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1. Voorwoord

Deze handleiding is bedoeld om u correct en uitvoerig 
te informeren over het gebruik van dit filter. 

BEWAAR DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG! 
INDIEN DIT PRODUCT WISSELT VAN EIGENAAR, 

OVERHANDIG DAN OOK DE COMPLETE 
HANDLEIDING!

Lees deze handleiding zorgvuldig, voordat u begint 
met de installatie van dit product. Als u niet zeker bent 
over de inhoud van deze handleiding, of de assemblage 
voorschriften niet volledig begrijpt dan wel iets van het 
product niet begrijpt, neemt u dan contact op met de 
winkel waar u dit product gekocht heeft. 
 
Voor alle producten van Air-Aqua zijn de algemene 
voorwaarden van Air-Aqua BV van toepassing. 

2. Gebreken en aanspraken op 
schadevergoeding, disclaimer

2.1 Gebreken en aanspraken op schadevergoeding
Air-Aqua accepteert alleen aansprakelijkheid voor het 
gebreken vrij zijn van de geleverde goederen, tot het 
punt van overdracht aan de gebruiker. Kleine variaties 
van het model/uiterlijk welke geen of een marginale 
invloed hebben op het beoogde gebruik van het product 
zijn hiervan uitgesloten. 
Garantie betreffende het gebruik en de geschiktheid 
voor een toepassing is alleen onderworpen aan  
schriftelijk opgegeven specificaties van Air-Aqua zoals 
bijv. vermeld in deze handleiding.
Enige andere mondelinge overeenkomsten, in 
bijvoorbeeld voorbereidende gesprekken, reclame, 
etc. in relatie tot het product zijn slechts geldig als 
het toegezegde een integraal onderdeeel is van een 
schriftelijke overeenkomst.

Alleen voorwaarden en specificaties door Air-Aqua 
vermeld zijn geldig. Air-Aqua accepteert geen 
voorwaarden en/of specificaties van derde partijen. De 
specificaties zoals verwoord in deze handleiding zijn 
leidend. 
Als de klant het product wil gebruiken voor andere 
doeleinden dan het beoogde doel, is hij verplicht om 
de geschiktheid van het product voor dat andere doel 
grondig te onderzoeken. De klant draagt hoe dan ook 
volledige verantwoordelijkheid en elke aansprakelijkheid 
vervalt indien het product niet gebruikt wordt voor 
het door ons beoogde doel, tenzij door Air-Aqua 
uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen. 

Bij wijziging aan het product door de gebruiker vervalt 
de garantie alsmede alle aanspraken en rechten. 
 
Iedere gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het 
correct gebruik van zijn filter. De handleiding ontslaat 
de gebruiker niet van de aansprakelijkheid voor een 
veilige toepassing, correcte installatie, bediening en 
onderhoud. 

Door het gebruik van deze handleiding gaat u ermee 
akkoord dat in geen geval de fabrikant aansprakelijk 
wordt gesteld voor persoonlijk letsel of materiële 
schade die mogelijk optreden als gevolg van het 
gebruik van het filter. Dit geldt in het bijzonder voor 
schade die het gevolg zijn van inadequate leidingen of 
verbindingen. 
Schade ontstaan door onvoldoende reinigings- of 
onderhoudsintervallen vallen niet onder de garantie. 

2.2
De garantie voor gebreken is strikt beperkt tot 
aanvullende prestaties om de gebreken op te heffen. 
Dit is naar de keuze van Air-Aqua het opheffen van de 
gebreken of de vervanging van de onderdelen die niet 
voldoen. In het geval van het niet kunnen opheffen van 
de gebreken of niet kunnen leveren van vervangende 
onderdelen heeft de klant het recht om af te zien van 
de koopovereenkomst. 
Expliciet is vermeld dat de garantie zich beperkt tot het 
filter zelf. Air-Aqua accepteert geen aansprakelijkheid 
voor gevolgschade (watervloed, verlies van dieren, etc.) 
wegens het niet functioneren van het filter in welke 
vorm ook, ook indien veroorzaakt door een defect of 
storing van het filter. 

2.3
De klant dient de goederen bij levering onmiddellijk 
grondig te controleren. (Schijnbare/mogelijke) schade 
moet direct schriftelijk worden gemeld. Verborgen 
gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking worden 
gemeld. De klant is verantwoordelijk om binnen 24 uur 
transportschade aan de vervoerder en/of bij Air-Aqua 
BV te melden. Het niet tijdig controleren en rapporteren 
van transportschade kan leiden tot vervallen van de 
garantie. 
 
2.4
Air-Aqua is niet aansprakelijk voor de gevolgen van 
onjuiste toepassing, het gebruik, het onderhoud en/of 
de bediening van het product door de klant, noch voor 
normale slijtage. Dit geldt met name voor de gevolgen 
van thermische, chemische, elektrochemische of 
elektrische invloeden en eveneens voor het niet volgen 
van onze gebruikersgids. Hetzelfde geldt voor schade 
die het gevolg is van veranderingen of aanpassingen 
aan het product welke niet door Air-Aqua BV op 
voorhand zijn goedgekeurd. 

2.5
Schade eenduidig toe te schrijven aan onjuist 
gebruik van het product, is voor verantwoordelijkheid 
en rekening van de gebruiker. In het geval van 
terugzending van het product dient de klant zorg te 
dragen voor goede verpakking en breuk/schadevrije 
zending. De klant is zelf aansprakelijk voor schade 
veroorzaakt door inadequate verpakking.

2.6
Claims tegen Air-Aqua verjaren binnen een jaar na de 
levering van de goederen aan de klant. Hetzelfde geldt 
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3.4 Eenvoudig montage en gebruik
SuperBead filters vereisen geen extra blowers of 
ingewikkelde 6-weg klepbediening om een spoelproces 
uit te voeren. Maar zoals met alle apparatuur, 
functioneert het filter op zijn best als het correct wordt 
gemonteerd en onderhouden. Neem de tijd om deze 
handleiding goed door te nemen voor u aan de slag 
gaat, zodat u het meeste plezier beleeft aan uw nieuwe 
filter systeem.

4. Gebuik van het filter/plaatsing

Indien de plaats van het filter verkeerd gekozen 
wordt kan dit ertoe leiden dat het filter minder goed 
functioneert of dat het in de toekomst lastig is om het 
onderhoud uit te voeren. Het filter kan op enige afstand 
van de vijver geplaatst worden; dan is een grotere 
leidingdiameter gewenst én een iets krachtigere pomp 
om de wrijvingsverliezen in de leiding te compenseren.

4.1 Kies een plaats dicht bij een afvoer voor het 
spoelwater 
Vuil water stroomt tijdens het spoelproces van de 
afvoer van het filter naar het riool. Zorg ervoor dat deze 
aansluiting bij een nabijgelegen afvoermogelijkheid ligt. 
De afvoer moet bij voorkeur onder de uitlaat van het 
filter liggen! Plaats het filter zo nodig hoger of maak 
een opvangbak onder het filter met een dompelpomp 
met vlotterschakelaar welke het afvalwater naar een 
hoger gelegen punt kan wegpompen. 

voor een vordering tot schadevergoeding, ongeacht hun 
juridische oorzaak. 
De verjaringstermijn geldt niet indien sprake is 
van verzwijging van schades, lichamelijk letsel en 
voor andere schade die het gevolg zijn van opzet of 
moedwillige nalatigheid. 
  
2.7 Vervangingsonderdelen
De vervangingsonderdelen zijn beschikbaar voor een 
periode van 5 jaar na levering van het product. Voor 
reserve onderdelen gelden de prijzen zoals vermeld in 
de catalogus.
 
2.8 Voorbehoud van wijzigingen
De fabrikant behoudt zich het recht voor te allen tijde, 
zonder voorafgaande kennisgeving, het product te 
wijzigen. Er kunnen geen claims worden gemaakt als 
bijvoorbeeld het design, de functionaliteit of prestaties 
van het filter onderhevig is aan wijzigingen. De gedane 
specificaties van het filter zijn bepalend en worden 
gegarandeerd. 

3. Algemeen

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe filter.

3.1 Waterkwaliteit
SuperBead filters zijn ideaal voor koi-vijvers, bassins 
voor (sier-)vissen, aquacultuur en zwembaden. Ze 
geven een uitstekende helderheid van het water, 
terwijl op hetzelfde moment de SuperBead werkt als 
een efficiënt biologisch filter welke uitscheidingen van 
de vissen afbreekt. Een juist gekozen grootte van het 
filter kan deze waterkwaliteit zelfstandig realiseren of in 
combinatie met andere filter apparatuur.

3.2 Eenvoudig schoonmaken
Het belangrijkste voordeel van de SuperBead is het 
gemak waarmee het kan worden gereinigd. Dit houdt 
simpelweg het uitschakelen van de pomp in en het 
openen van de klep naar het riool voor het spoelen: 
geen natte handen! 
Afgevangen vuil wordt tijdens het spoelproces 
losgemaakt van de korrels en weggespoeld naar 
het riool. Door het regelmatig uitvoeren van dit 
spoelproces, worden de vervuilingen afkomstig van de 
vissen verwijderd uit het systeem voordat ze volledig 
worden afgebroken. Dit reduceert de belasting op uw 
systeem en verbetert de waterkwaliteit voor de vissen. 
Bij installatie van een optionele spoelautomaat wordt 
het hele spoelproces volledig geautomatiseerd.

3.3 Veelzijdig
De SuperBead is te gebruiken als een op zich zelf 
staand filter, of te gebruiken om een bestaand filter te 
ondersteunen. Montage van de SuperBead kan dichtbij 
de vijver maar ook verder weg van het bassin. Het kan 
boven, naast of onder het waterniveau geïnstalleerd 
worden. De SuperBead is eenvoudig te verbergen 
achter een struik of een omheining, of in een schuur 
of garage. Het filter neemt slechts een deel van de 
ruimte in van andere type filters en arbeidsintensieve 
graafwerkzaamheden ter plaatse zijn niet noodzakelijk.
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SuperSieve
Vijver

Vijverpomp Spoelpomp

Spoelwater naar riool

Installatie onder waterniveau

3

7

U kunt ook een vuilwaterpomp met voldoende 
capaciteit rechtstreeks aansluiten op de afvoer van het 
filter. In deze situatie kan het complete filter onder het 
waterniveau worden geplaatst.

HET IS ERG BELANGRIJK DAT HET FILTER SNEL 
LEEGLOOPT TIJDENS HET SPOELPROCES.
 HET SPOELEN VAN HET FILTER MAG MAX. 

40 SECONDEN DUREN VOOR MODEL SMALL EN 2 
MINUTEN VOOR MODEL LARGE.

INDIEN HET SPOELPROCES LANGER DUURT, 
BEÏNVLOEDT DIT DE WERKING VAN HET FILTER 

OP EEN NEGATIEVE MANIER EN OP LANGE 
TERMIJN KAN DIT LEIDEN TOT VERKLEVING/

PLAKKEN VAN DE KORRELS.

Voor het intensief reinigen van de korrels, moet het 
spoelwater snel afgevoerd worden. Controleer of 
uw riool deze hoeveelheid water aan kan tijdens het 
spoelproces! Bevorder snelle waterafvoer d.m.v. grote 
diameter slang/leiding en zorg dat er een sifonwerking 
kan ontstaan zodat het water a.h.w. uit het filter 
gezogen wordt (zie volgende paragraaf). Doordat 
water het filter snel verlaat, wordt meer/sneller 
lucht aangezogen in het filter zodat de korrels beter 
gereinigd worden.

4.2 De Sifon(hevel-)werking
De hevelafstand (zie schema) is de afstand tussen 
de uitvoer van het filter en de plaats waar de lucht 
aangezogen wordt in het filter. Deze afstand is 
ongeveer 10 cm en is voldoende indien de afvoerleiding 
kort is (max. 2 meter). Echter, door simpelweg het filter 
te verhogen op bijv. een sokkel en het maken van een 
stuk leiding naar beneden, wordt de sifon en daarmee 
de hevelwerking sterk verhoogd en de efficiëntie van 
het spoelproces sterk verbeterd. Wij raden u aan het 
filter waar mogelijk op deze wijze te installeren. 

4.3 Stevige ondergrond
De units zijn zwaar indien gevuld met water en moeten 
voor de veiligheid goed worden ondersteund. Plaats het 
filter op een vlakke ondergrond of betonnen sokkel.

Hevelafstand

Verhoogde 
hevelafstand

Luchtaanzuiging

Spoelproces
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4.4 Toekomstige toegankelijkheid
Houd er rekening mee dat het filter makkelijk 
toegankelijk is voor het spoelen van het filter en 
eventuele onderhoudswerkzaamheden. Zo kan het 
mogelijk zijn dat de interne geperforeerde buis 
verwijderd of schoongemaakt moet worden. Zorg 
ervoor dat u makkelijk bij de aansluitingen kunt boven 
en onder aan het filter. Gebruik (de meegeleverde) 
fittingen/koppelingen zodat het filter eenvoudig te 
demonteren is.

4.5 Buiten of binnen?
De filters zijn geschikt voor gebruik buitenshuis. 
Gesitueerd in een bijgebouw, schuur of garage zijn ze 
niet alleen uit het zicht van de vijver, maar ook beter 
beschermd tegen strenge vorst (zie hoofdstuk 13, 
Winterbedrijf).

4.6 Stromingspatroon normaal bedrijf
Het water wordt via de 3-wegklep en de inlaat met 
de geperforeerde buis gepompt, omhoog door het 
filter. De drijvende korrels vormen een filterbed in het 
bovenste gedeelte van het filter. Het filterbed draagt 
zorg voor zowel de biologische afbraak van afval als het 
mechanisch filteren van vaste deeltjes. Het gefilterde 
water verlaat via de uitlaat aan de bovenkant en de 
terugslagklep het filter en gaat retour naar de vijver.

4.7 De werking
Bead filters zijn in ontwikkeling sinds 1970. Het 
opvallende ontwerp met de hals en het spoelproces 
met luchtbellen zijn de sleutel tot de effectieve en 
doeltreffende filtratie. 

Door dit typische spoelproces met luchtbellen, waarbij 
de korrels tuimelen door de hals van het filter, wordt 
het vuil verwijderd maar blijft de kwetsbare biologische 
film op de korrels intact. Alternatieve wijzen van 
reinigen van de korrels (b.v. met propellers, blowers of 
hogedruk) brengt het risico mee van het (gedeeltelijk) 
verwijderen van de biologische film, met als gevolg een 
verslechtering van de waterkwaliteit. SuperBead filters 
vermijden dit risico. 

Indien een automatische spoelklep wordt gemonteerd 
ontstaat een verdere vereenvoudiging van het 
spoelproces door het automatisch openen van de 
uitlaatklep en het tegelijkertijd stoppen van de 
systeempomp en -eventueel- inschakelen van de 
spoelpomp. De timer van de automatische klep zorgt 
voor de gewenste spoelfrequentie.

5. Montage van het SuperBead filter

CONTROLEER OF U ALLE RELEVANTE 
ONDERDELEN BIJ DE HAND HEEFT 

LEES DIT HOOFDSTUK AANDACHTIG VOORDAT U 
HET FILTER POSITIONEERT 

LIJM NIET GELIJK DE ONDERDELEN VAST

4

Water in

Water uit

Normaal bedrijf
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Spoelproces
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5.1 Aansluitmateriaal voor het Superbead Filter

Model Small
Standaard inlaat 90 mm en uitlaat 63 mm

Model Large
Standaard in- en uitlaat 90 mm

Voorgemonteerd
Nr. 1: Geperforeerde buis 110 mm 
Nr. 3: Geperforeerde buis 110 mm

Nr. 1: Onderste aansluiting - ingang / riool
- Flexibele verloopkoppeling 90x125 mm (3”x5”)
- Flexibele koppeling 90mm (3”)
- 3-weg kraan (zwart)
- 15 cm pvc buis, 90 mm, doorzichtig (riool)
- Verloop pvc, 90 x 3” mm (pompzijde)

Nr. 2: Luchtinlaat
- Terugslagklep 1” 
- 4 cm pvc buis 1”
- Bocht pvc 1”
- Luchtinlaat pvc met korf

Nr. 3: Bovenste aansluiting - retour vijver
-  Flexibele verloopkoppeling 90x125 mm (3”x5”)
- Model Small: Verloop PVC 90x63 mm
- Model Small: 8 cm pvc buis, 63 mm
- Model Large: 8 cm pvc buis, 90 mm
-  Model Small: 
 Terugslagklep 63 mm, 3-delig
 Model Large:
 Terugslagklep 90 mm, 3-delig
 

Extra:
- Slangenklem schroevendraaier 8mm

Filter material
-  Model Small: Beads, 1 1/3 zak (totaal 33 kg)
-  Model Large: Beads, 3 zakken (totaal 75 kg)

U heeft ook nog een cleaner en lijm voor PVC-leiding 
nodig.

5.2 Vullen met Beads

-  Vul het filter met de korrels op de plaats waar 
het filter wordt geïnstalleerd, omdat het filter 
gevuld met korrels meer dan 50 kg (Small) / 
100 kg (Large) weegt.  
Om nieuwe systemen sneller in te laten lopen 
kunt u de korrels behandelen (zie ook hoofstuk 
10 ‘Inlopen van de SuperBead’). Gebruik niet 
meer korrels dan meegeleverd met het filter. Het 
filter is op deze hoeveelheid ontworpen en het 
spoelproces wordt anders negatief beïnvloed. Het 
kan nuttig zijn om een trechter te gebruiken bij 
het vullen van het filter. Gebruik alleen originele 
SuperBead filter korrels om verstopping van 

7
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de inlaatkorfen te voorkomen. Bij gebruik van 
ongeschikte media kan de garantie vervallen.

-  Draai de luchtinlaat handvast (PVC met korf) in 
het 1½” schroefdraad van het filter (gat 2)

 Let op dat de O-ring ook gemonteerd is. Lijm de 
andere onderdelen van de luchtinlaat nog niet 
vast.

- Demonteer de bovenste (lichtgele) geperforeerde 
110mm buis.

-  Leg het filter plat en vul via de bovenste opening 
het filter met de meegeleverde korrels.

- Plaats vervolgens het filter rechtop.
- Monteer de geperforeerde buis weer in de 

behuizing.

-  Lijm nu de andere delen van de luchtinlaat tot 
één geheel: de bocht aan het korte 1” PVC-
leiding en deze vervolgens aan de terugslagklep 
(ook 1”). 

 Let op dat de pijl (FLOW) van de 
terugslagklep naar beneden wijst. De 
terugslagklep mag ook in horizontale positie 
gedraaid worden met de scharnierkant aan 
de bovenzijde (!).

5.3 Onderzijde ingang pomp/riool (Nr. 1)

-  Monteer de 125 mm (5”) kant van de flexibele 
verloopkoppeling op de geperforeerde buis. Zorg 
dat de flexibele koppeling goed over de schroef 
waarmee de geperforeerde buis is gefixeerd 
valt. Dit gaat vrij strak. Draai indien nodig de 
slangenklem zo ver mogelijk los.

-  Aan de 90mm (3”) kant van deze koppeling wordt 
de 3-weg kraan gemonteerd.

-  Verbind nu de flexibele koppeling van 90mm (3”) 
op de andere kant van de 3-weg kraan.

- Sluit de 90mm doorzichtige buis aan op de andere 
kant van de flexibele koppeling. 

-  Vanaf hier kunt u verder aansluiten naar het riool 
of pomp (put) met 90 mm buis.

-  Lijm het grijze pvc verloop 90 mm x 3” aan de 3” 
kant van de 3 weg kraan.

-  Vanaf hier kunt u verder aansluiten naar de pomp. 
Let op het gebruik van de juiste diameter buis: 

• 63mm: max 15 m3/uur
• 75mm: max 20 m3/uur
• 90mm: max 30 m3/uur
• 110mm: max 40 m3/uur

De inlaat en vuilwaterafvoer mogen ook andersom 
aangesloten worden.

8
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5.4 Bovenkant uitlaat (Nr. 3)

- Monteer de 125 mm (5”) kant van de flexibele 
verloopkoppeling op de geperforeerde buis. Zorg 
dat de flexibele koppeling goed over de schroef 
waarmee de geperforeerde buis is gefixeerd 
valt. Dit gaat vrij strak. Draai indien nodig de 
slangenklem zo ver mogelijk los.

- Model Small:
 Lijm de 8 cm 63 mm buis in de terugslagklep. Lijm 

de verloopring 63x90mm aan de andere uiteinde 
van de 63mm buis.

 
 Model Large:
 Lijm de 8 cm 90 mm buis in de terugslagklep. 

- Druk nu dit geheel in de 90mm (3”) kant van de 
flexibele verloopkoppeling.

 Let op dat de pijl (FLOW) van de 
terugslagklep van het filter af wijst en dat 
de klep horizontaal gemonteerd is met de 
scharnierkant aan de bovenzijde. De klep is 
voorzien van koppelingen.

- Model Small: Vanaf hier kunt u zelf verder 
aansluiten met bij voorkeur 63mm leiding of 
groter. 

 Model Large: Vanaf hier kunt u zelf verder 
aansluiten met bij voorkeur 90mm leiding.

Let op het gebruik van de juiste diameter buis:
• 50mm: max 8 m3/uur
• 63mm: max 15 m3/uur
• 75mm: max 20 m3/uur
• 90mm: max 30 m3/uur
• 110mm: max 40 m3/uur

5.5 Verlenging van de vuilwaterafvoer
De vuilwater afvoer dient minimaal 63 mm te zijn 
maar wij raden aan deze met 90mm aan te sluiten. 
Leidinglengte moet worden beperkt tot een maximum 
van 3 meter. De uitlaat van de leiding bij voorkeur ten 
minste 10 cm onder de uitlaat van het filter zodat er 
een hevelwerking ontstaat (zie 4.2). De snelle afvoer 
van het water zorgt voor een krachtige spoeling van de 
korrels. 

Als de doorstroming van de afvoer beperkt is en het 
filter zich niet snel genoeg leegt, worden de korrels niet  
goed genoeg schoongemaakt. Dit kan op de langere 
termijn plakken van de korrels veroorzaken. 

Vermijd te veel bochten en welvingen in de leidingen. 
Deze kunnen leiden tot een zogenoemd luchtslot zodat 
het filter erg langzaam leeg loopt.  
Het laatste deel van de afvoer, of deze nu horizontaal 
of verticaal is, kan worden uitgerust met een kleine 
verjonging. Deze verjonging zorgt ervoor dat indien 
het water wordt afgevoerd, de gehele afvoer zich vult 
met water. Hierdoor ontstaat een hevelwerking zodat 
het water sneller het filter verlaat en resulteert in een 
betere spoeling.

 
Vergeet niet: Snelle afvoer (40 seconden voor model 
Small en 2 minuten voor model Large) van water uit 
het filter is essentieel voor een efficiënt spoelproces.
 
Het filter moet idealiter dicht bij uw riolering/afvoer van 
het afvalwater geplaatst worden. Als dit niet mogelijk is 
en evenmin de plaatsing van het filter zoals beschreven  
in 4.1/4.2  geen optie is, raden wij het gebruik van 
een goedkope spoelpomp aan. Deze spoelpomp wordt 
verbonden met de vuilwateruitlaat van de SuperBead. 
Bij een spoelcyclus van de SuperBead, wordt deze 
spoelpomp aangezet zodat deze het filter leegzuigt en 
het water naar het riool pompt. Gebruik een pomp met 
voldoende netto pompcapaciteit (20-30m3/uur). Zo is 
een afvoer mogelijk welke verder weg of boven de vuil-
waterafvoer van het filter ligt (zie afbeelding bij 4.1).

SUPERBEAD SMALL:
HET SPOELEN MAG MAX. 40 SECONDEN DUREN

SUPERBEAD LARGE:
HET SPOELEN MAG MAX. 2 MINUTEN DUREN

LANGER SPOELEN LEIDT TOT VERMINDERDE 
WERKING VAN HET FILTER.

OP LANGERE TERMIJN KAN DIT LEIDEN TOT HET 
KLONTEREN VAN DE KORRELS
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5.6 Montagetips

INSTALLEER NOOIT APPARATUUR ACHTER DE 
SUPERBEAD WAARDOOR DE DRUK OP HET FILTER 

KAN OPLOPEN

De tegendruk na de SuperBead moet zo laag 
mogelijk zijn: max. 3 meter/0.3 bar (!). Hoge 
tegendruk wordt eenvoudig gecreëerd bij hoge 
debieten in combinatie met lange leidingen en te kleine 
leidingdiameters en/of drukverhogende apparatuur 
zoals warmtewisselaars en/of UV-eenheden. De 
bovenste of onderste flexibele koppeling (5"x3" - 
125x90mm) kan ondanks de slangenklemmen, van het 
filter geduwd worden wanneer de tegendruk na het 
filter te hoog is. Als dit gebeurt, moet u een schroef/
bout monteren door de flexibele koppeling in de 
behuizing/geperforeerde buis om deze te borgen. 

Tips om drukverlies in leidingen en tegendruk op de 
SuperBead te beperken: 

- gebruik grotere diameter buis/slang waar 
mogelijk 

- alle aansluitingen op leidingen (inclusief UV‘s) 
moeten een zo groot mogelijke diameter hebben 

- vermijd fittingen met interne restricties 
- vermijd het gebruik van kleppen achter het 

SuperBead filter 
- overweeg getrokken bochten i.p.v. knieën en 

beperk het aantal bochten tot een minimum
- bij gebruik van flexibele slang alleen zware 

kwaliteit gebruiken, goed bestand tegen druk, 
ondoorzichtig en met gladde binnenwand.

Om spanning op de in- en uitlaat van het filter te 
voorkomen:

- ondersteun het leidingwerk met buisklemmen 
etc. Gevuld met water zijn de leidingen erg 
zwaar!

- vermijd dat het gewicht van de pomp of UV 
lampen gedragen wordt door de leidingen/
het filter. Schade aan het filter door foutieve 
montage valt niet onder de garantie.

Bedenk dat het verstandig is alle onderdelen niet direct 
vast te lijmen voordat u getest heeft of alles goed is 
aangesloten.

6. Kiezen van de juiste pomp(capaciteit)

Pompcapaciteit van een pomp is de combinatie van de 
hoeveelheid water en de druk waarbij deze hoeveelheid 
geleverd kan worden. De maximale pompcapaciteiten 
voor de SuperBead staan vermeld in de tabel van 
paragraaf 6.3. Het filter is ook geschikt voor lagere 
capaciteiten bij gebruik op kleinere systemen. Ook 
indien tijdens de wintermaanden de pompcapaciteit 
verlaagd wordt, is dit voor het filter geen probleem. 
Voor het beste resultaat van het filter adviseren wij 
minimaal 30% van de maximale filtercapaciteit aan te 
houden. Deze hoeveelheid is nodig om de biologie in 

het filter te voorzien van het benodigde zuurstofrijke 
water voor efficiënte filtratie.

6.1 Minimum opvoerhoogte
Er is een drukverlies over het filterbed, in het bijzonder 
als het tijd is voor een spoelproces van het filter. 
Hoewel pompen met een relatief lage opvoerhoogte (2 
meter) krachtig genoeg zijn om het filter volledig te 
vullen indien de pomp wordt ingeschakeld, is er een 
risico dat dergelijke pompen onderdruk veroorzaken, 
wat leidt tot slechte prestaties van het filter. Om dit te 
voorkomen adviseren wij pompen met een minimale 
opvoerhoogte van 2,5 meter of tenminste 2 meter 
meer dan de werkhoogte die de pomp tijdens bedrijf 
ondervindt. De werkhoogte is de verticale afstand 
tussen het waterniveau van waaruit de pomp het water 
aanzuigt en het hoogste punt van het leidingwerk welke 
terugkeert naar de vijver. 
Debieten moeten worden berekend op basis van de 
totale tegendruk in het systeem en niet hetgeen soms 
wordt vermeld door sommige fabrikanten, die het type 
pomp aanduiden met de hoeveelheid water zonder 
enige tegendruk. Bij twijfel, raadpleeg uw dealer.

6.2 Maximum druk
De behuizing van het filter mag niet aan een druk 
boven 0.7 bar (7 meter opvoerhoogte) blootgesteld 
worden. Gebruik nooit een hogedruk pomp 
(bijvoorbeeld een krachtige zwembad pomp) omdat 
deze de toegestane druk ver kunnen overschrijden. 
Dergelijke pompen kunnen ook hoge drukstoten geven 
bij het opstarten. Om deze reden moet voor alle 
pompen met een opvoerhoogte van meer dan 7 meter  
een bypass voor de inlaat van het filter gemonteerd 
worden, met een passende drukregulerende 
terugslagklep (min. 50mm diameter). Zo wordt te hoge 
druk op het filter voorkomen.

N.B. INDIEN IN DERGELIJKE SITUATIES 
GEEN BYPASS GEBRUIKT WORDT VERVALT DE 

GARANTIE OP HET FILTER!

Het gebruik van een manometer is ook zeer nuttig in 
dergelijke situaties. Ook met een bypass, mogen geen 
pompen gebruikt worden met een opvoerhoogte boven 
12 meter! Veel zwembadpompen zijn overigens ook niet 
geschikt bij lage druk/opvoerhoogte te draaien. Gebruik 
daarom alleen pompen die in het bereik vallen van het 
SuperBead filter. 

6.3 Welke pomp
In de onderstaande tabel zijn de maximale debieten 
en de aanbevolen vijverinhoud vermeld waarbij de 
inhoud van het bassin elke 2 uur rondgepompt wordt. 
Bij zwaar bezette commerciële systemen is de vereiste 
omloopsnelheid vaak hoger (één of meer malen per 
uur). Ook de maximum grootte van het bassin dient 
dan overeenkomstig kleiner gekozen te worden. 
Uw dealer kan adviseren een geschikte pomp te kiezen. 
Een kleine pomp kan ongeschikt zijn indien lange 
leidingen en hogere opvoerhoogtes overbrugt moeten 
worden. Bij twijfel is het beter voor een iets grotere 
pomp te kiezen, in plaats van een kleine pomp zonder 
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reservecapaciteit. Pompen welke boven waterniveau 
opgesteld staan dienen zelfaanzuigend te zijn of 
dusdanig opgesteld te worden dat ze niet kunnen 
drooglopen.

Model

Max. voer 
per dag(Max. 
Koi belasting 
@ 1% voer 

ratio)

Max. 
aanbev. 
debiet
(m3/
uur)

Max. 
Vijver 

Volume 
(m3)

Aanbev. 
pompgrootte

Small 400 gram 14 25

max. 
opvoerh.: 2.5-

6 meter &
10-17m3/hr @ 

0 opvoerh.

Large 1000 gram 35 60

max. 
opvoerh.: 4-7 

meter &
15-40 m3/uur 
@ 0 opvoerh.

6.4 Voorfiltratie
SuperBead filters bevatten interne spleetbuizen met 
sleuven van ca. 1.5 mm bedoeld om de korrels in de 
behuizing te houden. Het voorkomen van interne ver-
stopping van deze spleetbuis (met name de onderste) 
wordt verminderd als vaste stoffen van meer dan 1,5-2 
mm worden verwijderd voordat het water naar het filter 
gepompt wordt. Dit reduceert het onderhoud van de 
onderste spleetbuis. Daarom is het zeer belangrijk om 
een   geschikte zeef voor de SuperBead te monteren 
(zoals zeefbocht of trommelfilter), zie ook bijlage II. 

7. De juiste grootte van het UV-apparaat

UV apparaten worden sterk aanbevolen om zeer fijne 
groene alg (welke niet mechanisch gefilterd kunnen 
worden) en bacteriën af te doden (die een melkachtige 
kleur aan het water kunnen geven). Het gebruik van UV 
is beschreven in Bijlage I.

8. Belangrijke punten

8.1 Onderdruk
Indien de uitlaat naar de vijver onder de luchtinlaat 
van het filter uitkomt, bestaat er een kans dat er een 
hevelwerking optreedt waardoor tijdens normaal bedrijf 
lucht bij dit kleine terugslagklepje in het filter gezogen 
wordt. Deze bellen kunnen het filterbed enigszins  
verstoren waardoor geen optimale helderheid ontstaat. 
Ook zal bij de luchtinlaat wat water druppelen. 

Dit komt met name voor: 
- bij nieuwe of zeer schone filters 
- bij het gebruik van relatief zwakke pompen 
- filters met weinig weerstand achter de 

SuperBead bij gebruik van grote leidingdiameter 
(dus bij goede (!) montage)  

- filters waar het debiet van de pomp is gesmoord, 
dus met relatief weinig flow

- filters die verhoogd staan opgesteld t.o.v. het 
vijverwaterniveau. 

U kunt bij een druppelende luchtinlaat zien of 
onderdruk de oorzaak is door het tijdelijk plaatsen van 

uw hand op de retour naar de vijver. Als het druppelen 
binnen enkele seconden stopt, dan is onderdruk zeer 
waarschijnlijk de oorzaak.

Een verhoogde uitlaat (zoals bij een beekloop, 
waterval) vermindert het risico van hevelwerking. 
Idealiter is de uitlaat ietwat boven het waterniveau 
zodat er geen hevelwerking t.o.v. de luchtinlaat 
ontstaat. Tegelijk helpt het met de beluchting van het 
water welke retour gaat naar de vijver.

8.2 Beluchting van retourwater naar de vijver
Het water moet ergens belucht worden omdat zowel 
de vissen als ook de bacteriën in de SuperBead grote 
hoeveelheden zuurstof verbruiken, vooral bij warm 
weer. Overweeg een zeefbocht voor het filter of een 
terugvoer welke beluchting bevordert zoals een 
beekloop of waterval.

Ook venturi's zijn een optie maar veel types creëren 
veel tegendruk hetgeen ongewenst is voor het 
SuperBead filter (zie 5.6).

8.3 Terugslagkleppen/voetklep
Indien pompen boven waterniveau staan kunnen 
fabrikanten aanraden om een terugslagklep in de 
aanzuigleiding van de pomp te monteren. Zo verliest 
de pomp niet zijn (zelf-)aanzuigende werking als deze 
afgezet wordt.
Indien de pomp geïnstalleerd staat onder het 
waterniveau van het bassin waaruit hij zuigt, is de 
pomp altijd positief gevoed en treedt dit effect niet op. 
Derhalve heeft zo‘n opstelling altijd de voorkeur.

8.4 SuperBead installeren zonder voorfilter
Het verdient altijd aanbeveling om het water, 
voordat het de SuperBead in gaat, van het grove 
vuil te ontdoen met behulp van een zeefinrichting of 
trommelfilter. Aan de ene kant wordt het filter minder 
belast en kan de spoelfrequentie lager zijn. Nog 
belangrijker is het schoonhouden van de inlaatkorf 
van het SuperBead zelf. De inlaatkorf heeft spleetjes 
van ca. 1.5 mm die ervoor zorgt dat de korrels in de 
behuizing blijven. 
Na iedere spoeling wordt de inlaatkorf ook deels weer 
gereinigd en hoewel de inlaatkorf bewust groot is 
gekozen kunnen vooral bladeren en algen de korf op 
termijn toch verstoppen.

Voor gebruik van het filter op een binnenbassin is een 
voorfilter niet noodzakelijk, maar wel aan te bevelen.

Is het door omstandigheden niet mogelijk om een 
voorfilter te plaatsen bij een buitenvijver, dan kan het 
SuperBead alleen onder de volgende voorwaarden 
ingezet worden:

- model Small, maximum voor vijvers tot 7m3
- model Large, maximum voor vijvers tot 15m3
- geen bomen in directe omgeving van de vijver

Het filter heeft een verhoogde kans op het verstoppen 
van de inlaatkorf. Ook vervuilt het filter inwendig 
sterker. Mogelijk dient de spoelfrequentie verhoogd te 
worden. 
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Daarnaast dient u rekening te houden met een 
verhoogde frequentie van het reinigen van de 
inlaatkorf. Vooral indien de pompcapaciteit, ook na het 
spoelen, duidelijk minder is dan de gemeten capaciteit 
bij installatie van het filter, is dit een indicatie dat óf de 
spoelfrequentie te laag óf de inlaatkorf van het filter 
verstopt is.  

9 Eerste opstart van het filter

Start de pomp, schakel de UV in dit stadium nog niet 
in. De 3-wegklep moet in de juiste stand staan zodat 
het filter zich vult. Als het filter zich vult, zijn de korrels 
te horen tegen de behuizing van het filter. Dit geluid 
verdwijnt zodra het filter gevuld is. De korrels en/of 
leidingen kunnen enigszins stoffig zijn. Het is daarom 
aan te bevelen de eerste liters water rechtstreeks naar 
het riool af te voeren. 

Het verdient aanbeveling om het debiet te meten van 
het water dat naar de vijver terug stroomt. Dit kan door 
een emmer met bekende inhoud te nemen en de tijd 
te meten die nodig is om te vullen. Zo kan eenvoudig 
het debiet berekend worden. Dit debiet is een goede 
referentie voor de toekomst. Indien u een lager debiet 
wenst, dient u de flow te reguleren met b.v. een 
schuifkraan direct na de pomp en voor het filter. Als u 
dit na het filter doet, verhoogt dit de tegendruk op het 
filter. 

Als een drukmeter is gemonteerd, noteer dan, 
bijvoorbeeld in deze handleiding, deze druk. 

Controleer op lekkage. Als er geen lekken zijn en water 
stroomt gelijkmatig uit het filter, werkt het SuperBead 
filter goed.

Nu is het een goed moment voor het uitvoeren van een 
proefspoelproces. 

1  Tijdens een spoelproces is het niet nodig om 
je handen nat of vuil te maken. Zet de pomp 
uit en zet de hendel van de 3-weg klep in de 
tegenovergestelde richting. De terugslagklep aan 
de uitlaat (bovenaan) sluit en het water verlaat 
het filter via de afvoer naar het riool.  

2  Neem de tijd op met een stopwatch bij het begin 
van het spoelproces. Luister met het oor tegen 
het filter naar het typische spoelgeluid van het 
filter, zodat u weet hoe een normaal spoelproces 
klinkt. Lucht wordt in het filter aangezogen via 
de luchtinlaat (kleine terugslagklep). De korrels 
worden gewassen door de aangezogen lucht. 
Laat het filter volledig leeg lopen. Bij deze 
eerste spoeling is het water even schoon als het 
vijverwater zelf.

3  Zodra de stroom uit de afvoer daalt tot een 
stroompje, stop dan de stowatch en noteer de 
spoeltijd in de ruimte op de laatste pagina van 
deze handleiding.

  
HET FILTER MOET BINNEN 40 SECONDEN (SMALL) 

OF 2 MINUTEN (LARGE) GELEEGD ZIJN 

 Deze spoeltijd die nodig is om het filter te legen 
is representatief voor de installatie en dient 
als een ijkpunt voor het vergelijken van dit 
spoelproces in de toekomst.

 Laat altijd het filter volledig en goed leeglopen. 
 
4 Zet de 3-weg klep weer terug in de normale 

stand en start de pomp. Noteer de tijd die het 
kost om het filter volledig met water te vullen en 
noteer ook deze tijd op de laatste pagina. Deze 
tijd dient ook als ijkpunt voor de toekomst en is 
indicatief voor evt. verstoppingen in het systeem 
(aanzuigleiding pomp/pomp zelf/zeven/inlaat 
filter, etc.).  

Uw filter is nu getest en werkt goed. De korrels drijven 
boven in het filter als een bed en filteren de vuildeeltjes 
eruit. Filtratie van zeer kleine deeltjes alsmede de 
biologische afbraak van verontreinigingen begint pas 
nadat het filter gerijpt/ingelopen is.

10. Inlopen van het filter

Afgezien van het spoelproces, dient het filter 24 uur 
per dag te draaien ten behoeve van de biologische 
organismen die aangroeien op het filtermedium (de 
korrels); net als de vissen hebben ze zuurstofrijk water  
nodig. 

Hoewel de mechanische filtratie meteen begint, kan 
het tot drie maanden duren voor het filter volledig 
biologisch gerijpt is met nitrificerende bacteriën, 
vooral in nieuwe vijvers en bij koud weer. In deze fase 
is geduld nodig. Als er geen vissen in de vijver zijn, 
kunnen toevoegingen met ammonium en nitrieten 
gebruikt worden (commerciële filterstarters) die visafval 
imiteren en helpen met de rijping van het filter.
Er zijn nog een aantal stappen die u kunt nemen om 
het rijpingsproces verder te stimuleren:

1 Overweeg het behandelen van de korrels. De 
korrels hebben een glad oppervlak waardoor het 
enige tijd duurt voordat bacteriën zich hechten/
aangroeien. Indien de korrels geweekt worden in 
een sterke oplossing van kaliumpermanganaat 
(1 gram per 10 liter voor tien minuten) wordt 
het plastic oppervlak ruwer gemaakt die de 
aanhechting van bacteriën kan bevorderen. 
Spoel na zo‘n behandeling de korrels in zoet 
water alvorens het filter ermee te vullen.

2 Breng niet gelijk grote hoeveelheden vis in de 
vijver. Begin met meer ongevoelige vis van 
lagere kwaliteit/waarde totdat het systeem goed 
draait.

3 Voer de vis minder dan normaal in de eerste 1-2 
maanden.

4 Voeg, na de eerste paar dagen van 
ingebruikname, filterbacteriën toe. Als alternatief 
kunnen ook filterbacteriën uit een bestaande 
(gezonde (!)) filter of vijver genomen worden. 
Voeg dergelijke additieven toe voor de inlaat van 
de pomp.
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5 Vermijd het gebruik van medicijnen of 
andere (sterke) oxidatieve producten tijdens 
de rijpingsperiode van het filter. Sommige 
behandelingen kunnen de biologie van het 
filter ernstig aantasten en veel medicaties 
verminderen de filteractiviteit tijdelijk, zeker 
indien het filter nog niet volledig gerijpt is. 
Bij twijfel vraag een specialist voordat u 
waterbehandelingen gebruikt. 

6 Vermijd het gebruik van UV-lampen gedurende 
de eerste maand. Het water kan tijdelijk groen 
worden maar dit is zelden schadelijk.

Het rijpingsproces is goed te volgen door het gebruik 
van standaard tests voor waterwaarden (speciale 
testkits zijn hiervoor in de handel). De meest nuttige 
watertests in dit stadium zijn de pH, nitriet (NO2), 
ammoniak/ammonium (NH3 / NH4) en nitraat (NO3). 

De pH moet betrekkelijk stabiel zijn en behoeft slechts 
af en toe gecontroleerd te worden in dit stadium. 
Typisch aanvaardbare pH-waarden voor de vijver 
variëren van 6,5-9,0, waarbij de waarden zich bij 
voorkeur tussen 7.0 en 8.5 bevinden.

10.1 Opbouwen nitrificatie
Het belangrijkste oplosbare afvalproduct van vissen is 
ammoniak en ammoniumzouten en dit wordt ook als 
eerste opgebouwd in het water. Bacteriën die organisch 
afval en voedselresten afbreken dragen ook bij aan 
hogere waarden van ammoniak in het water. Binnen 
een week of twee (of enkele dagen bij warm weer), 
bouwen specifieke bacteriën op (die zich voeden met 
ammoniak) aan de oppervlakte van de korrels in het 
filter. Ze zetten het ammoniak om in nitrieten. Als de 
nitrietwaarden meer detecteerbaar worden in het water, 
gaan de ammoniakwaarden meestal naar beneden. 
Nu ontwikkelen zich andere bacteriën welke zich voeden 
met de nitriet en de nitriet omzetten naar nitraat. 
Het hele proces dat leidt tot de afbraak van deze 
stikstof bevattende producten staat bekend als de 
nitrificatie en de schommelingen in deze afvalstoffen 
tijdens de rijping van een filter volgt meestal het 
patroon geïllustreerd in de bijgevoegde grafiek.
Ammoniak (NH3/NH4) en nitriet (NO2) zijn beide 
belastend voor de vis en zodra deze stoffen aanwezig 
zijn in het water moet het toevoegen van extra vis 
vermeden worden. Zodra het filter voldoende is gerijpt 
zijn deze twee afvalproducten teruggebracht tot onder 
detecteerbare niveaus. Alleen het vrijwel onschadelijke 
nitraat (NO3) kan detecteerbaar zijn. Echter, een 
plotselinge toename in belasting van het water (met 
vis of voer) kan het filter overbelasten wat resulteert in 
ammoniak en nitrietconcentraties in het water, totdat 
voldoende extra bacteriën zijn aangegroeid die deze 
verhoogde belasting kunnen afbreken. 

11. Wanneer een spoelproces uitvoeren?

Tijdens de rijpingsperiode, wanneer nieuwe vijvers  
relatief vrij zijn van afval, duurt het enige tijd voordat 
het filter vuil wordt. Er ontstaat langzaam een dun, 
kwetsbaar laagje op de korrels die de groeiende 
filterbacteriën ondersteunt. Om verstoring van deze 

aangroei van bacteriën te voorkomen in dit cruciale 
vroege stadium, dient spoeling van het filter gedurende 
de eerste 2-4 weken vermeden te worden. 

Indien de flow af begint te nemen is dit een teken dat 
het filter gespoeld moet worden. Indien een manometer 
geïnstalleerd is en de waarde circa 0,1 bar boven 
het schone niveau is, dient ook het filter gespoeld te 
worden.

11.1 Controleren van het spoelproces
1 Zet de pomp uit. Zet de hendel van de 3-weg 

klep in de tegenovergestelde richting. De 
terugslagklep aan de bovenkant sluit zich. 

2 Als het water naar het riool gaat wordt 
lucht aangezogen in het filter door de kleine 
terugslagklep aan de zijkant van het filter. 
Luister naar het typische geluid van als het filter 
leeg loopt. Bekijk ook het afvalwater. Het meeste 
vuil verlaat met het laatste water het filter. Voor 
het beste resultaat het filter volledig leeg laten 
lopen. 

3 Op het moment dat de het water nog uit de 
uitlaat druppelt, draai de hendel van de 3-weg 
klep weer terug en start de pomp. 

4 Het is normaal dat het eerste water dat uit het 
filter komt na een spoeling enigszins troebel is. 
Dit is niet schadelijk en het filter verwijdert deze 
deeltjes zelf erg snel weer zodat de helderheid 
van de vijver behouden blijft. Indien het filter 
erg vervuild is en na de spoeling heel veel 
vuil in de vijver komt, is dit een indicatie dat 
de spoelfrequentie van het filter te laag is. Bij 
een sterk vervuild filter gedurende een week 
dagelijks 2 tot 3 spoelingen uitvoeren.  

Zodra het filter is gerijpt dient periodiek een 
spoelproces uitgevoerd te worden. Bij een goed 
ingelopen filter zijn meerdere spoelprocessen achter 
elkaar uit te voeren zonder verstoring van de biofilm. 
Proefondervindelijk is aangetoond dat na het -rustige- 
spoelproces de efficiëntie van de nitrificatie zelfs 
verbetert. Dus bij twijfel ... spoelen.
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11.2 Minimum aanbevolen spoelingen

Model
Minimum spoelfrequentie Spoelwater-

verlies (liter)
(circa)

Winter
< 10°C

Voorjaar 
en Herfst Zomer

Small
1 á 2x 

per 
week

3 á 4x per 
week elke dag 150

Large
1 á 2x 

per 
week

3 á 4x per 
week elke dag 400

Regelmatig spoelen verwijdert vaste deeltjes uit het 
water voordat ze afgebroken worden en het water 
vervuilen. Daardoor worden ook veel voedingsstoffen 
verwijderd zodat ook minder algengroei optreedt. 
Het proces houdt het filter op maximale biologische 
efficiëntie en minimaliseert de noodzaak voor andere 
onderhoudswerkzaamheden. Regelmatig spoelen is 
essentieel in situaties met zware belasting. Indien een 
automatische spoelklep is geïnstalleerd kan indien 
nodig elke paar uur gespoeld worden. Te vaak spoelen 
bij een ingelopen filter is eenvoudigweg niet mogelijk.

Het wassen met luchtbellen en de hals in het 
filterontwerp zijn de kenmerken die het SuperBead 
filter zo efficiënt maken. Ze helpen de korrels schoon 
te houden terwijl de dunne biofilm behouden blijft op 
de oppervlakte van de korrels. Anders dan bij statische 
kamerfilters waar het filteroppervlak bedekt kan worden 
door een zeer dikke biofilm, verzekert het spoelproces 
met luchtbellen ervoor dat er altijd een maximum aan 
oppervlakte voorhanden is voor een biologische filtratie.

11.2 Automatisering van het spoelproces
Handbediend spoelen door de pomp uit te schakelen 
en de 3-weg klep te bedienen is al erg eenvoudig 
maar maakt geen gebruik van de mogelijkheid het 
spoelproces compleet te automatiseren. 

Het filter is eenvoudig volautomatisch te maken door 
een actuator op de 3-weg klep te monteren en middels 
een tijdklok de spoelfrequentie in te stellen. Vraag uw 
leverancier naar de mogelijkheden.

12 Lange termijn onderhoud

12.1 Controle
Het is erg belangrijk om periodiek het spoelproces te 
controleren:

- luister naar de korrels tijdens het spoelen van 
het filter

- controleer de tijd die het spoelproces nodig heeft
- cotroleer het goed functioneren van de  

(terugslag-)kleppen.

Probeer eens per week een spoelproces te controleren. 
Mogelijke problemen worden zo eerder ontdekt voordat 
ze serieuzere problemen veroorzaken. 

12.2 Aanvullend maandelijks onderhoud
Elke maand dient een aantal extra spoelingen gedaan 
te worden - 3 tot 5 keer op rij. Dit verwijdert het meer 
hardnekkige vuil welke zich verzamelt in het filter 
en het verkleint het risico van het klonteren van de 
korrels. 
Bij zeer zwaar belaste aquacultuur systemen of bij het 
gebruik van voer met veel vet en eiwit is het aan te 
bevelen deze procedure elke 2 weken uit te voeren.

12.3 Terugslagkleppen
De bovenste terugslagklep en de lucht inlaatklep 
hebben nauwelijks onderhoud nodig. Heel af en toe 
kan het nodig zijn de zitting en/of rubber van de klep 
schoon te maken. Indien de terugslagklep van de 
luchtinlaat druppelt, kijk dan bij 'Probleemoplossing' en 
het gedeelte over onderdruk (8.1).

12.4 Korven voor de pomp
Let er op dat een eventuele korf/zeef welke voor de 
pomp staat van tijd tot tijd gereinigd moet worden.
Indien deze verstopt raakt met vuil en draadalg, vult 
en/of spoelt het filter niet goed. De doorstroom van het 
systeem wordt beperkt en de luchtinlaatklep kan gaan 
druppelen.
 
12.5 De interne geperforeerde buizen boven en 
onder
Na verloop van tijd kan de onderste geperforeerde buis 
(hoogst zelden de bovenste) verstoppen met moeilijk 
verwijderbaar vuil, stukken alg of slakken, vooral indien 
geen adequaat voorfilter is gemonteerd. Periodiek 
verwijderen en schoonmaken van deze spleetbuis kan 
noodzakelijk zijn in deze gevallen. 
Het gebruik van een goed voorfilter (zie schematische 
tekening 4.1) en het periodiek uitvoeren van meerdere 
spoelingen achter elkaar (zie 12.2), minimaliseert het 
onderhoud aan deze buizen.

13 Winterbedrijf

In de winter als de temperaturen lager zijn (onder 
8-10°C), is de hoeveelheid voer minder en behoeft 
het filter overeenkomstig minder onderhoud. Om te 
voorkomen dat vissen in koude waterstromen terecht 
komen, vermijd zoveel mogelijk om water van de 
bodem weg te halen en in plaats daarvan 30-60 cm 
onder het wateroppervlak. Overweeg om het debiet 
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door het filtersysteem te reduceren - biologische 
activiteit blijft behouden in het SuperBead filter, zelfs 
bij slechts 30% van het maximaal aanbevolen debiet.

IJS KAN UW FILTER BESCHADIGEN! 

Overal waar strenge vorst een probleem kan zijn, 
dienen al het leidingwerk, kleppen, het filter, externe 
UV‘s etc. goed geïsoleerd te zijn. Let vooral op 
leidingwerk waar weinig waterbeweging is zoals 
bijv. de vuilwaterafvoer. Standaard isolatiemateriaal 
met een gesloten celstructuur kan worden gebruikt 
maar let op dat het materiaal goed droog blijft voor 
maximale isolatie. Omdat het filter gesloten is en 
daarom geen geur verspreidt is het aan te bevelen het 
filter in een vorstvrije ruimte op te stellen. Dit geeft 
ook extra bescherming tegen bevriezen als gevolg van 
stroomuitval of als de pomp stopt. 
 
13.1 Het filter buiten bedrijf stellen
Op kleinere systemen en bij zeer lage temperaturen is 
het een optie om het filter tot het voorjaar, gereinigd 
en droog, buiten bedrijf te stellen als de eerste strenge 
vorst optreedt. Voor het buiten bedrijf stellen dient 4 
keer achter elkaar een spoeling van het filter uitgevoerd 
te worden, zodat de korrels zo schoon mogelijk zijn. 
Laat vervolgens het filter drogen. Ontkoppel het filter 
van de pomp en laat de in- en uitlaat volledig open.

14 Waterkwaliteit

Ook als het filter biologisch ingelopen is na de eerste 
maanden, zal de biologie zich gedurende maanden en 
zelfs jaren verder blijven ontwikkelen en verscheidene 
micro-organismen hechten zich aan het filtermateriaal. 
Dit rijpingsproces kan verstoord worden door een lange 
stroomstoring of wanneer het vijverwater behandeld 
wordt met bv. medicijnen, in het bijzonder voor de 
eerste keer. 

14.1 Gedeeltelijk water verversen
De kwaliteit van het water blijft veranderen als gevolg 
van de geleidelijke opbouw van de producten in het 
water zoals nitraten (NO3) en opgeloste stoffen. 
Omgekeerd worden sommige mineralen in het water 
verbruikt door de vissen, planten en micro-organismen. 
In meren wordt dit proces gecompenseerd door beken/
rivieren waardoor nieuwe mineralen aankomen en 
overtollige afvalstoffen meegenomen worden zodat 
die zich niet opbouwen. In een gesloten systeem 
zoals een koi-vijver is het noodzakelijk regelmatig 
gedeeltelijk water te verversen om deze natuurlijke 
waterverversingen na te bootsen.
Door het spoelproces van het SuperBead gaat er 
water verloren, waardoor vers water gesuppleerd 
moet worden. Dit is te vergemakkelijken met een 
automatische bijvulling. Het afgevoerde vuile water en 
de suppletie fungeert als een gedeeltelijke 
waterverversing. Indien uw vijver vrij groot 
is en u heeft een lage spoelfrequentie, dan is 
waterverversing door het spoelen ongeveer 1% in 
een week. Een dergelijke verversing is bij normale 
weersomstandigheden te weinig om op langere termijn 
een goede waterkwaliteit te handhaven. Aanvullende 
waterverversing is dan noodzakelijk. 

14.2 Stel de spoelcyclus af op de waterverversing
De spoelfrequentie van het filter afstellen op de 
benodigde wekelijkse waterverversing is een 
eenvoudige optie. In de zomer wordt bij een belaste 
Koi-vijver als minimum waterverversing ca. 5% 
per week aangehouden. De tabel (11.2) geeft het 
waterverlies per spoelcyclus aan. Het veelvuldig 
spoelen van het filter verstoort de biologische werking 
niet maar verhoogt juist de efficiëntie van het filter. 
Het toevoegen van water doordat water verdampt 
is is niet hetzelfde als het water verversen, omdat 
dan geen afvalstoffen verwijderd worden. Water 
moet echt verwijderd en ververst worden, hetzij door 
een spoelcyclus, hetzij door water af te laten via de 
bodemafvoer naar het riool. Ververs altijd met water 
van een goede kwaliteit (geen chloor of hoge waarden 
van ijzer en andere vervuilingen). 

14.3 Controleer vijver en vissen regelmatig om 
problemen te voorkomen
Het visueel bewaken van het water alsmede het gedrag 
van de vissen is van groot belang als richtlijn voor de 
waterkwaliteit. Echter is het regelmatig uitvoeren met 
tests op de waterkwaliteit de enige zekere manier om 
deze te beoordelen. Er is een scala van goede vijver 
testkits voorhanden bij gespecialiseerde vijverwinkels. 
Houd een overzicht van de veranderingen in de 
waterkwaliteit bij in een logboek, met data en tijden. 
Dit is ook handig om inzicht te krijgen in de natuurlijke 
dagelijkse en seizoensgebonden schommelingen in 
de kwaliteit van het water, alsmede de invloed van 
eventuele behandelingen en waterverversingen. Zo kunt 
u ook mogelijke problemen snel detecteren voordat ze 
erger worden en de algehele staat/gezondheid van uw 
vijver/vis op een hoger niveau houden.
Onderstaand treft u nog de troubleshooting sectie aan 
en dient ter aanvulling. Gebruik deze gids vooral ook 
in combinatie met andere informatiebronnen over het 
houden van vissen. 
 

15 Filter Troubleshooting

Q: Het water is plotseling groen/melkachtig 
grijs geworden

A: Algenbloei (groen water) en bacteriële 
bloei (melkachtig grijs water) kunnen soms 
optreden, vooral tijdens de rijpingsperiode of 
na een plotselinge toename van de opgeloste 
voedingsstoffen. Het probleem is te verhelpen 
met een effectieve UV-lamp. Als de UV niet 
lijkt te werken, controleer dan de lamp en/
of reinig de kwartsbuis indien nodig. Water 
met een hoog gehalte aan mineralen kan soms 
het oppervlak van het kwartsglas bedekken 
waardoor de UV-straling niet goed in het water 
straalt. Andere bronnen van vertroebeling van 
het water zijn overtollig voedsel en vuildeeltjes 
die rondzweven. Dit duidt vaak op een te 
lage pompcapaciteit. Controleer of de pomp 
voldoende water geeft en er geen verstoppingen 
aanwezig zijn. (Tijdelijk) verminderd voeren is te 
overwegen.

Tel: +31 (0)522-468 963  |  Fax: +31 (0)522-468 944   |  info@air-aqua.com

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden
15



Q: Het water wordt ineens erg vies

A: Als lucht in het filter wordt gezogen tijdens 
normaal bedrijf, wordt het filterbed verstoort en 
worden vuildeeltjes doorgelaten. Controleer dat 
er geen leidingen rond de pomp of de inlaat van 
het filter lekken (en daardoor tijdens bedrijf lucht 
aanzuigen) en dat de pomp niet verstopt is en/
of lucht aanzuigt van bijvoorbeeld luchtstenen/
voorfilter. Controleer of de retour naar de vijver 
niet is verplaatst naar een lagere positie, of in 
het water zelf, zodat een hevelwerking ontstaat 
en er onderdruk op de luchtinlaatklep ontstaat 
(zie 8.1). 

Q: Er is een stroomstoring geweest

A: Als de stroomstoring slechts een paar uur heeft 
geduurd, hoeft u geen problemen te verwachten 
vooropgesteld dat het filter goed onderhouden 
is. Indien het filter erg vervuild is, of indien 
veel gevoerd is of het is bijzonder warm weer 
geweest, dan hebben de bacteriën in het 
filter sneller een tekort aan zuurstof. In deze 
gevallen of wanneer de stroomstoring lang is 
(meer dan 12 uur), is het uitvoeren van één of 
twee spoelingen nodig, zodra het filter gevuld 
is. Zo worden vervuild water en afgestorven 
organismen verwijderd. Voer minder gedurende 
een paar dagen en controleer de waarden van 
ammoniak en nitriet.

Q: 
-  Het duurt veel langer dat het filter leegloopt 

tijdens een spoelcyclus 
-  Ik hoor het filterbed  in één keer vallen 

(met een 'bonk') tijdens de spoelcyclus 
-  Het filter klinkt anders tijdens de 

spoelcyclus 
- De waterhoeveelheid door het filter is 

beduidend minder.

A: Het langzaam leeglopen van het filter kan te 
wijten zijn aan de geleidelijke verstopping 
van de onderste geperforeerde buis in het 
filter of door het verkleven van de korrels. 
Het verstoppen van de buis kan veroorzaakt 
worden door plukken draadalg, aangroei van 
sponsachtige mosdiertjes binnen het filter of van 
kleine slakken in de sleuven. Het verkleven van 
de korrels wordt veroorzaakt door overmatige 
groei van de biologische film op oppervlakten 
als gevolg van onregelmatige (niet voldoende) 
spoelen van het filter.

 
REGELMATIG EEN SPOELCYCLUS UITVOEREN 
VOORKOMT DEZE PROBLEMEN VOORDAT ZE 

OPTREDEN

 Als deze problemen zich voordoen, spoel uw 
filter vier of vijf keer op rij en verhoog de 
frequentie van de spoelcyclus. Als de problemen 
aanhouden: 

 
 Leeg het filter. Controleer of een eventuele korf 

voor de pomp niet verstopt is. Als de onderste 
of bovenste geperforeerde buis snel verstopt, 
dient de voorfiltratie van het SuperBead filter 
verbeterd te worden.  
Neem maatregelen om de spoelsnelheid te 
vergroten door bijvoorbeeld de hevelwerking te 
verbeteren (grotere sifonhoogte van de afvoer 
of het gebruik van een spoelpomp op de afvoer - 
zie 4.1-4.2). Beperk restricties/vernauwingen op 
de vuilwaterafvoer zodat het water makkelijker 
wegstroomt. 

 Indien sprake is van hardnekkige 
samenklontering van de korrels: 

-  Zet de pomp uit en hou de vuilafvoer gesloten en 
laat het filter tot minimaal 3/4 gevuld met water 
staan. Blaas lucht in de luchtinlaatklep m.b.v. 
een blower of sterke luchtpomp gedurende 30 
tot 60 minuten. De lucht onder het filterbed 
werkt zijn weg omhoog en breekt daarbij het 
filterbed los. Voer daarna 4 à 5 keer op rij een 
spoelcyclus uit voordat het filter opnieuw wordt 
opgestart. 

-  Laat het filter gedeeltelijk leeg lopen (tot 4/5),  
verwijder de bovenste uitlaat montage, en breek 
de korrels met een waterstraal uit een krachtige 
slang of met een hogedruk reiniger. Monteer de 
uitlaat van het filter en voer een reeks spoelcycli 
achter elkaar uit.

Q: De luchtinlaat drupt

A: Controleer of u met de hand het klepje heel licht 
in kunt duwen. Zo ja, controleer op onderdruk 
(zie 8.1). Controleer of het rubber van de 
terugslagklep schoon is. 

Q: Ik vind de eerste liters troebel water na een 
spoeling ongewenst 

A: Dit is normaal voor alle bead filters en is niet 
schadelijk voor de vis. De troebeling is te 
verminderen door het instellen van een hogere 
spoelfrequentie of het uitvoeren van een tweede 
spoeling vlak voordat het filter gevuld is. Wilt u 
het effect volkomen elimineren dan dient na de 
uitlaat een 3-weg klep gemonteerd te worden 
zodat u de eerste liters naar het riool kunt 
afvoeren. Gebruik een kort stukje doorzichtige 
pijp voor deze aansluiting zodat u kunt zien 
wanneer het water helder genoeg is.

Q: De spoelcyclus lijkt al te stoppen voordat 
het filter is geleegd

A: Dit kan gebeuren indien er een 'luchtslot' 
optreedt in de afvoerleiding naar het riool (zie 
5.5), of als draadalg of ander vuil zich heeft 
opgebouwd op de onderste geperforeerde buis. 
Tijdens het spoelen kan dit vuil a.h.w. omslaan 
en de sleuven van de buis bedekken.
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Q: Op vakantie: wat nu?

A: In licht belastte vijvers vindt de vis voldoende 
natuurlijk voedsel. Dit kan worden aangevuld 
met kleine hoeveelheden voedsel uit een 
automatische voerautomaat. Controleer alle 
kleppen in het systeem op correcte werking. 
Het wordt aanbevolen een routine-onderhoud 
uit te voeren enkele dagen voordat u op 
vakantie gaat, om te controleren of alles in 
orde is. Als een automatische spoelklep met 
de timer is geïnstalleerd en u heeft ook een 
geautomatiseerd bijvulsysteem voor het 
gebruikte spoelwater, zal het filter de spoelcycli 
voor u uitvoeren. Als alternatief, indien de 
hoeveelheid voer wat verlaagd wordt, is het 
normaal gesproken geen probleem het filter 2 
weken zonder spoelcyclus te laten draaien. Voor 
vertrek dient dan 3x achter elkaar het filter 
gespoeld te worden en bij terugkomst dient 
eveneens het filter 3x achter elkaar gespoeld te 
worden. Omdat het spoelproces erg eenvoudig 
is, is het beste advies om iemand anders het 
spoelproces te laten doen tijdens afwezigheid.

Q: Kan ik mijn systeempomp gebruiken om het 
filter te spoelen?

A: Nee, de pomp kan het water niet uit het 
filter zuigen en naar het riool pompen. Het is 
eenvoudig om een (goedkope) spoelpomp met 
grote capaciteit (20-30m3/uur) aan te sluiten 
op de kant van de vuilwaterafvoer van de 3-weg 
klep (zie 4.1).

Q: Hoe kan ik het filter onder het waterniveau 
aansluiten?

A: Indien het filter onder het waterniveau van 
de vijver geïnstalleerd wordt, heeft u een 
spoelpomp nodig of er moet een opvangbak 
voor het water gemaakt worden met een 
dompelpomp die het water wegpompt (zie 4.1 en 
5.5).  

BIJLAGE I - UV-unit installeren

Een UV-lamp doodt levende alg en bacteriën die te 
klein zijn (< 5 miron) om afgevangen te worden door 
het filter. Hoewel er veel verschillende type lampen 
bestaan, is de belangrijkste factor voor de kracht van 
de lamp het wattage en type lamp welke gebruikt wordt 
(TL, T5 of amalgaam). In vijvers met veel schaduw  
is slechts 50% van de aanbevolen hoeveelheid UV 
benodigd, terwijl in zeer ondiepe vijvers en gebieden 
met intens zonlicht, hogere wattages nodig zijn. 

Installatie
UV lampen in een behuizing (met een beschermende 
quarts glas) worden aanbevolen. Monteer ze bij 
voorkeur tussen de pomp en het filter. Bij voorkeur 
niet na het filter omdat dit de druk achter het filter 
verhoogd (zie 5.6). 

DE DRUK ACHTER HET FILTER DIENT ALTIJD ZO 
LAAG MOGELIJK TE ZIJN

Kies een unit met zo groot mogelijke aansluitingen, 
geschikt voor debieten welke boven die van het filter 
liggen! Hoge debieten en een te kleine behuizing van de 
UV-lamp leiden tot grote druk(pomp-)verliezen. 
Een optie is om meerdere units parallel te schakelen. 
Steun de UV-unit en de leidingen voldoende met 
beugels om schade aan het filter te voorkomen! 
Monteer de UV-unit dusdanig dat bij uitval van de 
pomp of tijdens een spoeling deze vol met water blijft 
staan (b.v. door de inlaat en uitlaat van de unit naar 
boven toe te monteren). Zorg ervoor dat het apparaat 
toegankelijk is voor onderhoud en demonteerbaar is 
voor vervanging van de lamp. Zorg ook voor een goede 
bescherming van de electra tegen water.

Tijdens bedrijf
Het is over het algemeen veilig om de UV aan te laten 
staan   tijdens de 2 minuten van het spoelproces van de 
SuperBead. Indien de UV-unit mogelijk langer droog 
blijft staan, moet deze worden uitgeschakeld tijdens 
het spoelproces. Bij aansluiting op dezelfde contactdoos 
als de pomp, schakelt de unit vanzelf uit tijdens 
het spoelproces. Let op: bij de meeste UV-lampen 
wordt de effectieve levensduur verkort bij veelvuldig 
in- en uitschakelen. Volg altijd de aanwijzingen van 
de fabrikant inzake veiligheid, het onderhoud en het 
vervangen van de lamp. Bij nieuwe vijvers/systemen is 
het aan te bevelen de UV-unit gedurende de eerste vier 
weken uit te zetten om beschadiging van de gunstige 
bacteriën in het water te minimaliseren zodat het filter 
makkelijker opstart.

BIJLAGE II - Combinatie van de SuperBead 
met andere filter apparatuur

Het SuperBead filter is ideaal te gebruiken naast  
bestaande filtersystemen en kan de filtratiecapaciteit 
van elk systeem stimuleren. Dit is vooral handig als het 
visbestand toeneemt en dit tot overbelasting van het 
bestaande systeem leidt. 
Ook andersom kan, in situaties met hoge bezetting, 
het SuperBead filter worden aangevuld met andere 
apparatuur om optimale resultaten te geven. In elke 
situatie wordt een goede beluchting aanbevolen. Waar 
natuurlijke beluchting van watervallen of fonteinen 
beperkt is, is de meest geschikte vorm van aanvullende 
beluchting het gebruik van een luchtpomp met 
luchtstenen in de vijver. Let er op dat geen luchtbellen 
in het SuperBead filter gezogen kunnen worden.

Goede voorfiltratie kan bereikt worden met 
zeefinrichtingen (SuperSieve/Drumfilters), in-line 
voorfilters of bestaande vortexsystemen met borstels 
welke via gravity gevoed worden. Water kan vanaf 
hier naar de SuperBead gepompt worden. Het is 
belangrijk om deze voorfilters goed en vaak te reinigen 
zodat het organische afval verwijdert wordt voordat 
het afgebroken kan worden, anders zal dit algengroei 
bevorderen. 
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Dealer:

Elke voorfilter voor de SuperBead dient deeltjes groter 
dan 1,5 mm te verwijderen. Hiermee wordt voorkomen 
dat grotere delen de geperforeerde buis van de 
SuperBead verstoppen.

Bij bestaande gravity-gevoede meerkamersystemen 
is de meest eenvoudige optie om het water vanuit 
de laatste kamer naar het SuperBead te pompen en 
vervolgens naar de vijver. De SuperBead geeft extra 
nitrificatie van visafval en helpt ook het water te 
'polijsten' door het verwijderen van de kleine deeltjes 
welke een meerkamersysteem niet in staat is te 
verwijderen. In deze opstelling wordt dan geen gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om het grootste deel van 
het vuil door de SuperBead te verwijderen. Immers, 
dan blijft het meerkamersysteem dusdanig schoon dat 
deze niet meer gereinigd hoeft te worden en waarbij dit 
vuil snel uit het water verwijderd wordt zodat het niet 
oplost en voor extra algengroei kan zorgen.

Het verdient daarom de voorkeur het meerkamerfilter  
aan te passen zodat deze pompgevoed gaat werken.
Voor bestaande pompgevoedde systemen, dient het 
water eerst naar het SuperBead gepompt te worden 
en pas dan naar het kamerfilter voordat het op vrij 
verval terug gaat naar de vijver. Indien regelmatig een 
spoelcyclus uitgevoerd wordt maakt deze opstelling 
optimaal gebruik van het vuilafvangende vermogen van 
het SuperBead zodat het vuil verwijderd is voordat het 
wordt afgebroken.
Het meerkamerfilter blijft daardoor schoner en is beter 
in staat als biologisch filter te functioneren i.p.v. een 
opvangbak voor vaste verontreinigingen. Het is in 
deze opstelling wel belangrijk een geschikte korf voor 
de pomp te plaatsen zodat de grotere deeltjes niet 
de SuperBead bereiken. Ook de spoelfrequentie dient 
dan hoger te zijn. In deze situatie met een slechte 
voorfiltratie adviseren we om het maximum debiet te 
beperken tot 7m3/uur voor model Small en 15m3/uur 
voor model Large. Zorg voor voldoende beluchting in 
het meerkamersysteem. 

Met vortexkamers in een gravity-opstelling kan het 
water na de borstels het SuperBead ingepompt worden. 
Dit is niet ideaal omdat zo ook grotere deeltjes nog het 
SuperBead filter kunnen bereiken en de geperforeerde 
buis kunnen verstoppen. In dat geval is het aan te 
bevelen enige Japanse matten in de Vortex te plaatsen 
welke dan als voorfilter voor de SuperBead dienst doen. 
Het is wel belangrijk dergelijke kamers frequent schoon 
te houden om organisch afval te verwijderen. 

Trickle filters kunnen erg goed na het SuperBead 
opgesteld worden. Een trickle filter heeft schoon water 
nodig en verrijkt het water enorm met zuurstof en 
is een goede ondersteuning bij zeer zwaar bezette 
commerciële systemen. Vanuit het Trickle filter stroomt 
het water weer terug naar de vijver. 

Bewegend bed filters stimuleren de nitrificatie in zwaar 
belaste systemen, maar zijn niet in staat om vaste 
deeltjes te verwijderen. Ze kunnen derhalve ook zeer 
goed ingezet worden naast het SuperBead filter die 
deze vaste deeltjes juist goed verwijdert en zo het 
systeem ontlast. Een bewegend bed filter kan het beste 

achter een SuperBead filter geplaatst worden. ook 
kunnen ze goed naast elkaar werken.  

TYPISCHE MEETWAARDEN VAN UW SUPERBEAD 
FILTER

Tijd benodigd voor een spoelcyclus indien schoon: 

Tijd benodigd om het filter te vullen indien schoon: 

Indien u meer hulp nodig heeft, neem dan contact op 
met uw dealer. Het is handig om alle gegevens van uw 
systeem bij de hand te hebben, zoals pompgrootte, 
leidingwerk, UV, etc.

SuperBead filters zijn onderhevig aan nieuwe 
ontwikkelingen en technische wijzigingen. De informatie 
en afbeeldingen in deze handleiding zijn bedoeld als 
richtlijn.

Aantekeningen:
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