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JBL ProFlora
u501, u502, u504
m501, m502, m503, m2003

Sisteme de fertilizare cu CO2 pentru plante de acvariu puternice şi frumoase
Cu butelie de CO2 de unică folosinţă respectiv reîncărcabilă

Instrucţiuni de utilizare

Indicaţie preliminară importantă (numai pentru, m503, m2003):
Vă rugăm nu uitaţi senzorul pH JBL nou din fabrică!
Pentru a vă garanta siguranţa maximă la utilizarea control pH JBL ProFlora conţinut 
de instalaţiile menţionate, instalaţiile se găsesc în comerţ fără senzorul de pH. De aceea 
achiziţionaţi imediat la cumpărarea aparatului un senzor pH JBL nou din fabrică pentru acesta, 
pe care comerciantul pet-shop îl are pregătit pentru dumneavoastră. 

Stimate client,
cumpărarea unei instalaţii de CO2 ultramoderne JBL ProFlora  din seria u sau m a fost o decizie 
bună. Datorită buteliei pentru CO2 de unică folosinţă sau celei reîncărcabile, tehnica precisă şi 
uşor operabilă asigură o aprovizionare comodă şi sigură cu CO2 a acvariului dumneavoastră. 
Astfel obţineţi aproape instantaneu plante de acvariu viguroase şi frumoase.

1 Indicaţii privind siguranţa
Citiţi şi fiţi atenţi vă rugăm la următoarele indicaţii privind siguranţa pentru o comporta-
re sigură şi nepericuloasă cu buteliile de CO2.

Dioxid de carbon (CO2)
• Nu aruncaţi butelia şi protejaţi-o împotriva încălzirii la peste 50°C!
• Nu deschideţi butelia forţat.
• Butelia trebuie să stea în poziţie verticală pentru extragere.
• Extragerea la butelia reîncărcabilă numai cu regulator de presiune JBL ProFlora m001 

sau alt regulator de presiune cu filet de racordare W21,8 x 1/14“
• Extragerea la butelia de unică folosinţă numai cu regulator de presiune JBL ProFlora 

u001 sau alt regulator de presiune cu filet de racordare M10 x 1
• Butelii reîncărcabile: Nu goliţi butelia complet. Reumpleţi doar la staţii de umplere cu CO2 

autorizate.
• La buteliile reîncărcabile fiţi atenţi la: Greutate tara pe butelie fără doză!
• Numai pentru utilizarea la acvarii.
• CO2 este mai greu decât aerul şi cauzează asfixiere: Nu inhalaţi gaz.
• Nu este permis să ajungă în mâinile copiilor.
• Păstraţi recipientul într-un loc bine aerisit, nu în spaţii aflate la subsol.
• La transportul buteliilor de unică folosinţă în autovehicule: Asiguraţi butelia împotri-

va alunecării şi rostogolirii. Ventilul nu are voie să fie deteriorat, altfel există pericolul, 
să scape CO2. Aerisiţi suficient autovehiculul, de exemplu cu exhaustor sau fereastră 
deschisă.

ATENŢIE: Dioxid de carbon (CO2)
H280 Conţine gaz sub presiune, poate exploda la încălzire.
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână ambajalul 
sau eticheta produsului.
P 102 Nu este permis să ajungă în mâinile copiilor.
P103 Citiţi eticheta înaintea utilizării.
P410+403 A se depozita într-un spaţiu bine ventilat protejat împotriva razelor soarelui.
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Eliminare ecologică: Componentele instalaţiei dumneavoastră de CO2 JBL ProFlora, care 
sunt marcate cu simbolul alăturat, nu au voie să fie eliminate cu gunoiul menajer normal. 
Vă rugăm acordaţi atenţie prescripţiilor locale privind eliminarea pentru aparatele electrice.

2 Cuprins
1  Indicaţii privind siguranţa 136
2  Cuprins 137
3  Particularităţi 137
4  Piesă şi denumire / Cuprins 138
5  Privire de ansamblu dotare tehnică 139
6  Regulator de presiune JBL ProFlora m001 şi u001 139
6a  Regulatorul de presiune JBL ProFlora u004 140
7  Difuzorul de CO2 JBL ProFlora Taifun 140
7a  Difuzorul de CO2 JBL ProFlora Taifun P 140
8  Numărătorul de bule JBL ProFlora Count safe 140
9  Supapa magnetică JBL ProFlora v002 (numai u502, m502, m503, m2003) 141
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11  Instalarea 141
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3 Particularităţi

Întreţinerea profesională a apei:
• Plante de acvariu viguroase şi frumoase
• Oferă repede şi lent plante în creştere
• Prevenire activă a algelor
• Peşti vioi

Economic
• Difuzorul de CO2 JBL ProFlora Taifun cu rată maximă de difuzie de CO2 în apă
• Dozare exactă prin supapa cu ac fin de precizie de la regulatorul de presiune şi de dozare 

JBL ProFlora m001,u001
• Furtun CO2 special protejat JBL ProFlora T3
Numai u502, m502:
• Economie de CO2 prin oprirea pe timpul nopţii JBL ProFlora v002
Numai m503, m2003:
• Cea mai modernă tehnică de măsurare şi comandă JBL ProFlora pH control touch 

reglează sigur şi complet automat valoarea pH-ului şi alimentarea cu CO2.

Confortabil
• Simplu de montat
• Cu manometru pentru afişarea presiunii de lucru şi a presiunii reziduale
• Difuzor extensibil JBL ProFlora Taifun
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Entsorgung: Komponenten Ihrer JBL ProFlora CO2-Anlage, die mit dem 
nebenstehenden Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem normalen 
Hausmüll entsorgt werden. Bitte beachten Sie die örtlichen Entsorgungsvorschriften 
für Elektrogeräte.  

 
2 Inhaltsverzeichnis: 
[Drucker oder Setzer bitte einfügen!] 
 
3 Besonderheiten: 
 
Ergiebig 

 Hocheffektiver Reaktor JBL ProFlora Taifun  
 Hochpräzise Druckregel- und Dosierarmatur JBL ProFlora m001 (m-Serie) 

bzw. u001 (u-Serie) 
 Speziell abgeschirmter CO2-Schlauch JBL ProFlora T3 

Nur u402, m602: 
 CO2-Ersparnis durch Nachtabschaltung JBL ProFlora v002 

Nur u403, m603, m1003: 
 Modernste digitale Mess- und Steuertechnik JBL ProFlora pH control regelt 

zuverlässig und vollautomatisch pH- Wert und CO2-Zufuhr. 
 
Komfortabel 

 Einfach zu montieren 
 Keine separate Wasserpumpe nötig 
 Erweiterbarer Reaktor JBL ProFlora Taifun 
 Wiederbefüllbare CO2 Mehrwegflasche JBL ProFlora m500 oder m2000 (m-

Serie) schont Ressourcen. 
 Bequeme CO2 Einwegflasche JBL Proflora u500 (u-Serie) 
 Mit zusätzlichem Blasenzähler JBL ProFlora Count 

Nur u403, m603, m1003: 
 CO2 / pH Computer JBL ProFlora pH control mit eingebautem Magnetventil 

und vielen Komfortfunktionen 
 
Sicher 

 Geprüfte Mehrweg-Sicherheitsdruckflasche JBL ProFlora m500 oder m2000 
mit Überdrucksicherung und sicherem Standfuß (m-Serie) 

 Geprüfte Einweg-Sicherheitsdruckflasche JBL ProFlora u500, selbststehend 
(u-Serie). 

 Mit Überdruckventil an der Druckregelarmatur 
 Mit Anti-Rost Rücklaufsicherung JBL ProFlora SafeStop zum Schutz der 

Druckregelarmatur vor rücklaufendem Wasser 
Nur u402, m602: 

 Magnetventil JBL ProFlora v002 betrieben mit 12 V Sicherheits-
Kleinspannung 

Nur u403, m603, m1003: 
 CO2 / pH Computer JBL ProFlora pH control betrieben mit 12 V Sicherheits-

Kleinspannung 
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• Difuzor elegant din sticlă cu membrană ceramică JBL Taifun P (numai u504)
• Cel mai bun control prin numărătorul de bule JBL ProFlora Count safe cu siguranţa de 

retur integrată
• Butelia de CO2 reîncărcabilă JBL ProFlora m500 sau m2000 (seria m) protejează resursele.
• Butelia convenabilă de CO2 de unică folosinţă JBL Proflora u500 (seria u)

Numai m503, m2003:
• Computer CO2 / pH JBL ProFlora pH control touch cu display cu atingere şi ghidare 

utilizator cu text în mai multe limbi

Sigur
• Butelie reîncărcabilă cu presiune de siguranţă verificată JBL ProFlora m500 sau m2000 

cu siguranţă de suprapresiune
• Picior suport sigur, nicio gaură necesară (seria m)
• Butelie de unică folosinţă cu presiune de siguranţă verificată JBL ProFlora u500, 

autocontrolată (seria u)
• Cu supapă de suprapresiune la armătură 
• Numărător de bule JBL ProFlora Count safe cu siguranţă de retur integrată pentru 

protecţia regulatorului de presiune împotriva returului apei. 
• Cu îmbinare filetată a furtunului împotriva alunecării acestuia
Numai u502, m502:
• Supapa magnetică JBL ProFlora v002 funcţionează cu tensiune joasă de siguranţă de 12 V
Numai m503, m2003:
• Computerul CO2 / pH JBL ProFlora pH control touch funcţionează cu tensiune joasă de 

siguranţă de 12 V

4 Piesă şi denumire / Cuprins

1) Butelie de siguranţă pentru CO2:
a:  Butelie de unică folosinţă JBL ProFlora u500, umplută cu 500 g CO2 (seria u)
b  Butelie reîncărcabilă JBL ProFlora m500 cu picior suport, umplută cu 500 g CO2 (seria m)
c:  Butelie reîncărcabilă JBL ProFlora m2000, umplută cu 2 kg CO2 (m2003)

2) Regulator de presiune 
 m001 pentru butelii reîncărcabile (seria m)
 u001 butelii de unică folosinţă (seria u)
 u004 pentru butelii de unică folosință (seria u fără manometru)
a: Piuliţă de racordare pentru butelii reîncărcabile W21,8x1/14“ (m001).
b:  Filet de racordare pentru butelii de unică folosinţă: M10x1 (u001 ambele modele)
c: Manometru (afişaj) pentru presiunea buteliei
d: Manometru (afişaj) pentru presiunea de lucru
e:  Racord (îmbinare filetată) pentru furtun de CO2 4 / 6 mm.
f: Şurub de reglare (supapă cu ac) pentru cantitatea de CO2
g:  Şurub de reglare (inbus) pentru presiunea de lucru (sub capacul negru)
h: Supapă de suprapresiune

3) Supapă magnetică montată la regulatorul de presiune (u502, m502, m503, m2003)
a: Corp supapă
b: Racord (îmbinare filetată) pentru furtun de CO2 4 / 6 mm.
c: Componentă de reţea universală 12 V DC secundară

4) Difuzor pasiv de CO2 JBL ProFlora Taifun
a: Partea de jos cu racord furtun
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b: Capac pentru partea de jos (împotriva elevatorului elicoidal de apă penetrant)
c: Modul:
 u501, m501   10 x
 u502, m502, m503: 15 x
 m2003:   25 x
d: Capac de colectare împotriva pierderii de CO2
e: Furtun de CO2 JBL ProFlora T3
f: Clemă de fixare cu ventuză
 u501, m501,   2 x + 2 x înlocuitor
 u502, m502, m503:  3 x + 2 x înlocuitor
 m2003:   5 x + 2 x înlocuitor

5) Difuzor din sticlă cu membrană ceramică JBL Taifun P (u504)

6) Numărător de bule JBL ProFlora Count safe cu siguranţă de retur integrată.

7) Computer pH JBL ProFlora pH control touch (m503, m2003)
a:  Aparat de măsurare şi comandă pH control JBL ProFlora 
b: Senzor de temperatură
c: Ventuză pentru senzorul de temperatură (2 x)
d: Cablu de legătură pentru supapa magnetică
e:  Bloc de alimentare de la reţea, 12 V secundar
f: Suport de calibrare

Fără imagine:
7: JBL test permanent CO2 plus pH (u501, u502, u504, m501, m502)
8:  JBL Ferropol Soluţie de fertilizare de bază
9: JBL Ferropol 24 Soluţie de fertilizare zilnică
10  Cheie inbus

5 Privire de ansamblu dotare tehnică
u501 u504 u502 m501 m502 m503 m2003

Butelie CO2 u500 u500 u500 m500 m500 m500 m2000

Regulator de presiune u001 u004 u001 m001 m001 m001 m001

Difuzor 
ProFlora Taifun

190 
mm

P 270 
mm

190 
mm

270 
mm

270 
mm

430 
mm

Numărător de bule
ProFlora Count safe

      

Supapă magnetică
ProFlora v002

- -  -   

ProFlora
pH control touch

- - - - -  

6 Regulator de presiune JBL ProFlora m001 şi u001
Regulatorul de presiune ultramodern Profi CO2 pentru două sisteme de butelii, cu două 
manometre şi supapă cu ac de precizie. 
JBL a reuşit să creeze un regulator de presiune unic, care este utlizabil atât pentru buteliile de 
CO2 reîncărcabile cât şi pentru cele de unică folosinţă. 
Regulatorul de presiune m001 poate fi demontat prin simpla deşurubare a piuliţei de racordare 
a buteliei (W21,8x1/14“) de la butelia de depozitare de unică folosinţă (M10 x 1). Regulatorul 
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de presiune u001 poate fi remontat numai prin achiziţia adaptorului JBL ProFlora Adapt u-m 
(piuliţa de racordare a buteliei W21,8x1/14“) la butelia reîncărcabilă. Începând cu numărul de 
serie 154727 piuliţa de racordare a buteliei a regulatorului de presiune a fost configurată ca 
piuliţă moletată, care trebuie numai să fie uşor strânsă cu mâna, fără utilizare de unealtă. 

Un şurub de reglare aflat la îndemâna utilizatorului, uşor accesibil şi ultraprecis face posibilă 
setarea comodă şi exactă a cantităţii dorite de CO2. Presiunea din butelie şi presiunea de lucru 
pot fi citite comod la doua manometre separate. Presiunea de lucru a fost presetată la circa 1,5 
bari, o valoare avantajoasă pentru utilizarea de CO2 în acvariu. În caz că doreşte, utilizatorul 
poate regla totuşi presiunea de lucru corespunzător necesităţilor sale. O supapă de siguranţă 
asigură ca presiunea de lucru setată accidental prea sus să fie eliberată în siguranţă, fără a 
deteriora regulatorul de presiune.

6a Regulatorul de presiune JBL ProFlora u004
Cu acest reductor de presiune JBL a reușit să creeze un reductor de presiune pentru butelii de 
unică folosință, la un preț convenabil, însă cu toate acestea de o calitate ridicată și cu aspect 
elegant. S-a renunțat cu intenție la ambele manometre, pentru a menține reductorul de presi-
une la un cost scăzut. Este posibilă de asemenea o conversie pe butelii reîncărcabile și aici prin 
achiziționarea adaptorului JBL ProFlora Adapt u-m.

Comun pentru toate reductoarele de presiune este un șurub de reglare aflat la îndemâna utiliza-
torului, ușor accesibil și de mare precizie, care face posibilă o reglare facilă și exactă a cantității 
dorite de CO2.

7 Difuzorul de CO2 JBL ProFlora Taifun
Difuzorul pasiv de CO2 extensibil după nevoie cu rată maximă de difuzie de CO2 în apă.
Modul constructiv modular al difuzorului JBL ProFlora Taifun face posibilă o adaptare a 
difuzorului şi utilizarea optimă de CO2 în practic orice mărime de acvariu. Versiunea de bază 
cu 10 module aprovizionează optim cu CO2 acvariile de până la 400 l (u501, u502). O extindere 
JBL ProFlora Taifun extend cu cinci module lărgeşte raza de acţiune cu 200 l (m501, m502, 
m503). Instalaţia m2003 are cu trei extinderi suplimentare aşadar o rază de acţiune pentru 
acvarii până la 1000 l.
Construcţia deosebită a traiectoriei spiralate, pe care urcă bulele de CO2, cu deschideri de 
ventilare laterale, face posibilă o difuzie completă a CO2 în apa înconjurătoare, fără să fie 
necesară o pompă de apă suplimentară pentru turbionare. Transparenţa difuzorului face 
posibilă o observare exactă a bulelor urcătoare.

7a Difuzorul de CO2 JBL ProFlora Taifun P
Difuzor elegant din sticlă cu membrană ceramică
Membrana ceramică se ocupă pentru obținerea de bule extrafine de CO2, care difuzează optim CO2 în 
apă. Difuzorul este foarte potrivit pentru alimentarea CO2 în acvarii până la 400 l și nu poate fi extins.

8 Numărătorul de bule JBL ProFlora Count safe
Numărător de bule cu siguranţă de retur integrată pentru controlul comod al cantităţii 
de CO2.
Numărătorul de bule JBL ProFlora Count safe permite un control comod al cantităţii de CO2 de 
la orice locaţie după nevoie. O siguranţă de retur integrată oferă suplimentar protecţie împotriva 
returului apei. Nu este necesară montarea unei siguranţe de retur separate. Îmbinările filetate 
ale furtunului la intrare şi ieşire oferă siguranţă. De asemenea pentru fixarea pe suprafeţe dure 
de mobilă servesc şuruburile incluse.
Indicaţie pentru funcţionarea siguranţei de retur integrate: O etanşare încorporată este 
"pretensionată" de către un arc şi împiedică prin aceasta o pătrundere a apei în supapa 
magnetică valoroasă, în regulatorul de presiune şi în buteliile de CO2. 
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CO2 are o putere de difuzie foarte puternică, la supape "normale" de retur fără arc apa ar fi ieşit 
din acvariu prin supapă până în butelie.

9 Supapa magnetică JBL ProFlora v002 (numai u502, m502, m503, m2003)
Supapă magnetică fără zgomot 12 V, premontată la regulatorul de presiune m001 res-
pectiv u001.
Supapa magnetică a clasei de vârf, care nu prezintă zgomot prin funcţionare cu curent conti-
nuu de 12 V. Un consum de putere optimizat la utilizarea de instalaţii de CO2 de numai 0,8 W 
economiseşte curent şi asigură ca corpul supapei să se încălzească cu greu. Un bloc de alimen-
tare la reţea electronic face posibilă utilizarea la toate tensiunile de reţea uzuale din toată lumea.

10 Computerul pH JBL ProFlora pH control touch (numai m503, m2003)
Cea mai modernă tehnică de măsurare şi comandă digitală reglează valoarea pH-ului şi 
alimentarea de CO2.
Cea mai modernă tehnică de măsurare şi comandă digitală măsoară valoarea pH-ului şi tem-
peratura şi reglează corect şi complet automat valoarea pH-ului şi alimentarea de CO2. Astfel 
obţineţi plante de acvariu viguroase şi frumoase precum şi peşti vioi. Computerul JBL ProFlo-
ra pH control touch pentru controlul pH-ului posedă un display modern cu atingere în culori 
şi oferă înafară de aceasta o întreagă gamă de funcţii de confort necunoscute până acum la 
aparatele din această clasă. Un meniu în mai multe limbi vă conduce simplu şi sigur prin toate 
funcţiile. Cea mai ridicată siguranţă posibilă este de asemenea asigurată prin funcţionarea 
aparatului complet cu tensiune joasă de 12 V.
(Alte detalii preluaţi din instrucţiunea de utilizare ataşată la acest aparat)

11 Instalarea
Imaginea următoare prezintă o privire de ansamblu schematică asupra instalării. Pe jumătatea 
privirii de ansamblu ne-am limitat la prezentarea pieselor conducătoare de CO2. Senzorii şi 
conductele de tensiune nu sunt reprezentate. A fost reprezentat numai cablul de legătură de la 
controlul pH-ului la supapa magnetică pentru configuraţiile M503 şi m2003.

RO

in out

m 503
m 2003

u 502
m 502
m 503
m 2003

min 2 cm



















 a





142

1 Butelia de CO2 reîncărcabilă de 500 g JBL ProFlora m500 cu picior suport
2 Butelia de CO2 reîncărcabilă de 2 kg JBL ProFlora m2000
3 Butelia de CO2 de unică folosinţă de 500 g JBL ProFlora u500
4 Regulator de presiune JBL ProFlora m001 (configuraţie pentru butelii reîncărcabile)
5 Regulator de presiune JBL ProFlora u001 sau u001 ediția 2018(configuraţie pentru 

butelii de unică folosinţă)
6 Regulator de presiune cu supapă magnetică montată JBL ProFlora v002 (instalaţiile 

u502, m502, m503 şi m2003)
7 Computer pH JBL ProFlora pH control touch
8 Numărător de bule JBL ProFlora Count safe cu siguranţă de retur integrată
9 Difuzor pasiv de CO2 JBL ProFlora Taifun
10 Furtun CO2 JBL ProFlora T3
11 Cablu de legătură pentru supapa magnetică
12 CO2 Test de anduranţă JBL Test Set permanent CO2 plus pH

11.1 Instalarea pas cu pas

1. Aduceţi mai întâi, dacă sunt disponibile, extensiile la difuzorul pasiv CO2 JBL Taifun (9) 
corespunzător înălţimii acvariului. 

 Clătiţi difuzorul cu apă menajeră călduţă şi aduceţi-l într-o poziţie cu uşoară mişcare 
verticală a apei în acvariu. Muchia superioară trebuie să se afle la circa 2 cm sub nivelul 
apei. Fantele modulelor individuale trebuie să fie cât mai puţin posibil blocate de către 
plante sau obiecte decorative. 

 Numai u501 ediția 2018: 
 Spălați difuzorul de CO2 JBL ProFlora Taifun P cu apă menajeră călduță și conectați-l 

cu un furtun de CO2. Aduceți difuzorul într-o poziție cu o circulație ușoară a apei, cât mai 
aproape posibil de fundul acvariului.

2. Instalarea numărătorului de bule (8):
 Alegeţi un loc potrivit, pe care să-l puteţi observa uşor şi instalaţi acolo numărătorul de 

bule (8). Numărătorul de bule poate fi fixat ori cu ventuze (de exemplu pe partea exterioară 
a acvariului) ori cu şuruburile incluse pe un perete sau pe suprafaţa mobilei. Tăiaţi fur-
tunul de CO2 (10) corespunzător şi fixaţi capetele libere la îmbinările filetate de furtun 
ale numărătorului de bule. Fiţi atenţi, să legaţi furtunul de alimentare la racordul cu ţeava 
lungă în numărătorul de bule. Deşurubaţi capacul numărătorului de bule şi umpleţi-l cam 
până la 2/3 cu apă şi închideţi-l din nou. În caz că la rotire siguranţa de retur a fost 
demontată, fiţi atenţi, să îmbinaţi toate piesele din nou corect împreună (schiţa pe amba-
lajul separat al numărătorului de bule)

 Indicaţie: La instalări fără numărător de bule este necesară montarea unei siguranţe de 
retur, care nu este inclusă în set.

 u501, u504, u502, m501, m502:
 Instalaţi testul de anduranţă CO2 (11) conform instrucţiunii livrate în acvariu.

 m503, m2003:
 Alegeţi un loc potrivit şi uşor de observat pentru aducerea computerulul pH (7). Legaţi 

supapa magnetică a regulatorului de presiune (6) cu ajutorul cablului de supapă inclus la 
racordul "valvă" al computerului pH (7). Mufele de la computerul pH şi conectorii cablului 
de ventil sunt în aşa fel configuraţi, că nu este posibilă o legare greşită.

3. Alegeţi pentru plasarea buteliei de CO2 un loc cu baza stabilă şi înafara razei de acţiune a 
copiilor (de exemplu dulapul de jos a acvariului). Băgaţi butelia reîncărcabilă m500 (1) în 
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piciorul suport. Butelia reîncărcabilă m2000 (2) şi butelia de unică folosinţă u500 (3) sunt 
independente. Aduceţi butelia la locul prevăzut. 

4. Conectaţi regulatorul de presiune la butelie la:

 u501, u504, u502: 
 Rotiţi regulatorul de presiune (5,6) cu filetul interior înapoi grabnic la filetul exterior al bute-

liei de unică folosinţă (3). După câteva rotaţii trebuie să se audă un scurt zgomot sibilant. 
Rotiţi grabnic mai departe, până când se simte rezistenţă. Apoi mai rotiţi cam o jumătate 
de rotaţie în continuare până regulatorul de presiune stă fix la mână. 

 u501, u502: 
 Manometrul stâng indică acum presiunea buteliei de circa 60 bari şi manometrul drept 

presiunea de lucru de circa 1,5 bari. 

 Strângeţi şurubul de reglare în sensul acelor de ceasornic, în caz că nu a fost deja închis.

 m501, m502, m503, m2003: 
 Rotiţi piuliţa de racordare din spate a regulatorului de presiune (4, 6) pe filetul exterior 

al supapei buteliei de la butelia reîncărcabilă m500 (1) respectiv m2000 (2). Piuliţa de 
racordare este proiectată ca piuliţă moletată pentru utilizare FĂRĂ unealtă! Rotiţi-o numai 
"fix la mână" fără unealtă. Strângeţi şurubul de reglare în sensul acelor de ceasornic, în 
caz că nu a fost deja închis. Nu operaţi niciodată butelia în poziţia culcat sau cu capul 
înainte!! Prin aceasta poate fi distrus regulatorul de presiune!

5. Fixaţi furtunul de CO2 la îmbinarea filetată de furtun a regulatorului de presiune (4, 5) res-
pectiv a supapei magnetice (6).

6. u501, u504:
 Deschideţi încet şurubul de reglare de la regulatorul de presiune şi setaţi cam un număr de 

10 – 15 bule la numărătorul de bule (circa 15 – 20 de bule în difuzor). Mai întâi bulele curg 
bolborosind prin difuzor şi se unesc parţial în bule mari. Aparatul are nevoie de timp 
de rodaj de circa 48 de ore! Abia atunci s-a format un biofilm la suprafaţa superioară a 
aparatului, care lasă bulele să curgă în sus perfect. După timpul de rodaj setaţi numărul 
de bule necesar pentru acvariul dumneavoastră, aşa cum este explicat în cap. 12.3. 

 m501:
 Deschideţi complet supapa buteliei de la butelia reîncărcabilă. Manometrul stâng indică 

acum presiunea buteliei de circa 60 bari şi manometrul drept presiunea de lucru de circa 
1,5 bari. Procedaţi mai departe, conform descrierii de la instalaţia u501.

 u502 şi m502:
 Introduceţi mai întâi blocul de alimentare de la reţea al supapei magnetice într-o priză 

conducătoare de curent continuu şi legaţi cablul blocului de alimentare de la reţea de 12 
V cu cablul supapei magnetice. Procedaţi în continuare pentru u502 conform descrierii de 
la u501 şi pentru m502, conform descrierii de la m501. După ce aţi setat numărul de bule 
necesar pentru acvariul dumneavoastră (cap. 12.3), legaţi supapa magnetică la circuitul 
care se deconectează prin timerul iluminării acvariului. Astfel noaptea, când plantele nu 
au nevoie de CO2, alimentarea de CO2 se întrerupe.

 u503, m503 şi m2003:
 Puneţi în funcţiune computerul pH şi efectuaţi calibrarea necesară pentru prima punere 

în funcţiune conform instrucţiunii de funcţionare inclusă separat. Asiguraţi-vă că supapa 
magnetică a regulatorului de presiune este legată la computerul pH prin cablul supapei. 
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Puneţi comanda pentru supapa magnetică pe "se deschide": Setări> selectaţi „Ventil“ > 
apăsaţi OK > selectaţi „se deschide“ > apăsaţi OK. Procedaţi mai departe pentru u503 
conform descrierii de la u501 şi pentru m503 / m2003, conform descrierii de la m501. 
După timpul de rodaj al difuzorului puneţi comanda pentru supapa magnetică pe „auto“: 
Setări> selectaţi „Ventil“ > apăsaţi OK > selectaţi „auto“ > apăsaţi OK. După aceea setaţi 
valoarea nominală a pH-ului necesară pentru acvariul dumneavoastră de la computerul 
pH precum şi numărul de bule necesar pentru acesta, conform descrierii din instrucţiunea 
de funcţionare inclusă separat. Computerul pH reglează acum automat valoarea pH-ului 
şi alimentarea cu CO2 pentru acvariul dumneavoastră.

12 Cât CO2 se utilizează?

12.1 valoare pH, CO2 şi duritate temporară (DT)
Cei trei parametri valoare pH, conţinut CO2 şi duritate temporară sunt inseparabil legaţi unul de 
altul, deoarece există o dependenţă reciprocă.
Dacă CO2 vine în contact cu apa, astfel ia naştere dintr-o anumită parte din acesta acid car-
bonic, care coboară valoarea pH-ului. Cea mai mare parte rămâne dizolvată ca gaz în apă şi 
serveşte ca hrană importantă pentru plante. Astfel CO2 are deopotrivă două avantaje: Coboară 
valoarea prea ridicată de cele mai multe ori a pH-ului din acvariu la un nivel tolerat de plante 
şi peşti şi aprovizionează în acelaşi timp plantele cu hrana lor principală. Astfel sunt garantate 
plante de acvariu viguroase şi frumoase în jurul peştilor vioi. 
Cât de mult CO2 este acum necesar, pentru a obţine o anumită valoare a pH-ului, depinde de 
duritatea temporară din acvariu. Cu cât duritatea temporară este mai mare, cu atât este nevoie 
de mai mult CO2 Dacă duritatea temporară şi valoarea pH-ului sunt cunoscute, poate fi calculat 
conţinutul de CO2. Următorul tabel vă scuteşte de calcul şi indică valorile pH-ului, pe care le 
puteţi seta fără pericol pentru peştii dumneavoastră. 

Conţinutul de CO2 în funcţie de valoarea pH-ului şi a durităţii temporare

 Prea mult CO2  curbă auto pH 

 CO2 corect  

 prea puţin CO2

Curba auto pH indică valorile, care sunt respectate automat la instalaţiile m503 şi bm2003 de 
către computerul pH, dacă funcţia „auto pH“ a fost activată. Recomandăm să activaţi aceste 
funcţii pentru siguranţa peştilor dumneavoastră.
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CO2 (mg/l)
KH

pH 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
7,8 1 2 3 4 5 6 7 9 9 10
7,6 2 3 5 6 8 9 11 12 14 15
7,4 2 5 7 10 12 14 17 19 21 24
7,3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
7,2 4 8 11 15 19 23 27 30 34 38
7,1 5 10 14 19 24 29 33 38 43 48
7 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
6,9 8 15 23 30 38 45 53 60 68 76
6,8 10 19 29 38 48 57 67 76 86 95
6,7 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
6,6 15 30 45 60 75 90 105 121 136 151
6,4 24 48 72 96 119 143 167 191 215 239
6,2 38 76 114 151 189 227 265 303 341 379
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12.2 Cantitatea corectă de CO2 şi valoarea corectă a pH-ului
JBL recomandă un conţinut de CO2 în apa din acvariu între 15 şi 35 mg/l. Acest domeniu este 
marcat în tabelul de mai sus cu „CO2 corect“. Ca ideal s-a dovedit valoarea de 20 – 25 mg/l. 
Această valoare este nepericuloasă pentru peşti şi asigură în acelaşi timp creşterea frumoasă 
a plantelor. Pentru aquascaping recomandăm valori de până la 35 mg/l.
• Măsuraţi duritatea temporară a apei acvariului dumneavoastră cu un set de testare a 

durităţii JBL KH Test Set.
• Căutaţi în domeniul „CO2 corect“ valoarea pH-ului potrivită pentru duritatea temporară şi 

pentru conţinutul dorit de CO2. 
• Setaţi numărul de bule de CO2 din aproape în aproape, astfel ca această valoare a pH-ului 

să fie atinsă.

Fiţi atenţi neapărat, să alegeţi numai astfel de valori ale pH-ului, care sunt nepericuloase pentru 
peşti. Aceasta este partea tabelului, care este marcată cu „CO2 corect“. 

12.3 Setarea cantităţii de CO2
Cantitatea de CO2 necesară pentru valoarea dorită a pH-ului, care trebuie să fie admisă, 
depinde de diverşi factori, cum ar fi mişcarea apei, consumul de către plante etc. şi trebuie 
determinată individual pentru fiecare acvariu. 
• Începeţi cu circa 15 bule pe minut în JBL Taifun pro 100 l apă de acvariu. Aceasta core-

spunde la circa 10 bule pe minut în numărătorul de bule.
• Controlaţi după o zi, dacă este atinsă valoarea dorită a pH-ului. 
• Dacă situaţia nu este aceasta, măriţi alimentarea cu CO2 la circa 20 – 25 bule în JBL 

Taifun (circa 14 – 16 în numărătorul de bule). Dacă este necesar, măriţi alimentarea în alţi 
paşi mici până este atinsă valoarea dorită a pH-ului.

• Controlaţi respectarea valorii pH-ului şi astfel conţinutul corect de CO2 la testul de 
anduranţă CO2.

• La instalaţiile m503 şi m2003 computerul pH preia respectarea automată a valorii dorite a 
pH-ului. 

13 Indicaţie pentru presiunea afişată la regulatorul de presiune
În buteliile de CO2 se află gaz CO2 sub presiune ridicată. Această presiune depinde de tempe-
ratura mediului înconjurător. La temperatura camerei (circa 20°C) manometrul stâng al regu-
latorului de presiune indică o presiune de circa 50 bari. Aceasta se ridică, dacă temperatura 
camerei creşte. De aceea la 30 °C manometrul indică circa 70 bari. Presiunea din butelie nu 
este o măsură pentru gradul de umplere al recipientului. Ea este constantă până puţin înainte 
ca recipientul să rămână gol la valori condiţionate de temperatură. Cât de mult CO2 se află într-o 
butelie, se poate stabili numai prin cântărire. Greutatea în gol (tara) a buteliei este stanţată pe 
recipient. Greutatea momentană mai puţin tara redă cantitatea existentă de CO2. 
Presiunea din butelie este scăzută de către regulatorul de presiune la o aşanumită „presiune 
de lucru“ uşor de gestionat. Manometrul drept al regulatorului de presiune indică această pre-
siune de lucru. Ea este presetată la regulatoarele de presiune JBL u001 şi m001 la circa 1,5 
bari. Această presiune este optimă pentru fertilizarea cu CO2 a acvariilor. În caz că se doreşte, 
presiunea de lucru poate fi schimbată totuşi de la şurubul de reglare, care se află sub capacul 
mic negru de la "nasul" armăturii. La schimbarea presiunii de lucru este important, ca să aibă 
loc o scădere de CO2, adică şurubul de reglare nu are voie fie închis, altfel nu se poate regla 
noua presiune de lucru. 

14 Schimbarea buteliei
Dacă presiunea buteliei (manometrul stâng) scade sub 30 bari, este necesară astfel în cadrul 
următoarelor 2 – 3 zile o reumplere (butelii reîncărcabile). Butelia de unică folosință trebuie să 
fie schimbată abia când ea nu mai conține CO2. Aceasta este situația, în care ambele manome-
tre indică 0 respectiv nu mai urcă nicio bulă de CO2 în acvariu.
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Butelii de unică folosinţă: 
Asigurați-vă că butelia de unică folosință este golită complet. Nu trebuie să mai urce nicio bulă 
de CO2 în reactor sau difuzor. Demontaţi furtunul de CO2 de la regulatorul de presiune şi rotiţi 
regulatorul de presiune de la butelie în sens invers acelor de ceasornic. Eliminaţi butelia goală 
corespunzător prescripţiilor locale. Conectaţi o nouă butelie, conform descrierii din cap. 11.1. 
Butelie reîncărcabilă:
Închideţi supapa buteliei şi demontaţi furtunul CO2 de la regulatorul de presiune. Deschideţi 
şurubul de reglare şi eliberaţi presiunea care încă este prezentă în regulatorul de presiune, 
până când ambele manometre indică 0. Slăbiţi piuliţa de conectare a regulatorului de presiune 
de la supapa buteliei. Daţi butelia reîncărcabilă pentru reumplere. 
Dacă pe moment nu aveţi la dispoziţie nicio butelie reîncărcabilă umplută, puteţi conecta şi o 
butelie de unică folosinţă. Îndepărtaţi cu cheia inbus inclusă (mărime 6) piuliţa de racordare a 
buteliei de regulatorul de presiune. Filetul devenit liber de la aceasta se potriveşte la butelia de 
unică folosinţă. 
Racordaţi butelia reîncărcabilă umplută sau butelia de unică folosinţă, conform descrierii de la 
cap. 11.1.

15 Date tehnice

Regulatorul de presiune JBL ProFlora u001:
Filet de racordare butelie: M10 x 1
Manometru presiune butelie: 0-160 bar
Manometru presiune de lucru: 0- 4 bar
Şurub de reglare pentru presiunea de lucru
Supapă cu ac de precizie
Filet de racordare pentru îmbinarea filetată a furtunului: 1/8“
Îmbinare filetată a furtunului pentru furtun 4/6 mm

Regulator de presiune JBL ProFlora u004:
Filet de racordare butelie: M10 x 1
Presiune de lucru presetată: cca. 1,5 bari
Supapă cu ac de precizie
Filet de racordare pentru îmbinarea prin înșurubare a furtunului: 1/8"
Îmbinare prin înșurubare pentru furtun 4/6 mm

Regulator de presiune JBL ProFlora m001:
Filet de racordare butelie W21,8x1/14“
Toate celelalte date ca la u001

Supapă magnetică JBL ProFlora v002
Tensiune: 12 V DC
Consum de putere: 0,8 W
Ieşire îmbinare filetată furtun: pentru furtun 4/6 mm
Filet de intrare: 1/8“
Închis fără curent
Componentă de reţea:
Primar100 – 240 V AC, 47 – 60 Hz, 0,25 A
Secundar: 12 V DC, 0,3 A, 3,6 W

Computer pH JBL pH control touch:
A se vedea instrucţiunea de utilizare separată.
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16 Garanţia producătorului

Pe lângă pretenţiile legale ale clientului privind livrarea unei mărfuri fără defecte faţă de 
vânzător, garanţia constă şi nu se limitează la pretenţiile legale privind defectele din § 
437 din Codul Civil German. 

Noi, JBL GmbH & Co. KG Dieselstr. 3, 67141 Neuhofen, Germania preluăm pentru aparatele 
menţionate în cele ce urmează faţă de clientul final o garanţie de 2 ani de la data achiziției 
privind lipsa defectelor şi capacitatea de funcţionare. 
Înafară de aceasta oferim clientului final, după înregistrarea cu succes a produsului în decursul 
perioadei de garanție legale de doi ani la https://www.jbl.de/productregistration, o garanție 
extinsă de 4 ani de la data achiziției pentru aparat.

JBL ProFlora u501
JBL ProFlora u504
JBL ProFlora u502
JBL ProFlora m501
JBL ProFlora m502
JBL ProFlora m503
JBL ProFlora m2003

Sunt excluse din garanţie piesele consumabile, ca de exemplu difuzoarele de CO2 precum 
și materialele consumabile cum ar fi fertilizatoarele, seturile de teste și gazul CO2 din 
butelii. 

Prestaţia de garanţie are loc la alegerea noastră prin înlocuirea (livrarea gratuită a unui 
produs echivalent) sau repararea acestuia conform cerinţelor tehnice.

Pentru piesele reparate sau înlocuite în baza garanţiei este valabilă perioada de garanţie ră-
masă.

Garanţia nu include despăgubirea de daune indirecte sau directe. 

Garanţia este valabilă exclusiv pentru vânzări către clienţi din Uniunea Europeană.

Garanţia se anulează, dacă produsul nu a fost montat, întreţinut sau curăţat în mod pro-
fesional de către client sau de către terțe părți, dacă a fost deteriorat intenţionat precum şi 
dacă a fost modificat în orice mod în neconformitate cu destinaţia acestuia.

În perioada de garanţie adresaţi-vă la comerciantul dumneavoastră specializat prin prezentarea 
unei dovezi de achiziţie valabile sau contactați-ne la http://www.jbl.de/en/help-desk
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