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1. Inleiding 
 

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld om aan een eindgebruiker of aan een 
derde, de geschiktheid, de gebruiksmogelijkheden en de inachtnemingen mee te 
delen. 
  
N.V. Homarium® behoudt de eigendomsrechten van de gebruiksaanwijzing en 
verbiedt de gehele of gedeeltelijke verspreiding aan juridische of fysieke personen 
zonder haar goedkeuring en registratie. 

  
2. Beschrijving van een homarium® en zijn karakteristieken 
  

Een homarium® is ontwikkeld, gerealiseerd en geïdentificeerd door N.V. 
Homarium® en dient om schaaldieren in zoutwater levend te houden en forel en 
paling in zoet water. 
Er zijn geen andere toepassingen, tenzij deze na samenspraak met de N.V. 
Homarium® worden bevestigd in een aanvullend schrijven aan de eindgebruiker. 
  
N.V. Homarium® wijst iedere verantwoordelijkheid af bij het verkeerd gebruiken 
van het homarium voor andere doeleinden dan voorzien in deze beschrijving.  
 
Elke eindgebruiker moet zich informeren over lokale regelgeving en zich zonodig 
daarnaar voegen ( in het bijzonder gaat het om het onderling samenbrengen van 
verschillende vissoorten in hetzelfde water.)  
 
N.V. Homarium® wijst iedere verantwoordelijkheid af van voorschriften die afwijken 
van de Belgische wetgeving en niet door de eindgebruiker schriftelijk werden 
meegedeeld. 

 
3. Verhandelen van een homarium® 
 

Een homarium® bestaat uit twee delen : een kuip waarin zich het water bevindt en 
een onderstel met de technische onderdelen . 
Die twee delen staan los op elkaar, maar door inkepingen in de kuip is een 
asverschuiving tussen de kuip en het onderstel uitgesloten bij normaal 
verhandelen,zoals beschreven in deze handleiding .  
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3.1. Tillen van een homarium® 

 
Een homarium® moet steeds worden opgetild onder de onderste rand van 
het onderstel omdat de twee delen, de kuip en het onderstel, zo in één keer 
worden  opgetild. Gebruik bij het tillen steeds veiligheidshandschoenen.  
  
Indien er zich bij het tillen toch een asverschuiving van de kuip ten opzichte van 
het onderstel voordoet, moet die met de grootste omzichtigheid worden 
teruggeplaatst: het onderstel moet perfect passen in de inkepingen van de kuip. 

  
3.2. Verplaatsen van een homarium® 

 
Elk homarium® - ongeacht het model - is mobiel door middel van vier 
zwenkwielen. 
 
N.V. Homarium® raadt af om het homarium® te verplaatsen als het gevuld is 
met water om klotsen en in het slechtste geval overloop te voorkomen.  
 
Als fabrikant verbieden wij ten strengste dat er aan de binnenzijde van de 
wanden wordt getrokken bij het verplaatsen van de homaria (gevuld of niet 
gevuld): een homarium® mag alleen verduwd worden, want bij trekken ontstaat 
er een extra spanning op de gelijmde hoeken en veelvuldig trekken kan zelfs 
leiden tot spanningsscheuren en in het slechtste geval tot lekkages.  

 
3.3. Vervoeren van een homarium® 

 
Een homarium® moet steeds rechtopstaand worden vervoerd met de nodige 
beschermingen (bubbelfilm, karton, enz..) er rond om krassen in de wanden of 
in de bekleding te voorkomen.  
 
Bij het in- en uitladen van het homarium® moet men rekening houden met de 
punten besproken in paragraaf 3.1. van deze handleiding. 
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4. Plaatsen van een homarium® 
  

4.1. Ideale standplaats 
  
De ideale standplaats voor een homarium® is een koele, goed geventileerde 
ruimte. Een homarium® mag je niet bij een warmtebron plaatsen en zeker 
nooit in het volle zonlicht, want zonlicht maakt overvloedig algen aan in het 
water. Die algen zorgen ervoor dat het water zeer snel een groene schijn, of 
nog  erger, een groene kleur zal krijgen.  
  
Zorg er steeds voor dat de roosters in de bekleding vrij zijn voor een goede 
ventilatie en dat komt zorgt voor een optimale werking van de koeling. 

  
4.2. Stabiliteit 
 

Zorg er steeds voor dat het homarium®  waterpas staat op een stabiele, vlakke 
ondergrond en dat de vier wielen het grondoppervlak raken onder alle 
omstandigheden.  

 
5. Vullen van het homarium® 
 

Het volgende moet steeds gerespecteerd worden en staat los van het type water 
dat er in het homarium komt :  
  
De maximale vulcapaciteit is tot 7 cm onder de rand van de wand. Het 
respecteren van die veiligheidsmarge is heel belangrijk omdat het waterniveau 
nog zal stijgen als de schaaldieren toegevoegd worden… 
 
Als u het deksel van het pomphuis opheft, ziet u een grijze buis die verticaal naar 
beneden loopt. In deze buis zitten de utiliteitsleidingen voor de pomp en de 
koeling. Let er steeds  op dat er geen water in deze buis kan lopen want dan 
loopt er water op de koeling en op de ondergrond met alle problemen vandien. 
  
Soms is het nodig om -na het vullen- de bodemplaat naar beneden te drukken 
gedurende een paar dagen om alle lucht uit de filters te laten verdwijnen. 
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5.1. Vullen met zoet water 

  
Indien het homarium® met zoet water gebruikt wordt, vult u deze met water van 
+/- 20 °C tot aan de hierboven aangegeven limieten. Voor een optimaal 
resultaat raden wij het gebruik van onthard water aan. Test na het vullen steeds 
de kwaliteit van het water (zie punt 6.2). 

  
5.2. Vullen met zoet water en met kunstmatig zeezout 

 
Indien het homarium® een toepassing kent met zout (zee) water en dat is niet 
voorhanden, kan men door het mengen van zoet water en kunstmatig 
aangemaakt zeezout, zeewater aanmaken. 

 
U vult het homarium® met zoet water (idem als punt 5.1.) Om optimale 
resultaten te bereiken raden wij het gebruik aan van volledig ontzout of door 
omkeer-osmose bereid hard water aan. Het gebruik van hard water kan 
vertroebeling veroorzaken door het uitvlokken van carbonaten ten gevolge van  
oververzadiging zoals dat ook in de natuur voorkomt. 
 
Test hier de kwaliteit van water (zie punt 6.2.). 
  
Bij de N.V. Homarium® of bij uw lokale dealer is er speciaal aangemaakt 
zeezout te verkrijgen. U hebt per 120 liter water 4 kilo van dergelijk zout 
nodig voor een densiteit van 1,025 bij 20°C. 
Los zoveel kunstmatig aangemaakt zeezout op in het water als nodig is en roer 
krachtig om het goed te vermengen. De densimeter toont de gewenste 
dichtheid laat zien (zie punt 6.1.). Na 6 tot 8 uur mengen is het water volkomen 
bruikbaar voor alle zeeorganismen. 

  
5.3. Vullen met echt zeewater 
 

Bij een toepassing met zout (zee) water kan het homarium® gevuld worden met 
gezuiverd zeewater. Let bij het aanschaffen wel steeds op de kwaliteit van het 
aangekochte water (zie punt 6.2.) 
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6. Testen van de waterkwaliteit 
 

6.1. Densiteit 
 

     
 

Ideaal  te weinig   te veel 
 

Een densimeter wordt steeds standaard bij een homarium® geleverd om de 
zoutdichtheid te meten. Op deze densimeter staat een groene markering. 
De ideale densiteit van een homarium® bevindt zich op 1,025. Dat is het 
onderste deel van de groene zone. 
 
Indien er een te hoge dichtheid (=teveel zout) in het water is, dan zal een wit 
gedeelte onder de groene markering zichtbaar zijn. U moet een deel van het 
water uit de kuip vervangen door zoet water om de densiteit te laten dalen. 
  
Indien er een te lage dichtheid is (=te weinig zout) in het water, dan zal de 
groene zone (een beetje) onder water staan. U moet dan een hoeveelheid 
kunstmatig aangemaakt zeezout in de kuip gieten. Na een stevige mengbeurt 
plaatst u de densimeter opnieuw in het water en test u weer de densiteit. 
 
Indien nodig moet u de bovenvermelde stappen herhalen en/of combineren tot 
de gewenste dichtheid is verkregen. 

 
6.2. Testen van het nitrietgehalte in het water 

  
Waarom testen? 
Teveel nitriet in het water is buitengewoon schadelijk. Het wordt aangemaakt 
door organische substanties zoals uitwerpselen, urine, voedsel en plantresten.  
Als de meetwaarden buiten het aanvaardbare liggen,betekent dat dat de 
afbraak van organische stoffen niet meer voldoende is. 
Een periodiek test voorkomt de kans op nitrietvergiftiging.  
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7. Starten van het homarium® 
  

Eenmaal het homarium® gevuld is en de waterkwaliteit voldoet, kan het 
ingeschakeld worden. 

  
7.1. Aansluiten op het stroomnet 

  
U plaatst de stekker in een geaard stopcontact dat aangesloten moet zijn op 
220V-50Hz. 
  
Als u het homarium® wilt starten, schakelt u de startknop naar stand “I”.Het 
groene licht op de start-stop schakelaar licht op en ook de elektronische 
thermostaat (als er één aanwezig is!). 
Om het homarium® af te zetten, schakelt u de startknop naar stand “O”. 
Het groene licht in de startknop dooft. 

  
7.2. Opstarten van de pomp 

 
Indien er bij het starten van het homarium® blijkt dat de pomp geen water 
pompt, dan moet de grijze buis B (zie figuur 1) aan de uitgang van de pomp 
even worden verwijderd omdat de tegendruk van het water en de lucht achter 
de pomp te groot is. 
U zal zien dat de pomp start (=er spuit water uit de uitgang). U stopt dan de buis 
terug in de uitgang en het water spuit in de kuip.  
Boven op de buis “a” staat er een zuurstofkraan en daarmee regelt u de 
hoeveelheid geïnjecteerde zuurstof. Een ideale mengeling is een constante, 
maar niet te sterke luchtstroom in het water. Een overvloedige zuurstof injectie 
leidt immers tot schuimproductie. Let er tevens steeds op dat de buis “a” met de 
schuine kant naar de uitgang van buis ”b” zit. Op deze manier kan de 
zuurstofstroom ideaal verlopen. 

 
Figuur 1 
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7.3. Instellen van de temperatuur. 

  
Vooraleer een homarium®  geleverd wordt, heeft het reeds proefgedraaid. De 
temperatuur is daarbij op 7 °C ingesteld. Indien u echter een andere 
temperatuur wilt, wat wij echter afraden, dan kan u dat op de volgende manier 
instellen. 

  
7.3.1. Analoge thermometer en thermostaat 

  
Indien uw homarium® niet voorzien is van een digitale 
thermostaat, hebt u bij de levering een thermometer met 
zuignap ontvangen die onder de waterspiegel moet worden 
bevestigd. De verkregen temperatuur van het water is op de 
Schaalverdeling af te lezen.  
Onder de kuip bevindt zich de analoge thermostaat (figuur 2) 
in het technisch gedeelte dat enkel toegankelijk is voor 
bevoegde personen. De thermostaat ziet eruit als een grijze 
blok met een draaiende schaalverdeling . U kan de 
temperatuur als volgt aanpassen: 

  
Draai met een schroevendraaier tot de gewenste temperatuursaanduiding 
in het midden van de uitsparing staat.  
Op dit moment stuurt de thermostaat de koeling op de door u ingestelde 
temperatuur. Daar de watermassa niet direct op temperatuur is, zal u 
slecht na een tijdje de verandering in temperatuur kunnen aflezen op de 
thermometer in de kuip. 
  
Indien u geen verandering ziet, dan moet de thermostaat worden 
vervangen. Reparatie is niet mogelijk. 

 
7.3.2. Digitale thermometer en thermostaat 
 

Indien uw homarium® geleverd werd met 
een digitale thermometer en thermostaat 
dan hebt u geen analoge thermometer 
ontvangen. De digitale thermostaat duidt 
immers de temperatuur aan.  
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8. Opbouwen van de biologie 
  

Indien u start met nieuwe filters en met nieuw water,moet de biologie 
opgebouwd worden in het water en dat vraagt enige tijd ! 
 
Start met twee tot drie schaaldieren. Na enkele dagen kan u het aantal 
verdubbelen. Het is van het grootste belang de schaaldieren geleidelijk te laten 
toenemen in aantal : reken daarvoor een drietal weken ! 
Daarna zal de biologie opgebouwd zijn en geldt de regel van twee niet langer. 
Bedenk wel : haast en spoed is zelden goed bij de  opbouw van het biologisch 
evenwicht in het water ! 

 
9. Onderhoud van uw homarium® 
 

9.1. Dagelijks onderhoud 
  

Het wordt aangeraden om elke dag de rand van de kuip van  het homarium, net 
boven het wateroppervlak, schoon te maken met huishoudpapier de 
zoutaanslag op de wand te verwijderen. Dat komt de transparantie ten goede 
en het homarium ziet er als nieuw uit . 

 
Reinig nooit met schurend materiaal of met detergenten. 
  

9.2. Maandelijks onderhoud 
 

Maandelijks moet u de verdamper (radiator) van de 
koelgroep stofzuigen om die stofvrij te houden, wat de 
koeling ten goede komt . Verwijder daarvoor de achterwand 
van het homarium® te verwijderen  
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9.3. Vervangen van de filters 
 

Wanneer u ziet dat het water niet meer helder is en dat de vervuiling toeneemt, 
zijn de filters op het einde van hun filterkracht. Voor het verversen van de filters 
zijn er twee mogelijkheden. U laat dat doen door uw leverancier of u bestelt via 
uw leverancier het materiaal en doet het onderhoud zelf. 
  
Indien u de filters zelf vervangt, moet u de volgende stappen in acht nemen : 
 

• Schakel het homarium® uit aan de start-stop knop 
• Verwijder alle schaaldieren enz uit het homarium® 
• Laat het water af uit het homarium®. Het is het beste om een hevel in het 

pomphuis te steken. Zo kan u ook het water dat zich in de filter bevindt 
meehevelen. U opent het pomphuis door het deksel af te nemen of door de 
rotskap te verwijderen. 

• Verwijder de bodemplaat (wit, blauw, rotswandimitatie) 
• Verwijder de spanlatten 
• Verwijder de perlonmat en gooi deze weg 
• Verwijder de zakken met actief kool (gooi deze weg) 
• Verwijder de grijze geperforeerde platen 
• Indien u het homarium® volledig wil reinigen, kan dat nu gebeuren. Gebruik 

voor het reinigen nooit warm water of detergenten want die kunnen de 
lijmnaden aantasten of barsten in de acrylwand veroorzaken wat kan leiden 
tot lekkages 

• Verwijder alle spoelwater 
• Plaats opnieuw de grijze geperforeerde platen 
• Plaats de nieuwe zakken actief kool. Let erop dat alle hoeken mooi gevuld 

en aangedrukt zijn. Indien dat niet zo is, zal de filtering niet goed zijn. Water 
zoekt immers altijd de gemakkelijkste weg. 

• Plaats de perlonmat 
• Plaats opnieuw de spanlatten 
• Plaats opnieuw de bodemplaat of de rotswand 
• Vul de kuip met water en start opnieuw op (zie punt 7) 
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Opbouw van de filter 
 

10. Garantiebepaling 
 

Er is één jaar fabrieksgarantie op de techische delen van het homaium 
(pomp, koeling en thermostat). 
 
De garantie vervalt als, tijdens de garantieperiode, een derde partij (die niet 
door N.V. Homarium® is aangewezen), aan deze materialen enige vorm van 
werken of aanpassingen heeft uitgevoerd. 
 
Onderhouden en biologie gerelateerde werken zijn nooit in de garantie 
inbegrepen. 
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