
ELECTRIC Chiller
Gebruiksaanwijzingen /
GarantieAquaChill 100

Eigenschappen :

1.  Thermo-elektrisch Koelagregaat
2.  Geschikt voor zoet- en zeewater aquariums
3.  Micro-processor gestuurd
4.  Geluidsarm - Gemakkelijk te installeren
5.  Temperatuur bereik 22°C - 30°C
6.  Verlaagt de watertemperatuur met 3°C tot 4°C
     in een 100L aquarium

Onderdeel lijst
1. Water ingang / uitgang
2. Switcher ( Pos O : volle kracht             
                     Pos -- : halve kracht -
                               stand by positie)
3. Functie indicator LED (groen)
4. Temperatuur regelknop
5. Koeling indicator LED (rood)
6. Boven carter
7. Ventilatie ingang (onderaan)
8. Ventilatie uitgang
9. Onderste carter
10. 12V elektrische kabel

11. Ventilator
12. Aan / Uit switcher
13. ingang
14. 115V/230V switcher
15. ventilatiesleuven
16. 12V ingang

Lees aandachtig de instructies voor gebruik.

1. Het demonteren en modificieren van de AquaChill 100 wordt ten 
    stelligste afgeraden, dit om veiligheidsredenen, zoals brand- en/ 
   of elektrisch gevaar. Indien toch geopend, vervalt de garantie.

2. Gebruik geen andere aansluitingen dan deze meegeleverd met de 
    AquaChill 100.    

3. Zorg ervoor dat uw handen steeds droog zijn wanneer U de stekker  
    in of uit het stopcontact haalt/plaatst.

4. Een pomp met een waterdebiet van 400 tot 1000 liters per uur is 
   geschikt.

Voor uw veiligheid

AquaChill 100

Power source

www.aquatic-nature.comwww.aquatic-nature.com

Technical 
Products

Technical 
Products



Technical 
Products

Technical 
Products

Opgelet

Installeer de AquaChill 100 op een plaats waar een goede ventilatie 
voorhanden is (dit bevordert de functie van de AquaChill 100). Vermijd  
zonlicht (warmte) (fig. 17). Indien de AquaChill 100 in een kast wordt 
geplaatst, MOET voldoende luchtcirculatie aanwezig zijn

De stroomvoorziening gebeurt door de power source. Opgelet !!! Zet 
de voltage switcher op 230V als de stroom in uw huis 220V / 230V 
is (fig. 29). Bij een verkeerde instelling (bv. 115V en de 
stroomtoevoer is 220V/230V) wordt de power source ernstig 
beschadigd (kortsluiting). In dit geval vervalt de garantie. 

The AquaChill 100 wordt warm tijdens gebruik. Een goede luchtcircu-
latie is noodzakelijk en bevordert de efficiëntie van de AquaChill 100. 
(fig. 18)

Plaats de AquaChill 100 altijd op een horizontale en vlakke plaats 
(fig. 19)

De AquaChill 100 kan ingezet worden bij aquaria met een inhoud van 
tot 100 liter. Alleen binnenshuis te gebruiken (fig. 20)

Bescherm de AquaChill 100 en zijn power source tegen vochtigheid 
(fig. 21)

Zorg ervoor dat alle kabels correct aangesloten worden, zo voorkomt U 
kortsluiting (fig. 22)

Lees aandachtig alvorens de AquaChill 100 
te installeren

Installatie
- Op de water in- en uitlaat bevinden zich moeren. Deze moeten in 
  hun laagste positie gedraaid worden. (fig. 23)

- Plaats nu de slang op de water in- en uitlaat (fig. 24)

- Duw de slang tot ze de verdikking bereikt, en niet meer verder  
  doorgedrukt kan worden. (fig. 25)

- Span de moeren aan (fig. 26)  De slang is nu veilig vastgemaakt.

Opgelet ! 

Stel de volt-knop in. 
Vb: huis voltage is 
220/230V, dan moet 

power source voltage 
dezelfde zijn

- De stroomkabel van de AquaChill 100 moet in de daartoe bestemde 
  6-pin connectie van de power source geplaatst worden. 
  (fig. 27a & 27b)

- De 3-pin aansluiting aan de power source wordt met bijgeleverde 
  3-pin kabel aangesloten (fig. 28).

- Na het aansluiten van de power source, wordt de aansluiting op de 
  pomp gemaakt. De pomp wordt in functie gesteld, nu laat U water 
  doorlopen totdat er geen luchtbelletjes meer uit de water outlet 
  komen. De AquaChill is na deze controle klaar voor gebruik. De 
  stekker wordt nu in het stopcontact geplaats (fig 30a). Zorg ervoor 
  dat er een lus in de kabel ligt (fig. 30b)
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Instelling

- Op de power source bevind zich een schakelaar. Zet de schakelaar  
  op positie “ON”. (fig. 31) De Aquachill is nu in werking. De groene 
  lichtdiode (LED) aan de Aquachill licht nu op. De AquaChill 100 is uitgerust 
  met een ventilator, deze kan een weinig geluid maken. 

- Stel de regelknop in op de gewenste temperatuur (fig. 32). Wanneer de   
  watertemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur,  treedt de
  koelfunctie van de AquaChill in werking, de oranje lichtdiode (LED) slaat  
  aan,  en de ventilator treedt in werking. Na het bekomen van de gewenste 
  temperatuur van het water gaat de oranje lichtdiode (LED) uit, de 
  ventilator stopt.
- Zoals eerder gezien, vind U bovenaan op de AquaChill twee schakel-
  posities, namelijk (-) en (O). De beiden hebben een individuele functie. 
  (fig. 33)

- Pos (-) wordt gebruikt bij kleine aqauria met een inhoud tot 40 liters. 
  Zodoende wordt stroom bespaard, dit is de standby positie, en meestal 
  voldoende bij kleine aquariums.

- Pos (O) wordt gebruikt bij aquaria met een inhoud groter dan 50 liters of  
  in plaatsen waar de kamertemperatuur zeer hoog is. Pos (0) is een full-
  power positie.

- Koelingscapaciteiten : bij een 100 liter aquarium met een kamer temp-
  eratuur van 30°C, duurt het ong. 24 tot 36 uren om de temperatuur van   
  het water met 5°C te doen dalen. ( De tabel dient alleen als referentie, de  
  effectieve koeling zal afhangen van de omgevingstemperatuur (zie tabel)
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Onderhoud

- Gebruik NOOIT water , maar een droge doek om de AquaChill 100 
  te poetsen (fig 34).

- Controleer regelmatig de luchttoe- en afvoer openingen van de 
  ventilator. Bij een ophoping van stofvuil aan de in- of uitgang van de 
  ventilator, moeten deze met een borstel of met een stofzuiger zuiver 
  gemaakt worden. (fig 35) Door het vrijhouden van de in- en uitgang 
  van de ventilator wordt een betere en efficiëntere werking van de 
  AquaChill bekomen. 

- Controleer af en toe de slangen aan de in- en uitvoer van het water. 
  Indien deze aangeladen zijn met vuil, vervang ze dan.

- Wanneer U de AquaChill 100 of zijn power source verplaatst, 
  verwijder ALTIJD eerst de stekker uit het stopcontact. (fig. 36)

De AquaChill 100 is zeer onderhoudsvriendelijk, doch enkele 
regels moeten in acht genomen worden :
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Toepassingensvoorbeelden
1. Voorbeeld van aansluiting met externe filter

Om een optimale werking te bekomen, is het van belang dat de 
lengte van de slangen zo kort mogelijk gehouden worden, vooral 
deze die de verbinding van de filterpomp naar de Chiller maakt. 
Hoe langer de afstand, hoe meer weerstand en hoe lager de 
efficiëntie.

Opgelet !
1. Zorg ervoor dat de AquaChill 100 NOOIT zonder water functio-
    neert. Dit leidt tot onheroepelijke schade.

2. Plaats de Chiller bij voorkeur op gelijke hoogte, of boven de
    pomphoogte (filter).

AquaChill 100

Externe filter

Toepassings voorbeelden
2. Voorbeeld van een interne filter

Interne filter

Om een optimale werking te bekomen, is het van belang dat de 
lengte van de slangen zo kort mogelijk gehouden worden, vooral 
deze die de verbinding van de filter naar de Chiller maakt. Hoe 
langer de afstand, hoe meer weerstand en hoe lager de efficiëntie.

Opgelet !
1. Zorg ervoor dat de AquaChill 100 NOOIT zonder water functio-
    neert. Dit leidt tot onheroepelijke schade.

2. Plaats de Chiller bij voorkeur op gelijke hoogte, of boven de
    pomphoogte (filter).

AquaChill 100
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Technische specificaties
Naam Aqua Chill

Model 100
Koeling methode Thermo elektrisch
Voltage 220V/230V - 50Hz
Power Standby positie : 5W

Tijdens koeling : 120/180W
Temperatuur bereik 22°C ~ 30°C
Afmetingen (mm) Chiller : 270 x 200 x 170

Power source : 91 x 116 x 146
Gewicht (Kg) 3.5
Afmeting van slang (dia) Binnenkant dia 12 mm

Buitenkant dia 16 mm

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
1. AquaChill 100 werkt 

niet

Indicator licht brandt 
niet

1. Geen stroom 1. Controleer of de Chiller 
    aangesloten is
2. Controleer de On/Off 
    switcher  (zie fig 31)

2. Temperatuur van het
water daalt niet*

1.Ventilatie ingang 
   geblokkeerd

2. Onvoldoende lucht
    circulatie

3. De lengte van de   
   slangen is te lang, en  
   vermindert daardoor 
   de efficientie

4. Te sterke verlichting 
    boven het aquarium

5. Het volume overstijgt 
    de 100 liters

6. Verstopte slangen

7. Afstand tussen pomp 
   en ingang Aquachill te 
   groot

Zuiver maken van ventilator 
(aan- en uitlaatposities)

Zorg voor voldoende 
luchtcirculatie

Verkort de lengte van de 
slang

Sterkte verlichting 
verminderen of afstand 
tussen wateropp. en lampen 
vergroten

Volume aanpassen

Maak slangen zuiver of 
vervang ze

Verklein afstand tussen 
pomp en ingang Aquachill

Probleem oplossing
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Probleem oplossing
Item Probleem Mogelijk oorzaak Oplossing

8. Onvoldoende 
watertoevoer

9. Aanwezigheid 
van luchtbellen

maak filter zuiver

Verwijder luchtbellen

* Opgelet : door uitzonderlijke omstandigheden kan het gebeuren dat 
de watervoorziening uitvalt (bv geblokkeerde pomp). In deze situatie 
koelt het zich in de Chiller bevindende water verder af, en dit tot het 
bevroren is. In dit geval, wacht 30 minuten vooraleer de Chiller terug 
in werking te stellen. Laat de Chiller nooit drooglopen

See the Difference...

Innovative products       
R & D Aquatic Nature
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