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Waar plaats ik de eiwitafschuimer ?

1. Overloopwater direkt door afschuimer.

Voordeel
Geen extra pomp nodig voor afschuimer

Nadeel
Overloop moet uitgeschakeld worden bij schoonma-
ken afschuimer (of een by-pass leiding maken). Niet 

elke afschuimer is geschikt voor deze opstelling

2. Overloopwater direct in de sump
Afschuimer capaciteit groter als overloop capaciteit

Voordeel
Eenvoudig te maken

Nadeel
Schoon water wordt weer teruggevoerd de 

afschuimer in waardoor rendement van 
afschuimer minder wordt.

3. Overloopwater direct in de sump
Overloop capaciteit groter als afschuimer capaciteit

Voordeel
Eenvoudig te maken

Nadeel
Grotere circulatiecapaciteit over de sump dan nodig. 
Een gesloten rondpomp systeem (rifspoeling bijv.) is 

energetisch veel efficiënter dan 
dit via de sump te laten lopen.

De meeste eiwitafschuimers zijn onder de bak in de bioloog 
of de sump terug te vinden. En veel aquarianen zijn nogal 
goed in het bedenken en maken van allerlei ingenieuze 
PVC buizenstelsels om het water van het aquarium naar 
de afschuimer en/of de sump te brengen. Ook voor een 
afschuimer zijn veel verschillende systemen te bedenken.

Het probleem begint al direct met, “Waar haal ik m’n water 
vandaan?” Hoe vuiler het water dat we de afschuimer voor 
z’n kiezen geven, des te beter zal deze werken. En waar 
is in onze bak het meest vervuilde water? Nou da’s aan 
het wateroppervlak, het grensgebied tussen lucht & water. 
Het beste rendement krijgen we door oppervlaktewater 
vanuit het aquarium naar de afschuimer toe te halen. Met 
verschillende overloopsystemen is dat goed te realiseren.

En dan wordt het ingewikkelder. Gaan we met het 
oppervlaktewater vanuit de bak meteen de afschuimer 
in, of dumpen we het water eerst in de sump en moet de 
afschuimer het dan maar weer aanzuigen. 
We bekijken het eens voor een drietal situaties.

Nu we erachter zijn hoe en waar we de eiwitafschuimer 
plaatsen, nog het volgende: Hoe brengen we het water het 
beste weer terug in het aquarium in? 

Stel je voor dat je het schone water uit de afschuimer bijna 
rechtstreeks weer zou aanzuigen. Dan zou het aquarium 

zelf niet veel nut hebben van de afschuimer. Hoe we de 
aanzuig van het oppervlaktewater en de retour ten opzichte 
van elkaar plaatsen heeft dus invloed op het functioneren. 
Plaatsen we de aanzuig recht tegenover de toevoer dan 
lopen we grote kans schoon water weer rechtstreeks de 
afschuimer in te duwen. De efficiëntie van het systeem 
daalt dan natuurlijk. We moeten dus ook de toevoer en 
afvoer van de afschuimer zo plaatsen dat kortsluiting 
zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Oh ja, en denk eraan dat het water dat terug gaat naar het 
aquarium niet vol zit met zeer fijne luchtbellen. Niet alle 
organismen zijn daar van gecharmeerd. Een paar schotten 
in de sump kunnen voorkomen dat al teveel luchtbellen 
terug het aquarium in worden gevoerd.


