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Plant – Care Program 
 

PO 
Caros clientes, 
 
As nossas felicitações pela compra do CO2 Standard Kit ou do CO2 Professional Kit. 
A Aquatic Nature desenvolveu este tipo de sistema de CO2 por várias razões. 
Por um lado, para o bem estar e bom crescimento das plantas aquáticas (que impede a acumulação dos fosfatos (PO4) 
e dos nitratos (NO3) no aquário), por outro lado, para aumentar a facilidade do uso e para contribuir para uma grande 
precisão. 
Os cartuchos descartáveis foram seleccionados para que fossem totalmente recicláveis e sem perigo para o utilizador. 
O aspecto estético foi estudado para obter um sistema com um design funcionável.  
A regulação perfeita, possibilita distribuir o CO2 por cada aquário activo de 20 a 300 L com grande precisão. 
O CO2 Professional Kit pode ser completamente automatizado acrescentando um controlador de pH e colocando-o 
sobre a válvula magnética. 
Ainda mais, a Aquatic Nature desenvolveu um adaptador de garrafas que possibilita o uso das tradicionais garrafas de 
CO2 (dependendo das marcas) de tamanho comum, ou de voltar ás garrafas descartáveis de 80g. 
 
Este adaptador pode ser encomendado pelo artigo Art. N°02 728.  
 
Para garantir um bom serviço, cada aparelho foi testado antes de ser embalado. Nenhuma das partes fixas pode ser 
desmontada (manómetro, parafuso de regulação do redutor de pressão...) sob pena de anulação imediata da garantia.  
 
 

CONTEÚDO : 

 
     CO2 Professional Kit  CO2 Standard Kit 
 
Suporte de garrafa    *     * 
Garrafa CO2 descartável de 80g  *     * 
Redutor de pressão com manómetro *     * 
Válvula magnética    *     0 
Contador de bolhas com 2 ventosas  *     0 
Válvula de segurança com 2 ventosas  *     * 
2 m de tubo CO2 Aquatic Nature  *     * 
Difusor em cerâmica, curva e ventosa *     * 
Teste visual permanente de CO2   *     * 
Modo de emprego    *     * 
 
 
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA : 
 
- Guardar sempre fora do alcance das crianças. 
- O kit não deve ser colocado num local onde apanhe luz directa do sol nem perto de fontes de calor. 
- É absolutamente necessário que a temperatura esteja abaixo de 40°C. 
- Uma vez montado e ligado, não mudar de sítio o kit. 
- Importante : uma vez que a garrafa de CO2 seja fechada e apertada sobre o redutor de pressão, jamais 

poderá ser desenparafusada (ver foto N°4) pois o gás que está na garrafa pode-se escapar e causar 
queimaduras. 

- Pode constatar a eventual presença de CO2 na garrafa através do manómetro presente sobre o redutor de 
pressão. Então, para se certificar que não há mais CO2 na garrafa, abrir o botão de regulação para os dois 
kits. Para o CO2 Professional Kit, é necessário certificar-se que a vávula magnética está ligada. 

- Não desemparafusar a garrafa do redutor de pressão quando houver gás na garrafa.  
- Não substituir a garrafa por garrafas Aquatic Nature Art. N° 02 720, senão arrisca-se a destruir os parafusos 

do redutor de pressão e o aparelho deixa de estar dentro da garantia. 
 
 
CONSELHOS PARA AS PLANTAS: 
 
A qualidade da água é muito importante para a perfeita assimilação do CO2 pelas plantas. 
Valores aconselhados de diferentes parâmetros da água : 

pH:  6,8 a 7,2 
dKH:  3 a 7° 
dGH:  5 a 12° 
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Uma boa iluminação é igualmente muito importante. 
O uso do Professional Glass Diffusor é recomendado para aquários com uma vegetação densa – ver muito densa. 
Uma grande quantidade de CO2 é difundida de óptima maneira.  
O CO2 não é recomendado para diminuir o pH num curto período de tempo. Isso produz, se  geralmente a longo termo. 
 
 

MODO DE EMPREGO : 
 
(Ler atentamente antes de instalar)  
Instalação 
Escolher o local onde instalar o CO2 Standard Kit ou CO2 Professional Kit (de preferência ao lado do aquário) ou se 
necessário abaixo do aquário. 
 

a) Pode encontrar um autocolante de dupla-face abaixo do suporte da garrafa. Este autocolante serve para garantir 
a estabilidade do sistema de CO2.  
Retirar o papel do autocolante (ver foto N°1) e colocar o suporte no local escolhido. Atenção : uma vez o 
autocolante colocado, não pode mudar o suporte de sítio. 
Por razões de segurança e para garantir uma óptima regulação, a garrafade CO2 deve ser colocada no suporte 
sobre uma superfície plana e horizontal. 
b) Pegar no redutor de pressão e com a mão, girar o botão de regulação em direcção do sinal - (ver foto N°2) sem 
apertar.  
c) Pegar na garrafa de CO2. Verificar se não existe pó nem sujidades nos parafusos do redutor de pressão e na 
cabeça da garrafa. Se necessário, limpar soprando fortemente e ligar a garrafa ao redutor de pressão, girando a 
garrafa com a mão no sentido dos ponteiros do relógio, neste momento sente-se uma ligeira resistência (ver foto 
N°3). A partir deste momento, a garrafa encontra-se virada para a perfuração. Girar até que a garrafa esteja 
correctamente apertada (ver foto N°4).   
d) Colocar a garrafa no suporte com o manómetro virado para a frente, o botão de regulação encontra-se então à 
direita (ver foto N°5). 
 
 

PASSO 1 
Por razões práticas, a montagem da vávula de segurança e do contador de bolhas (unicamente para o CO2 
Professional Kit) é feita antes de se colocarem no aquário (ver desenho N°A). 
Atenção : a válvula de segurança e o contador de bolhas são em vidro e devem por isso ser manuseados com a 
máxima prudência. Ao montar, nunca forçar, pois pode quebrar o vidro e ocasionar rachas. 

Não somos responsáveis pela quebra do vidro ou por eventuais rachas, tal, não cobre as condições de garantia. 
Da mesma forma, não deve puxar os tubos ligados aos acessórios em vidro para desmontar. É necessário fazer 
um pequeno corte no tubo para puxar o tubo sem danificar os acessórios em vidro. 
 
MONTAGEM : 
Pegar na válvula de segurança com a seta virada para cima, e introduzir o tubo cerca de 5mm da ponta (ver foto 
N°6). Para poder introduzir o tubo com mais facilidade, mergulhá-lo em água morna. Cortar o tubo num 
comprimento de +/- 3cm (ver foto N°7).  
A outra extremidade do tubo é fixada ao contador de bolhas (unicamente CO2 Professional Kit) (ver foto N°8). 
Atenção, o contador de bolhas deve ser colocado com a seta virada para cima (ver desenho N°A). 
 

PASSO 2  
Após a montagem da válvula de segurança e do contador de bolhas (unicamente CO2 Professional Kit), colocar o 
tubo restante por baixo da válvula anti-retorno e fixar com ventosas no aquário num local bem visível (ver desenho 
N°A / B). Cortar o tubo a um bom comprimento e ligar ao redutor de pressão. 
Desenroscar o pequeno parafuso situado na cabeça do redutor de pressão (ver foto N°9) e introduzi-lo no tubo 
(ver foto N°10). Fixar a ponta do tubo à ponta do redutor de pressão (ver foto N°11) e voltar a enroscar à mão o 
pequeno parafuso no redutor de pressão (ver foto N°12). 
O contador de bolhas tem uma função de controle. É cheio com ¾ de água do aquário. 
Para encher o contador de bolhas, encontra uma pipeta (ver foto N°13) no Visual Test.  
A pipeta tem duas funções :  
- A primeira, o enchimento do cilindro-teste.  
- A segunda, o enchimento do contador de bolhas. 
O enchimento do contador de bolhas faz-se por baixo, são necessárias três pipetas para enchê-lo (ver foto N°14) 
após o enchimento do contador de bolhas, ligar o restante do tubo corto a bom comprimento ao difusor de 
cerâmica. Colocar o difusor de cerâmica no aquário, o mais profundo possível para garantir uma melhor 
assimilação do CO2 pela água. 
O difusor em cerâmica é ligado a meio da pequena curva fornecida (ver foto N°15-16). A fim de colocá-lo 
horizontalmente para optimizar a repartição do CO2, fixar à parede do aquário com a ventosa (ver desenho N°A).  
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A sua colocação no aquário à frente e em profundidade permite a visualização do bom funcionamento e da boa 
repartição do CO2. 
Atenção : ter em atenção que o tubo nunca pode estar dobrado ou obstruído. 
 

PASSO 3 
Colocação do CO2 Visual test (para a montagem do teste ver o seu modo de emprego). 
O CO2 Visual test é um teste de CO2 que serve de indicador de valor. 
Cada teste possui dois autocolantes com uma escala colorimétrica. A primeira escala vai de 2 a 7 dKH e a 
segunda de 8 a 15 dKH. 
Para determinar a quantidade de CO2 dissolvida na água, é importante conhecer a dureza carbonatária da água 
(dKH). Com um teste de KH pode conhecer o valor. 
Colocar o CO2 Visual test no aquário, na parte da frente do vidro, 10 cm abaixo do nível da água. 
Escolher o autocolante com a escala da côr correspondente à dureza da água. Por exemplo, a água tem uma 
dureza de 5°dKH, colar a escala colorimétrica de 2 a 7°dKH. Para uma dureza de 11°dKH, utilizar a escala de 8 à 
15°dKH.  
Colar o autocolante abaixo do teste permanente na parte da frente do aquário (ver FIGURA N°A / B dependendo 
do sistema). Os valores recomendados com as cores correspondentes encontram-se abaixo da escala 
colorimétrica. Se tentar obter o valor correcto – Suficiente – rapidamente, arrisca-se a provocar a morte dos peixes 
do aquário. Assim, uma grande difusão de CO2 não deve ser administrada ás plantas e pode até mesmo ser 
nociva, caso as plantas não consigam assimilar. 
 
 

AFINAÇÃO, PREPARAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
 
Após a instalação do CO2 Standard Kit ou do CO2 Professional Kit, chegamos à altura de colocar o aparelho em 
funcionamento. 
 
CO2 Standard Kit  
Encontra o botão de regulação ao lado direito do aparelho. Girando ligeiramente o botão para o lado do sinal +, 
abre o sistema e deixa passar o CO2.  
Esperar durante alguns minutos até que todas as pequenas bolhas de CO2 saiam suavemente do difusor em 
cerâmica e cheguem lentamente à superfície.  
 
É importante que o CO2 libertado fique o máximo tempo possível em contacto com a água para que uma 
óptima mistura seja efectuada e assimilada rapidamente pelas plantas. 
 
Quanto mais finas forem as bolhas, melhor serão absorvidas pela água, e a quantidade de CO2 será 
mínima para uma melhor assimilação pelas plantas. Assim, uma lenta difusão de CO2 com bolhas finas, 
permite uma melhor repartição e assimilação pelas plantas, reduzindo igualmente o consumo de CO2. 
 
É importante seguir estas regras. 
Se ao fim de 5 minutos, não sairem bolhas do difusor em cerâmica, girar um pouco mais o botão de regulação. 
Quando obter uma boa regulação, o CO2 Standard Kit está operacional. 
Não esquecer de interromper a difusão de CO2 quando a iluminação está desligada. 
Com efeito, para a realização da fotosíntese, uma fonte luminosa é indispensável. Deste modo, as plantas não 
assimilam o CO2 porque não há iluminação. 
Para tal, girar o botão do redutor de pressão para o lado do sinal -. 
Girar o botão do redutor de pressão para o lado do sinal + quando ligar a iluminação. 
 
Repetir esta operação cada vez que liga e desliga a iluminação. 
 
Podemos automatizar esta operação para o CO2 Standard Kit, instalando uma Solenoid Valve (válvula 
magnética) Art. N° 02 707. A Solenoid valve Aquatic Nature foi especialmente desenvolvida para esse efeito. Está 
equipada com um pulsador e distingue-se por ter um baixo consumo de energia e por não fazer ruído. 
 
 
CO2 Professional Kit  
Com o CO2 Professional Kit, a regulação efectua-se como indicado para o CO2 Standard Kit mas ao meio do 
contador de bolhas.  
Podemos contar cerca de 4 bolhas por minuto (para aquários com volume até 30L) ou cerca de 15 bolhas (para 
aquários com volume até 150L). 
 
Atenção : 
O CO2 Professional Kit está equipado com uma Solenoid Valve (válvula magnética) com pulsador (ver mais 
acima). Assim que se liga à corrente eléctrica, coloca-se em posição aberta. Isto significa que deixa passar o CO2. 
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Pode utilizar a válvula magnética de várias maneiras : 
 
1. Manualmente : isto significa que é necessário ligar a válvula magnética de manhã e desligá-la à noite. Não 

deve esquecer de desligar a válvula magnética, pois a distribuição de CO2 não é necessária durante a noite 
(ver mais acima). 

2. Pode eventualmente ligar a válvula magnética a um temporizador (ver explicação mais acima). Para tal, 
recomendamos colocar a válvula magnética e a iluminação no mesmo temporizador. Isto significa que quando 
a iluminação se liga, a válvula magnética liga-se ao mesmo tempo e liberta o CO2. 
Nota : O CO2 pode começar a sair do difusor com um atraso de ½ hora a 1            hora. Esta não é uma 
situação anormal, pois pode demorar algum tempo até que a pressão nos tubos volte ao normal.  

3. A terceira possibilidade é a pilotagem do CO2 pelo meio de um controlador de pH. 
Para tal, aconselhe-se na sua loja habitual. 
 
Importante de saber : 
- Após fechar a válvula magnética (CO2 Professional Kit), o CO2 pode ainda sair do difusor em cerâmica 
durante um curto período de tempo. É uma situação normal : é o resto de CO2 que ainda está nos tubos sob 
pressão. 
- Nota : de manhã após a abertura da válvula magnética, é necessário esperar entre  ½ hora a 1 hora para que 
o CO2 seja libertado na água. 
Esta situação é a ideal para a fotosíntese, visto que as plantas não estão prontas para assimilar o CO2 assim 
que se liga a iluminção. 
- Se não houver muitas bolhas a sair do difusor, pode significar que a garrafa de CO2 está vazia. Podemos 
controlar esta situação verificando a indicação de pressão no manómetro. Verificar igualmente se não está 
nenhum tubo dobrado ou que a válvula magnética está ligada ou se está a receber corrente eléctrica. 
 
 

BOM SABER 
 
Como nós não sabemos a que volume de aquário será ligado um CO2 Standard Kit ou um CO2 Professional Kit, 
equipámos os kits com um difusor de cerâmica uniforme.  
 
Este difusor é conveniente para a maior parte dos casos. Mas para grandes aquários, é conveniente de colocar um 
difusor adaptado ao volume do aquário. 
Existem 3 difusores disponíveis. A sua capacidade varia e pode convir para aquários até  200L. 

Glass diffusor 40/60 (art. N° 02 710): aquário 40->60 L.  
Glass diffusor 80/120 (art. N° 02 712): aquário 80->120 L.  
Glass diffusor 120/200 (art. N° 02 714): aquário 120->200 L. 

Durante os períodos de manutenção do Glass diffusor, pode utilizar o difusor de cerâmica fornecido no kit para 
desenrascar.  
Para informações em relação á limpeza do Glass diffusor ou do difusor em cerâmica, ver mais em baixo 
«  MANUTENÇÃO » ou pedir conselhos ao seu distribuidor. 
 
- É fortemente aconselhado utilizar apenas o tubo CO2 Aquatic Nature, para garantir a impermeabilidade da vávula de 
segurança e sobretudo para evitar uma perda inútil de CO2. Se utilizar um outro tipo ou marca de tubo, arrisca que a 
água do aquário retroceda para o redutor de pressão apesar de ter a válvula de segurança. As consequências no 
aparelho assim como os estragos ocasionados pela má utilização não estão ao abrigo da garantia. 
- Para garantir a impermeabilidade a vávula de segurança Aquatic Nature enche-se de água até meio ou até mais. Não 
se preocupe se vir água na válvula de segurança. A água não se deve encontrar abaixo do obstructor (« tampa 
vermelha »). 
 
- Se por uma razão urgente, necessitar retirar a garrafa de CO2, deve fazê-lo da seguinte forma :  
Para o CO2 Standard Kit : 
Fazer sair o gás ainda presente na garrafa abrindo o botão de regulação deixando sair todo o CO2 presente na garrafa. 
Só depois, poderá retirar a garrafa vazia sem problemas. 
Para o CO2 Professional Kit :  
Colocar a tomada da válvula magnética na corrente, girar o botão de regulação do redutor de pressão para abrir e 
deixar sair todo o CO2 presente na garrafa. Só depois, poderá retirar a garrafa vazia sem problemas. 
 
 

MANUTENÇÃO 
 
Após algum tempo, o nível de água no contador de bolhas (unicamente CO2 Professional Kit) pode diminuir. Voltar a 
encher regularmente. 


