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Vörös Mókus előszava

Rohanó, emberkéz formálta világunkban 
sokan vágyunk arra, hogy a  pihenésre 
jutó időt a természetben töltsük. Szép-
ségével kikapcsol, változatosságával gyö-
nyörködtet, mindig újabb arcát mutatva 
– megunhatatlan.

Az akvarisztika mint hobbi tökéletes 
lehetőséget teremt arra, hogy a természet 
vágyott szeletét otthonunkba varázsoljuk, 
sőt saját kezűleg alakítsuk ki a magunk és 
környezetünk esztétikai örömére. 

A természet, a biológia azonban csak lát-
szólag működik egyszerűen, a valóságban 
ez egy soktényezős, egymással több szá-
lon összefüggő, bonyolult rendszer. Ezen 
összefüggések megismerésében, megérté-
sében nyújt pótolhatatlan segítséget Bíró 
József könyve.

A szerzőnek többéves akvarisztikai 
múltja van, azonban, ami még ennél is töb-
bet ad a könyv értékéhez: Magyarország 
legnagyobb taglétszámú akvakertész-kö-
zösségének alapító tagja és napi szintű 
tanácsadója, segítője. Nemcsak gondo-
latok, feltevések szerepelnek a következő 
lapokon, hanem a hobbi mindennapjai-
ban már többszörösen tesztelt, biztosan 
működő eljárások is, amelyekkel bárki 
megvalósíthatja álmát: egy szelet működő 
vízi világot költöztethet az otthonába!

Hosszú évek óta nem jelent meg az 
édesvízi akvarisztika területén nagyobb 
lélegzetvételű, nemcsak egy bizonyos 
részét, hanem az egészét összefoglaló mű, 
amely részletesen bemutatja a korszerű 
technikát és a hobbiakvaristát segítő esz-
közöket éppúgy, mint a mostanra széles 
körben hozzáférhető élőlények: növények, 
halak és különféle gerinctelenek leírását 
és helyes tartási körülményeit. Mindez 
– kiegészülve az akvárium fenntartásához 

szükséges, biztosan működő ismeretek-
kel – olyan, az akvarisztika mindennap-
jaihoz szükséges szakirodalmat ad az 
olvasó kezébe, amely aligha fog a polcon 
porosodni. 

Kezdők számára is érthetően, teljes-
körűen szerepel a műben a víz kémiai és 
fizikai jellemzőinek ismertetése, a módo-
sításuk lehetőségei és szükségessége épp-
úgy, mint az eltérő akvarisztikai irányzatok 
általános vagy éppen specifikus jellemzői. 
A művet elolvasva nemcsak a vízi öko-
szisztéma fenntartásához szükséges tudás 
birtokába jut az olvasó, de észrevétlenül 
megtanulja – és, ami igazán fontos, meg 
is érti –, mi mit jelent és miért fontos 
ebben a csodálatos hobbiban. Nem lesz 
ismeretlen fogalom az olvasó előtt sem 
a „low-tech” akvakertészet, sem az, hogyan 
szolgálhatja a szén-dioxid az élet elbur-
jánzását. Biztos alapok birtokában tudja 
majd létrehozni és hosszú távon működ-
tetni a lakás ékszerének számító akváriu-
mot, megkímélve magát a kudarcoktól és 
a felesleges pénzkidobástól.

A szakmai ismereteken túl a  szerző 
könnyed stílusa, világos fogalmazása is 
garancia arra, hogy élményteli lesz az 
olvasás.

Vörös Mókus
akvakertész
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A kiadó előszava

Ma, a 21. század elején, a lángoló Ama-
zónia és a  leégett Szibéria füstfelhőinek 
árnyékában a modern akvarisztika több-
letjelentést kap. Az akvarista az élő termé-
szetet menekíti be a szobába, növényeivel 
oxigént termel mindannyiunk számára, 
halaival és gerinctelen akváriumlakóival 
sokszor génbankként tesz szolgálatot a föld 
életközösségének. Miközben az akvarisz-
tika elsősorban mégiscsak egy csodálatos 
hobbi. Ráadásul olyan hobbi, amely szép-
séget, vagyis esztétikai értéket teremt: az 
általánosan csak aquascapingnek neve-
zett akvarisztikai térrendezés eredménye 
nemcsak egy jól szervezett ökoszisztéma, 
hanem egyszersmind gyönyörködtetésre 
szolgáló műalkotás is. Egy ízléses akvá-
rium a nappali legfőbb ékessége.

Ahhoz, hogy az akvárium a megépí-
tését követően is csodálatos maradjon, 
rengeteg ökológiai, botanikai, etológiai 
és vegyészeti ismeretre van szükség. Hoz-
záértő gondozás nélkül ezek a bonyolult 
rendszerek kibillennek egyensúlyukból, 
mérgeződnek vagy bealgásodnak: elve-
szítik szépségüket is, hasznosságukat is. 
Miközben az akvaristák többsége nem 
professzionális biológus vagy kémikus.

Mi a  megoldás? Természetesen egy 
átfogó, szakmailag maximálisan megala-
pozott, de a laikusok számára is könnyen 
érthető, rengeteg praktikus útmutatást 
adó kézikönyv. Ilyen a 90-es évek közepe 
óta nem jelent meg a magyar könyvpia-
con. Vagyis az Akvarisztika kezdőknek egy 
hiánypótló, magas minőségű, de a gyakor-
lati kérdésekre koncentráló, összefoglaló 
mű. Az akvárium kiválasztásától a fenn-
tarthatóságot veszélyeztető problémák 
megoldásáig vezeti az olvasót. Mindenhol 
világos, egyértelmű, gyakorlatias.

A könyv szerzője, Bíró József, a Low-
Tech Akvakertész Közösség alapítója maga 
jelenti a garanciát a magas színvonalra és 
a felhasználható tudásra. Ez a könyv azo-
kat a kérdéseket teszi fel és válaszolja meg, 
amelyekkel az akvarista valóban találkozik 
munkája során.

Low-tech, mid-tech, high-tech – ezek 
a  nevek nem az autóhifi-rendszerek 
minőségi szintjeit, nem is szilícium-völ-
gyi cégeket jelölnek. Hanem egy adott 
akváriummal kapcsolatos mögötti gon-
dolkodást és működési módot. A keve-
sebb fénnyel üzemeltetett, lassabb növényi 
növekedéssel számoló akváriumok kisebb 
technikai apparátussal is egyensúlyban 
tarthatók, anélkül, hogy a növényeken 
hiány-, az állatokon mérgezési tünetek 
jelennének meg. Ezeket nevezzük low-
tech akváriumoknak. A magas intenzitású 
(0,5 watt/litert meghaladó) megvilágí-
tást kapó akváriumokban minden sok-
kal gyorsabban történik, a  jó és a rossz 
dolgok is. Az ilyen ökoszisztémák igény-
lik a  pótlólagos szén-dioxid-beoldást, 
az óránként tízszeres visszaforgatást elérő 
szűrést, az állandó vízkémia-monitoro-
zást, a rendszeres, nagyarányú vízcseré-
vel egyensúlyban tartott túltrágyázást (ez 
az úgynevezett estimative index szerinti 
tápozás), a gyakori, szakszerű metszést. 
Bizony, a felsoroltak mindegyike kizáró-
lag komoly technikai felszereltség mellett 
hajtható végre, ezért a gyors és hatékony 
növénynevelésre optimalizált akváriumo-
kat high-technek nevezzük.

Ez a  könyv kezdőknek szól. Akár 
low-techben gondolkodik a leendő akva-
rista, akár csúcsra járatott high-tech tan-
kokról álmodozik, Bíró József könyvében 
minden kérdésére választ talál.

Vörös Mókus
akvakertész
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9Akvarisztika kezdőknek

Mielőtt bármit tervezni kezdenénk 
– mérjünk vízkeménységet!

Amint felmerül az akvarizálás gondolata, rögtön komoly kérdésekkel szembe-
sülünk: Hogyan kezdjünk hozzá, mi legyen az első lépés? A legjobb, ha a víz-
keménység mérésével indítjuk a tervezést. Az otthonunkban elérhető csapvíz 
keménységének mérése során kiderül, milyen élőlényeket tarthatunk az akvá-
riumban, milyen élőlényeket vásárolhatunk. 

Az összes keménység 
és a karbonátkeménység
A vízkeménység mérésére két teszt létezik, 
a GH- és a KH-teszt, némely hazai gyártó-
nál közös csomagban kapjuk a kettőt.

Az első lépésben az úgynevezett összes 
keménységet mérjük, ennek közhasználatú 
rövidítése a GH (gesamthärte). Az ered-
mény azt mutatja meg, mennyi oldott kal-
cium és magnézium van egy liter vízben 
összesen. A hazai boltok polcain szinte 
csak olyan tesztekkel találkozunk, amelyek 
német keménységi fokban mérnek. 

A német keménységi fok rövidítése az 
nk, 1 nk 10 mg kalcium-oxiddal egyenér-
tékű kalciumot vagy magnéziumot jelent 
egy liter vízben. Létezik még francia és 
angol keménységi fok is, de az ezeket hasz-
náló tesztek Magyarországon ritkák.

Az összes keménység két részből áll: egyik 
része az állandó, a másik pedig a változó 
keménység, amit karbonátkeménység-
nek is neveznek. Az állandó keménységet 
külön nem tudjuk mérni a forgalomban 
lévő tesztekkel, de elméletben úgy kap-
juk meg, hogy a  KH (karbonathärte) 
értékét kivonjuk az összes keménység érté-
kéből. Azért csak elméletileg érvényes 
a „GH – KH = állandó keménység” képlet, 
mert a KH-teszt nemcsak kalciumot és 
magnéziumot mér, hanem másféle karbo-
nátokat is. 

Ha nagyon kemény a  vizünk, akkor 
hamar el fog fogyni a mérőoldat. Erre jó 
megoldás az akvarisztikai célra is alkalmas 

ioncserélt víz vagy desztillált víz, esetleg az 
esővíz, mert ezek mind lágy vizek, és ha 
felerészben a  kemény csapvizünkhöz 
keverjük, a teszt duplaannyi ideig lesz elég. 
Értelemszerűen az így kapott eredményt 
viszont meg kell szorozni kettővel.

Mit jelez az akvaristának 
a vízkeménység mérésének 
az eredménye?
Fontos az eredmények értékelése. Ha 
a mérés GH 0–4 nk tartományba sorolja a 
vizünket, igen lágy vizünk van. A 15 nk kö-
rüli vizet tekintjük közepesen keménynek, 

A mérés menete
Mindig cseppteszteket használjunk; 
a  papírtesztek gyakran pontatla-
nok, könnyen félretájékoztathatnak. 
A használati utasítás szerint kell eljárni, 
de általában egy adott mennyiségű víz-
mintát kell egy a teszthez kapott kém-
csőbe tölteni, majd a vízbe a megvásá-
rolt mérőoldatot (reagenst) csepegtetni. 
Miközben folyamatosan mozgatjuk, 
rázogatjuk a kémcsövet, az oldat foko-
zatosan elszíneződik – gyártónként vál-
tozhat, milyenre. A bekerült cseppeket 
számolnunk kell. 

Amikor színt vált a vízminta, meg-
állunk – a  folyamat közben számolt 
cseppszám mutatja meg a vízkemény-
ség értékét.
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25 nk körül kemény, 30 nk fölött már „be-
tonkemény” vízről beszélhetünk. A GH: 
10, KH: 5 értékek teljesen jó vizet jelente-
nek – egy kezdő akváriumához ez ideális.

A szakirodalom minden esetben fel-
sorolja a tartási feltételek között az adott 
halfaj, gerinctelen vagy növény vízkemény-
ségigényét. Érdemes olyan élőlényekkel 
benépesíteni az akváriumunkat, amelyek-
nek minden további beavatkozás nélkül 
is megfelelő a csapvizünk. Legyünk tehát 
tisztában az otthoni víz adataival, és mielőtt 
megvásárolnánk egy élőlényt, ellenőrizzük 
a vízkeménységigényét – ebből rögtön lát-
szik majd, jól fogja-e magát érezni az akvá-
riumunkban, egyáltalán életben marad-e 
a csapvizünkben. Egy lágy vizes élőlény 
kemény vízben elpusztulhat, a lágy vizes 
növények pedig szinte azonnal elpusztul-
nak, ha kemény vízbe kerülnek. Dönthe-
tünk persze úgy is, hogy mindenképpen 
szeretnénk egy adott élőlényt az akváriu-
munkban tartani, ez esetben a vizet kell az 
igényekhez igazítani. Erre is megvannak 
az adalék anyagok és a technikák, a későb-
biek ben bőven lesz szó róluk.

A KH-érték része a  GH-értéknek, 
optimális esetben a fele vagy kevesebb, 
de furcsa módon még az is megesik, hogy 
a KH-értékünk lesz a magasabb. A rész 
nem lehetne több, mint az egész, saj-
nos mégis találkozunk ezzel a  jelenség-
gel. A GH: 20, KH: 30 esetén a KH-érték 
például azért lehet magasabb a GH-nál, 
mert a KH-teszt nemcsak kalciumot és 
magnéziumot mér, hanem nátriumot is. 
A magas nátriumérték egyébként „szikes” 
vizet jelent. 

A magas KH komoly probléma, mivel 
a KH-érték befolyásolja leginkább a pH-ér-
téket, ami az akvarisztikában szintén meg-
kerülhetetlen kérdés: a víz keménysége 
és kémhatása együtt határozza meg az 
akvárium lehetőségeit. 7-es pH esetében 
a semleges, 7 pH alatt savas, 7 pH fölött 
lúgos kémhatásról beszélünk. De mivel 

a magas KH-érték magas pH-értéket is 
jelent, nincs szükség külön pH-tesztre 
– kivéve akkor, ha direktben szeretnénk 
változtatni a vízkémián. Később leírom, 
erre mikor van szükség, és miként lehet-
séges megvalósítani. 

A vízkeménységre adott 
válaszok a gyakorlatban
A vízkeménységmérés többféle ered-
ményt is hozhat: 
•  GE (összes keménység): 10 nk, KH 

(karbonátkeménység): 5 nk. Kiváló 
arány, egy ilyen vízben sokféle halfaj és 
növény érzi jól magát, széles kínálatból 
válogathatunk. 

•  GE: 20, KH: 10. Nem szikes a vizünk, 
jók az arányai, viszont keményebb, 
mint az iménti példában. Amennyiben 
lágy vizes élőlényeket szeretnénk tar-
tani, úgy a GH: 20 vízhez minden feltöl-
téskor lágy vizet kell majd kevernünk, 
hogy megkapjuk a nekik megfelelő GH: 
10, KH: 5 vizet. 

•  GH: 10, KH: 20. Itt kezd a dolog bo-
nyolód ni. A KH: 20 karbonátkemény-
ség magas pH-értéket jelent. Ha a cél az 
első példában megjelölt KH: 5, akkor 
25% csapvíznek és 75% lágy víznek kell 
az akváriumunkban lenni. Csakhogy 
ezzel a GH-érték is a negyedére csök-
ken, 2,5 lesz, ez kevés. (Megjegyzem, 
csak néhány professzionális teszt alkal-
mas tizedes pontosságra.) A megoldás 
a GH-növelő só, amit GH+ néven talá-
lunk meg az üzletekben – hogy meny-
nyit kell adagolnunk, azt a só használati 
utasításában találjuk meg. A GH-nö-
velő só hozzáadása után megkapjuk 
az első példában szereplő „álomvizet”, 
amelynek keménységi értéke tehát 
GH: 10 és KH: 5. De természetesen ez 
csak az ilyen vizet kedvelő élőlények 
számára lesz álom – ha másféléket sze-
retnénk tartani, másféle keménységű 
vízre lesz szükségünk. A lényeg, hogy 
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ezzel a módszerrel bármilyen arányt elő 
tudunk állítani, a 10/5 mellett a 8/2 és 
a 6/3 szokott még gyakran kelleni.

Nagyon fontos tehát – nem lehet elégszer 
leírni –, hogy mielőtt elkezdjük megter-
vezni az akváriumunkat, mielőtt bármibe 
is beruháznánk, ellenőrizzük az otthon, 
a csapból elérhető víz minőségét és kemény-
ségét, és döntsük el, hajlandók vagyunk-e 
rendszeresen lágyítani vagy keményíteni 
a vizet, vagy eleve olyan élőlényeket vásá-
rolunk majd, amelyeknek a mi csapvizünk 
is megfelelő. Vagyis a mérési eredmények 
értékelésekor két döntés születhet: az egyik 
az, hogy a mért értékekhez tervezzük az 
akváriumot, a másik, hogy rendszeresen 
módosítunk a vízkémián, ami a legtöbb 
esetben lágyítást jelent. 

Különböző lehetőségek 
vízlágyításra
Ha a vízlágyítás mellett döntünk, a követ-
kező lágyítási módokat kerüljük el: 

Az úgynevezett központi vízlágyító rend-
szerek lágyítják ugyan a vizet, de a magné-
ziumot és a kalciumot nátriumra cserélik, 
így a használatuk magas KH- és magas 
pH-értékű vizet eredményez. Nem alkal-
masak akváriumok vizének lágyítására. 
Vízkövesedést ugyan nem eredményeznek, 

de magas nátriumszintet igen, ami, már 
tudjuk, szikesedést jelent.

A trisós vízlágyítás azért rossz megol-
dás, mert egyrészt a trisó néven ismert 
anyag (a trinátrium-foszfát) valójában nem 
lágyítja a vizet; sokan a nátrium-trifoszfát-
tal keverik, ami lágyít ugyan, de nagyon 
sok foszfátot eredményez. A foszfát algá-
sodást okoz, a növénytápozást befolyásolja, 
ezért nem ajánlom.

Ezenkívül kerülendő minden olyan lágy 
víz, amelyben magas KH-értéket mérünk. 
Ezeknél a jellemzően ioncserélt vizeknél 
ugyanis nagy a nátriumtartalom, megint 
a szikesedés veszélye áll majd fenn – ne 
használjuk ilyen vizet, csak problémákat 
okoz. 

Felhasználható lágy vizek 
a)  Esővíz. A legrégebben használt lágyí-

tási forma, mára kockázatos lett a kör-
nyezetszennyezés miatt, de sokan hasz-
nálják azért még mindig. Túlfolyással 
ajánlott gyűjteni, például úgy, hogy egy 
hordót állítunk a csatorna alá. Ha meg-
telik a hordó, túlfolyik, vagyis többször 
cserélődik a gyűjtött víz egy nagyobb 
eső alkalmával, így mindig a legfris-
sebb, utolsó eső vizét használhatjuk. 
Más gyűjtési formáknál arra figyeljünk, 
hogy az eső elejét ne fogjuk fel, mert az 
szennyezettebb a piszkos levegő miatt. 
Ezen túlmenően is érdemes átszűrni 
a gyűjtött esővizet, erre két módszert 
javaslok: egy nagyobb tölcsérbe (a 
tölcsér PET-palackból is készülhet) 
tegyünk perlonvattát és aktív sze-
net, majd lassan folyassuk át rajta 
a vizünket. A másik szűrési lehetőség 
a hordóba tett nagyobb belső szűrő, 
amelyben szintén perlonvatta és aktív 
szén van. Ezt a szűrőt érdemes házilag 
elkészíteni, az akvarisztikai szűrők nem 
igazán alkalmasak a feladatra. Perlon-
vatta, aktív szén, PET-palack és egy 
powerhead vízpumpa legyen kéznél.

A képen több vízkeménység-
teszt látható. Léteznek olcsóbbak, 
drágábbak. A lényeg az, hogy 
GH- és KH-értéket is mérjünk
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b)  Ioncserélt víz. Bevásárlóközpontok-
ban is hozzájuthatunk, de  csakis 
akvarisztikai felhasználásra javasoltat 
vegyünk. Nem árt a vízkeménységmé-
rés a vásárlás után, a biztonság kedvé-
ért. Hátránya a hosszú távon magas 
költség, hiszen egy 70-80 literes akvá-
rium esetén a heti rendszerességgel 
javasolt részleges vízcsere és a párol-
gás miatti pótlás költsége akár fél év 
alatt elérheti egy jobb RO-szűrő árát. 

c)  Desztillált víz. Nem jellemző a hasz-
nálata az akvarisztikában, bár sokan 
összetévesztik az ioncserélt víz-
zel. Pedig más eljárással, mégpedig 
lepárlással állítják elő, ami drágább 
technológia – a víz ára is magasabb. 
Az ioncserélt vizet sokan használják, 
a desztillált vizet csak kevesen. 

d)  Kevert ágyas műgyanta. Ebben az ada-
lékban kétféle gyantát kevernek össze, 
az egyik a negatív, a másik a pozitív 
töltésű ionokat cseréli le H+- és OH-io-
nokra, gyakorlatilag vízre. Eredmény-
ként egy só- és keménységmentes vizet 
kapunk. Egy liter gyantát 100 liter víz 
lágyításához szokás rendelni, de ez per-
sze vízkeménységfüggő. A használat 
során egy hordóban kell keringetni 
a vizet a gyanta körül, ami megoldható 
például egy belső szűrővel. A regenerá-
lás költsége körülbelül a gyanta árának 

a harmada, csak a cserét fizetjük. Köz-
vetlenül az akváriumban tilos hasz-
nálni (például az akvárium szűrőjébe 
töltve a gyantát). Magunk is regene-
rálhatjuk a gyantát, de mivel ehhez 
erős savakat kell használnunk, nem 
javaslom.

e)  Vásárolt RO-víz. Több akvarisztikai 
üzletben kapható nagyobb kapacitású 
RO-szűrő, az így előállított vizet árul-
ják is. Természetesen eltérhetnek az 
árak, de az ioncserélt víz árához viszo-
nyítva 30–50%-kal, sőt néha 60–65%-
kal olcsóbb ez a megoldás. 

f)  Saját tulajdonú RO-szűrőből szár-
mazó víz. A fordított ozmózis elvén 
működő filtráció alatt többlépcsős szű-
résen halad át a csapvíz, majd két ágon 
távozik. Az egyik kimeneten kemény 
vizet kapunk, a másikon pedig szinte 
oldottanyag-mentes vizet, gyakorla-
tilag tiszta H2O-t. Az akváriumi lágy 
vizet szokták általánosan is RO-víz-
nek nevezni az előállítás technoló-
giá ja miatt. A kemény víz és a lágy víz 
arányát a RO-membrán kapacitása és 
a hálózati víznyomás együttesen hatá-
rozza meg. Az RO-membrán teljesít-
ményét GPD-vel mérjük (gallons per 
a day, azaz gallon per nap). A leírásban 
szereplő névleges hozamot átlag 4 bár 
hálózati víznyomás mellett teljesíti 
a szűrő.

RO-szűrő vásárlásánál tehát az első 
szempont a  GPD –  a  jó döntéshez 
tudnunk kell, mennyi szűrt vízre lesz 
szükségünk. Kerekítenek a gyártók, 
egy 50 GPD-s membránnal szerelt 
készülékhez napi 190 liter, 75 GPD-s 
esetén 280 liter, 100 GPD-s esetén 380 
liter vízhozamot adnak meg maxi-
mumnak. Lehetőség szerint minél 
nagyobb membránnal szerelt készü-
léket vegyünk. 

A második fő választási szempont 
az előszűrő típusa. Két előszűrőtípus 

Nagy előszűrőkkel felszerelt  
2x75 GPD RO készülék
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gyakori. Az egyik a  tubusos, amely 
kevesebb vagy kisebb akváriumok-
hoz ajánlott. Ha csak egy akvárium-
hoz vásárolunk, az ne legyen nagyobb 
200–250 literesnél, ha több akváriu-
mot lát majd el a szűrő, azok együtt se 
tegyenek ki 250 liternél nagyobb térfo-
gatot. Léteznek nagyobb előszűrőkkel 
szerelt készülékek, ezek már – memb-
ránkapacitástól függően – akár 1000 
literes akváriumhoz is jók. Az előszű-
rők száma eltérhet, ahogy a memb-
ránszám is. A leggyakoribb előszűrő-
szám a kettő, de léteznek három vagy 
akár több előszűrővel szerelt típusok 
is. A szűrőknek létezik egy úgyneve-
zett mikronszáma is; minél kisebb ez 

a szám, annál tisztább vizet eredmé-
nyez a szűrő. 1,5-nél nagyobb számút 
nem javaslok. Minden RO-szűrőnél 
van aktív szenes előszűrő, amely eltá-
volítja a klórt és a fémek javát. 

A RO-készülék kiválasztásának 
szempontjai
Nézzünk először pár rossz választást, ame-
lyeket nem ajánlok. Ha a speciális előszűrő 
és a membrán nem hasonlít a képeken 
szereplőkre, rosszul járhatunk, mert az 
adott gyártóhoz kötnek, csak az alkatré-
szeit tudjuk majd csere vagy javítás esetén 
használni. Van olyan típus, amely egyetlen 
előszűrőben integrálja az aktív szenet és 
a mechanikus szennyeződés szűrését – ez 
egy speciális, egyébként hatékony darab, 
de a javítása nehézségekbe ütközhet. 

Tipikus gyakorlati kérdés: 50 GPD-s 
membrán nagy előszűrőkkel, avagy 75 
GPD-s kicsikkel? Számomra egyértelmű, 
hogy a 75 GPD-s a  jó választás, hiszen 
hiába a nagy előszűrők, ha kevés a vízho-
zam. A nagy akváriumhoz pedig biztosan 
kevés lesz az 50 GPD. 

Az előszűrőket gyártói javallat szerint 
kell cserélni 6–12 hónap üzemidő után, 
de a membrán kibírhat akár több évet is. 
A membráncsere akkor szükséges, ha már 
jelentősen csökkent a vízhozam a kezdeti 
időszakhoz képest. Az elkészített lágy vizet 
TDS-mérővel is ellenőrizzük, az  ered-
ményből következtethetünk a membrán 
állapotára.

Kicsi előszűrőkkel szerelt olcsó  
75 GPD RO szűrő

Számtalan kiegészítő létezik ezekhez a szűrőkhöz, egy egész könyv is kevés lenne 
a témában. Felsorolásszerűen: nyomásfokozó pumpa, puffertartály, elzárószelep, spe-
ciális előszűrők vegyületekre, visszasózó patron, csaptelep, a kemény víz ágat elzáró 
szelep, öblítőszelep. Van az automatizálást segítő rész is, például vízszintszabályzó, 
sőt ma már programozható készülékek is találhatók a piacon. Az alapkészülékek igen 
olcsók, sok akvarista, akinek a csapvize nem alkalmas a terveihez, a tubusos előszűrők-
kel szerelt 75 GPD-s szerkezetet választja, de ők sem feledkezhetnek meg a bekötéshez 
szükséges csapokról. 
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