CATÁLOGO DE PRODUTOS

AQUÁRIOS
Aquário Móvel HA-315
Equipado com iluminação 2xT5 com interruptor. Tanque de
acabamento elegante de alta qualidade com gabinete adequado.
Área de visualização de 180 graus. Espaço confinado. Forte, robusto
e elegante. Manutenção rápida.
Iluminação: T5 – 54W (2 lâmpadas).
Consumo: 20W
Cor: preto e nogueira.
Tamanho do tanque: 150L

Aquário HP-400
Os aquários HP-400 contam com frente curva, filtragem na tampa e
iluminação. Acompanha perlon (manta acrílica branca) no sistema de
filtragem.
Capacidade: 34 Litros
Filtragem na tampa.
Tampa de alimentação.
Bomba: 600 l/h, 10w e 0,65m
Cores: Preto e branco

Aquário HP-300
Os aquários HP-300 contam com frente curva, filtragem na tampa e
iluminação. Acompanha perlon (manta acrílica branca) no sistema de
filtragem.
Capacidade: 20 Litros
Filtragem na tampa.
Tampa de alimentação.
Bomba: 500 l/h, 6w e 0,65m
Cores: Preto e branco

BOMBAS
Bomba H-600
Bomba de reposição para aquários H-300 e H-400 220V
Vazão: 600l/h
Consumo: 10 Watts

Bomba H-500
Bomba de reposição para aquários H-300 220V
Vazão: 500l/h
Consumo: 6 Watts

FILTROS
Filtro Canister HF-3323
A linha de canisters com HF da Hopar proporciona filtragem química,
mecânica e biológica. Eles são compactos, de alto desempenho e
fáceis de limpar e operar. Devido a sua concepção deixa livre o
espaço do aquário somente para peixes e elementos ornamentais.
É extremamente silencioso e pode ser usado para aquários marinhos
ou de água doce.
Vazão: 2200 L/H
4 cestas para mídias filtrantes (70mm x 230mm x 230mm)
Extremamente silenciosa, pode ser usado para aquários marinhos ou
de água doce
Potência: 45 w
Voltagem: 110 v
Coluna: 1.8 m

Filtro Canister HF-3313
A linha de canisters com HF da Hopar proporciona filtragem química,
mecânica e biológica. Eles são compactos, de alto desempenho e
fáceis de limpar e operar. Devido a sua concepção deixa livre o
espaço do aquário somente para peixes e elementos ornamentais.
É extremamente silencioso e pode ser usado para aquários marinhos
ou de água doce.
Vazão: 1800 L/H
3 cestos contendo cerâmica e espuma filtrante e carvão
Para aquários marinhos ou de água doce
Potência: 35 w

Filtro Canister com UVF 3328
A linha de canisters com UVF da Hopar proporciona filtragem química,
mecânica e biológica. Eles são compactos, de alto desempenho e
fáceis de limpar e operar. Devido a sua concepção deixa livre o
espaço do aquário somente para peixes e elementos ornamentais.
É extremamente silencioso e pode ser usado para aquários marinhos
ou de água doce.
Vazão: 2200l/h
Potência: 45W
Potencia UV: 9W
Alt. Máx. da coluna dágua: 1,8m

Filtro Canister com UVF 3318
Vazão: 1800l/h
Potência: 35W
Potencia UV: 9W
Alt. Máx. da coluna dágua: 1,8m

Filtro Canister com UVF 3028
Vazão: 1200l/h
Potência: 25W
Potencia UV: 7W
Alt. Máx. da coluna dágua: 1,8m

Filtro Canister Filtro KF-2208
A linha de canisters com KF da Hopar proporciona filtragem química,
mecânica e biológica. Eles são compactos, de alto desempenho e
fáceis de limpar e operar. Devido a sua concepção deixa livre o
espaço do aquário somente para peixes e elementos ornamentais.
É extremamente silencioso e pode ser usado para aquários marinhos
ou de água doce.
Vazão: 800 L/H
Extremamente silenciosa, pode ser usado para aquários marinhos ou
de água doce
Potência: 15 w
Dimensões: 200x200x360mm

Filtro Canister KF-2218
Vazão: 1200 L/H
Extremamente silenciosa, pode ser usado para aquários marinhos
ou de água doce
Potência: 25 w
Dimensões: 200x200x360mm

FILTROS COM UV
Filtro Interno com UV UVF-625
O Hopar UVF-625 é um filtro interno com dois estágios de filtragem,
além de uma lâmpada UV de 3W que auxilia no controle de algas e
doenças no aquário.
UV: 3W
Vazão: 800L/H
Consumo: 20W
Dimensões: 70x140x240mm

Filtro Interno UV-611
A linha de filtros com lâmpada Ultra Violeta esteriliza a água com até
99% de eficiência. Pode ser usado em diferentes tipos de aquários e
lagos, mantém a água clara e mata as algas suspensas na água.
Conta com tubo de quartzo que previne a radiação Ultra Violeta.
ESPECIFICAÇÕES
Indicação: Aquários de água doce e salgada (700L) / Lagos (10.000L)
e aquaterrários (700L)
Voltagem / Potência: 127 V / 36W
Dimensões: 40x11x19cm
Disponível nas versões: 11w, 18w, 24w, 36w, 55w, 5w, 7w e 9w

LÂMPADAS
Lâmpada T5 16W
Disponível nas cores: Azul, Rosa e Branco

Lâmpada T5 HO 24W
Disponível nas cores: Azul, Rosa e Branco

Lâmpada T5 HO 39W
Disponível nas cores: Azul, Rosa e Branco

Lâmpada T5 HO 54W
Disponível nas cores: Azul, Rosa e Branco

Lâmpada T5 HO 80W
Disponível nas cores: Azul, Rosa e Branco

LUMINÁRIAS
Luminária 2T5HO45
A luminária HOPAR T5 HO em alumínio de 45cm de comprimento.
Possui refletor interno que aumenta em até 95% a reflexão da luz,
suporte plástico ajustável de abrir (ângulo de 75).
Suporta 2 lâmpadas fluorescentes T5 de 16W.

Luminária 2T5HO100
A luminária HOPAR T5 HO em alumínio de 100cm de comprimento.
Possui refletor interno que aumenta em até 95% a reflexão da luz,
suporte plástico ajustável de abrir (ângulo de 75).
Suporta 2 lâmpadas fluorescentes T5 de 39W.

Luminária 3T5 IP7 100
Luminárias IP7 100, com três suportes de 3 lâmpadas T5 de 39W.
Disponível nas versões: 39W (100cm), 54W 120(cm), 16W (60cm) e
39W 100(cm).

Luminária 4T5HO60
Luminária com Moldura em alumínio, pés de encaixe flexíveis, botão
liga e desliga para cada 2 lâmpadas (acondiciona lâmpadas de outras
marcas), alumínio refletivo internamente o qual possibilita total
aproveitamento da lâmpada
Dimensão: 60 cm
Suporte para 4 lâmpadas 24W

Luminária 4T5HO80
Luminária com Moldura em alumínio, pés de encaixe flexíveis, botão
liga e desliga para cada 2 lâmpadas (acondiciona lâmpadas de outras
marcas), alumínio refletivo internamente o qual possibilita total
aproveitamento da lâmpada
Dimensão : 80 cm
Suporte para 4 lâmpadas 24W

Luminária 4T5HO150
Luminária com Moldura em alumínio, pés de encaixe flexíveis, botão
liga e desliga para cada 2 lâmpadas (acondiciona lâmpadas de outras
marcas), alumínio refletivo internamente o qual possibilita total
aproveitamento da lâmpada
Dimensão : 150 cm
2 bases de encaixe ( modelo over tank )
Suporte para 4 lâmpadas 80W

Luminária 4T5HO180
Luminária com Moldura em alumínio, pés de encaixe flexíveis, botão
liga e desliga para cada 2 lâmpadas (acondiciona lâmpadas de outras
marcas), alumínio refletivo internamente o qual possibilita total
aproveitamento da lâmpada
Dimensão : 180 cm
Suporte para 8 lâmpadas 39W

Luminária 6T5HO60
Luminária com Moldura em alumínio, pés de encaixe flexíveis, botão
liga e desliga para cada 2 lâmpadas (acondiciona lâmpadas de outras
marcas), alumínio refletivo internamente o qual possibilita total
aproveitamento da lâmpada
Dimensão : 60 cm
Suporte para 6 lâmpadas 24W

Luminária 6T5HO80
Luminária com Moldura em alumínio, pés de encaixe flexíveis, botão
liga e desliga para cada 2 lâmpadas (acondiciona lâmpadas de outras
marcas), alumínio refletivo internamente o qual possibilita total
aproveitamento da lâmpada
Dimensão : 80 cm
2 bases de encaixe (modelo over tank)
Suporte para 4 lâmpadas 80W

Luminária 6T5HO100
Luminária com Moldura em alumínio, pés de encaixe flexíveis, botão
liga e desliga para cada 2 lâmpadas (acondiciona lâmpadas de outras
marcas), alumínio refletivo internamente o qual possibilita total
aproveitamento da lâmpada
Dimensão : 100 cm
Suporte para 6 lâmpadas 39W

Luminária 6T5HO120
Luminária com Moldura em alumínio, pés de encaixe flexíveis, botão
liga e desliga para cada 2 lâmpadas (acondiciona lâmpadas de outras
marcas), alumínio refletivo internamente o qual possibilita total
aproveitamento da lâmpada
Dimensão : 120 cm
Suporte para 6 lâmpadas 54W

Luminária 6T5HO150
Luminária com Moldura em alumínio, pés de encaixe flexíveis, botão
liga e desliga para cada 2 lâmpadas (acondiciona lâmpadas de outras
marcas), alumínio refletivo internamente o qual possibilita total
aproveitamento da lâmpada
Dimensão : 150 cm
Suporte para 6 lâmpadas 80W

Luminária 6T5HO180
Luminária com Moldura em alumínio, pés de encaixe flexíveis, botão
liga e desliga para cada 2 lâmpadas (acondiciona lâmpadas de outras
marcas), alumínio refletivo internamente o qual possibilita total
aproveitamento da lâmpada
Dimensão : 180 cm
Suporte para 12 lâmpadas 39W

Luminária K-778-30
Luminária para aquários lâmpada de 9W – luz branca.
Corpo em alumínio anodizado, articulável, com presilha para instalar
diretamente no vidro do aquário.
Consumo: 9W
Dimensões: 100x50x300mm

Luminária K-778-35
Luminária para aquários lâmpada de 9W – luz branca.
Corpo em alumínio anodizado, articulável, com presilha para instalar
diretamente no vidro do aquário.
Consumo: 9W
Dimensões: 100x50x350mm

Luminária K-778-50
Luminária para aquários lâmpada de 24W – luz branca.
Corpo em alumínio anodizado, articulável, com presilha para instalar
diretamente no vidro do aquário.
Consumo: 24W
Dimensões: 100x50x500mm

Luminária T8 K-778-60
Luminária para aquários lâmpada de 25W – luz branca.
Corpo em alumínio anodizado, articulável, com presilha para instalar
diretamente no vidro do aquário.
Consumo: 25W
Dimensões: 100x50x1100mm

Luminária T8 K-778-70
Luminária para aquários lâmpada de 15W – luz branca.
Corpo em alumínio anodizado, articulável, com presilha para instalar
diretamente no vidro do aquário.
Consumo: 15W
Dimensões: 100x50x700mm

Luminária T8 K-778-100
Luminária para aquários lâmpada de 25W – luz branca.
Corpo em alumínio anodizado, articulável, com presilha para instalar
diretamente no vidro do aquário.
Consumo: 25W
Dimensões: 100x50x1100mm

Luminária BT-206
Luminária para aquários lâmpada de 15W – luz branca.
Corpo em alumínio anodizado, articulável, com presilha para instalar
diretamente no vidro do aquário.
Consumo: 15W
Dimensões: 100x50x800mm

Luminária BT-208
Luminária para aquários lâmpada de 20W – luz branca.
Corpo em alumínio anodizado, articulável, com presilha para instalar
diretamente no vidro do aquário.
Consumo: 20W
Dimensões: 100x50x800mm

Luminária BT-218
Luminária para aquários lâmpada de 25W – luz branca.
Corpo em alumínio anodizado, articulável, com presilha para instalar
diretamente no vidro do aquário.
Consumo: 25W
Dimensões: 100x50x1800mm

Luminária com Clip K-668
Luminária para lâmpada fluorescente compacta PL (4 pinos) de 36w
para aquários
Luz branca (10000K)
Realça as cores naturais dos peixes, plantas e invertebrados em
aquários de água doce e salgada
Baixa radiação de calor
Sistema CLIP
Medidas Aproximadas: 380x140x100mm

Luminária com Clip K-811
Luminária com lâmpada fluorescente compacta de rosca de 20W.
O desenho da luminária e seu revestimento reflexivo aumentam
consideravelmente o rendimento luminoso da lâmpada. Acompanha
clip para ser fixada na borda do aquário. Ideal para aquários
pequenos de até 25 litros.
Dimensões: 210x750x170mm
Consumo: 20W

Luminária com Clip PL-9W K-338
Luminária com lâmpada fluorescente compacta PL (4 pinos) de 18W
para aquários;
Para nano aquários de 20cm até 40cm. Realça as cores naturais dos
peixes, plantas e invertebrados em aquários de água doce e salgada;

Luminária com Clip H-116
Luminária com clip, botão liga e desliga. Realça as cores naturais dos
peixes, plantas e invertebrados em aquários de água doce e salgada
1 Lâmpada PL 13W Branca 6000k
Para nano aquários de 20cm até 40cm

Luminária com Clip PL-9W H-116
Luminária com clip, botão liga e desliga
1 Lâmpada PL 13W Branca 6000k
Para nano aquários de 20cm até 40cm

Luminária com LED 100L
Luminária de LED da HOPAR modelo L-100 Cooling com controle
remoto possibilita regular a intensidade da luz.
Tamanho: 100cm
Consumo: 45W

Luminária com LED 100M
Luminária de LED da HOPAR modelo L-100 Cooling com controle
remoto possibilita regular a intensidade da luz.
Tamanho: 100cm
Consumo: 45W

Luminária com LED 100S
Luminária de LED da HOPAR modelo S-100 Cooling com controle
remoto possibilita regular a intensidade da luz.
Tamanho: 100cm
Consumo: 22W

Luminária com LED 120L
Luminária de LED da HOPAR modelo 120L Cooling com controle
remoto possibilita regular a intensidade da luz.
Tamanho: 120cm
Consumo: 60W

Luminária com LED 100M
Luminária de LED da HOPAR modelo L-100 Cooling com controle
remoto possibilita regular a intensidade da luz.
Tamanho: 100cm
Consumo: 45W

Luminária com LED 150L
Luminária de LED da HOPAR modelo 150L Cooling com controle
remoto possibilita regular a intensidade da luz.
Tamanho: 150cm
Consumo: 70W

Luminária com LED 180S
Luminária de LED da HOPAR modelo 180S Cooling com controle
remoto possibilita regular a intensidade da luz.
Tamanho: 180cm
Consumo: 35W

Luminária com LED 60L
Luminária de LED da HOPAR modelo 60L Cooling com controle
remoto possibilita regular a intensidade da luz.
Tamanho: 60cm
Consumo: 30W

Luminária com LED 150S
Luminária de LED da HOPAR modelo 150S Cooling com controle
remoto possibilita regular a intensidade da luz.
Tamanho: 150cm
Consumo: 30W

Luminária PL-100A
Iluminação total, perfeita para grama flutuante, peixes tropicais, e
organismos marinhos.
Tamanho: 100cm
Consumo: 2x36W

Luminária PL-120A
Iluminação total, perfeita para grama flutuante, peixes tropicais, e
organismos marinhos.
Tamanho: 120cm
Consumo: 2x55W

Luminária PL-120B
Iluminação total, perfeita para grama flutuante, peixes tropicais, e
organismos marinhos.
Tamanho: 120cm
Consumo: 4x55W

Luminária PL-150A
Iluminação total, perfeita para grama flutuante, peixes tropicais, e
organismos marinhos.
Tamanho: 150cm
Consumo: 2x55W

Luminária PL-150B
Iluminação total, perfeita para grama flutuante, peixes tropicais, e
organismos marinhos.
Tamanho: 150cm
Consumo: 4x55W

Luminária PL-180B
Iluminação total, perfeita para grama flutuante, peixes tropicais, e
organismos marinhos.
Tamanho: 180cm
Consumo: 8x36W

TERMOSTATOS
Flame Proof Digital K-339
O termostato eletrônico K-339 da Hopar conta com aquecedor e
display indicador de temperatura em LED. Pode ser usado em água
doce e salgada em aquários de até 100 litros.
Proteção anti-choque
Ventosas de borracha de alta qualidade.
Tecnologia a prova de fogo
Dimensões: 35cm

Termostato de Inox SA-333
O termostato eletrônico SA-333 é feito em inox e, portanto,
extremamente resistente. É indicado para aquários de até 50 litros.
Ventosas de borracha de alta qualidade.
Dimensões: 29cm

Termostato de Quartzo H-606
Termostato inteligente e inquebrável de fácil instalação. Liga ao
menor sinal de queda da temperatura abaixo do selecionado e
desliga automaticamente ao alcançar a temperatura programada.

Termostato Transparente SH-608
Termostato com aquecedor submerso transparente em tubo de
quartzO resistente. Para aquários marinhos ou aquários de água
doce.
Temperatura mínima: 17 °C, máxima: 35ºC
Disponível nas versões: 25W, 50W, 100W, 200W e 300W

Termostato HK-686
O termostato HK-686 conta com aquecedor e regulagem eletrônica
de temperatura, além de um exclusivo seletor para utilização em
500w ou 1000w. Capacidade para aquários de até 1.000l.
Acompanha suporte para fixação do controlador e proteção plástica
para os aquecedores, que evitam queimaduras nos animais como
possíveis batidas que possam danificar o aparelho.
Temperatura: 17C a 35C
Medidas Aquecedores: 350x80x40mm
Medidas termostato: 150x80x40mm

