
enjoy your passion



 Alimentador Automático

Alimentador Automático digital a pilhas.
Recipiente transparente de grande capacidade 
desmontável (cerca de 90 ml) com dosagem ajustável 
de 10 posições. 
Sistema especial de mistura de vibração 
para evitar grumos.

Alimentador Automático a pilhas. 
Recipiente transparente de grande capacidade 
desmontável (cerca de 90 ml) com dosagem ajustável 
de 10 posições. 
Sistema especial de mistura de vibração 
para evitar grumos.

 Alimentador automático digital MIXO

Alimentador automático EKOMIXO

M01100

M01200



Filtros Exteriores

PRIME 10 580L/H \\ C01103
PRIME 20 820L/H \\ C01227
PRIME 30 1280L/H \\ C01305
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Prime 10

16 cm

Prime 20

18 cm

Prime 30

Filtro externo para 
aquários com todas 
as características 
essenciais para 
garantir uma filtragem 
perfeita e eficiente. 
Fácil de usar, graças 
ao sistema de 
autoescoruamento 
patenteado, garante 
filtração eficaz 
limpando toda 
a sujidade.

FILTRO EXTERIOR PRIME
10 | 20 | 30

modelo aquário circulação saída  cabeça  230/240v 115v volume 
  filtrante da bomba máxima 50/60hz 50/60hz de filtragem
 

prime 10 80 - 150 l  350 l/h  580 l/h  90 cm  9 W  8 W  1,5 l

prime 20 100 - 250 l  650 l/h  820 l/h  160 cm  18 W  17 W  3 l

prime 30 200 - 450 l  890 l/h  1280 l/h  195 cm  25 W  24 W  5 l

Acessórios: 
Matérias filtrantes página 60



Filtros Exteriores

Filtro externo para
aquários de nova 
geração em que com-
bina as necessidades 
dos espaços de gestão 
para proporcionar o 
máximo desempenho 
e elevados padrões de 
filtração. Fácil de usar 
graças á bomba de 
escoruamento. 
O filtro Hydor Profis-
sional é uma ferramen-
ta útil para iniciantes 
e para passatempo 
tirando proveito das 
qualidades extraor-
dinárias 
de versatilidade.

FILTRO EXTERIOR 

PROFISSIONAL

150 | 250 | 350 | 450 | 600

Filtro Exterior Professional 
150 - 700L/H \\ C02100
250 - 840L/H \\ C02200
350 - 1050L/H \\ C02300
450 - 1200L/H \\ C02400
600 - 1300L/H \\ C02500

Acessórios: 
Matérias filtrantes página 60



Filtros Interiores

A água aspirada através das grelhas é filtrado em duas 
fases: em primeiro lugar a filtração mecânica remove 
os detritos e partículas de maiores dimensões captadas 
pela esponja e em segunda pelo enchimento do recipi-
ente de média com carvão (que aumenta 
a pureza e claridade da água) ou cerâmica (para a color-
ização de bactérias que controlam 
o nível de nitratos).

CRYSTAL 20-50 (K10II) \\ F01112
CRYSTAL 40-90 (K20II) \\ F01212
CRYSTAL 80-150 (R05II) \\ F01311
CRYSTAL 120-200 (R10II) \\ F01411
CRYSTAL 200-300 (R20II) \\ F01511

FILTRO INTERIOR CRYSTAL

Máximo Fluxo



Filtros Interiores

Mini filtro interno para aquários com fluxo ajustável. 
Ideal para fontes e terrários. Fácil de usar, totalmente 
submersível, de alta performance, tranquila 
e confiável.

FILTRO INT. MINI PICO 30L \\ F04100

FILTRO INTERIOR MINI PICO 30L

Máximo Fluxo



Termostatos

Termostato externo ETH 
200-12MM \\ T08100
200-16MM \\ T08114 
300-16MM \\ T08200

O termostato tem todas as características essen-
ciais para a manutenção da temperatura segura e 
precisa da sua água do aquário. A tecnologia exclu-
siva e da alta qualidade dos componentes garante 
uma vida longa. Submersível, choque anti térmica, 
alta resistência ao impacto, colocação vertical ou 
horizontal, manutenção e ajuste preciso da tem-
peratura.

Primeiro e único aquecedor de aquário 
externo com PTC 
(Coeficiente Positivo Térmica). 
Garante segurança máxima graças ao 
sistema  de auto-proteção da película 
PTC que evita os riscos 
potenciais de superaquecimento. 
A tecnologia exclusiva 
e a qualidade dos 

Termostato submersível 
THEO 
50W \\ T11100
100W \\ T11200
200W \\ T11300
300W \\ T11400
50W \\ T11600
25W \\ T11700



Bombas Centrífugas

Bomba centrífuga multi-
funções de alto desempenho 
para a água doce e salgada. 
Equipado com regulador de 
Fluvaluxo, rotor de peça única 
rotativo e filtro de esponja. 
Ideal para filtros biologicos 
secos ou olhados e para circu-
lação de água. Fornecido com 
acessórios 
de fixação para uso 
não-submerso.

Bomba Centrífuga Universal 
SELTZ 700 \\ P12100

Bomba Centrífuga Universal 
SELTZ 2800 \\ P10100

Bomba Centrífuga Universal 
SELTZ 1200 \\ P09100
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Bombas Centrífugas

Bomba Centrífuga Pico 
600.115 \\ P14200

A nova linha de bombas de Hydor garante um alto desem-
penho, de tamanho pequeno e de segurança total. Todos 
os modelos, mesmo o mais pequeno, têm um regulador de 
Fluvaluxo e são ideais para aquários marinhos e aquários 
de água doce, fontes de mesa e artigos de decoração de 
interiores.

 

 

=

Bomba Centrífuga Pico 
250 \\ P16300
400 \\ P16400

Bomba Centrífuga Pico 
600 \\ P16500

Bomba Centrífuga Pico 
750 \\ P14600
1000 \\ P14700
1150 \\ P14800

Bomba Circulação Pico 

Evomag 650 \\ P26600
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Bombas de Água

Bomba Koralia Nano 
900 \\ P29100

1600 \\ P29200

Modelo 

Modelo 

Poder absorvido 

Poder absorvido 

Máximo Fluxo

Máximo Fluxo

Para aquários água doce 
desde .. até ..

Para aquários água doce 
desde .. até ..

Para aquários água salgada 
desde .. até ..

Para aquários água salgada 
desde .. até ..

Super seguro 
Iman + 
copo de sucção

Super seguro 
Iman + 
copo de sucção

Articulação Esfera: di-
reção de fluxo ajustável.

Articulação Esfera: di-
reção de fluxo ajustável.

Cabo protector incluído.

Cabo protector incluído.

Bomba compacta, economia 
de energia, ideal para recriar os 
movimentos naturais e benéficos de 
água característicos dos rios e 
ambientes marinhos. Equipado com 
uma ventosa magnética patenteada 
com posicionamento fácil e seguro, 
que pode ser conectado a um con-
trolador e configurado a  intervalos 
programados em segundos, minu-
tos ou horas. Protetores de cabo 
espiral incluídos (leia as instruções 
para o bom posicionamento).

Bomba compacta, economia de energia, ideal para 
recriar os movimentos naturais e benéficos de água 
característicos dos rios e ambientes marinhos. Equi-
pado com uma ventosa magnética patenteada com 
posicionamento fácil e seguro, que pode ser conect-
ado a um controlador e configurado a intervalos 
programados em segundos, minutos ou horas. Pro-
tetores de cabo espiral incluído (leia as instruções 
para o bom posicionamento).

Bomba Koralia Nano 

Bomba Koralia Evo 

Bomba Koralia Evo 
3000 \\ P29300

4400 \\ P29400

5600 \\ P29500



Bombas de Água

Bomba Koralia Magnum

6500 \\ P29600

8500 \\ P29700
10500 \\ P29800

12500 \\ P29900

Controlador Koralia Smartwave \\ J02100 

Íman Fixação Koralia 
SP19/21mm \\ H01700

Modelo Poder absorvido Máximo Fluxo
Para aquários água doce 
desde .. até ..

Para aquários água salgada 
desde .. até ..

Recomendado para uso com Koralia

Super seguro 
Iman + 
copo de sucção

Cabo protector incluído.

Construído com rede, para 
segurança extra.

SmartWave, controla uma ou mais bombas, 
ajuda a recriar as correntes naturais que pro-
movem o bem-estar do aquário. Fácil de usar, 
SmartWave tem 2 programas diferentes de movi-
mento, com tempos de troca de 5 segundos a 6 
horas e 2 programas de alimentação. Pequeno 
em tamanho, cabe facilmente dentro do aquário. 
Pode ser usado com a maioria das bombas de 
movimentação disponíveis do mercado, são 
compatíveis com interruptor on / off.

Controlador Koralia Smartwave  

Os modelos de bombas Koralia 6500-8500-
10500-12500 garantem o mais alto desem-
penho com o menor consumo de energia de 
qualquer outra bomba no mercado. Equi-
pado com sistema de arranque eletrónico, 
caracterizadapor rotor e turbina de nova 
tecnologia, estas bombas são de dimensões 
compactas.

Bomba Koralia Magnum



Bombas de Água | Escumadores

Escumador Slim-Skim Nano 135.35 
\\ S03200
Escumador Slim-Skim 250.65 \\ 
S03100

Escumador Slim-Skim

Hydor criou uma linha de super-eficiente de alto de-
sempenho, novo e inovador. Compacto, fácil de posi-
cionar graças ao sistema de fixação de ventosa e imãn, 
equipado com grelha especial para sucção a partir da 
superfície, baixo consumo de energia, e de ajuste de ar 
ao nível de escumação.

Slim-Skim Nano 
135.35 Slim-Skim 250.65

Deflector rotativo Fluval 300/1200L/H \\ H01400

Escumador JAD 60cm P750L \\ DT-2524

Escumador Performer

Elegante e fácil de usar, a nova gama Perform-
er é feita de 100% de acrílico para garantir a 
união perfeita, o resultado de usinagem com 
máquinas CNC. Anel de vedação o-ring em 
cada: copo, redação, articulações etc. Monta-
do-a-mão e testada em 100%. Pacote comple-
to: bomba escumador, tubo de ar em silicone, 
sistema de drenagem especial com sistema 
venturi silencios. As bombas são equipadas 
com sistema de lubrificação e turbina inova-
dora de escova Rotomix.

Escumador Performer  
550 DP \\ S05200  
800 DP \\ S05300 



Massas Filtrantes

Carvão activado água doce, 3x100g \\ D02100 Carvão activado água salgada, 400g \\ D02200

Zeolite natural, 550g \\ D02300

O carvão Hydor tem baixo teor 
de cinzas para aquários de 
água doce. É um material de fil-
tragem, concebido para alcan-
çar UMA água cristalina, sem 
afectar o pH, até mesmo para 
o aquarista mais exigente. Não 
liberta fosfatos, metais pesados   
e outras substâncias nocivas 
para o mundo aquático.

Carvão Hydor para aquário 
salgada. O material de filtro 
é ideal para os amadores 
quer para eliminar os resí-
duos orgânicos e corantes 
rapidamente, sem compro-
meter os valores químicos 
do aquário. Não liberta 
fosfatos, metais pesados   e 
outras substâncias nocivas 
para o mundo aquático.

A zeólita Hydor, para aquários de água 

doce e salgada é um poderoso adsor-

vente natural, de alta pureza selecio-

nadas e testadas pelos laboratórios 

Hydor. A amônia pode ser rapidamen-

te contido pela grande capacidade 

de troca iônica. A zeólita Hydor ajuda 

a eliminar corantes, resíduos de me-

dicamentos, microalgas e quaisquer 

substâncias odoríferas, rapidamente 

traz clareza e transparência para o 

aquário. Não liberta fosfatos, metais 

pesados   e outras 

substâncias nocivas 

para o mundo 

aquático.

Para água doce e aquários 
marinhos. São feitos através 
de sinterização a alta tempera-
tura de quartzo inerte. Devido 
à estrutura macroporosa, é 
o substrato ideal para filtros 
biológicos, onde o objetivo 
principal é o desenvolvimento e 
crescimento de colônias bacte-
rianas (aeorobiche e anaeróbio) 
na área de superfície elevada 
disponível (8:25 m2 
por litro de Bio-Anéis). 
Não liberta 
fosfatos, 
metais pesados 
  e não altera o 
pH do aquário.

Biobolas Cerâmica, 450G \\ D02400

Massa filtrante lã vidro 
para:
PRIME 10 \\ XC0118

Massa filtrante lã de vidro 
para:
PRIME 20 \\ XC0128

PRIME 30 \\ XC0146

Massa filtrante lã vidro 
para:
C02100 \\ XC0397

C02200/C02300 \\ XC0399

C02400/C02500 \\ XC0401



Massas Filtrantes | Decoração - Iluminação

Esponja para  bomba 
SELTZ 
1200 (L30/35) \\ XP0904

2800 (L40/45) \\ XP1004

700 (L20/25) \\XP1204

Esponja para:
C02100 \\ XC0403
C02200/C02300 \\ XC0405

C02400/C02500 \\ XC0407

Esponja CRYSTAL 
K10 /K10 II \\ XF0103

K20 II \\ XF0151

R05 II \\ XF0152

R10 II/20 II \\ XF0153

Esponja para  mini pico
\\ XF0404

Esponja  azul para  
PRIME 
20 \\ XC0129

30 PQ \\XC0145

30 GR \\XC0144

Esponja para  
PRIME 10 \\ XC0117

Poster mundo mágico + gel \\ B00110

Decoração kit h2show vulcão-vermelho \\ kb1300 Decoração kit h2show cristal-azul \\ kb2300



Decoração - Iluminação

Decoração kit h2show madeira-verde \\ kb3300

Decoração rubi vermelho+led vermelho \\ ki1200

Decoração safira azul+led azul \\ ki1100

Decoração esmeralda verde+led verde \\ ki1300

Decoração rocha do rio+led branca \\ ki1400 Decoraçãocitrina laranja+led laranja \\ ki1500



Decoração - Iluminação

Bomba de bolhas de ar \\ A02100

Iluminação LED H2SHOW azul 2w \\ I13100Iluminação LED H2SHOW vermelha 2w \\ I13200

Iluminação LED H2SHOW verde 
2w \\ I13300

Iluminação LED H2SHOW mix 
2w \\ i13500


