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E-POND KOI FEEDING SYSTEM 
 

Het E-Pond Koi Feeding System bestaat uit een door VSZeeland zelf ontwikkeld en ontworpen voederautomaat en 

controller met bijbehorende webapplicatie E-POND. Het systeem meet dagelijks de watertemperatuur en zorgt 

ervoor dat er bij iedere graad watertemperatuur op de ingestelde tijden automatisch voldoende voeding in de vijver 

losgelaten wordt, ook wel watertemperatuur gecontroleerd voeren genoemd. Met de webapplicatie E-POND is het 

configureren van alle functies o.a. de E-Pond Controller, Voeder(tijden)Schema, Vis Management, Visvoer 

Management gemakkelijk naar eigen inzicht met laptop of pc uit te voeren. 

De webapplicatie E-POND is na inloggen op de website www.vszeeland.nl direct beschikbaar en is altijd up-to-date, u 

hoeft geen software te installeren of de software te updaten op uw laptop of pc. 

Met de webapplicatie E-POND kunt u ook een archief van uw Koi bijhouden om o.a. de groei en de ontwikkeling van 

de Koi te zien. 

Met het programma willen we het inzichtelijk krijgen van hoe het te gebruiken visvoer zorgt voor de ontwikkeling en 

de groei van de vissen, maar ook hoe het visvoer gebruikt wordt omdat de waterkwaliteit deels hiervan afhangt. 

Doordat het programma de door u zelf ingestelde waarden automatisch doorberekend en deze zichtbaar maakt is 

men op een leuke en eenvoudige interactieve wijze bezig met de (Koi)vijver. Uiteindelijk zal de Feeder automatisch 

dagelijks de voor u gewenste hoeveelheid visvoer aan de vissen geven. 

Vragen als, hoeveel visvoer moet ik aan mijn vissen geven, hoeveel voederbeurten (voeder frequentie) per dag, 

hoeveel visvoer per voederbeurt, worden inzichtelijker als alle benodigde gegevens in het E-Pond Management 

ingegeven zijn. 
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1 E-POND KOIFEEDER 
 

De E-Pond KoiFeeder is ontworpen om voor of op de rand van de vijver geplaatst te worden. In de voederautomaat 

bevinden zich twee elektromotoren. Voor het visvoer afweegsysteem is een elektromotor voorzien en om het visvoer 

in de vijver te verspreiden is een tweede elektromotor voorzien. Het aansturen van deze twee elektromotoren wordt 

gedaan door de E-Pond Controller die op een aparte locatie geplaatst wordt. 

Zodoende zit er in de voederautomaat weinig elektronica die voor storing zou kunnen zorgen. 

Het visvoer wordt doormiddel van een verticaal geplaatste waaier en door een brede uitmondt in de vijver geworpen, 

mede hierdoor wordt het visvoer verspreid over het wateroppervlak, zo wordt het visvoer niet op één centrale plek 

losgelaten waardoor er minder schade aan de vis ontstaat. 

De E-Pond Koi Feeder is ontworpen voor korrelgroottes van 4 mm tot ongeveer 10 mm. 

 

1.1 E-Pond KoiFeeder aansluiten 
 

Plaats de KoiFeeder op of aan de rand van de vijver. 

Zorg voor een vlakke en stabiele ondergrond die groot genoeg is zodat alle voetsteunen van de KoiFeeder volledig 

ondersteund worden. 

Sluit de bijgeleverde connector die bevestigd is aan de kabel van de controller aan op de KoiFeeder. De aansluiting 

bevindt zich aan de onderzijde van de KoiFeeder. Let daarbij op dat deze er maar op één manier erin past! Fig.1a 

Connector heeft 2 uitsparingen van verschillende breedtes Fig.1b 

Plug de connector overeenkomstig met de uitsparingen in de KoiFeeder en draai daarna de wartel van connector 

vast Fig.1c 

 

 
Fig.1a                                 Fig.1b                    Fig.1c 
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2 E-POND CONTROLLER (DEVICE) 
 

De E-Pond Controller ook wel Device genoemd, zorgt voor de aansturing van de voederautomaat. 

Met de webapplicatie E-POND kunt u de E-Pond Controller gemakkelijk met laptop of pc configureren. 

Communicatie tussen pc en servergedeelte gaat via het internet (Cloud computing). Deze communicatie verloopt 

doormiddel van de webservice E-Pond Online. De E-Pond Controller meet de temperatuur van het vijverwater en 

maak continue verbinding via het internet met uw persoonlijke gedeelte op de server om zo up-to-date te blijven van 

de wijzigingen die u als gebruiker maakt. Mede doordat de temperatuur van het vijverwater gemeten wordt, past het 

systeem automatisch de hoeveelheid visvoer aan. 

 

Onder 1 account is het mogelijk om meerdere controllers registreren. Hierdoor is het mogelijk dat Koi houders die 

het inregelen en de controle over het systeem liever aan b.v. een familie lid of vriend(in) overlaten toch het E-Pond 

Koi Feeding System kunnen plaatsen. 

 

Bij een nieuw aangekocht E-Pond Koi Feeding System wordt een controller meegeleverd, als de controller voor het 

eerst geregistreerd wordt zal er automatisch een licentiesleutel geactiveerd worden, met deze licentie kunt u 1 jaar 

lang gratis gebruik maken van de webapplicatie E-POND. Als de licentie verlopen is kunt u naar de webshop gaan 

om daar een nieuwe licentie sleutel aan te schaffen. 

 

2.1 E-Pond Controller installeren 
 

Plaats de controller in een vorstvrije ruimte en waar deze doormiddel van een UTP-kabel verbinding kan maken met 

het internet. Plaats de UTP-kabel aan de controller in het daarvoor bestemde aansluitpunt. Zorg voor een goede en 

constante internetverbinding, bijvoorbeeld een UTP-kabel direct vanaf het modem van uw provider of een router. 

Plaats de watertemperatuursensor in bijvoorbeeld een voorfilter of filterkamer zodat deze de temperatuur van het 

vijverwater continue kan meten. 

 

2.2 E-Pond Controller Display 
 

 
Display weergave ① Display weergave ②  Display weergave ③

 

Op de voorkant van de controller bevindt zich een touchscreen waar diverse relevante informatie op te zien is 

betreffende controller instellingen en vijverwater temperatuur. 

Door met de vinger één van de icoontjes die links op het display weergegeven worden aan te raken verschijnt 

desbetreffende display weergave. 

 

 
Opmerking! ► Nadat de controller geregistreerd is en verbinding heeft met het internet kan het tot 
maximaal 24 uur duren voordat de actuele informatie weergegeven wordt. 
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2.3 Account aanmaken 
 

 
Fig.2a 
 

Maak een Account aan op de website www.vszeeland.nl. Door op  MIJN ACCOUNT  Fig.2a ① te klikken komt u op 

de pagina waar u zich kan registreren. 

Onder Registreren vult u de benodigde gegevens in en klik op knop  REGISTREREN . 

 

 
Opmerking! ► Als u al een account heeft dan kunt u deze stap overslaan en direct inloggen. 

 

2.4 Controller aanmelden 
 

 
Fig.2b 
 

Klik in de menubalk op  E-POND  Fig.2b ①. De pagina E-Pond verschijnt, daar klikt u op de knop  

 MIJN DEVICES  Fig.2b ②. 

 

 
Fig.2c 
 

Na op de knop  MIJN DEVICES  geklikt te hebben verschijnt de pagina Mijn Devices Fig.2c. Door op de knop  

+DEVICE  TOEVOEGEN  Fig.2c ① te klikken komt u op de pagina Bewerk Device Fig.2d. Hier kunt u eenvoudig de E-

Pond Controller koppelen aan uw account door de gegevens in de betreffende registratie velden in te vullen. (zie 

pagina 8: Registratie Instellingen). 
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Fig.2d 
 

2.4.1 Registratie instellingen 

Onderstaande velden zijn verplichte velden die ingevuld moeten worden om de E-Pond controller in slechts 3 

stappen te kunnen registreren. Fig.2d 

 

Stap 1 

❑ Mac Adres* 

➢ In dit veld vult u het Mac Adres in wat bij de E-Pond Controller meegeleverd wordt. Let op! Het scheidingsteken is 

een streepje (-). Door op enter te drukken vind er een controle plaats op de geldigheid van het Mac adres wat 

ingevoerd is. 
 

Stap 2 

❑ Licentiesleutel* 

➢ Als de controller voor het eerst geregistreerd wordt zal na invullen van het Mac adres hier automatisch een 

licentiesleutel ingevuld worden. Als de controller al eens geregistreerd is geweest dan kunt u hier de nieuw 

aangekochte (geldige) licentiesleutel invullen, kopieer en plak hiervoor de licentie sleutel die u per mail ontvangen 

heeft (zie pagina 14: Licentie Beheer). 
 

Stap 3 

❑ Device Naam* 

➢ Vul hier een naam in die u aan de E-Pond Controller wilt geven (deze is later aan te passen). 

❑ Vijver Inhoud* 

➢ Hier kunt u de vijverinhoud (in liters) van uw vijver invullen (deze is later aan te passen). 

 

Na de registratie velden ingevuld te hebben, klikt u op de knop  OPSLAAN  , en op de melding die dan komt klikt u op 

ok. Het koppelen van de E-Pond Controller met uw account is voltooid. 

 

 
Opmerking! ► Velden met * erachter zijn verplichte velden om in te vullen. 
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Fig.2e 

 

Door na voltooiing van de registratie in het venster op tekst "Terug naar Mijn Devices" Fig.2e ① te klikken keert u 

terug naar pagina Mijn Devices. 

Of door op tekst "Dashboard" Fig.2e ② te klikken komt u op het uw persoonlijke Dashboard terecht. 
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2.5 Controller instellingen 

 

 
Fig.2f 
 

Door op het E-Pond Dashboard op het tabblad "Mijn Devices" te klikken Fig.2f ① verschijnt een overzichtspagina 

van de controller(s) die onder uw account zijn aangemeld. Hier kunt u instellingen van de controller en het systeem 

aanpassen door op de knop            BEWERK  naast het device te klikken. De pagina "Bewerk Device" van het 

desbetreffende Device verschijnt dan Fig. 2d. Hier kunt u de instellingen van de E-Pond Controller verder aanvullen 

en/of wijzigen. 

Met de knop            GALERIJ  kunt u een afbeelding van b.v. uw vijver toevoegen op uw persoonlijke E-Pond 

Dashboard. 

Met de knop            VERWIJDER  kunt u de controller verwijderen uit het E-Pond Management. De vissen die aan deze 

controller gelinkt zijn worden automatisch naar Unlinked verplaatst, waar ze naderhand aan een andere (nieuwe) 

controller gelinkt kunnen worden (zie pagina 13: Unlinked Vis Management). 

 

2.5.1 Vis Gewicht instellingen 

Open op het E-Pond Dashboard het tabblad "Mijn Devices". 

Door op de knop            BEWERK  naast het device te klikken komt u op de pagina "Bewerk Device" Fig.1d. 
 

❑ Berekend gewicht 

➢ Als er vissen aan het Vis Management zijn toegevoegd (zie pagina 20: E-Pond Vis Management) komt het Totaal 

gewicht aan vis wat door het programma berekend wordt in dit veld te staan. Door Feeding mode 1 of 3 te kiezen 

(zie pagina 12: Feeding Mode Instellingen) wordt er visvoer gegeven op basis van dit gewicht. 
 

❑ Handmatig gewicht 

➢ Hier kunt u het zelf berekende Totaal gewicht van de vissen invoeren. Door Feeding mode 2 of 4 te kiezen (zie 

pagina 12: Feeding Mode Instellingen) wordt er visvoer gegeven op basis van dit gewicht. Dit kan handig zijn als u 

direct wilt beginnen met de vissen te voederen zonder dat u eerst de vissen in het vismanagement invoert. 
 

❑ Eiwit(gr.) per kilo vis (handmatig) 

➢ Drop-down menu. Selecteer de hoeveelheid eiwit(gr.) die u per kilo vis wilt geven. De totale hoeveelheid eiwit 

wordt dan berekend. Door Feeding mode 2 of 4 te kiezen (zie pagina 12: Feeding Mode Instellingen) wordt de totale 

hoeveelheid eiwit weergegeven en gebruikt voor berekening in Visvoer Manager Geavanceerd. 

 

Klik op knop  OPSLAAN  om de wijzigingen op te slaan. 
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2.5.2 Algemene instellingen 

Open op het E-Pond Dashboard het tabblad "Mijn Devices". 

Door op de knop            BEWERK  naast het device te klikken komt u op de pagina "Bewerk Device" Fig.1d. 
 

❑ Device Taal 

➢ Selecteer in welke taal het device display weergegeven moet worden. 
 

❑ Vijver Inhoud* 

➢ Hier kunt u de vijverinhoud (in liters) van uw vijver invullen of wijzigen. 
 

❑ Werpsnelheid 

➢ Drop-down menu met waardes van 40 tot 100 in stappen van 10. Hiermee kunt u de werpafstand van het visvoer 

inregelen. 
 

❑ Tijdzone 

➢ Drop-down menu voor het selecteren van uw eigen tijdzone instelling. 
 

☑ Geavanceerde Voedertijden schema 

➢ Als ☐ "Geavanceerde Voedertijden schema" UIT (niet aangevinkt) staat kan in het voedertijden schema per 

voeder frequentie een begin en eindtijd geselecteerd worden, de tussen liggende voedertijden worden dan 

automatisch berekend. 

➢ Als ☑ "Geavanceerde Voedertijden schema" AAN (wel aangevinkt) staat kunnen alle voedertijden in het 

voedertijden schema handmatig gewijzigd worden. 
 

☑ Geavanceerde Visvoer Manager 

➢ Als ☐ "Geavanceerde Visvoer Manager" UIT (niet aangevinkt) staat werkt het systeem volgens Visvoer Manager 

Basis en Voederschema Basis. 

➢ Als ☑ "Geavanceerde Visvoer Manager" AAN (wel aangevinkt) staat werkt het systeem volgens Visvoer Manager 

Geavanceerd en Voederschema Geavanceerd. 
 

❑ Constante watertemperatuur voor Feeding mode 3/4 (°C)* 

➢ Feeding mode 3 en 4 werken zonder temperatuur sensor, door hier een vaste watertemperatuur waarde in te 

geven wordt deze temperatuur gebruikt om te voederen. 

 

Klik op knop  OPSLAAN  om de wijzigingen op te slaan. 
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2.5.3 Feeding Mode instellingen 

Open op het E-Pond Dashboard het tabblad "Mijn Devices". 

Door op de knop            BEWERK  naast het device te klikken komt u op de pagina "Bewerk Device" Fig.1d. 
 

De voederautomaat kan ingesteld worden op vier verschillende voederprogramma’s. 

Namelijk: Feeding Mode 1, Feeding Mode 2, Feeding Mode 3 en Feeding Mode 4. 

Met Feeding Mode Off wordt er geen voer gegeven door de voederautomaat. 

Onder Feeding mode selecteert u doormiddel van een drop-down menu een van de Feeding Modus, om de 

voederautomaat volgens bijbehorende omschrijving (zie hieronder) te laten werken. 
 

 
 

☑ FEEDING MODE 1 (aanbevolen instelling) 

➢ Water temperatuur sensor gecontroleerd voeren ☞ Aan 

➢ Toepassing totaal gewicht vis en totaal hoeveelheid eiwit ☞ Berekend gewicht volgens het Vis Management. 

➢ Voederschema ☞ Basis of Geavanceerd, afhankelijk van Visvoer manager instelling (zie pagina 11: Algemene 

Instellingen) kan per graad watertemperatuur (0 t/m 30°C) instellingen geselecteerd worden. 
 

☑ FEEDING MODE 2 

➢ Water temperatuur sensor gecontroleerd voeren ☞ Aan 

➢ Toepassing totaal gewicht vis en totaal hoeveelheid eiwit ☞ Handmatig ingevuld onder Mijn Device instellingen 

(zie pagina 10: Vis Gewicht instellingen). 

➢ Voederschema ☞ Basis of Geavanceerd, afhankelijk van Visvoer manager instelling (zie pagina 11: Algemene 

Instellingen) kan per graad watertemperatuur (0 t/m 30°C) instellingen geselecteerd worden. 
 

☑ FEEDING MODE 3 

➢ Water temperatuur sensor gecontroleerd voeren ☞ Uit 

➢ Toepassing totaal gewicht vis en totaal hoeveelheid eiwit ☞ Berekend gewicht volgens het Vis Management. 

➢ Voederschema ☞ Een enkele regel waar in de velden: Voerpercentage, Voeder frequentie, en Voersoort 

gegevens geselecteerd kunnen worden. De Feeder blijft enkel voer geven aan de hand van deze ingevoerde waarden 

(zie pagina 18: Voederschema Constant). 
 

☑ FEEDING MODE 4 

➢ Water temperatuur sensor gecontroleerd voeren ☞ Uit 

➢ Toepassing totaal gewicht vis en totaal hoeveelheid eiwit ☞ Handmatig ingevuld onder Mijn Device instellingen 

(zie pagina 10: Vis Gewicht instellingen). 

➢ Voederschema ☞ Een enkele regel waar in de velden: Voerpercentage, Voeder frequentie, en Voersoort 

gegevens geselecteerd kunnen worden. De Feeder blijft enkel voer geven aan de hand van deze ingevoerde waarden 

(zie pagina 18: Voederschema Constant). 
 

☑ FEEDING MODE UIT 

➢ Zolang FEEDING MODE UIT ingeschakeld is geeft de Feeder geen voer. 

Om de Feeder weer automatisch voer te laten geven schakel dan 1 van de 4 hierboven beschreven Feeding Modus 

in. 

 

Klik op knop  OPSLAAN  om de wijzigingen op te slaan. 
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Fig.2g 
 

2.6 Unlinked Vis Management 
 

Klik op tab  UNLINKED VIS  Fig.2g ③ om naar het Unlinked Vis Management te gaan. 

Als u een controller verwijdert (zie pagina 11: Algemene Instellingen) uit het E-Pond Management komen de 

visgegevens automatisch hier terecht. Vissen kunnen van hieruit aan een eventuele nieuwe controller gelinkt 

worden. 

Om een specifieke vis niet meer aan uw controller gelinkt te laten kunt u in het Vis Management door naast de 

betreffende vis op de knop            BEWERKEN  te klikken, de vis naar Unlinked verplaatsen (zie pagina 21: Controller 

Selecteren), in de drop-down menu Controller selecteert u Unlinked, de visgegevens komen dan op deze pagina 

terecht. De gegevens van de Vis zijn dan niet meer in het Visoverzicht op het Dashboard te zien. 

De visgegevens zijn dan niet definitief uit het E-Pond Management Archief verwijdert en zijn nog altijd beschikbaar 

om aan een controller te Linken. Als de gegevens van de vis Unlinked staan heeft het gewicht van deze vis(sen) geen 

invloed op de hoeveelheid voer. 
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2.7 Licentie beheer 
 

Bij aankoop van een nieuw E-Pond Koi Feeding System wordt een Mac Adres meegeleverd, hier is een gratis licentie 

aan gekoppeld. Na registreren van het Mac Adres is deze licentie 1 jaar geldig. Deze licentiesleutel is nodig om 

gebruik te kunnen blijven maken van het E-Pond Management (E-POND). 

Als u geen licentiesleutel heeft of deze is verlopen dan kunt u een licentiesleutel bestellen in onze webshop. Alle in 

de webshop aangekochte licentiesleutels worden u per e-mail toegezonden en automatisch toegevoegd aan uw 

account, deze kunt u terugvinden onder uw login/account. 
 

2.7.1 Licentie verlengen 

U kunt een licentiesleutel aanschaffen door naar onze webshop te gaan, daar vindt u onder categorie E-Pond de E-

Pond licentie, hier kunt u kiezen voor een 1- of 2 jarige licentiesleutel. Plaats de gekozen licentiesleutel in uw 

winkelwagen en rond de bestelling af, de licentiesleutel wordt u dan per e-mail toegestuurd en automatisch 

toegevoegd aan uw account. Deze is dan te zien onder uw login/account, klik hiervoor op keuzemenu tekst 

 MIJN LICENTIESLEUTEL  Fig.2g ①. 

 

2.7.2 Licentiesleutel activeren 

Kopieer de licentiesleutel die u per mail ontvangen heeft of welke onder uw login/account staat, keuzemenu tekst 

 MIJN LICENTIESLEUTEL  Fig.2g ①. 

Open in het E-Pond Management het tabblad "Mijn Devices" Fig.2g ②. 

Door op de knop            BEWERK  naast het betreffende Device te klikken komt u op de pagina Bewerk Device. Plak 

de gekopieerde licentiesleutel in desbetreffende veld ❑ LICENTIESLEUTEL en klik op knop  OPSLAAN  om de 

wijzigingen op te slaan. 

 

 
Opmerking! ► Let op! Dat er tijdens het kopiëren en plakken van de licentiesleutel geen spaties ervoor 
of erachter staan, waardoor deze als een foute licentiesleutel gezien kan worden. 
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3 E-POND DASHBOARD 
 

 
Fig.3a 

 

Door in de menubalk op de knop E-POND Fig.3a ① te klikken komt u op het E-Pond Dashboard. 

» Op het E-Pond Dashboard verschijnt Tab; "Naam" Device Fig.3a ②, Tab; Unlinked vis Fig.3a ③ en Tab; Mijn 

Devices Fig.3a ④. 

» Onder Tab "Naam" Device Fig.3a ② ziet u een overzicht van de vissen die in het archief zijn opgeslagen en aan het 

betreffende E-Pond Device gelinkt zijn. 

» Daaronder is de Systeem-informatie venster te zien, hierin worden de actuele gegevens getoond omtrent de vijver 

en van de instellingen waar het systeem op draait (zie pagina 15: Systeem-Informatie). 

» De grafiek daaronder laat de gemiddelde dag watertemperatuur zien van het afgelopen jaar. 

» Onderaan ziet u de tabbladen van het Voederschema, Voedertijden schema en het Visvoer Manager. 

 

3.1 Systeem-informatie 
 

Onderstaande gegevens worden weergegeven in de Systeem-informatie venster. 
 

➢ Totaal visgewicht ☞ Weergave van het totaal gewicht aan vis wat gebruikt wordt voor het berekenen van de 

hoeveelheid visvoer. 
 

➢ Vijver inhoud ☞ Weergave waterinhoud van de vijver. 
 

➢ Vijver bezettingsdichtheid ☞ Weergave van aantal kilo’s vis per 1000 liter vijverwater. 
 

➢ Vissen in vijver ☞ Weergave totaal aantal vissen in de vijver volgens het Vis management. 
 

➢ Gemiddelde dag temp. van ☞ Gedurende 24 uur wordt de vijverwater temperatuur gemeten, het gemiddelde 

hiervan wordt de volgende dag hier weergegeven. 
 

➢ Gemiddelde temp. van 10 dagen voor ☞ De gemiddelde watertemperatuur berekend over de laatste 10 dagen 

wordt hier weergegeven. In het voederschema wordt deze temperatuur door de  Gekleurde balk  zichtbaar gemaakt. 

Deze watertemperatuur wordt door het systeem gebruikt om de vissen te voederen. 
 

➢ Werpsnelheid ☞ Weergave van de werpsnelheid waar de Feeder op ingesteld is. 
 

➢ Feeding mode ☞ Weergave van het Voederprogramma (Feedingmode) wat is ingesteld. 
 

➢ Type voerdoseer-schijf ☞ Weergave van het type voerdoseer-schijf welke in de Feeder geplaatst is. 

 

 
Opmerking! ► Nadat de controller geregistreerd is en verbinding heeft met het internet kan het tot 
maximaal 24 uur duren voordat de actuele informatie weergegeven wordt. 
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4 E-POND VOEDERSCHEMA 
 

Het Voederschema kent 2 verschillende weergaves namelijk; Basis en Geavanceerd, dit is afhankelijk van de Visvoer 

Manager instelling (zie pagina 11: Algemene Instellingen). Met het Voederschema beheert u o.a. de instellingen over 

de hoeveelheid voer die u aan de vissen geeft, dit aan de hand van percentages per graad watertemperatuur. 

Afhankelijk van het totaalgewicht aan vissen in de vijver wordt er automatisch berekend hoeveel visvoer er bij die 

specifieke watertemperatuur gegeven gaat worden en is dan ook in het Voederschema zichtbaar. 

 

4.1 Voederschema Basis 

 

 
Fig.4a 
 

Op het E-Pond Dashboard ziet u onderaan een tab genaamd  VOEDERSCHEMA  Fig.4a ①. Door hierop te klikken en 

als "Geavanceerde Visvoer manager" onder Mijn Devices (zie pagina 11: Algemene instellingen) is UIT gevinkt dan 

verschijnt Voederschema Basis. 

In de velden van kolom Voederpercentage, Voeder frequentie en Voersoort kunnen handmatig wijzigingen 

geselecteerd worden. Kolom "Hoeveelheid voer per dag(gr)" laat de hoeveelheid te geven visvoer per graad 

watertemperatuur zien die berekend wordt aan de hand van het voerpercentage. 
 

❑ Voederpercentage ☞ Drop-down menu. Selecteer hier een percentage om de hoeveelheid visvoer te bepalen, dit 

kunt u per graad vijverwatertemperatuur instellen. Afhankelijk van het totaal gewicht aan vis ziet u in kolom 

"Hoeveelheid voer per dag" de hoeveelheid visvoer wat bij betreffende watertemperatuur gegeven gaat worden. 
 

❑ Voeder frequentie ☞ Drop-down menu. Selecteer hier het aantal voeder frequenties per dag. Het maximale aantal 

te selecteren voeder frequenties is afhankelijk van de hoeveelheid visvoer-doseringen met een maximum van 24 

frequenties. De tijden van deze voeder frequenties stelt u in bij het Voedertijden schema (zie pagina 19: E-Pond 

Voedertijdenschema). 
 

❑ Voersoort ☞ Drop-down menu. Selecteer een voersoort die bij bijhorende watertemperatuur door de visvoer 

fabrikant geadviseerd wordt. 
 

❑ Hoeveelheid voer per dag(gr) ☞ Aan de hand van het Voederpercentage en het totaal gewicht aan vis wordt hier 

automatisch de hoeveelheid visvoer berekend wat bij betreffende watertemperatuur gegeven gaat worden. 

 

Klik op knop  OPSLAAN  onderaan het tabblad om de wijzigingen op te slaan. 
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4.2 Voederschema Geavanceerd 
 

 
Fig.4b 
 

Op het E-Pond Dashboard ziet u onderaan een tab genaamd  VOEDERSCHEMA  Fig.4b ①. Door hierop te klikken en 

als "Geavanceerde Visvoer manager" onder Mijn Devices (zie pagina 11: Algemene instellingen) is AAN gevinkt dan 

verschijnt Voederschema Geavanceerd. 

In Voederschema Geavanceerd zullen de kolommen Voeder frequentie en Voersoort automatisch ingevuld worden 

afhankelijk van de gegevens die in het Visvoer Manager ingevuld zijn. Enkel het Voer percentage kan gewijzigd 

worden. 

Het maximaal te selecteren Voer percentage is afhankelijk van de kwaliteit van het visvoer wat gebruikt wordt 

alsmede de benodigde hoeveelheid eiwit en het totaal gewicht aan vis volgens het Vis Management of wat 

handmatig ingevuld is onder Mijn Devices. 

Kolom "Hoeveelheid voer per dag(gr)" laat de hoeveelheid te geven visvoer per graad watertemperatuur zien en de 

kolom "Hoeveelheid eiwit (NEB) per dag (gr)" laat de bijbehorende hoeveelheid eiwit van het te gebruiken visvoer 

zien. 
 

❑ Voederpercentage ☞ Drop-down menu. Selecteer hier een percentage om de hoeveelheid visvoer te bepalen, dit 

kunt u per graad vijverwatertemperatuur instellen. 
 

❑ Voeder frequentie ☞ Door een hoeveelheid visvoer per voederfrequentie te selecteren in het veld "Hoeveelheid 

visvoer per voederfrequentie" in de Visvoer Manager (zie pagina 25: Hoeveelheid Visvoer Per Voederfrequentie), 

wordt het aantal voederfrequenties automatisch berekend op basis van het totaal te geven visvoer bij de betreffende 

watertemperatuur. 
 

❑ Voersoort ☞ Voersoort wordt automatisch ingevuld op basis van de geselecteerde water temperatuur in de 

velden "Voer temperatuur" in de Visvoer Manager (zie pagina 25: Watertemperatuur Per Voersoort). 
 

❑ Hoeveelheid voer per dag(gr) ☞ Op basis van het Voederpercentage en het totaalgewicht aan vis wordt hier 

automatisch de hoeveelheid visvoer berekend wat bij betreffende watertemperatuur gegeven gaat worden. 
 

❑ Hoeveelheid eiwit(NEB) per dag(gr) ☞ Op basis van het Voederpercentage en het eiwitgehalte van het te 

gebruiken Voersoort wat ingevuld is in de Visvoer Manager (zie pagina 25: Voeren Op Eiwitgehalte), wordt hier 

automatisch de hoeveelheid eiwit berekend wat bij betreffende watertemperatuur gegeven gaat worden. 

 

Klik op knop  OPSLAAN  onderaan het tabblad om de wijzigingen op te slaan. 
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4.3 Voederschema Constant 
 

 
Fig.4c 

 

Als de Controller op Feeding mode 3 of 4 (zie pagina 11: Algemene Instellingen) is ingesteld, verschijnt 1 enkele 

regel met een constante watertemperatuur. De constante watertemperatuur kan worden aangepast onder tab "Mijn 

Devices" (zie pagina 11: Algemene Instellingen). 

In de velden Voederpercentage, Voeder frequentie en Voersoort kunnen doormiddel van drop-down menu’s 

handmatig instellingen geselecteerd worden Fig.4c. 

De Feeder zal volgens de hier ingestelde waarden dagelijks visvoer blijven geven. 

 

 
Opmerking! ► Het systeem zal bij instelling Feeding mode 3 of 4 NIET watertemperatuur gecontroleerd 
werken. 

 

Klik op knop  OPSLAAN  onderaan het tabblad om de wijzigingen op te slaan. 
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5 E-POND VOEDERTIJDENSCHEMA 
 

Met het Voedertijdenschema kunt u de tijdstippen van de voeder frequenties aanpassen, dit kan zowel automatisch 

als handmatig, ook kunt u hier specifieke voedertijden uitzetten zodat u dan op die tijden zelf de vissen kunt 

voederen. Voeder frequenties in het schema gaan van 1 t/m 24. 
 

 
Fig.5a 
 

Op het E-Pond Management Dashboard ziet u onder het overzicht van de vissen een tab genaamd 

 VOEDERTIJDEN SCHEMA  Fig.5a ①, door hier op te klikken komt u op tabblad voedertijden schema. 

 

5.1 Voedertijden schema automatisch 
 

Als ☐ "Geavanceerde voedertijden schema" NIET is aangevinkt onder Mijn Devices (zie pagina 11: Algemene 

Instellingen) kan per voeder frequentie een begintijd Fig.5a ② en eindtijd Fig.5a ③ geselecteerd worden, de 

tussenliggende voedertijden worden dan automatisch berekend en ingevuld. 

Voedermomenten zullen dan volgens de hier ingestelde voedertijden uitgevoerd worden. 

 

5.2 Voedertijden schema handmatig 
 

Als ☑ "Geavanceerde voedertijden schema" onder Mijn Devices (zie pagina 11: Algemene Instellingen) is 

aangevinkt kunt u doormiddel van drop-down menu’s per voeder frequentie alle voedertijden aanpassen naar eigen 

inzicht. 

Voedermomenten zullen dan volgens de hier ingestelde voedertijden uitgevoerd worden. 

 

5.3 Specifieke voedertijden uitzetten 
 

Elke voedertijd is in beide schema’s afzonderlijk aan of uit te zetten doormiddel van een checkbox. Als u bijvoorbeeld 

de laatste voedertijd zelf visvoer aan de vissen wilt geven dan vinkt u deze uit, de voederautomaat zal de 

hoeveelheid visvoer wat op deze voedertijd gegeven zou worden niet geven aan de vissen, zodat u deze hoeveelheid 

visvoer zelf aan de vissen kan geven. 

 

Klik op knop  OPSLAAN  onderaan de pagina om de wijzigingen op te slaan. 
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6 E-POND VIS MANAGEMENT 
 

Het E-Pond Vis Management geeft de mogelijkheid om gegevens en foto’s van vissen in een Archief op te slaan. 

Door de lengte en bodyshape van de vis in te vullen berekent het systeem het gewicht van de vis uit. Nadat alle 

vissen in het E-Pond Vis Management zijn ingevuld ontstaat er een totaalgewicht aan vis wat er in de vijver rond 

zwemt. Dit totaalgewicht aan vis wordt door het systeem gebruikt om de hoeveelheid visvoer te bepalen. Ook de 

benodigde hoeveelheid eiwit per vis wordt hier berekend, deze wordt gebruikt bij Visvoer Manager Geavanceerd. 

Door de vissen periodiek op te meten en deze gegevens in het Archief aan te passen ziet u in een grafiek hoe de 

vissen zich ontwikkelen. Op het E-Pond Dashboard ziet u een overzicht van de vissen die in het Archief zijn 

opgeslagen. 

 

6.1 E-Pond Vis Management gebruiken 
 

Door op knop  VIS MANAGEMENT  te klikken komt u op de pagina waar u nieuwe vissen kunt toevoegen en 

gegevens van in het Archief aanwezige vissen kunt beheren (Vis-Bewerken, Vis-Informatie en Vis-Verwijderen). 

 

6.2 Vis toevoegen 
 

Op pagina Vis Management Klikt u op de knop  +VIS TOEVOEGEN . 

De pagina "Bewerk Vis Gegevens" verschijnt, nu kunt u een vis toevoegen. 

Vul daarvoor de benodigde gegevens in de desbetreffende velden in. 
 

❑ Naam ☞ De Vis een naam geven bijvoorbeeld ‘Koi 01’. 
 

❑ Controller ☞ Drop-down menu. In het selectie keuze menu kunt u [ Unlinked, naam controller(s) ] selecteren (zie 

pagina 21: Controller Selecteren). 
 

❑ Variëteit - Categorie ☞ Drop-down menu. In het selectie keuzemenu kunt u de Variëteit van de vis selecteren. 
 

❑ Geslacht ☞ Drop-down menu. In het selectie keuzemenu kunt u [ Onbekend, Vrouwelijk, Mannelijk ] selecteren. 
 

❑ Koidealer ☞ Waar de vis aangekocht is. 
 

❑ Kweker ☞ Bij welke kweker de vis gekweekt is. 
 

❑ Bodyshape ☞ Drop-down menu. In het selectie keuze menu kunt u [ Mager, Smal, Normaal, Breed, Vet ] 

selecteren. 
 

❑ Lengte ☞ Lengte van de vis in centimeters. 
 

❑ Gewicht ☞ Gewicht(gr.) wordt automatisch berekent aan de hand van Bodyshape en Lengte. 
 

❑ Kweekdatum ☞ Datum dat de vis gekweekt is. 
 

❑ Eiwit per kilo vis ☞ Drop-down menu. Selecteer de hoeveelheid eiwit(gr) die u per kilo vis wilt geven. 
 

❑ Leeftijd vis ☞ Leeftijd van de vis wordt hier automatisch berekend aan de hand van Kweekdatum. 
 

❑ Hoeveelheid eiwit ☞ Hoeveelheid eiwit(gr) wordt automatisch berekend aan de hand van het Gewicht van de vis 

en Eiwit per kilo vis. 
 

❑ Aankoopdatum ☞ Datum wanneer de vis aangekocht is. 
 

❑ Notitie ☞ Een notitie van de vis bijvoegen. 
 

❑ Koi afbeelding ☞ Klik op "BESTAND KIEZEN" om een afbeelding van de vis toe te voegen. 
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6.2.1 Controller selecteren 

► ❑ Controller ☞ Drop-down menu. 

- Als u meerdere controllers heeft aangemeld selecteer de controller waar u de vis aan toe wil voegen. 

- Selecteer Unlinked als de vis aan geen controller gelinkt moet worden. Visgegevens worden verplaatst naar tabblad 

Unlinked vis (zie pagina 13: Unlinked Vis Management). Het gewicht van de vis wordt dan niet meegerekend in de 

hoeveelheid visvoer. 

 

Klik op  OPSLAAN  om de vis toe te voegen aan het E-Pond Management Archief. 

 

6.3 Vis gegevens beheren 
 

 
Fig.6a 
 

Op pagina Vis Management ziet u nadat u de vissen toegevoegd heeft een lijst met de vissen. 

Door naast betreffende vis op de knop            BEWERKEN  Fig.6a ① te klikken kunt u de gegevens van de vis wijzigen 

(zie pagina 20: Vis Toevoegen). Hier kunt u onder andere Bodyshape en Lengte van de vis aanpassen zodat er een 

nieuw gewicht berekent wordt en deze in het archief van de vis bewaard wordt (zie pagina 22: Vis Informatie). 

 

 
Fig.6b 
 

►Als check box In vijver ☑ Fig.6b ① is aangevinkt (standaard), dan wordt de vis meegenomen in de berekening 

voor het totaal gewicht aan vis in de vijver en dus ook in de hoeveelheid visvoer. 

►Als check box In vijver ☐ Fig.6b ① niet is aangevinkt, dan wordt de vis niet meegenomen in de berekening voor 

het totaal gewicht aan vis in de vijver en heeft dus invloed op de hoeveelheid visvoer. Reden om deze uit te vinken 

kan zijn omdat de vis tijdelijk apart in een Quarantaine bak verblijft. 

 

Klik op  OPSLAAN  om de wijzingen op te slaan. 
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6.4 Vis informatie 
 

 
Fig.6c 
 

Door naast betreffende vis op de knop            INFORMATIE  Fig.6a ② te klikken komt u op de informatie pagina van 

de vis. Hier ziet u de gegevens van de vis verzameld in een overzicht. 

Onder "Toon informatie voor" Fig.6c ① kunt u info van de vis opvragen uit het Archief. Standaard info is 

"ALGEHEEL" hiermee ziet u de huidige gegevens van de vis en een grafiek van hoe de vis zich ontwikkeld aan de 

hand van data historie. Als u onder "Toon informatie voor" een datum selecteer van eerder ingevoerde/gewijzigde 

gegevens en daarna op knop  UPDATE  INFORMATIE  Fig.6c ② klik, ziet u de gegevens van de geselecteerde datum. 

Klik onderaan de pagina op de knop  TERUG NAAR OVERZICHT  om terug te gaan naar het Vis Management. 

 

6.5 Vis verwijderen 
 

Met de knop            VERWIJDEREN  Fig.6a ③ kunt u de vis verwijderen uit het E-Pond Management Archief. 

 

 
Opmerking! ► Let op! Met deze handeling wordt de vis definitief verwijderd uit het E-Pond Management 
Archief. Deze gegevens zijn dan niet meer terug te halen. 

 

Als u de vis wel uit de lijst maar niet definitief uit het E-Pond Management Archief wilt verwijderen kunt u de vis 

verplaatsen naar Unlinked (zie pagina 21: Controller Selecteren). 
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7 E-POND VISVOER MANAGER 
 

Aan het Visvoer Manager zijn het Vis Management en het Voederschema verbonden. Visvoer Manager heeft 2 

instellingen namelijk; Basis en Geavanceerd. In de Basis instelling zijn alle instellingen overzichtelijk en gemakkelijk 

in te stellen. Voor degene die meer op de kwaliteit van het visvoer zijn vissen wilt gaan voederen is er een 

Geavanceerde Visvoer Manager. Door instellingen in het Visvoer Manager Geavanceerd aan te passen wordt het 

Voederschema hieraan automatisch aangepast. 

Visvoer Manager zorgt ook voor het bepalen van het visvoer gewicht per dosering van het te gebruiken visvoer. Door 

het gewicht van 1 liter visvoer per voersoort in te vullen berekent het programma het gewicht van een dosering uit. 

 

 

Opmerking! ► Belangrijk is dat de getoonde gegevens in het Visvoer Manager voor onder ideale vijver 
omstandigheden zijn, denk hierbij aan watertemperatuur, filter capaciteit, onderhoud vijversysteem etc. 
Voederpercentage in het voederschema dient te allen tijde hierop worden aangepast. 

 

7.1 Visvoer Manager Basis 
 

 
Fig.7a 

 

Visvoer Manager Basis bevat basis instellingen waardoor het systeem volgens de instellingen in het Voederschema 

Basis de juiste hoeveelheid visvoer kan geven. In het Visvoer Manager informatie venster Fig.7a ① kunt u MIX aan 

of uit zetten Fig.7a ② en wordt het actuele totaal gewicht aan vis en het totaal benodigde hoeveelheid eiwit 

weergegeven. 

 

7.1.1 Soortelijk gewicht visvoer 

Om de exacte hoeveelheid visvoer te kunnen geven is het belangrijk dat het systeem van het te gebruiken visvoer het 

soortelijk gewicht weet. 

Om het soortelijk gewicht van het visvoer te kunnen bepalen, kunt u doormiddel van een maatbeker 1 liter visvoer 

afmeten en dit te wegen op een weegschaal. Het gewicht (zonder maatbeker) van deze 1 liter visvoer vult u dan 

onder Standaard in veld "Gewicht 1 liter visvoer" in Fig.7a ③. Dit doet u per visvoer soort (Winter, Basis, Zomer). 

Mocht u gaan mixen met visvoer dan voert u deze handeling ook uit van het visvoer dat u gaat mixen, het gewicht 

van deze 1 liter visvoer vult u dan in veld "Gewicht 1 liter visvoer" onder Mix in Fig.7a ④. Dit doet u ook per visvoer 

soort (Winter, Basis, Zomer). 
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7.1.2 Visvoersoort Standaard of Mix 

Per voersoort kan men selecteren of deze gemixt wordt met een ander visvoer, bijvoorbeeld Basisvoer gemixt met 

Zomervoer (groeivoer). Door check box ☑ Mix Fig.7a ② aan te vinken verschijnen er extra velden naast de 

standaard velden. Daar vult u de gegevens van het te mixen visvoer in. Het percentage van het te mixen visvoer kunt 

u in veld "Mix percentage" selecteren Fig.7a ⑤, percentage "Standaard" wordt dan automatisch aangepast. 

 

Om te bepalen hoeveel procent Mix te 

selecteren in veld "Mix percentage" kan men 

hiervoor de tabel hiernaast gebruiken. Door bij 

de hoeveelheid Standaard voer wat in de tabel 

staat de bijbehorende hoeveelheid te mixen voer 

toe te voegen (in b.v. een opslagton), kan het 

percentage wat achter deze mix verhouding 

staat ingevuld worden als Mix% in de Visvoer 

Manager. 

» Voorbeeld mix tabel 5 kg: Standaard voer is 2 

kg. en Mix voer is 3 kg. Mix% is dan 60%. 

» Voorbeeld mix tabel 10kg: Standaard voer is 6 

kg. en Mix voer is 4 kg. Mix% is dan 40%. 

» Voorbeeld mix tabel 20 kg: Standaard voer is 

15kg. en Mix voer is 5 kg. Mix% is dan 25%. 

 

Klik op  OPSLAAN  om de wijzingen op te slaan. 

 

7.2 Visvoer Manager Geavanceerd 
 

 
Fig.7b 

 

Visvoer Manager Geavanceerd heeft naast de Basis instellingen een uitgebreidere mogelijkheid van instellingen, 

waarbij de kwaliteit van het te gebruiken visvoer een belangrijke rol speelt. Het Voederschema Geavanceerd wordt 

grotendeels automatisch ingevuld of aangepast aan de hand van de gegevens die hier ingevuld worden. 

In het Visvoer Manager informatie venster Fig.7b ① kunt u "MIX" aan of uit zetten Fig.7b ② en wordt het actuele 

totaal gewicht aan vis en het totaal benodigde hoeveelheid eiwit weergegeven. 
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7.2.1 Hoeveelheid visvoer per Voederfrequentie 

Voor automatische berekening van het aantal Voederfrequenties kunt u de hoeveelheid visvoer per Voederfrequentie 

selecteren Fig.7b ③. Door de hoeveelheid visvoer die u per voerbeurt met de hand zou voeren te wegen en door dit 

gewicht te selecteren in de velden "Hoeveelheid visvoer per Voederfrequentie", berekent het Voerschema 

automatisch het aantal Voederfrequenties. Dit doe je per voersoort (Winter, Basis, Zomer). Zo ziet u altijd per 

voersoort hoeveel visvoer er per voerbeurt gegeven wordt. 

Het kan voorkomen dat de ingestelde hoeveelheid visvoer per Voederfrequentie niet altijd precies gegeven wordt, dit 

komt omdat de totale hoeveelheid doseringen voor die dag niet altijd evenredig verdeelt kan worden over de aantal 

Voederfrequentie. De totale hoeveelheid visvoer volgens het Voederschema wat in kolom "Hoeveelheid voer per dag 

(gr)" staat ingevuld, zal wel aan het einde van de dag aan de vissen gegeven zijn. 
 

7.2.2 Watertemperatuur per voersoort 

Door per voersoort door de visvoer fabrikant voorgeschreven voedertemperatuur te selecteren wordt dit voersoort in 

het voederschema bij de juiste watertemperatuur automatisch ingevuld. Hierdoor weet het systeem met welk 

voersoort er gevoerd wordt (wel zelf het juiste visvoersoort in de Feeder doen!). 

Selecteer per voersoort (Winter, Basis, Zomer) in de velden ‘Voeder temperatuur’ Fig.7b ④ tussen welke 

watertemperaturen het voersoort gegeven mag worden. 

 

7.2.3 Voeren op eiwitgehalte 

Doordat in het Vis Management per vis de hoeveelheid eiwit wat deze nodig heeft ingevuld is, ontstaat er een totaal 

hoeveelheid eiwit wat onder ideale omstandigheden (denk o.a. aan watertemperatuur, filter capaciteit, onderhoud 

vijversysteem) nodig is om de vissen optimaal te laten groeien en te onderhouden. Totaal hoeveelheid eiwit wordt in 

het Visvoer Manager informatie venster Fig.7b ① achter "Totaal hoeveelheid eiwit (berekend)" weergegeven. 

Aan de hand van het percentage Ruwe Eiwit Fig.7b ⑤ en het percentage Netto Eiwit Benutting (NEB) Fig.7b ⑥ van 

het te gebruiken visvoer, kan het programma de maximale hoeveelheid visvoer berekenen die voor de vissen welke in 

de vijver rondzwemmen benodigd is. Hiervoor vult u de gegevens welke de visvoer fabrikant opgeeft in 

desbetreffende velden in. 

» De maximale hoeveelheid visvoer om de benodigde hoeveelheid eiwit aan de vissen te geven wordt zichtbaar in 

het veld "Maximale hoeveelheid visvoer" Fig.7b ⑦. 

» Het maximale te selecteren percentage in Voederschema wordt zichtbaar in het veld "Maximaal selecteerbaar 

voerpercentage in voederschema" Fig.7b ⑧. 

 

In het Voederschema wordt het maximaal te selecteren voerpercentage in het drop-down menu hieraan aangepast, 

en na selecteren van een voerpercentage wordt de daadwerkelijke hoeveelheid eiwit wat gegeven wordt zichtbaar 

gemaakt in kolom "Hoeveelheid eiwit (NEB) per dag (gr)". 

 

Klik op  OPSLAAN  om de wijzingen op te slaan. 

 

 

Opmerking! ► Belangrijk is dat de getoonde gegevens in de velden "maximaal hoeveelheid visvoer" en 
"maximaal voerpercentage" voor onder ideale vijver omstandigheden zijn, denk hierbij aan 
watertemperatuur, filter capaciteit, onderhoud vijversysteem etc. 
Voederpercentage in het voederschema dient te allen tijde hierop worden aangepast. 
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7.2.4 Calculator Voederpercentage 

 
Fig.7c 

 

Deze calculator is vooral handig om op voorhand het maximale voederpercentage te laten berekenen van het visvoer 

wat u zou willen gaan gebruiken. De berekening gebruikt daarvoor het actuele totaalgewicht aan vis en het totaal 

benodigde hoeveelheid eiwit wat in het Visvoer Manager informatie venster weergegeven wordt Fig.7a en 7b ①. 

Door het percentage Ruwe Eiwit Fig.7c ① en het percentage Netto Eiwit Benutting (NEB) Fig.7c ② van het visvoer in 

te vullen kunt u het maximale voerpercentage laten berekenen wat voor uw vissen benodigd is onder ideale vijver 

omstandigheden. 

 

 

Opmerking! ► Belangrijk is dat de getoonde gegevens in de Calculator voor onder ideale vijver 
omstandigheden zijn, denk hierbij aan watertemperatuur, filter capaciteit, onderhoud vijversysteem etc. 
Voederpercentage in het voederschema dient te allen tijde hierop worden aangepast. 
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