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InLeIdIng e-pond KoI FeedIng SYSTeM

Koi zijn koudbloedige dieren, wat wil zeggen dat ze de temperatuur van het water aannemen waarin ze 
leven. Ze verbruiken een hoeveelheid voer wat afhankelijk is van de watertemperatuur. als het water in 
de zomer warmer is zijn er meer en actievere enzymen aanwezig in het darmkanaal. Hierdoor verbruikt 
de Koi meer voeding dan in de winter, wanneer er minder en minder actieve enzymen aanwezig zijn in het 
darmkanaal.
om de vissen optimaal te laten groeien, kan de hoeveelheid voer, het aantal keer per dag voeren en het 
soort voer aangepast worden aan de watertemperatuur. dit noemt men watertemperatuur gecontroleerd 
voeren. Het voordeel hiervan is dat in het voorjaar, wanneer de watertemperatuur langzaam stijgt, de 
voederautomaat de hoeveelheid voer langzaam verhoogt zodat de hoeveelheid en activiteit van de 
enzymen in het darmkanaal van de vissen meegroeien. ook de bacteriën in de vijver, die zorgen voor een 
goede afbraak van het afval in de vijver, hebben dan de tijd om mee te groeien. Het voer wat anders teveel 
gegeven wordt, verdwijnt als afval in het water. Minder afval komt de waterkwaliteit (het leefmilieu van de 
vissen) ten goede. Het is zelfs zo dat vervuild water de groei van de vissen afremt en het risico op ziektes 
vergroot.
om minder voer als afval in het water te krijgen is het van belang meerdere keren per dag te voeren. Het 
voer voor een hele dag in één keer aan de vissen geven geeft namelijk een enorme belasting (vervuiling) 
van het water en daarbij komt dat niet alle voedingsstoffen door de vis uit het voer gehaald wordt.

Werking.
Het e-pond Koi Feeding System bestaat uit een door VSZeeland zelf ontwikkeld en ontworpen 
voederautomaat en controller met bijbehorende webapplicatie e-pond. dit systeem zorgt ervoor dat 
er bij iedere graad watertemperatuur op 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 
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 ontwikkeling 
van de Koi te zien.

de E-Pond Koi Feeder is ontworpen voor korrel groottes van 4 mm tot ongeveer 10 mm.
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1. e-pond ConTRoLLeR

de E-Pond Controller 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 hieraan 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.

doormiddel van de licentiesleutel die bij aankoop van een e-pond Koi Feeding System meegeleverd wordt 
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 licentiesleutel aan te schaffen.

1.1 e-pond Controller installeren

Plaats de controller in een vorstvrije ruimte en waar deze verbinding kan maken met het internet, 
bijvoorbeeld door de controller met een router te verbinden.
Plaats de watertemperatuursensor in bijvoorbeeld een voorfilter of filterkamer zodat deze de temperatuur 
van het vijverwater kan meten.

1.2 account aanmaken

Maak een account aan op de website www.vszeeland.nl. door op  MIJn aCCounT  Fig.1a 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 aangemaakt dan kunt u deze stap overslaan en direct inloggen met uw 
account.

Fig. 1a
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1.3 Controller aanmelden

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

na op de knop  MIJn dEVICES  geklikt te hebben verschijnt de pagina Mijn Devices.
door op de knop  +dEVICE  ToEVoEgEn  Fig.1c ① te klikken verschijnen de velden voor het registreren 
en instellen van de E-Pond Controller. nu kunt u de E-Pond Controller koppelen aan uw account door de 
gegevens in de registratie velden in te vullen (zie “1.3.1 RegistRatie instellingen” op pagina 6).

1.3.1 Registratie instellingen
Fig.1c ②
❑ dEVICE naaM ☞ Vul hier een naam in die u aan de E-Pond Controller wilt geven (deze is later aan te 
passen).

❑ MaC adRES ☞ In dit veld vult u het Mac adres in wat bij de E-Pond Controller meegeleverd wordt.

❑ LICEnTIE SLEuTEL ☞ Typ hier de licentie sleutel die bij de E-Pond Controller meegeleverd wordt of 
kopieer en plak hier de licentie sleutel die u per mail ontvangen heeft (zie “1.5 licentie beheeR” op pagina 
10).

na de registratie velden ingevuld te hebben Fig.1c ②, klikt u op  oPSLaan  Fig.1c ⑥ en op de melding die 
dan komt klikt u op ok, en is het koppelen van de E-Pond Controller met uw account voltooid.

Fig. 1b

Fig. 1c
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E-Pond ConTRoLLER

door op terug naar Mijn Devices Fig.1d ① te klikken keert u terug naar Mijn Devices Fig.1c. Hier kunt u de 
instellingen van de E-Pond Controller verder aanvullen en/of wijzigen.

1.3.2 Vis gewicht instellingen
Fig.1c ③
❑ BEREKEnd gEWICHT ☞ als er vissen aan het Vis Management zijn toegevoegd (zie “3. e-ponD Vis 
ManageMent” op pagina 13) komt het totaal gewicht hiervan in dit veld te staan. door Feeding Mode 1 of 
3 te kiezen (zie “1.3.3 FeeDing MoDe instellingen” op pagina 8) wordt er aan de hand van dit gewicht voer 
gegeven.

❑ HandMaTIg gEWICHT ☞ Hier kunt u het totaal gewicht aan vis invullen wat u zelf berekend heeft. door 
Feeding Mode 2 of 4 te kiezen (zie “1.3.3 FeeDing MoDe instellingen” op pagina 8) wordt er aan de hand van 
dit gewicht voer gegeven.

Klikt op knop  oPSLaan  Fig.1c ⑥ om de wijzigingen op te slaan.

Fig. 1d
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1.3.3 Feeding Mode instellingen
Fig.1c ④
de voederautomaat kan automatisch voer geven op 4 verschillende gebruikers interfaces.
namelijk: Feeding Mode 1, Feeding Mode 2, Feeding Mode 3 en Feeding Mode 4. Selecteer doormiddel 
van een dropdown menu een van de Feeding Modus, om de voederautomaat volgens bijbehorende 
omschrijving (zie hieronder) te laten werken.

☑ FEEdIng ModE 1
➢ Water temperatuur gecontroleerd ☞ aan
➢ Toepassing totaal gewicht vis ☞ Berekend gewicht (volgens het Vis Management).
➢ Voederschema ☞ Het complete voederschema met bijbehorende vijverwater temperaturen kan geheel 
aangepast worden naar eigen inzicht.

❑ FEEdIng ModE 2
➢ Water temperatuur gecontroleerd ☞ aan
➢ Toepassing totaal gewicht vis ☞ Handmatig gewicht.
➢ Voederschema ☞ Het complete voederschema met bijbehorende vijverwater temperaturen kan geheel 
aangepast worden naar eigen inzicht.

❑ FEEdIng ModE 3
➢ Water temperatuur gecontroleerd ☞ uit
➢ Toepassing totaal gewicht vis ☞ Berekend gewicht (volgens het Vis Management).
➢ Voederschema ☞ Een enkele regel waar in de velden: Voeder frequentie, Voerpercentage en Voersoort 
gegevens ingevuld kunnen worden. de voedermachine blijft enkel voer geven aan de hand van deze 
ingevoerde waardes.

❑ FEEdIng ModE 4
➢ Water temperatuur gecontroleerd ☞ uit
➢ Toepassing totaal gewicht vis ☞ Handmatig gewicht.
➢ Voederschema ☞ Een enkele regel waar in de velden: Voeder frequentie, Voerpercentage en Voersoort 
gegevens ingevuld kunnen worden. de voedermachine blijft enkel voer geven aan de hand van deze 
ingevoerde waardes.

Klikt op knop  oPSLaan  Fig.1c ⑥ om de wijzigingen op te slaan.

Voorlopige Handleiding E-Pond KoiFeedingSystem
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E-Pond ConTRoLLER

1.3.4 algemene instellingen

Fig.1c ⑤

❑ VIJVER InHoud ☞ Hier kunt u de vijverinhoud (in liters) van uw vijver invullen.

❑ WERPSnELHEId ☞ dropdown menu met waardes van 10 tot 100 in stappen van 10. Hiermee kunt u de 
werpafstand van het voer inregelen.

❑ TIJdZonE ☞ dropdown menu voor het selecteren van uw eigen tijdzone instelling.

na het registreren en opslaan van de controller verschijnt er naast desbetreffende controller een
knop       gaLERIJ  , hiermee kunt u een afbeelding toevoegen van b.v. uw vijver bij 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 “1.4 UnlinkeD Vis ManageMent” op pagina 9).

Klik op knop  oPSLaan  Fig. 1c ⑥ om de wijzigingen op te slaan.

1.4 unlinked Vis Management

Klik op tab  unLInKEd VIS  Fig.1e ③ om naar het unlinked Vis Management te gaan.
als u een controller verwijdert (zie “1.3.4 algeMene instellingen” op pagina 9) uit het E-Pond Management 
komen de vis gegevens automatisch hier terecht.
Vissen kunnen van hieruit aan een eventuele nieuwe controller gelinkt worden.
op de pagina Bewerk Vis Gegevens (zie “3.3 Vis gegeVens beheRen” op pagina 14) kunt u in het veld 
❑ Controller doormiddel van een dropdown menu Unlinked selecteren, de visgegevens komen dan op 
pagina Unlinked terecht. de visgegevens worden op het dashboard uit het Vis overzicht (Koi archive 
Collection) verwijderd.
de vis gegevens zijn dan niet definitief uit het E-Pond Management archief verwijdert en zijn nog altijd 
beschikbaar om aan een controller te linken. als de visgegevens hier staan heeft het gewicht van deze 
vis(sen) geen invloed op de hoeveelheid voer.

Fig. 1e
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E-Pond ConTRoLLER

1.5 Licentie beheer

Bij aankoop van een E-Pond Koi Feeding System wordt een licentiesleutel meegeleverd, deze licentiesleutel 
is nodig om gebruik te kunnen maken van het E-Pond Management (e-pond). de met het E-Pond Koi 
Feeding System meegeleverde licentiesleutel is na activeren 1 jaar geldig. 
als u geen licentiesleutel heeft of deze is verlopen dan kunt u een licentiesleutel bestellen in de webshop 
(zie “1.5.1 licentiesleUtel aanschaFFen” op pagina 10). alle in de webshop aangekochte licentiesleutels 
worden u per e-mail toegezonden en automatisch toegevoegd aan uw account, deze kunt u terug vinden 
onder uw login, keuzemenu knop  MIJn LICEnTIE SLEuTEL  Fig.1e ①.

1.5.1 Licentiesleutel aanschaffen
u kunt een licentiesleutel aanschaffen door naar de webwinkel www.vszeeland.nl/winkel/ te gaan. onder 
categorie E-Pond vindt u de E-Pond licentie, voeg deze toe aan 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, keuzemenu knop  MIJn LICEnTIE SLEuTEL  Fig.1e ①. 

1.5.2 Licentiesleutel activeren
open in het E-Pond Management tabblad  MIJn dEVICES  Fig.1e ②. Kopieer de licentiesleutel die u per 
mail ontvangen heeft of welke onder uw login, keuzemenu knop  MIJn LICEnTIE SLEuTEL  Fig.1e ① staat 
en plak deze in desbetreffende veld ❑ LICEnTIE SLEuTEL (zie “1.3.1 RegistRatie instellingen” op pagina 6) 
en klik op opslaan.

oPMERKIng
Let op! dat er tijdens het selecteren van de licentiesleutel geen spaties voor of achter de 
licentiesleutel staan.

Voorlopige Handleiding E-Pond KoiFeedingSystem
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2. e-pond VoedeR(TIJden)SCHeMa

Voor het configureren van de hoeveelheid voer en de voedertijdstippen zijn 2 schema’s voorzien.
Met het Voederschema beheert u de instellingen van de hoeveelheid voer die u aan de vissen geeft, dit aan de 
hand van percentages bij welke watertemperatuur (afhankelijk van de Feeding Mode instelling).
ook het aantal voedermomenten (Voeder frequentie) per graad water temperatuur beheert u hier.
Met het Voedertijdenschema kunt u de tijdstippen van de voeder frequenties aanpassen en voedertijden 
uitzetten zodat u dan zelf de vissen kunt voeren.

2.1 Voederschema

op het E-Pond Management dashboard ziet u onder het overzicht van de vissen (Koi archive Collection) 
een tab genaamd  VoEdERSCHEMa  Fig.2a ①, door hier op te klikken komt u op tabblad voederschema.
afhankelijk van de instelling Feeding Mode (zie “1.3.3 FeeDing MoDe instellingen” op pagina 8) verschijnt 
er of een tabel met watertemperaturen van 0°C t/m 30°C en velden met dropdown menu’s waar waardes 
geselecteerd kunnen worden Fig.2a,
of 1 enkele regel zonder watertemperatuur en velden met dropdown menu’s waar waardes geselecteerd 
kunnen worden Fig.2b.

❑ Voeder frequentie ☞ dropdown menu, selecteer hier het aantal voeder frequenties per dag van 1 tot 6.
de tijden van deze voeder frequenties stelt u in bij het Voedertijden schema (zie “2.2 VoeDeRtijDen scheMa” 
op pagina 12).

❑ Voederpercentage ☞ dropdown menu, selecteer hier een percentage om de voeder hoeveelheid te 
bepalen afhankelijk van het totaal gewicht aan vis, dit kunt u afhankelijk van de instelling Feeding Mode 
per graad Celsius vijverwater temperatuur instellen. de hoeveelheid voer is direct zichtbaar in de kolom 
Hoeveelheid voer per dag dit wordt in grammen weergegeven.

❑ Voersoort ☞ dropdown menu, selecteer een voersoort die bij bijhorende watertemperatuur het best 
past.

Klik op knop  oPSLaan  onderaan de pagina om de wijzigingen op te slaan.

Fig. 2a

Fig. 2b

Voorlopige Handleiding E-Pond KoiFeedingSystem

11 www.vszeeland.nl



E-Pond VoEdER(TIJdEn)SCHEMa

2.2 Voedertijden schema

op het E-Pond Management dashboard ziet u onder het overzicht van de vissen (Koi archive Collection) 
een tab genaamd  VoEdERTIJdEn SCHEMa  Fig.2c ①, door hier op te klikken komt u op tabblad
voedertijden schema.
Doormiddel van dropdown menu’s kunt u per voeder frequentie de voedertijden aanpassen naar uw eigen 
inzicht.
doordat u in het Voederschema per voeder frequentie de voedertijden instelt, geeft de KoiFeeder volgens de 
hier ingestelde voedertijden voer aan de vissen.
Elke voedertijd is afzonderlijk uit te zetten doormiddel van een checkbox. als u bijvoorbeeld bij 4 
voedertijden de laatste voedertijd zelf voer wilt geven dan vinkt u deze uit, de KoiFeeder zal op deze 
voedertijd geen voer geven.
Voorbeeld: Totaal voer per dag is 200 gram. Bij 4 voedertijden is dat 50 gram per keer.
als u 1 voedertijd uit vinkt zal de KoiFeeder 3 voedertijden x 50 gram voer geven zodat u de overgebleven 
50 gram voer zelf met de hand kan geven.

Klik op knop  oPSLaan  onderaan de pagina om de wijzigingen op te slaan.

Fig. 2c
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3. 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 is er een totaal gewicht aan vis wat er in de 
vijver rond zwemt. dit totaal gewicht aan vis wordt door het systeem gebruikt om de hoeveelheid voer te 
bepalen. 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 (Koi archive Collection).

3.1 e-pond Vis Management gebruiken

door op knop  VIS ManagEMEnT  te klikken komt u op de pagina waar u gegevens van nieuwe vissen kunt 
toevoegen en gegevens van in het archief aanwezige vissen kunt beheren (Vis-Bewerken, Vis-Informatie 
en Vis-Verwijderen).

3.2 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 de benodigde gegevens in de desbetreffende velden in.

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

❑ Controller ☞ dropdown menu, in het selectie keuze menu kunt u [ unlinked, naam controller(s) ] 
selecteren (zie “3.2.1 contRolleR selecteRen” op pagina 14).

❑ Variëteit - Categorie ☞ dropdown menu, in het selectie keuze menu kunt u de Variëteit van de vis 
selecteren.

❑ geslacht ☞ dropdown menu, in het selectie keuze menu kunt u [ onbekend, Vrouwelijk, Mannelijk ] 
selecteren.

❑ Koidealer ☞ Waar de vis aangekocht is.

❑ Kweker ☞ Bij welke kweker de vis gekweekt is.

❑ Bodyshape ☞ dropdown menu, in het selectie keuze menu kunt u [ Slank, Slank+, Vol, Perfect ] 
selecteren.

❑ Lengte ☞ Lengte van de vis in centimeters.

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

❑ Kweek datum ☞ datum dat de vis gekweekt is.

❑ aankoop bedrag ☞ aankoop bedrag van de vis.

❑ aankoop datum ☞ 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.

Voorlopige Handleiding E-Pond KoiFeedingSystem
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3.2.1 Controller selecteren
► ❑ Controller ☞ dropdown 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 “1.4 UnlinkeD Vis ManageMent” op pagina 9). Het gewicht van de vis wordt 
dan niet meegerekend in de hoeveelheid voer.

Klik op  oPSLaan  om de vis toe te voegen aan het E-PondManagement archief.

3.3 Vis gegevens beheren

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.3a ① te klikken kunt u de gegevens van de vis 
wijzigen (zie “3.2 Vis toeVoegen” op pagina 13). Hier kunt u ook Bodyshape en Lengte van de vis aanpassen 
zodat er een nieuw gewicht berekent wordt en deze in een historie bewaard wordt (zie “3.4 Vis inFoRMatie” op 
pagina 15).

► als check box in vijver ☑ Fig.3b 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 voer.
► als check box in vijver ☐ Fig.3b 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 voer.
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.

Fig. 3a

Fig. 3b
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3.4 Vis informatie

door naast betreffende vis op de knop       InFoRMaTIE  Fig.3a 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.3c 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.3c 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.

3.5 Vis verwijderen

Met de knop       VERWIJdEREn  Fig.3a ③ kunt u de vis verwijderen uit het E-PondManagement archief.

oPMERKIng
Let op! met deze handeling wordt de vis definitief verwijderd uit het E-PondManagement 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 “3.2.1 contRolleR selecteRen” op pagina 14).

Fig. 3c
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E-Pond KoIFEEdER

4. 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 voer afweegsysteem is een elektromotor 
voorzien en om het voer 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 voer wordt doormiddel van een verticaal geplaatste waaier en door een brede uitmond in de vijver 
geworpen, mede hierdoor wordt het voer verspreid over het wateroppervlak, zo wordt het voer niet op één 
centrale plek losgelaten waardoor er minder schade aan de vis ontstaat.

4.1 e-pond KoiFeeder gebruiken

Tekst voor dit onderwerp wordt nog aan gewerkt.

4.2 e-pond KoiFeeder aansluiten

Tekst voor dit onderwerp wordt nog aan gewerkt.
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 TECHnISCHE gEgEVEnS

5. TeCHnISCHe gegeVenS
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