och sätt
munstyckena på plats.
Sätt på pumparna på grenuttaget.

Proteinskummarens funktion

Koralldjur

•

Byt kolfilter som använts längre än 2 månader.
Gult vatten: Detta tyder oftast på att kolet behöver bytas.
Den gula färgen beror på ökning av humussyror från
nedbrytning av alger och andra ämnen.
Grönt vatten: Detta tyder på utbrott av alger; det sker sällan i
saltvattensakvarium.
Ökade värden av nitrat och fosfat: Detta innebär att du ska
kolla, och om nödvändigt öka, skummarens kapacitet.
Mjölkaktigt vatten från luftbubblor: Detta tyder vanligtvis på
felaktig pumpfunktion. Kolla vattennivån nära pumparna
och leta efter tecken på tilltäppning.

Testa ammoniaknivån och pH-värdet.
Byt upp till 50 % av vattenvolymen.
Leta efter döda djur.
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12. Mät luftsuget och blandningen av luft/vatten. Om det
fortfarande verkar bristfälligt, kolla igen om det finns
blockering och upprepa stegen 1-11.
13. 13. Rengör uppsamlingskoppen och återkoppla den till
skummaren.
14. Sätt tillbaks filtren på pumpen. Luftslangen ska vara utanför.
15. Stäng skummarens hölje.

Aparecimento de algas
Leta efter tecken på algblomningar – gröna trådalger,
cyanobakterier eller kiselalger. Både önskvärda och ovälkomna
alger frodas i akvarier då de ger perfekta förhållanden: vatten,
ljus, kväve och fosfater.
Tekniker för algkontroll inkluderar biologiska, mekaniska, fysiska
och kemiska.

Vattennivå

Olika alger har olika funktioner. Deras grundläggande roll är som
biologiska indikatorer som ger tecken på systemets allmänna
hälsa. Algerna i systemet inkluderar huvudsakligen:

Uppskatta avdunstningen. Förhindra vattennivån från att sjunka
mer än 3 cm (1,2”): en sådan stor avdunstning höjer salthalten
dramatiskt. Använd RO-vatten för att byta det avdunstade vattnet
och testa med en hydrometer.

Kiselager
Dessa allmänt utbredda, encelliga lager är mest fördelaktiga i
näringscykler, då de utkonkurrerar oönskade organismer. De
förekommer i de första stegen av en cykel, vilket beskrevs i
tidigare kapitel. Kiselalger kan förekomma som en brunaktig film
på akvarieväggar, levande sten och grus, men de orsakar sällan
problem i saltvattensakvarier. De förökar sig genom celldelning
under höga silikatförhållanden; dessa alger konsumerar silikat och
sänker därmed silikatnivån.

Vattentemperatur och funktion av
värmare/fläkt
Mät temperaturen minst två gånger per dag och var uppmärksam
på dramatiska svängningar. Undvik temperaturskillnader av mer
än 2°C på dagen. Under säsongsbyten och när huset värms eller
kyls av ska karets temperatur mätas oftare och värmaren justeras
om nödvändigt. Red Sea MAX klimatkontrollsystem fungerar bäst
vid hållandet av temperatur på 24-27°C i ett rum av stabilt 24°C
eller kallare.

Blågröna alger, cyanobakterier
Dessa organismer förefaller i själva verket röda för blotta ögat. De
är närbesläktade med bakterier och framträder ofta i form av
skum i förorenade, dåligt luftade eller cirkulerade, övergödda
vatten. Dessa alger känns slemmiga vid beröring. Hoper, trådar
och kedjor av dessa organismer tyder på cirkulations- och
filtreringsproblem i saltvattensakvarier.

Om vattentemperaturen faller under 24°C (76°F):
1.
2.
3.

Lyft på skummarens hölje och lyft värmaren försiktigt för att
se dess funktionsljus.
Vrid termostatens kontrollratt för att höja temperaturen med
2°.
Testa temperaturen igen, en timme senare. Ändra aldrig
temperaturen mer än 2° i taget.

Gröna trådalger
Dessa håriga, mörkgröna alger sprids över hela karet, särskilt på
levande sten där kalkalger inte förökar sig så bra. Trådalger kan
lätt växa över andra varelser i akvariet, inklusive koralldjur. För att
kontrollera deras population ska herbivorer introduceras. Små
doktorsfiskar och många arter av sjöborrar fungerar bra. Astrea
sniglar och blåbenade eremitkräftor hjälper också.

Om vattentemperaturen stiger över 28°C (82°F) i mer än
en dag:
1.
2.

3.
4.
5.

Överväg att användare en kylare. En 1/10 HP kylare räcker
för MAX volym.
För att montera kylarens pump, ska höljet avlägsnas från
kylarens öppning i överdelen (finns ovanför
värmarens/kylarens sektion i filterkammaren).
Placera kylarens pump i den triangelformade plats som
formats av skummaren och värmekammarens vägg.
Dra ut in-/utloppsrören genom öppningen i bakre delen.
Placera returröret från kylaren direkt i värmarens kammare.

Förhindring av alger
Kemisk aktivitet
Alger frodas i näringsrikt vatten. De ska från början förses med så
lite fosfat och nitrat som möjligt.

Cirkulation
De flesta mikroalger mår bättre under stillastående förhållanden.
Håll vattnet i rörelse och kontrollera din pumps funktion.

Hinna på ytan
Var uppmärksam på en biologisk hinna som kan bildas på ytan.
Detta sker naturligt när ljusa organiska sammansättningar, såsom
fettsyror och olösliga proteiner koncentreras på ytan. Red Sea
MAX filtersystem fortsätter fungera även om vattennivån sjunker
med 5 cm. För att säkra en korrekt avskumning på ytan, ska nivån
av filterkammens lock justeras.
1.
2.
3.
4.
5.

Filtrering
Proteinskummare är bästa sättet att förhindra mikroalger; de
avlägsnar ändamålsenligt organiska ämnen som annars kan gynna
algtillväxt. Kontrollera regelbundet din skummares funktion och
håll den ren.

Lyft på rampen och säkra stöden.
Justera lockets nivå. 2 cm (0,8”) under vattenytan räcker för
tillräcklig avskumning på ytan.
Kolla vattennivån i cirkulationspumpens kammare.
Efter en timme ska locket sänkas till nedersta läget.
Lämna inte locket i upphöjd position utan uppsikt, då detta
kan leda till att vattennivån i filtret sjunker och att
filtreringen därmed upphör.

Makroalger
Dessa organismer hjälper till att kontrollera mikroalger. De
dämpar ljuset som mikroalger behöver och använder en del av de
näringsämnen som annars är tillgängligt för oönskade former. De
snabbväxande caulerpa och täckande kalkalger (en grupp av röda
alger som påminner om koralldjur) är bäst.
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Föroreningar

Veckovis skötsel

Ge inte för mycket foder. Gör ofta partiella vattenbyten för att spä
ut näringsämnen.

Vattenkvalitetsparametrar

Biologiska kontroller

För att uppnå och sköta ett framgångsrikt korallrevsakvarium,
måste du kontrollera de fysiska och kemiska gränserna av
korallrevets miljö. De fysiska kraven och hur Red Sea MAX gör det
lättare att hålla dessa gränser diskuterades i början av denna
manual.
Detta avsnitt tar upp de önskade vattenparametrarna som
beskrivs i tabellen nedan. Efter cykeln, när systemet har gått i
flera månader, struntar många användare att rutinmässigt göra
ammoniak- och nitrittester. Du måste dock kolla följande
parametrar regelbundet:

Turbo och astrea sniglar och herbivora fiskar såsom slemfiskar,
betar alger. Sniglar har en benägenhet att vara populära och
effektiva renhållare för detta syfte.

Utfodring
Utfodringen och näringsprocessen av marina livsformer är en av
de viktigaste faktorerna för att hålla hälsosamma akvarieinvånare.
Fiskar är en extremt mångfaldig grupp, särskilt när det gäller föda.
Självklart kan inget enskilt foder uppfylla näringsbehoven av alla
vattenvarelser på alla levnadsstadier. Många attraktiva arter,
såsom fjärilsfisk och mandarinfisk, är sällsynta i akvarier, då de
har särskilda näringskrav som endast kan uppfyllas i deras
naturliga miljöer.

Nitratnivåer
Kolla nitratnivåer åtminstone vid varje vattenbyte.

pH och alkalinitet
Kolla pH och alkaliniteten veckovis, särskilt om du använder
kalciumtillsatser regelbundet. Om pH faller, ska detta åtgärdas
genom att minska foder, tillsätta buffertsupplement och utföra
vattenbyten oftare.

Många fiskar har anpassat sig till vissa typer av utfodring.
Kunskaper om dessa överkänsliga djur gör det möjligt för
hobbyakvaristen att välja rätt foder för fisken.
Utfodringsstunden är den bästa möjligheten att bedöma dina
fiskar hälsa. Du bör leta efter:
•
•

Salinitet
Kolla salinitet/specifik vikt en gång i veckan.

Fiskar som inte närmar sig maten.
Fiskar som inte kan svälja eller bita i fodret. I sådana fall ska
du överväga att ändra storleken på matbitarna.

Dessa rekommendationer bygger på års erfarenhet av akvaristik,
men du kan få olika värden från olika experter. För att klargöra
grunden för varje rekommendation, följer sedan en kort
beskrivning av varje parameters betydelse efter tabellen.

Mattider
Mata ofta och i små mängder; låt aldrig matrester ackumuleras
och ruttna. Denna fördelaktiga metod att ge ”för lite” speglar den
situation som dessa djur möter i naturen.

Parameter
Salinitet
Temperatur

Mat
Red Sea MAX inkluderar Red Sea MarineGro fiskfoder. Detta
korniga fiskfoder ger alla näringsämnen till dina marina
akvariefiskar och höjer färgsättningen och immunsystemet. Det
speciella doseringslocket innebär en praktisk, hygienisk och
uppmätt utfodring för att undvika att för mycket mat ges.

pH
Alkalinitet
Kalcium
Magnesium
Fosfat
Ammoniak
Nitrit
Nitrat
Kiseldioxid
Strontium
Järn
Jod

Även om MarineGro är en komplett diet för de flesta
saltvattensfiskar, bör du ge andra källor av mat och näring till
herbivorer och karnivorer i ditt akvarium:

Fruset foder
Detta finns i oräkneliga typer, storlekar och format, och har visat
sig vara mer välsmakande för en del djur och kostar mycket
mindre än ”färskt” foder. Vid korrekt tillverkning, innehåller dessa
produkter samma näring som färskt foder. De kommer vanligtvis i
kuber eller förpackningar med enskilda arter (saltvattensräkor,
krill) eller flera blandade.

Rekommenderad för MAX
35 ppt;sg = 1026
24-29°C (77-84°F) för
marint 24-27°C (77-80°F)
för rev
7,8-8,5 för marint 8,2-8,4
för rev
2,5-4,5 meq/L7-15 dKH
380-450 ppm
1250-1350 ppm
< 0,03 ppm
< 0,1 ppm
< 0,2 ppm normalt
< 10 ppm
< 2 ppm
5-15 ppm
0,1-0,2 ppm
Kontroll rekommenderas
ej

Hav
Varierar
Varierar

8,0-8,3
2,5 meq/L7 dKH
420 ppm
1280 ppm
0,005 ppm
Varierar (ofta < 0,1 ppm)
Varierar (ofta < 0,0001 ppm)
Varierar (ofta < 0,1 ppm)
< 0,06 – 2,7 ppm
8 ppm
0,000006 ppm
0,06 ppm totalt av alla
former

Det första kapitlet diskuterar vattentemperatur och salinitet. För
att mäta andra parametrar, innehåller Red Sea MAX Startkit Red
Sea Marine Lab med testkit för:

Grönfoder

•
•
•

Torkat, flingor, pellets eller fruset –vissa herbivorer föredrar dessa.
Makroalger är en naturlig källa för dessa (alger såsom ulva,
caulerpa eller spirulina). Du kan även pröva ångkokad okra,
zucchini och liknande grönsaker, även om de i långa loppet bidrar
till ökad oxalsyra. Sallad och andra bladgrönsaker fungerar bra
som komplement, men ger otillräckligt med näring.

Ammoniak
Nitrit
pH

•
•

Alkalinitet
Kalcium pro

Red Sea har testkit för fosfat, silikat och magnesium. Kontakta din
lokala fiskaffär för detaljer.

15

pH

Magnesium

Det finns flera anledningar till att mätning av saltvattensakvariets
pH-nivå är viktigt. Den viktigaste anledningen är att
vattenorganismer frodas endast inom en viss spännvidd som
varierar från organism till organism. Ändringar i pH påverkar
fundamentala processer i många marina organismer, såsom
kalcifiering eller bildande av skelett med kalciumkarbonat.

Magnesiums största betydelse är dess effekt på
alkaliniteten/kalciumbalansen i korallrevsakvarium. En del
koralldjur och kalkalger förbrukar magnesium genom att
absorbera det i sina växande skelett.
Saltvatten och vatten i korallrevsakvarium har, under idealiska
förhållanden, övermättade nivåer av kalciumkarbonat. Detta leder
till att kalcium fälls ut ur lösning och formar kristaller. Magnesium
binds till dessa kristaller och blockerar efffektivt deras yta och
förhindrar ytterligare tillväxt som annars skulle dra ut mer kalcium
ur lösningen. Detta hjälper till att hålla kalcium och alkalinitet på
naturliga nivåer.

pH-nivåer ska vara inom en spännvidd av 8,2-8,4 för ett
korallrevsakvarium.
pH kan falla under dagsljus p.g.a. olika anledningar:
•
•

För mycket CO2
•
Minskning i alkalinitet •

För kraftig nitrifikation
Ackumulering av organiskt
material

Du bör hålla magnesiumnivåer på 1200-1400 ppm. Vi
rekommenderar att använda Red Sea SUCCESS
magnesiumsupplement för att återställa koncentrationen till det
normala.

Om du ser tecken på ackumulering av organiskt material, ska du
tänka på att reducera fodermängden och göra ett delvattensbyte.

Fosfat

Alkalinitet

Oorganiskt ortofosfat förekommer i akvarier i vissa kemiska
former (H3PO4, H2PO4, HPO42 och PO43). De flesta testkit mäter
denna form av fosfat som ackumulerar i korallrevsakvarier. Dessa
fosfater hamnar i akvariet genom foder, tillsatt vatten och en del
metoder som höjer kalcium- och alkalinitetsnivåer.

Alkalinitet innebär mängden syra som krävs för att sänka pHvärdet, liksom mängden bikarbonat (HCO3) och karbonat (CO3) i
vattnet.
Koraller absorberar bikarbonat, omvandlar det till karbonat och
kombinerar sedan bikarbonat med kalcium för att bilda skelett av
kalciumkarbonat. Den förhärskande lärdomen bland marina
biologer stöder uppfattningen att vissa organismer förkalkas
snabbare vid en högre alkalinitet än vad som råder naturligt i
saltvatten. Intag av bikarbonat är således en begränsande faktor i
kalcifiering bland många koraller. Detta härrör delvis från det
faktum att både fotosyntes och kalkbildning kräver bikarbonat och
koncentrationen av bikarbonat är lågt från början. Av dessa
anledningar måste alkaliniteten uppmärksammas noggrant i ett
korallrevsakvarium. Utan komplettering kommer alkaliniteten att
sjunka eftersom koraller konsumerar bikarbonat. Alkaliniteten bör
hållas inom spännvidden av 2,4-4,5 meq/L (7-15 dKH). Högre
nivåer, även om de inte påverkar koralldjuret, ökar risken av
minskad kalciumkoncentration.

Om de tillåts ackumuleras ovanför de naturliga nivåerna, kan
fosfater innebära två problem:
•
Hämmande kalcifiering
•
Algtillväxt
Av dessa anledningar ska fosfaten hållas under 0,03 ppm. För att
uppnå detta, ska regelbundna vattenbyten, bra avskumning,
balanserad utfodring och korrekt skötsel göras.

Ammoniak
Ammoniak uppstår, som tidigare nämndes, från nedbrytning av
organiskt material och från fiskars utsöndringar. Det är mycket
giftigt för marint liv. I ett etablerat akvarium omvandlar bakterier
snabbt ammoniak till nitrit, nitrat och kvävgas, vilka är mindre
giftigt för fiskar än själva ammoniaken. Ammoniaknivåer bör inte
stiga över 0,1 ppm.

För att öka alkaliniteten, använd Red Sea SUCCESS Buff. Dess unika
formula av karbonat och bikarbonat ökar effektivt alkaliniteten till
önskade nivåer.

För att hålla ammoniaknivåer nära noll, ska regelbundna
vattenbyten kombineras med god avskumning, balanserad
utfodring och bra skötsel.

Kalcium
Koraller använder, som nämndes tidigare, huvudsakligen kalcium
för att bilda sina skelett. Det mesta av detta kalcium kommer från
omgivande vattnet. Akvarier där koraller, röda och gröna
kalkalger, och jättemusslor odlas blir därför snabbt tömda på
kalcium. När väl kalciumnivån sjunkit under 360 ppm, kan
koralldjuret inte längre absorbera detta och slutar växa. Därför ska
kalciumnivån vara 380-450 ppm. Högre nivåer, även om de inte
påverkar koralldjuret, ökar risken till minskad alkalinitet.

Nitrit
A água do mar torna o nitrito muito menos tóxico do que a água
doce. Como produto intermediário da oxidação da amônia, o
nitrito demanda, pouca ou mesmo nenhuma atenção por parte do
aquarista de corais. No entanto, acompanhar o nitrito pode
provar-se instrutivo por demonstrar os processos bioquímicos que
funcionam no aquário. Nitrito nunca deve exceder 0.1 ppm.

Mät alltid alkaliniteten när kalcium tillsätts. För optimal balans,
ska Red Sea SUCCESS Calcium användas tillsammans med Red Sea
SUCCESS Buff.

Nitrat
Nitrifikationsprocessen slutar med produktion av nitrat. Överflöd
av nitrat resulterar vanligtvis i algtillväxt och potentiella plågor
såsom dinoflagellater, vars tillväxt sporras av nitrat. Vid nivåer
som är normala i korallrevsakvarier är nitrater inte särskilt giftiga:
i själva verket konsumerar koralldjur med zooxantheller nitrat som
en kvävekälla.

För långvarig tillgång på kalcium ska en produkt som Red Sea
SUCCESS Calk användas. Red Sea utvecklade, efter ständig
forskning av hårdkorallers tillväxt, detta utmärkta alternativ till
kalkvatten, kalciumreaktorer och tillsatser av kalciumklorid. Calk
ersätter lätt och enkelt kalcium och karbonat som koraller tar från
vattnet. För att avgöra den rätta doseringen för dessa
behandlingar, ska kalcium och alkalinitet mätas med hjälp av
testkit.

För att hålla låga nitratnivåer, ska regelbundna vattenbyten
kombineras med en tjock sandbädd och balanserad utfodring.
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Jod

Månatlig skötsel: Vattenbyten

Både organiskt och oorganiskt jod finns i havet. Deras komplexa
roll i olika cykler är fortfarande ett ämne för aktiv forskning. Jod
dominerar i två former: jodat (IO3) och jodid (I). Tillsammans ska
dessa former svara för ca 0,06 ppm.

Vi rekommenderar att byta 10 % av karets vatten en gång i
veckan, men om detta är problematiskt ska 25-30 % av vattnet
bytas minst en gång i månaden. Ofta utförda vattenbyten hjälper
till att försvaga oönskade ämnen.

Bland de primära organismerna i korallrevsakvarium som
”använder” jod, finns både makro- och mikroalger, liksom en del
mjukkoraller.

1.

Hävertera ut den mängd vatten som ska ersättas.

2.

Tillred det ersättande saltvattnet på förhand för att uppnå
temperatur och specifik vikt som matchar akvarievattnets
parametrar.

3.

Tillsätt sakta det nyligen preparerade vattnet.

Rengöring

4.

Kolla åter parametrarna och justera om nödvändigt

Eftersom varje rengöring av systemet stör invånarna ska du göra
det bästa av tillfället och rengöra ordentligt.

Passa på att dammsuga en del av substratet, den bara bottnen
eller bar levande sten. Arrangera om dekorationen och flytta
eventuellt en del av djuren.

Överdosering av jod är mycket giftigt för koralldjur. Såvida du inte
har allvarligt stor mängd makroalger och ett akvarium fyllt med
mjukkoraller, ska jod användas sparsamt.

1.

2.

3.

Torka rent utsidan av rampen, glaset och den transparenta
linsen för att bli av med alger och saltkanter. Använd inte
rengöringsmedel eller såpa, utan endast färskt vatten och en
ren trasa. För att få bort alger från glasets insida, ska ett
vasst rakblad eller en algmagnet användas.
Avlägsna och undersök det mekaniska filtermaterialet för att
se om det innehåller för mycket avfall. Skölj under
kranvatten.
Rengör skummarens uppsamlingskopp och hals.

Varannan månad eller mer skötsel
En del sysslor behöver inte göras lika ofta. Se följande lista för
detaljer:

Byt kolfiltret
Byt det aktiva kolfiltret varannan månad.

Tillsatser

Rengör biofiltrets material

Använd tillsatser i enlighet med de testade vattenparametrarna
och utseendet/beteendet av invånarna. Överdosera inte. En del
supplement, såsom jod, är giftiga i höga doser.

Var 3-4 månad ska biofiltret rengöras från ackumulerat avfall.
Sänk ned det i rent saltvatten och skaka försiktigt så att inte
faunan skadas.

Utfodring av evertebrater

Rengör pumpens impeller och kammare

Första steget i att förstå och bemöta dietbehoven av en
evertebrat är att identifiera dess livnäringsstrategi.

Kalciumkarbonat ackumuleras på pumpmotorerna. Var 6:e månad
ska varje pump sänkas ned i en blandning av hett vatten och
ättika. Varje pump ska slås av ordentligt och kopplas ifrån.

Koralldjur

Tillsätt substrat

De flesta symbiotiska koralldjur behöver komplettera de
fotosyntesprodukter som erhålls från zooxanthellerna. Väldigt få
arter är verkligt autotropiska; de flesta kommer att svälta om de
inte matas i fångenskap. Dessvärre kan akvaristen inte alltid
märka en sådan process; den dagliga bristen uppmäter bara några
få procent. Majoriteten av de populära koralldjuren lever på
zooplankton, annat nanoplankton eller absorberar näring från
vattnet. De flesta koralldjur kräver utfodring.

Reef Base, som aragonit, löses sakta upp i kalcium och karbonat.
Den kan minska så mycket som 10-15 % i volym årligen. Ersätt
den för att säkra en tjock sandbädd.

Byt lysrören
Styrkan av lysrören kommer på två år att minska så mycket som
50 %. Spektrumet närmar sig då slutet, vilket kan främja
algblomning.

Anemoner
Anemoner konsumerar delar av musslor eller räkor som placeras
direkt på tentaklerna eller munnen.
Zoobutiker erbjuder många olika flytande foder. Vi
rekommenderar Red Sea CoralGro. CoralGros kompletta,
balanserade formula uppfyller alla näringskraven för marina
evertebrater.
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Garanti
Red Sea Aquarium Products Begränsad Garanti
Den begränsade garantin framhåller allt ansvar som Red Sea Fish Pharm Ltd (Red Sea) har för denna produkt. Det finns inga andra uttryckta
eller underförstådda villkor från Red Sea.
Red Sea ger garanti mot material och tillverkningsfel för en period av 12 månader, räknat från ursprungliga inköpsdatumet och reparerar
produkten utan kostnad (exklusive transportkostnader) med nya/reparerade delar. Skador på akvarieglaset eller lysröret täcks ej.
Förutsättningen för att denna garanti ska gälla är att de fastställda rutinerna följs. Vid problem med denna produkt under eller efter
garantiperioden ska du kontakta din handlare eller Red Sea (till angivna adress) för detaljer om närmast belägna serviceenhet.
Garantin gäller endast den ursprungliga köparen. Inköpsdatumet krävs för att garanti ska ges. Denna garanti täcker endast fel som beror på
material- eller tillverkningsfel under normal användning. Den täcker inte skador som sker under transport eller fel som beror på
felanvändning, slarv, inkorrekt installation, misskötsel, oriktig tillämpning eller förändring, användning, modifiering eller service som utförts
av någon annan än behörig Red Sea serviceenhet.
Red Sea är inte ansvariga för följdskador som beror på användning av denna produkt eller brytande mot denna garantis villkor. Alla uttryckta
eller underförstådda garantivillkor, inklusive för säljbarhet eller duglighet för särskilda syften, begränsas till ovan nämnda garantiperiod.
Dessa regler påverkar inte dina lagliga rättigheter som konsument.
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