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1. Beschrijving  

 
Een autosifon of bell siphon is een apparaat dat gebruikt wordt voor het automatisch draineren 

van een watervat. Het wordt gebruikt om eb en vloed te creëren zodat het water in groeibedden 

continu stijgt en daalt, zonder toevoeging van extra technologie. De bell-sifon (of auto-sifon) 

wordt vooral gebruikt in aquaponics groeibedden. 

 

 

De autosifon wordt geleverd met de volgende onderdelen: 

- een tankdoorgang 

- een standpipe (staande buis) 

- een bell pipe met verbreekbuis 

- een buitenbuis 

- een verbreekpotje 

- een afvoerbuis met 90° bocht. 
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2. Installatie  
 

Volg de instructies zorgvuldig zodat de sifon zonder problemen zal werken. 

Behandel de bell-siphon voorzichtig: indien deze valt kan er schade optreden die de werking 

beïnvloed. Alle garantie vervalt indien de stukken beschadigd zijn door oneigenlijk gebruik. 

2.1. Het plaatsen van de tankdoorgang 
2.1.1. Boor eerst een gat in de bodem van het groeibed. Gebruik enkel scherp 

boorgereedschap (klokboor) en kuis de randen op. 

 

 

2.1.2. .Plaats de tankdoorgang: zorg ervoor dat de rubberdichting bovenaan zit (waterzijde) 

en de kunststofring en moer onderaan. Span goed aan. 

We raden aan om de doorgang dicht bij de voorkant te plaatsen voor goede 

bereikbaarheid (onderhoud) en zo ver mogelijk van de waterinlaat om een goede 

doorstroom in het bed te garanderen. Kies een vlak stuk en boor indien nodig een gat 

in de tankondersteuning. 

 

2.2. Het plaatsen van de bell-sifon 
2.2.1.Installeer de standpijp en de buitenbuis. Zet deze mooi in het centrum van de uitvoer. 

Om het vullen gemakkelijker te maken, kan je wat grotere stenen tegen de buis leggen. 

Vul hierna het groeibed met het medium (argex, lava,…) 

 

 
 

  

Bell Siphon (Stand pipe ø) tankdoorvoer Boor  ø 

20 ¾” 20x25  27 – 29mm ( ¾ +) 

25 1” 25x32 34 – 38mm (1” + ) 

32 1¼ “ 32x40 42-46mm (1 ¼ +) 
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2.2.2.  Plaats vervolgens de bellbuis (overzetbuis) met het verbreekpotje. Indien het 

verbreekpotje niet meer vast hangt aan het luchtbuisje, is de gemakkelijkste manier 

om eerst het potje over het verbreekbuisje te schuiven en dan het geheel over de 

standbuis te plaatsen. Vul eventueel het bed met water om dit nog eenvoudiger te 

laten verlopen. 

 
 

2.2.3. Plaats nu de afvoer. Indien je vistank onder het groeibed zit, is geen bijkomende 

afdichting nodig. In het andere geval raden we aan de koppelingen te voorzien van 

een dichting, liefst teflon tape (het gebruik van lijm wordt afgeraden) 

 

 
 

 

 

 

Klaar! Je bent nu klaar om het systeem met water te vullen en de pomp in werking te 

zetten. 

3. Onderhoud 

 
Indien de sifon slecht werkt, reinig dan elk onderdeel. 

We raden aan het verbreekpotje en de bellbuis ten minste maandelijks te reinigen. 

Controleer regelmatig of de openingen in de buitenbuis niet verstopt zijn door wortels. Indien dit 

wel het geval is, haal dan de wortels in de buis weg. 
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4. Problemen oplossen 

 
Wanneer u een correcte pomp gebruikt and een goed onderhouden groeibed hebt, kan er niet 

veel mis gaan. Toch kunnen zich problemen voordoen. Als alles goed gewerkt heeft, kijk je best 

de buizen en pomp na en reinig je alles grondig. Zoniet, hebben we enkele tips voor je: 

Het waterniveau is te hoog: De standard bell-siphon is gemaakt voor een groeibed van 30cm 

diepte. Het waterniveau zou 28 tot 29cm moeten zijn zodat een minimale droge toplaag van 1cm 

ontstaat. Indien het water te hoog stijgt, kan de standpipe aangepast worden: 

- Verwijder de standpipe uit de tankdoorgang en snij er een stukje van af met een buizensnijder 

of zaag. Zorg ervoor dat de snede mooi afgewerkt wordt en ontbraamd. We raden aan max 

0,5cm per keer af te snijden en te testen. 

- Let er ook op dat de ruimte tussen de bovenkant van de stand pipe en het deksel van de bell 

pipe niet meer is dan 2cm. 

Indien dit wel het geval is, raden we aan ook de onderkant van de bell pipe iets af te zagen 

De autosifon wil niet starten: Het water loopt rustig door de afvoer, maar de sifon ‘slaat niet 

aan’. 

Oplossing: Kijk eerst de afvoerbuis en standpijp na en maak deze proper. Ben je er zeker van dat 

de 90° elleboog geïnstalleerd is? Als dat alles goed is, is je pompdebiet wellicht te laag (zie verder 

bij “Bell-sifon keuze”. Kijk je pomp en toevoerleidingen na. Als ook dat in orde is, verhoog dan 

het debiet van de pomp. Als ook dat optimaal is, heb je wellicht een te grote bell sifon gebruikt. 

In de tabel hieronder kan je nagaan welke sifon meest geschikt is. Je hoeft geen nieuwe aan te 

kopen! Plaats een reductiering in de tankdoorgang en plaats een kleinere standbuis (bvb van 32-

25mm en 25mm standbuis). Doe hetzelfde met de afvoer: plaats een reductie en dunnere 

buizen. 

Tip: sluit de afvoer een second of 5 met je vinger af, laat los en ga na of de sifon aanslaat. Dit 

bevestigt het bovenstaande. 

 

De autosifon wil niet verbreken: Deze start goed, zuigt vervolgens het bed leeg maar stopt niet. 

Het lijkt alsof hij even stopt, maar herbegint dan weer. 

Oplossing: Kijk eerst het verbreekpotje en de verbreekbuis na. Reinig indien nodig. Zorg ervoor 

dat het potje mooi op en neer kan bewegen en er geen steentjes onder liggen. 

Als dat OK is, heb je wellicht een te groot waterdebiet aan de inlaat van je groeibed. Probeer het 

debiet te verlagen. 

Als dat niet werkt, heb je wellicht een te kleine sifon gekozen. Ga hieronder na welke sifon het 

meest geschikt is. Een goede oplossing is het opsplitsen van de waterstroom net na de pomp: 

een deel kan gecontroleerd naar het groeibed, en een ander rechtstreeks terug in de vistank. Zo 

maak je extra stroming en zorg je voor meer zuurstof in het water. 

Een ander alternatief is het vervangen van de tankdoorgang, standbuis en afvoerbuis naar een 

grotere diameter. 
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5. Bell sifon keuze 
Pompdebiet Typische groeibed 

afmetingen 
Bell siphon (stand pipe) ø 

250 – 400 l/h  ≤ 1m² 16 

400 – 600 l/h 1 – 1,5 m² 20 

600 –2000 l/h 1,5 – 3m² 25 

2000 – 4000 l/h > 3m² 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de firma VASCH, Sint-Joriswegel 3, B-9910 Ursel, Belgium 

(www.vasch.be – www.aquaponic.be – www.aquaponicsshop.eu). 

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, 

microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van 

de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, is verboden. 

Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van techniek en uitrusting 

voorbehouden. 

© Copyright 2016 VASCH. 

http://www.aquaponic.be/
http://www.aquaponicsshop.eu/

