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1. Budowa i opis działania
1.1 Przeznaczenie
AC-200 jest mikroprocesorowym kontrolerem przeznaczonym do sterownie prac urz dze
zwi zanych z uzdatnianiem wody w takich obiektach jak fontanny, baseny lub zbiorniki wody
technologicznej. Ze wzgl du na du uniwersalno oraz mo liwo łatwej zmiany konfiguracji,
jego funkcje mo na tak e wykorzysta do innych zastosowa , w których potrzebne s funkcje
zale ne od czasu lub regulacja temperatury. Jednak AC-200 został zaprojektowany przede
wszystkim z my l o kontroli parametrów obiegu wody w niewielkich zbiornikach, których
pojemno nie przekracza 300m3.
1.2 Dane techniczne
Zasilanie
230V±10% 50Hz
Pobór mocy max
10VA
Wymiary (szer x wys x gł)
213x185x100 mm
Materiał obudowy
ABS + poliw glan(pokrywa)
Masa
1,2kg
Stopie ochrony
IP 54
Wilgotno
5 ÷ 90% bez kondensacji
Temperatura pracy
5 ÷ 40°C
Wyj cia przeka nikowe sterownicze
4
napi cie
230V 50Hz
maks. obci enie AC1 jednego wyj cia
400VA
maks. obci enie AC1 całkowite
1000VA
tłumiki przeciwprzepi ciowe
390V, 60J
Wyj cie przeka nikowe alarmowe
1
maks. obci enie
2A, 24V AC/DC
Wyj cie analogowe 0 ÷ 10V nie izolowane
1
maks. obci enie
500Ω
rozdzielczo
10 bit
Wej cia dwustanowe
2
poziom 1
24 ÷ 230V AC/DC
poziom 0
0 ÷ 10V AC/DC
Wej cia analogowe
2
parametry wej zestawiono w poni szej tabeli:
Rodzaj pomiaru
Odczyn pH
Redox
Temperatura
*

Zakres

Dokładno

Stabilno

Dryft
temperaturowy

Czas
odpowiedzi

Impedancja
wej ciowa

0 ÷14pH

±0,2%
zakresu

±0,1%
zakresu

±0,005%
zakresu /1°C

10s

1012Ω

-1000 ÷ 1000
mV

±0,1%
zakresu

±0,05%
zakresu

±0,005%
zakresu/1°C

10s

1012Ω

-100 ÷ 100

±0,1%
zakresu *

±0,1%
zakresu *

±0,005%
zakresu/1°C *

5s

°C

Parametry gwarantowane w zakresie -10 ÷ 60°C

Współpraca z sondami pomiarowymi
pH
Redox
temperatura
Zegar czasu rzeczywistego
Bateria zasilaj ca zegar
Wymagania bezpiecze stwa

Kompatybilno

elektromagnetyczna wg

elektroda zespolona zło ona z półogniwa
szklanego oraz nasyconego półogniwa
chlorosrebrowego
elektroda zespolona zło ona z półogniwa
platynowego oraz nasyconego półogniwa
chlorosrebrowego
Pt100 dwuprzewodowa
tak
3V (CR2032)
wg PN-EN 61010-1
kategoria instalacji: II
stopie zanieczyszczenia: 2
napi cie wzgl dem ziemi: 300V AC
Rezystancja izolacji: >20MW
Wytrzymało elektryczna izolacji: 2300V AC
przez 1min. (pomi dzy obwodami wyj
przeka nikowych wytrzymało wynosi
1200V AC)
PN-EN 61326

1.3 Konfiguracja
Kontroler jest aparatem kompaktowym, przeznaczonym monta u na ciennego lub zabudowie w
szafie sterowniczej. Na płycie czołowej umieszczony jest wy wietlacz LCD oraz klawiatura
umo liwiaj ca wprowadzanie danych oraz konfiguracj kontrolera.
Kontroler mo e posiada cztery niezale ne kanały, którym odpowiadaj cztery wyj cia
przeka nikowe. Ka dy z nich mo na skonfigurowa indywidualnie i dostosowa do wymaga
konkretnej aplikacji.

Ponadto kontroler mo e by wyposa ony w dwa wej cia dwustanowe, dwa wej cia analogowe
oraz jedno wyj cie analogowe.
Do wyj kontrolera mo na przypisa nast puj ce funkcje:
Wyj cie 1
1. Regulacja odczynu pH
2. Regulacja potencjału Redox
3. Funkcja uniwersalna (F.CYKL) – sterowanie cykliczne
4. Funkcja uniwersalna (ZEGAR) – sterowanie czasowe

Wyj cie 2
1. Dozowanie (CYKL) – sterowanie cykliczne
2. Dozowanie (ZEGAR) – sterowanie czasowe
3. Funkcja uniwersalna (F.CYKL) – sterowanie cykliczne
4. Funkcja uniwersalna (ZEGAR) – sterowanie czasowe
Wyj cie 3
1. Dozowanie (CYKL) – sterowanie cykliczne
2. Dozowanie (ZEGAR) – sterowanie czasowe
3. Regulacja temperatury
4. Funkcja uniwersalna (F.CYKL) – sterowanie cykliczne
5. Funkcja uniwersalna (ZEGAR) – sterowanie czasowe
Wyj cie 4
1. Sterownie filtracj – sterowanie czasowe
2. Funkcja uniwersalna (F.CYKL) – sterowanie cykliczne
3. Funkcja uniwersalna (ZEGAR) – sterowanie czasowe
Wyj cie analogowe
Do wyj cia analogowego mo na przypisa jeden z wykonywanych przez kontroler pomiarów:
Wej cia analogowe
Kontroler posiada dwa wej cia analogowe przystosowane do podł czenia sond pomiarowych pH,
Redox oraz temperatury.
Wej cia dwustanowe
Kontroler posiada dwa fabrycznie skonfigurowane wej cia dwustanowe o nast puj cym
przeznaczeniu:
Wej cie 1 – blokada przeka ników wyj ciowych
Wej cie 2 – zał czenie przeka nika na wyj ciu 4 (tylko dla funkcji FILTRACJA)
UWAGA: Kontroler jest produkowany w kilku wykonaniach ró ni cych si
siebie ilo ci wej , wyj oraz funkcji mo liwych do skonfigurowania:

Wykonanie
kontrolera

AC-200.00

AC-200.01

AC-200.10

Wyj cie 1
dost pne
funkcje

Wyj cie 2
dost pne
funkcje

Wyj cie 3
dost pne
funkcje

Wyj cie 4
dost pne
funkcje

pH

Dozow. CYKL

Dozow. CYKL

Filtracja

Redox

Dozow.ZEGAR

Dozow.ZEGAR

F.CYKL.

F.CYKL.

F.CYKL.

F.CYKL.

ZEGAR

ZEGAR

ZEGAR

ZEGAR

pH

Dozow. CYKL

Dozow. CYKL

Filtracja

Redox

Dozow.ZEGAR

Dozow.ZEGAR

F.CYKL.

F.CYKL.

F.CYKL.

F.CYKL.

ZEGAR

ZEGAR

ZEGAR

ZEGAR

pH

Dozow. CYKL

Temperatura

Filtracja

Redox

Dozow.ZEGAR

Dozow. CYKL

F.CYKL.

F.CYKL.

F.CYKL.

Dozow.ZEGAR

ZEGAR

ZEGAR

ZEGAR

F.CYKL.

Wyj cie
analogowe

--------------

pH/Redox

--------------

Wej cie
analogowe
1

Wej cie
analogowe
2

pH/ Redox

--------------

pH/ Redox

--------------

pH/ Redox

Pt 100

pH/ Redox

Pt 100

ZEGAR
pH

AC-200.11

Dozow. CYKL

Temperatura

Filtracja

Redox

Dozow.ZEGAR

Dozow. CYKL

F.CYKL.

pH/Redox

F.CYKL.

F.CYKL.

Dozow.ZEGAR

ZEGAR

Temperatura

ZEGAR

ZEGAR

F.CYKL.
ZEGAR

od

Kod zamówienia:

AC-200. XX. XXX. XX0
Wyposa enie do mocowania na szyn DIN 35mm
0 – bez zestawu
1 – z zestawem
Liczba dławików do wprowadzenia przewodów
2 - dwa dławiki (wykonanie standardowe)
3 – trzy dławiki
4 – cztery dławiki
5 – pi dławików
6 – sze dławików
Przeka nik alarmowy
0 - brak
1 - jest
Typ zewn trznego zł cza dla wej cia analogowego 2
0 – bez zł cza
1 – BNC
2 – chinch
Typ zewn trznego zł cza dla wej cia analogowego 1
0 – bez zł cza
1 – BNC
Wyj cie analogowe
0 – brak
1 – jest
Funkcje dost pne na wyj ciu przeka nikowym 3
0 – tylko funkcje F.CYKL, ZEGAR
1 – Temperatura i funkcje F.CYKL, ZEGAR

Przykład zamówienia: AC-200.11.101.410 – kontroler AC200 z funkcj regulacji temperatury na
wyj ciu 3, z wyj ciem analogowym, zł cze BNC dla wej cia analogowego 1, brak zewn trznego
zł cza dla wej cia analogowego 2, przeka nik alarmowy, cztery dławiki do wprowadzenia
przewodów, mo liwo monta u na szynie DIN.
Funkcje dost pne na wyj ciach 1,2 oraz 4 dla ka dego wykonania s takie same.
1.4 Regulacja odczynu pH
Działanie tej funkcji polega na utrzymywaniu zadanego poziomu odczynu pH poprzez sterowanie
pomp dozuj c podł czon do wyj cia 1 kontrolera. Praca pompy jest okresowa tzn. pompa jest
naprzemiennie zał czana i wył czana, przy czym proporcje pomi dzy czasem działania oraz
czasem wył czenia pompy s zale ne od warto ci jej wydajno ci (w l/h) oraz obj to ci wody w
zbiorniku (w m3) Przerwa pomi dzy kolejnymi dawkami preparatu pozwala na równomierne
rozprowadzenia go w zbiorniku i ustabilizowanie si pomiaru pH przed kolejnym zał czeniem
pompy.
UWAGA: W przypadku znacznego przekroczenia poziomu pH w zbiorniku przed
rozpocz ciem dozowania nale y wst pnie doprowadzi odczyn pH do poziomu 7 ÷
8pH .
Bie cy pomiar warto ci pH odbywa si za pomoc elektrody zespolonej podł czonej do wej cia
analogowego 1. Kontroler posiada mo liwo
kompensacji zmian zmierzonej warto ci pH w
zale no ci od temperatury wody. Wymaga to zastosowania dodatkowej sondy Pt100 lub
elektrody z wbudowanym czujnikiem Pt100. Pomiar temperatury odbywa si za pomoc wej cia
analogowego 2.

UWAGA: Dokładno
pomiaru pH zale y od klasy dokładno ci zastosowanej
elektrody.
Istnieje mo liwo
wyboru kierunku regulacji pH tzn. zmniejszanie lub zwi kszanie pH. w
zale no ci od zastosowanych preparatów (pH minus lub pH plus).
Warto
zadan odczynu pH, parametry pompy, pojemno
zbiornika oraz kierunek regulacji
mo na wprowadzi w submenu funkcji regulacji pH.
1.5 Regulacja potencjału Redox
Działanie tej funkcji polega na utrzymywaniu zadanego poziomu potencjału Redox (ORP) poprzez
sterowanie pomp dozuj c podł czon do wyj cia 1 kontrolera. Czas pracy pompy podobnie jak
dla funkcji pH, zale y od wydajno ci pompy (w l/h) oraz od obj to ci wody w zbiorniku (w m3).
Bie cy pomiar potencjału Redox odbywa si za pomoc elektrody zespolonej podł czonej do
wej cia analogowego 1 lub 2.
UWAGA: Dokładno
pomiaru Redox zale y od klasy dokładno ci zastosowanej
elektrody.
Warto
zadan potencjału Redox, parametry pompy oraz pojemno
zbiornika mo na
wprowadzi w submenu funkcji Redox.
1.6 Dozowanie
Wyj ciom 2 oraz 3 mo na przyporz dkowa dwie funkcje Dozowania: typu CYKL lub ZEGAR.
Dozowanie CYKL polega na zał czaniu przeka nika wyj ciowego zgodnie z zaprogramowan
funkcj

praca

przerwa

praca

Czasy pracy oraz przerwy mo na ustawia w submenu funkcji Dozowanie w przedziale 1s ÷ 100h.
Dobór nastaw powinien wynika z zało onej ilo ci preparatu, która ma by dozowana oraz
uwzgl dnia wydajno zastosowanej pompy.
.
Dozowanie ZEGAR polega na zał czeniu przeka nika wyj ciowego w zaprogramowanym
przedziale czasowym w czasie rzeczywistym.
1.7 Blokada dozowania
Funkcje regulacji pH, Redox oraz Dozowania posiadaj opcj umo liwiaj c blokowanie
przeka nika wyj ciowego w przypadku zatrzymania obiegu wody. Mo liwe s nast puj ce
warianty działania blokady:
a) Je eli wyj cie 4 kontrolera jest wykorzystywane do sterownia filtracj , to przeka niki funkcji
dozuj cych mo na blokowa w czasie, gdy filtracja nie pracuje.
b) Je eli w obiegu wodnym został zainstalowany czujnik przepływu, to sygnał z niego mo na
podł czy na wej cie 1 kontrolera. Na wej cie to mo na tak e poda sygnał, który odpowiada
wył czeniu pompy w obiegu wodnym (Je eli pompa ta jest sterowna poza kontrolerem AC200).
Aktywowanie blokady oraz wybór wariantu jest mo liwy w submenu ka dej z wy ej wymienionych
funkcji.
1.8 Regulacja temperatury
Kontroler mo na wykorzysta do utrzymywania zadanej temperatury w zbiorniku wody np. w
basenie. Temperatura wody mierzona jest za pomoc sondy Pt100 podł czonej do wej cia
analogowego 2. Działanie funkcji polega na zał czaniu przeka nika na wyj ciu 3 kontrolera je eli
mierzona temperatura jest ni sza od zadanej. Przeka nik mo e sterowa dowolnym urz dzeniem

grzewczym np. pomp obiegow lub grzałk elektryczn . Warto
wprowadzi w submenu funkcji Temperatura.

zadan temperatury mo na

1.9 Sterowanie filtracj
Kontroler mo na wykorzysta do zał czenia pompy filtracji w zaprogramowanych godzinach.
Kontroler posiada zegar czasu rzeczywistego. Funkcja filtracji polega na zał czeniu przeka nika
na wyj ciu 4 w ustawionym przedziale czasowym. Przeka nik mo e sterowa pomp filtracji
bezpo rednio lub przez stycznik po rednicz cy. Ustawienia czasu pracy filtracji dokonuje si w
submenu funkcji Filtracja. Kontroler mo e współpracowa z urz dzeniami do płukania filtra. W
takim przypadku sygnały steruj ce prac filtracji doprowadza si na wej cia 1 oraz 2 kontrolera.
Wej cie 1 zatrzymuje pomp filtracji w trakcie zmiany poło enia zaworu odwracaj cego kierunek
przepływu wody przez filtr, a wej cie 2 uruchamia pomp , gdy zawór ustawiony jest w kierunku
płukania zło a.
1.10 Funkcje uniwersalne
Wszystkim wyj ciom kontrolera mo na przypisa dwie funkcje uniwersalne: przeznaczone dla
aplikacji nie zwi zanych dozowaniem preparatów chemicznych.
Funkcja F.CYKL. podobnie jak funkcja Dozowanie polega na zał czaniu przeka nika wyj ciowego
zgodnie z zaprogramowan funkcj

praca

przerwa

praca

Czasy pracy oraz przerwy mo na ustawia w submenu funkcji w przedziale 1s ÷ 100h
Funkcja ZEGAR polega na zał czeniu przeka nika wyj ciowego w zaprogramowanym przedziale
czasowym w czasie rzeczywistym.
Funkcje uniwersalne ró ni si od funkcji Dozowania jedynie opisem wy wietlanym na
odpowiadaj cej im stronie w menu głównym. Dla funkcji uniwersalnych zamiast słowa
„DOZOWANIE” wy wietlany jest napis F.CYKL lub ZEGAR.
1.11 Alarmy
Dla funkcji regulacji pH, Redox oraz temperatury mo na ustawi dolny i górny próg, którego
przekroczenie sygnalizowane jest na wy wietlaczu kontrolera oraz za pomoc bezpotencjałowego
styku przeka nika alarmowego. Styk ten mo na wykorzysta np. w zewn trznym systemie
nadzoru lub zał czenia sygnalizacji akustycznej.

2. Instalacja kontrolera
2.1 Podstawowe wymagania i bezpiecze stwo u ytkowania

!
− W urz dzeniu wyst puje niebezpieczne napi cie, które mo e by przyczyn
pora enia pr dem elektrycznym i spowodowa powa ny uszczerbek na zdrowiu,
a nawet mier .
− Instalacja powinna by przeprowadzona przez wykwalifikowany personel posiadaj cy
uprawnienia wymagane do instalacji urz dze elektrycznych.
− Podczas instalacji nale y uwzgl dni wszystkie dost pne wymogi ochrony. Na
instalatorze spoczywa obowi zek wykonania instalacji zgodnie z niniejsz instrukcj
oraz lokalnymi przepisami i normami dotycz cymi bezpiecze stwa i kompatybilno ci
elektromagnetycznej wła ciwymi dla rodzaju wykonywanej instalacji.
− Nale y przeprowadzi wła ciw konfiguracj urz dzenia, zgodnie z zastosowaniem.
Niewła ciwa konfiguracja mo e spowodowa bł dne działanie, prowadz ce do
uszkodzenia urz dzenia lub wypadku.
− Je li w przypadku uszkodzenia urz dzenia istnieje ryzyko powa nego zagro enia
zwi zanego z bezpiecze stwem ludzi oraz mienia nale y zastosowa dodatkowe,
niezale ne układy i rozwi zania, które takiemu zagro eniu zapobiegn .
− Przed przyst pieniem do instalacji lub wykonywaniem innych czynno ci wymagaj cych
zdj cia pokrywy osłaniaj cej listw
zaciskow
nale y bezwzgl dnie wył czy
urz dzenie przez odł czenie ródła zasilania.
− Urz dzenia s siaduj ce i współpracuj ce powinny spełnia wymagania odpowiednich
norm i przepisów dotycz cych bezpiecze stwa oraz by wyposa one w odpowiednie
filtry przeciwprzepi ciowe i przeciwzakłóceniowe.
− Nie nale y montowa kontrolera
bezpo rednio nad zbiornikami z dozowanymi
preparatami chemicznymi. r ce opary mog by przyczyn powstania uszkodze .
− Nie nale y podejmowa prób samodzielnego rozbierania, napraw lub modyfikacji
urz dzenia. Urz dzenia w których stwierdzono usterk musz by odł czone i oddane
do naprawy w autoryzowanym serwisie.
− W celu minimalizacji niebezpiecze stwa zapalenia lub pora enia pr dem elektrycznym,
nale y zabezpieczy urz dzenie przed opadami atmosferycznymi lub zalaniem wod .
− Nie u ywa urz dzenia w rodowisku zagro onym wybuchem.
− Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody wynikłe z niewła ciwego
zainstalowania lub u ytkowania urz dzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

2.2 Rozpakowanie
Po wyj ciu urz dzenia z opakowania ochronnego nale y sprawdzi , czy nie uległo ono
uszkodzeniu podczas transportu. Wszelkie uszkodzenia powstałe podczas transportu nale y
niezwłocznie zgłosi przewo nikowi. Uszkodzenie nale y tak e zgłosi producentowi podaj c
numer seryjny urz dzenia. Ł cznie z urz dzeniem dostarczana jest Instrukcja obsługi.

2.3 Podł czenie zasilania oraz urz dze zewn trznych
Wykonuj c podł czenie zewn trznych urz dze nale y przestrzega nast puj cych warunków:
1. Przed przyst pieniem do instalacji nale y zapozna si z podstawowymi wymaganiami
bezpiecze stwa umieszczonymi w punkcie 2.1
2. Przed podł czeniem instalacji elektrycznej obudow kontrolera nale y zamocowa np. na
tablicy pomiarowej lub płycie monta owej szafy sterowniczej.
Mo liwe s dwa sposoby zamocowania obudowy:
1. Monta na cienny za pomoc wkr tów, przez 3 przeznaczone do tego celu otwory w
obudowie. Jeden znajduj cy si w centralnej jej cz ci dost pny od tyłu, słu cy do
zawieszenia kontrolera oraz dwa dost pne po zdj ciu pokrywy listwy zaciskowej, słu ce
do przymocowania obudowy do podło a.
2. Monta w szafie sterowniczej na szynie symetrycznej DIN 35mm za pomoc uchwytów
mocuj cych stanowi cych wyposa enie dodatkowe kontrolera (patrz p 1.3)

99.9

Zł cza sond pomiarowych
Miejsca na dławiki PG11

213.2

WIDOK OD SPODU

Otwory mocuj ce
do podło a

Miejsca monta u
uchwytów do szyny
DIN 35mm

141.7

185.2

Otwór do
zawieszenia

198

3. Kable nale y wprowadzi do obudowy przez dławiki o rozmiarze Pg11, które znajduj si w
dolnej cz ci obudowy. Dwa dławiki znajduj si na wyposa eniu kontrolera. Monta kolejnych
jest mo liwy po wykonaniu otworów w miejscach zaznaczonych na obudowie. Ka dy
wprowadzany do obudowy kabel powinien przechodzi przez osobny dławik.
4. Przekrój kabla sieciowego powinien by tak dobrany aby w przypadku zwarcia kabla od strony
urz dzenia zapewnione było zabezpieczenie kabla za pomoc bezpiecznika instalacji
elektrycznej. Zaleca si
dodatkowe zabezpieczenie obwodu zasilaj cego kontroler
wył cznikiem ró nicowo pr dowym o pr dzie znamionowym 30mA.
Uwaga: Nale y zwróci szczególn uwag aby na zacisku 2(L) znajdowała si faza a na
zacisku 3(N) przewód neutralny napi cia zasilaj cego.

5. Sondy pomiarowe mo na podł czy do zł cz znajduj cych si na zewn trz obudowy lub
bezpo rednio do odpowiednich zacisków listwy. W zale no ci od wykonania kontroler mo e
by wyposa ony jest w jedno lub dwa zł cza BNC do pomiarów pH/Redox oraz w zł cze
„chinch” do pomiaru temperatury. Nale y unika wspólnego (równoległego) prowadzenia
przewodów sygnałowych z elektrod pomiarowych wraz z przewodami zasilaj cymi i steruj cymi
obci eniami indukcyjnymi (np. stycznikami lub silnikami). Przewody takie powinny krzy owa
si pod k tem prostym.
6. W przypadku wykorzystania wyj cia analogowego nale y pami ta , ze nie jest ono
galwanicznie izolowane od elektroniki kontrolera. Przy poł czeniach z innymi urz dzeniami
zalecane jest stosowanie separatorów analogowych. Przy poł czeniu bezpo rednim oba
urz dzenia powinny by zasilane z tej samej fazy.
7. Listwa zaciskowa z zaciskami spr ynowymi przystosowana jest do podł czenia przewodów o
rednicy 0,25 ÷ 1,5mm2 formie drutu lub linki zako czonej tulejk .
8. Sumaryczna moc odbiorników jednofazowych podł czanych na wyj cia przeka nikowe
kontrolera nie mo e przekracza 1000VA, a pojedynczego wyj cia 400VA. Je eli warunek ten
nie jest spełniony lub stosuje si odbiorniki trójfazowe, nale y zastosowa przeka niki lub
styczniki po rednicz ce.
Obwody wyj przeka nikowych zabezpieczone s bezpiecznikiem F2 o pr dzie znamionowym
6,3A, znajduj cym si po lewej stronie listwy zaciskowej
Uwaga: W przypadku konieczno ci wymiany bezpiecznika nale y bezwzgl dnie
wył czy
napi cie zasilania. Stosowanie bezpieczników o wy szym pr dzie
znamionowym ni 6,3A mo e spowodowa uszkodzenie kontrolera.

9. Wyj cia kontrolera przystosowane s do podł czenia odbiorników jednofazowych o napi ciu
znamionowym 230V AC. Ka de wyj cie obok zacisku roboczego posiada oddzielne zaciski N
oraz PE do podł czenia przewodów neutralnego oraz ochronnego.
W przypadku u ycia innego napi cia nale y usun (odci ) zwork Z1 na płycie drukowanej,
znajduj c si po lewej stronie listwy zaciskowej. Zewn trzne napi cie zasilaj ce przeka niki
wyj ciowe, nale y poda na zacisk nr 1(U) listwy zaciskowej.
UWAGA: Je eli zwora Z1 nie jest usuni ta to zacisk 1(U) jest poł czony z zaciskiem
2(L) i znajduje si na nim napi cie 230V AC.
Ka de wyj cie przeka nikowe posiada tłumik przepi
ł czeniowych w postaci
warystora znajduj cego si pomi dzy wyj ciem a zaciskiem N. Stosuj c napi cie
odseparowane od sieci, nale y wyposa y cewki zewn trznych przeka ników lub
styczników w odpowiednie układy przeciwprzepi ciowe.

10. Wej cia dwustanowe kontrolera (zaciski 18,19) przystosowane s do napi cia 230V AC. W
przypadku u ycia innego napi cia nale y usun
(odci ) zwork Z2 na płycie drukowanej,
znajduj c si po lewej stronie listwy zaciskowej. Zewn trzne napi cie nale y poda na
wej cia wzgl dem wspólnego zacisku 17 (COM).
UWAGA: Je eli zwora Z2 nie jest usuni ta to zacisk
zaciskiem 3(N).

17 (COM) jest poł czony z

11. Po zako czeniu poł cze elektrycznych nale y bezwzgl dnie przykr ci osłon listwy
zaciskowej i dokr ci nakr tki dławików. Zapewni to, wymagan do poprawnej i długotrwałej
pracy kontrolera, szczelno obudowy.

Widok listwy zaciskowej po zdj ciu pokrywy, przedstawia poni szy rysunek.

Przeznaczenie poszczególnych zacisków jest nast puj ce:
1(U)

Nr zacisku

2(L), 3(N), 4(PE)
5(WY1), 6(N), 7(PE)
8(WY2), 9(N), 10(PE)
11(WY3), 12(N), 13(PE)
14(WY4), 15(N), 16(PE)
17(COM)
18(WE1)
19(WE2)
20, 21 (ALARM) 1)
22(+), 23(-)
24(+), 25(-) 2)
26(+), 27(-) 3)
28 - 31

Przeznaczenie
Zacisk pomocniczy do podł czenia innego
ni
230V AC napi cia zasilaj cego
przeka niki wyj ciowe
Zasilanie kontrolera napi ciem 230V 50Hz
Wyj cie przeka nikowe 1
Wyj cie przeka nikowe 2
Wyj cie przeka nikowe 3
Wyj cie przeka nikowe 4
Zacisk wspólny dla wej dwustanowych
Wej cie dwustanowe 1
Wej cie dwustanowe 2
Styk bezpotencjałowy przeka nika
alarmowego
Wej cie analogowe 1
Wej cie analogowe 2
Wyj cie analogowe
Nie montowane

Przykładowe poł czenia elektryczne dla wybranych aplikacji przedstawiaj schematy znajduj ce
si w zał czniku A.
1) Zaciski nie montowane w wykonaniach AC-200. X0. XXX. XX0
2) Zaciski nie montowane w wykonaniach AC-200. 0X. XXX. XX0
2) Zaciski nie montowane w wykonaniach AC-200. X0. XXX. XX0

3. Konfiguracja i obsługa kontrolera
Po zał czeniu napi cia zasilania na wy wietlaczu LCD pojawi si pierwsza strona menu głównego
zawieraj ca typ kontrolera oraz bie c
dat i czas. Gwiazdka w prawym górnym rogu
sygnalizuje czas zimowy.
AC-200 .11
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Klawiatura kontrolera zawiera
5 przycisków: ESC,
poruszania si po menu oraz wprowadzania nastaw.

,

, , ENT

przeznaczonych do

Struktura menu kontrolera jest nast puj ca:
3 sek
Submenu strony
menu głównego

3 sek
Menu
konfiguracyjne

+

Dowolna strona w
menu głównym

ESC

ESC
Podstrona strony
menu głównego
ESC

Po menu głównym, konfiguracyjnym oraz submenu ka dej ze stron mo na si
pomoc przycisków
, .

porusza

za

3.1 Menu konfiguracyjne
Pierwsz czynno ci jak nale y wykona jest konfiguracja kontrolera czyli dostosowanie go do
potrzeb wykonywanej aplikacji. W tym celu nale y wej
do menu konfiguracyjnego przez
jednoczesne naci ni cie przycisków
, i przytrzymanie ich przez ok. 3s.
Menu konfiguracyjne składa si z pi ciu stron odpowiadaj cych czterem przeka nikom
wyj ciowym oraz wyj ciu analogowemu. Na stronach tych jest mo liwo wyboru funkcji, która
b dzie przypisana do danego wyj cia.
Po menu mo na si porusza za pomoc przycisków
, .
Aby zmieni przyporz dkowan do danego wyj cia funkcj nale y nacisn

przycisk

.

Wy wietlany w dolnej linijce tekst zaczyna pulsowa . Za pomoc przycisków
,
mo na
dokona wyboru wła ciwej funkcji. Naci ni cie przycisku ENT zatwierdza wybór. Naci ni cie
przycisku ESC powoduje opuszczenie trybu wyboru bez wprowadzania zmian.
Opuszczenie menu konfiguracyjnego i powrót do menu głównego nast puje po naci ni ciu
przycisku ESC.

MENU KONFIGURACYJNE
Wybór funkcji:
WY ANALOGOWE
pH/REDOX

WYJSCIE 4
NIEAKTYWNE

WYJSCIE 3
NIEAKTYWNE

WYJSCIE 2
NIEAKTYWNE

pH/REDOX
TEMPERATURA

FILTRACJA
F.CYKL.
ZEGAR
NIEAKTYWNE

TEMPERATURA
DOZOWANIE–CYKL
DOZOWANIE–ZEGAR
F.CYKL.
ZEGAR
NIEAKTYWNE
DOZOWANIE–CYKL
DOZOWANIE–ZEGAR
F.CYKL.
ZEGAR
NIEAKTYWNE

3 sek

Dowolna strona w
menu głównym

WYJSCIE 1
ESC

NIEAKTYWNE

pH
REDOX
F.CYKL.
ZEGAR
NIEAKTYWNE

Uwaga: W zale no ci od wykonania kontrolera niektóre funkcje mimo, e s mo liwe do
ustawienia w menu konfiguracyjnym mog by niedost pne. Np. w wykonaniu AC200.00
ustawienie na Wyj ciu 3 funkcji TEMPERATURA jest mo liwe, ale kontroler nie posiada
wej cia analogowego 2 do podł czenia sondy Pt100.

3.2 Menu główne
Ilo stron w menu głównym zale y od konfiguracji kontrolera i wynosi od 1 do 5. W przypadku,
gdy wszystkie wyj cia s nieaktywne wy wietla si jedna strona (główna). W przypadku
wszystkich wyj
aktywnych menu główne zawiera 5 stron. Przykładowy wygl d menu głównego
przedstawia poni szy rysunek:
MENU GŁÓWNE
Nr wyj cia

4 FILTRACJA

auto

WYJ CIE 4

21:00 - 6:30

3 TEMPERAT.

auto

POMIAR:

WYJ CIE 3

23°C

2 DOZOWANIE

auto
WYJ CIE 2

12m./0m

1 ODCZYN pH
POMIAR:

auto
WYJ CIE 1

7,4pH

AC-200 .11
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Po menu mo na si porusza za pomoc przycisków

,

.

Ka dej stronie widocznej w menu głównym odpowiada jedna podstrona dost pna po naci ni ciu
przycisku
oraz submenu dost pne po naci ni ciu przycisku
i przytrzymaniu go przez ok. 3s.
W górnej linijce podstrony jest mo liwy wybór trybu pracy przeka nika wyj ciowego za pomoc
przycisków
, :
auto
on
off

- o zał czeniu przeka nika decyduje program kontrolera
- przeka nik zał czony na stałe
- przeka nik wył czony na stałe

Tryb pracy:

1 ODCZYN pH auto
pomiar:

ESC

7,61pH

nastawa:

auto

auto
on
off

7,20pH

UWAGA: Dla ka dej funkcji powinien by wybrany tryb auto. Gwarantuje to
poprawno pracy podł czonych do kontrolera urz dze .
Tryb on oraz off nale y u ywa w wyj tkowych przypadkach, głównie przy uruchamianiu instalacji
lub w trakcie czynno ci serwisowych. W trybie on oraz off na stronie danej funkcji pojawia si
pulsuj cy znak „!” . Przypomina on u ytkownikowi, e stan na wyj ciu kontrolera jest wymuszony.
1 ODCZYN pH ! on
pomiar:

7,61pH

W dolnej linijce podstrony wy wietlana jest bie ca warto
ustawionego dla danej funkcji
parametru. W przypadku gdy bie cy pomiar wykracza poza mo liwy do zmierzenia przez
kontroler zakres (0> pH >14, -1000mV> Redox >+1000mV, -100°C> temperatura >100°C)
wy wietlany jest symbol _._ .Mo e to tak e oznacza , e sonda pomiarowa nie jest podł czona.
1 ODCZYN pH auto
pomiar:
UWAGA: Je eli warto
mo liwo
zał czenia
dotyczy.

-.- pH

pomiaru przekroczy zakresy pomiarowe blokowana jest
przeka nika zwi zanego z funkcj , której przekroczenie

Dla strony głównej podstrona zawiera wizualizacj stanu wyj
AC-200 .11
2010-04-12 12 : 30

przeka nikowych kontrolera.
Stan wyj

ESC

1

2

3

!

–

Prostok t wypełniony oznacza zał czony przeka nik, prostok t pusty wył czony. Pojawienie si
wykrzyknika (!) oznacza, e stan wyj cia jest wymuszony, tzn. zał czony lub wył czony na stałe.
Stan taki pojawia si gdy na podstronie danej funkcji zostanie wybrany tryb pracy on lub off lub w
menu danej funkcji została skonfigurowana blokada wyj cia (patrz p.3.3) Pojawienie si znaku –
oznacza, e wyj cie kontrolera jest nieaktywne (wył czone w ustawieniach konfiguracyjnych patrz p. 3.1)
3.3 Ustawianie parametrów funkcji
i przytrzymanie go przez ok. 3s powoduje przej cie do submenu funkcji,
Naci ni cie przycisku
która jest aktualnie wy wietlana w menu głównym
Submenu umo liwia wprowadzenie parametrów zwi zanych z wybran funkcj .
, .
Po submenu mo na si porusza za pomoc przycisków

ZMIANA NASTAW

Aby zmieni przyporz dkowan do danego parametru warto
nale y nacisn
przycisk
.
Wy wietlany w dolnej linijce tekst lub warto liczbowa zaczyna pulsowa . Za pomoc przycisków

,

mo na dokona wyboru wła ciwej funkcji lub zmieni warto
liczbow . Naci ni cie
przycisku ENT zatwierdza wybór. Naci ni cie przycisku ESC powoduje opuszczenie trybu
wyboru bez wprowadzania zmian.
Opuszczenie submenu i powrót do menu głównego nast puje po naci ni ciu przycisku ESC.
3.3.1 Ustawienie daty i czasu
SUBMENU STRONY GŁÓWNEJ
3 sek

AC-200 .11
2010-04-12

Ustawienie czasu
12 : 30

ESC

2010-04-12

12 : 30

Data oraz czas s ustawiane fabrycznie i pami tane po wył czeniu napi cia zasilania. Submenu
strony głównej umo liwia zmian czasu oraz daty np. w przypadku wymiany baterii lub
wprowadzenia korekty czasu. Zmiana czasu z zimowego na letni i odwrotnie nast puje
automatycznie. Gwiazdka sygnalizuje czas zimowy.
3.3.2 Ustawienie parametrów funkcji regulacji pH
Aby skonfigurowa funkcj regulacji pH nale y:
1. Wprowadzi szacunkow warto obj to ci wody znajduj cej si w zbiorniku wodnym w m3
2. Wprowadzi wydajno zastosowanej pompy dozuj cej w l/h
3. Wprowadzi warto zadan pH jaka ma by utrzymywana w zbiorniku
4. Wybra kierunek regulacji: minus - obni anie pH, plus - podwy szanie pH
5. Wybra sposób blokady przeka nika wyj ciowego. Zał czenie przeka nika wyj ciowego
mo na uzale ni od sygnałów zwi zanych z przepływem wody w obiegu, co zapobiega
dozowaniu chemikaliów gdy nie pracuje pompa obiegowa (np. filtracji)
Opcje maj nast puj ce znaczenie:
BRAK FILTRACJI – wył cza przeka nik wyj ciowy, gdy aktualny czas jest poza
zaprogramowanymi godzinami pracy filtracji
WEJSCE 1 ON - wył cza przeka nik wyj ciowy, gdy na wej ciu 1 jest stan wysoki (podane
napi cie 24÷230V AC/DC)
WEJSCE 1 OFF - wył cza przeka nik wyj ciowy, gdy na wej ciu 1 jest stan niski (brak
napiecia)
NIEAKTYWNA - brak oddziaływania na przeka nik wyj ciowy
Je eli przeka nik jest zablokowany to na stronie głównej danej funkcji w dolnej linijce okresowo
(co 10s) wy wietla si napis „Blokada wyj cia”.
6. Wybra tryb kompensacji temperaturowej. Mo liwe s dwa warianty:
ZAŁ CZONA – kompensacja odbywa si na podstawie pomiaru temperatury z czujnika Pt100
podł czonego na wej cie analogowe 2,
WYŁ CZONA – kompensacja wył czona. Kontroler wykonuje obliczenia warto ci pH przy
zało eniu temperatury T=25°C.
6. Wprowadzi górn i doln granice zmian warto ci pH po przekroczeniu której sygnalizowany
jest alarm. Alarm sygnalizowany jest cyklicznym wy wietlaniem napisu POMIAR POZA
ZAKRESEM oraz zał czeniem przeka nika, którego bezpotencjałowy styk podł czony jest na
zaciskach 20,21 listwy.
7. Skalibrowa elektrod pH
Funkcj regulacji pH mo na przypisa tylko do wyj cia 1, zamiennie z funkcj regulacji Redox.

SUBMENU FUNKCJI pH

Kalibracja 7.0
Strona do kalibracji
elektrody pH dla
punktu 7,0pH

7,4 pH

Kalibracja 4.0
Strona do kalibracji
elektrody pH dla
punktu 4,0pH

7,4 pH

<

ALARM

>

0,00

pH

14,00

Kompensacja
WYŁ CZONA

Blokada wyj cia
NIEAKTYWNA

Regulacja pH
minus

pH zadane

Strona do ustawienia
progów alarmu

Strona do ustawienia
kompensacji
temperaturowej

BRAK FILTRACJI
WEJSCIE 1 ON
WEJSCIE 1 OFF
NIEAKTYWNA
Kierunek regulacji
minus – obni anie pH
plus – podwy szanie pH

Warto zadana
odczynu pH

7,2 pH

Wydajno

pompy

1,2i/h

Wydajno pompy
dozuj cej chemikalia
w przedziale
od 1 do 10 litrów na
godzin

3 sek

Obj. zbiornika

1 ODCZYN pH auto
pomiar:

7,6pH

ESC

100m3

Ilo wody w zbiorniku
w przedziale od 10 do
300m3

3.3.3 Kalibracja elektrody pH
Kontroler współpracuje z elektrodami zespolonymi zło onymi z półogniwa szklanego oraz
nasyconego półogniwa chlorosrebrowego, dowolnego producenta. Przy pierwszym podł czeniu
elektrody do kontrolera nale y dokona jej kalibracji. Sprawdzenie i kalibracj elektrod powinno
si tak e przeprowadza okresowo, w trakcie eksploatacji, w odst pach co najmniej 1miesi cznych.
Kalibracj wykonuje si w dwóch punktach dla 7.0pH oraz 4.0pH za pomoc roztworów
wzorcowych.
Kalibracj nale y przeprowadzi nast puj co:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Wej do submenu funkcji pH i ustawi stron Kalibracja 7.0
Zdj z elektrody nasadk ochronn i zanurzy elektrod w roztworze o odczynie 7.0pH
Podł czy elektrod do kontrolera
Odczeka 2 min a pomiar ustabilizuje si . Przy du ych ró nicach w temperaturze elektrody
oraz roztworu wzorcowego lub u ywanych elektrodach czas ustalania si pomiaru mo e by
dłu szy. Bie cy pomiar jest widoczny w dolnej linijce strony.
Je eli warto pomiaru pH wy wietlana w dolnej linijce ró ni si od warto ci 7.0pH nale y
nacisn przycisk ENT (ok.3-4s), a wskazanie w dolnej linijce przyjmie warto 7.0pH. Je eli
wskazanie nie zmieni si to oznacza, e elektroda jest uszkodzona i nie mo na jej skalibrowa .
Mo e to nast pi w przypadku gdy ró nica pomi dzy pomiarem bie cym a warto ci 7pH
przekracza ±1 pH
Wyj elektrod z roztworu, wypłuka w zdemineralizowanej wodzie, osuszy i zanurzy do
roztworu o odczynie 4.0.
Ustawi na wy wietlaczu stron Kalibracja 4.0
Odczeka min. 2min, a pomiar ustabilizuje si .
Je eli warto pomiaru pH wy wietlana w dolnej linijce ró ni si od warto ci 4.0pH nale y
nacisn przycisk ENT (ok.3-4s), a wskazanie w dolnej linijce przyjmie warto 4.0pH. Je eli
wskazanie nie zmieni si to oznacza, e elektroda jest uszkodzona i nie mo na jej skalibrowa .
Mo e to nast pi w przypadku gdy ró nica pomi dzy pomiarem bie cym a warto ci
wprowadzon przekracza ±0,5pH.

Po przeprowadzonej kalibracji elektroda jest gotowa do zamontowania w instalacji wodnej.

3.3.4 Ustawienie parametrów funkcji regulacji Redox

SUBMENU FUNKCJI REDOX
Kalibracja 220mV
270mV

<

ALARM

>

-1000

mV

1000

Blokada wyj cia
NIEAKTYWNA

Redox zadane
720 mV

Wydajno

pompy

1,2 l/h

Strona do kalibracji
sondy Redox

Strona do ustawienia
progów alarmu

BRAK FILTRACJI
WEJSCIE 1 ON
WEJSCIE 1 OFF
NIEAKTYWNA

Warto zadana odczynu
pH, któr ma uzyska
kontroler

Wydajno pompy
dozuj cej chemikalia
w przedziale
od 1 do 10 litrów na
godzin

3 sek

1 REDOX
pomiar:

auto
630mV

Obj. zbiornika
ESC

100m3

Ilo wody w zbiorniku w
przedziale
od 10 do 300m3

Aby skonfigurowa funkcj regulacji Redox nale y:
1. Wprowadzi szacunkow warto obj to ci wody znajduj cej si w zbiorniku wodnym w m3
2. Wprowadzi wydajno zastosowanej pompy dozuj cej w l/h
3. Wprowadzi warto zadan potencjału Redox jaka ma by utrzymywana w zbiorniku
4. Wybra sposób blokady przeka nika wyj ciowego. Zał czenie przeka nika wyj ciowego
mo na uzale ni od sygnałów zwi zanych z przepływem wody w obiegu, co zapobiega
dozowaniu chemikaliów gdy nie pracuje pompa obiegowa (np. filtracji)
Opcje maj nast puj ce znaczenie:

BRAK FILTRACJI – wył cza przeka nik wyj ciowy, gdy aktualny czas jest poza
zaprogramowanymi godzinami pracy filtracji
WEJSCE 1 ON - wył cza przeka nik wyj ciowy, gdy na wej ciu 1 jest stan wysoki (podane
napi cie 24÷230V AC/DC)
WEJSCE 1 OFF - wył cza przeka nik wyj ciowy, gdy na wej ciu 1 jest stan niski (brak
napiecia)
NIEAKTYWNA - brak oddziaływania na przeka nik wyj ciowy
Je eli przeka nik jest zablokowany to na stronie głównej danej funkcji w dolnej linijce okresowo
(co 30s) wy wietla si napis „Blokada wyjscia”.
5. Wprowadzi górn i doln granice zmian warto ci potencjału Redox, po przekroczeniu której
sygnalizowany jest alarm. Alarm sygnalizowany jest cyklicznym wy wietlaniem napisu POMIAR
POZA ZAKRESEM oraz zał czeniem przeka nika, którego bezpotencjałowy styk podł czony
jest na zaciskach 20,21 listwy.
6. Skalibrowa elektrod Redox
UWAGA: Funkcj regulacji Redox mo na przypisa tylko do wyj cia 1, zamiennie
z funkcj regulacji pH.

3.3.5 Kalibracja elektrody Redox
Kontroler współpracuje z elektrodami zespolonymi zło onymi z półogniwa platynowego oraz
nasyconego półogniwa chlorosrebrowego, dowolnego producenta. Przy pierwszym podł czeniu
elektrody do kontrolera nale y dokona jej kalibracji. Sprawdzenie i kalibracj elektrod powinno
si tak e przeprowadza okresowo, w trakcie eksploatacji, w odst pach co najmniej 1miesi cznych
Kalibracj mo na wykonuje si w jednym punkcie np. 220mV za pomoc roztworu wzorcowego.
Kalibracj nale y przeprowadzi nast puj co:
1. Wej do submenu funkcji i ustawi stron Kalibracja
2. Wprowadzi dokładn warto
potencjału Redox z zakresu 0 ÷ 600mV w zale no ci od
posiadanego roztworu wzorcowego oraz jego temperatury. Producenci roztworów podaj
warto ci potencjału w zale no ci od temperatury. Warto potencjału wprowadza si w górnej
linijce strony „Kalibracja”.
3. Zdj z elektrody nasadk ochronn i zanurzy elektrod w roztworze
4. Podł czy elektrod do kontrolera
5. Odczeka 2 min, a pomiar ustabilizuje si . Przy du ych ró nicach w temperaturze elektrody
oraz roztworu wzorcowego lub u ywanych elektrodach czas ustalania si pomiaru mo e by
dłu szy. Bie cy pomiar jest widoczny w dolnej linijce strony.
6. Je eli warto pomiaru potencjału Redox wy wietlana w dolnej linijce ró ni si od warto ci
wprowadzonej nale y nacisn przycisk ENT (ok.3-4s), a wskazanie w dolnej linijce przyjmie
t warto . Je eli wskazanie nie zmieni si to oznacza, e elektroda jest uszkodzona i nie
mo na jej skalibrowa . Mo e to nast pi w przypadku gdy ró nica pomi dzy pomiarem
bie cym a warto ci wprowadzon przekracza ±200mV.
Po przeprowadzonej kalibracji elektroda jest gotowa do zamontowania w instalacji wodnej.

3.3.6 Ustawienie parametrów funkcji Dozowanie
SUBMENU FUNKCJI DOZOWANIE CYKL
Blokada wyj cia
NIEAKTYWNA

BRAK FILTRACJI
WEJSCIE 1 ON
WEJSCIE 1 OFF
NIEAKTYWNA

3 sek

2 DOZOWANIE
12m / 0m

auto

praca / przerwa
ESC

30m / 120m

Ustawianie czasu
dozowania oraz przerwy
pomi dzy kolejnymi
dozowaniami

UWAGA: Na stronie głównej, w dolnej linijce, wy wietlany jest bie cy stan funkcji.
Po zał czeniu przeka nika liczba po lewej stronie wskazuje ile czasu upłyn ło od
momentu zał czenia (w powy szym przykładzie 12 minut co oznacza, e przeka nik
b dzie jeszcze zał czony przez 18 minut). Liczba po prawej okre la czas jaki min ł od
wył czenia przeka nika.
Aby skonfigurowa funkcj Dozowanie DOZOWANIE-CYKL nale y ustawi czas pracy i przerwy w
dozowaniu. Czasy te mo na ustawia w trzech ró nych przedziałach: 1÷99 sekund (s), 1÷99
minut (m), 1÷99 godzin (h). Ilo dozowanego rodka, wyra ona w ml/godzin , powinna zosta
wyliczona na podstawie danych okre lonych przez producenta preparatu do uzdatniania wody.
Przykładowe nastawy czasów dozowania pokazane zostan na przykładzie dwóch preparatów:
a. Płyn przeznaczony do dezynfekcji. Sposób dozowania: 500ml na 10 m3 na tydzie
Obj to wody w zbiorniku wynosi 20m3
Zakładamy, e rodek b dzie dozowany tylko w czasie, gdy pracuje filtracja
(skonfigurowana na wyj ciu 4 kontrolera) np. w godzinach od 21 do 7 rano tj. przez 10
godzin dziennie x 7 dni = 70 godzin tygodniowo. Tak wi c na jedn godzin musimy
dozowa (500/70)•2 14ml
Pompka dozuj ca ma wydajno
1l/godzin = 1000ml/3600s, wi c dozowanie14ml
zajmie (14/1000)•3600 50s
Proponowana nastawa: praca(on) – 50s / przerwa (off) – 59m
Nale y tak e wybra opcj Blokady wyj cia: BRAK FILTRACJI (pompa b dzie
dozowała preparat tylko w czasie gdy filtracja pracuje)
b. Płyn hamuj cy rozwój glonów. Sposób dozowania: 50ml na 10 m3 na tydzie
Obj to wody w zbiorniku wynosi 20m3
Zakładamy, e rodek b dzie dozowany raz na 10 godzin bez uzale nienia od czasu
pracy fontanny, czyli (7dni x 24godziny)/10 16 razy na tydzie . Tak wi c jednorazowo
musimy dozowa (50/16)•2 6ml
Pompka dozuj ca ma wydajno
0,5l/godzin = 500ml/3600s, wi c dozowanie 6ml
zajmie (6/500)•3600 43s
Proponowana nastawa: praca(on) – 43s / przerwa (off) – 10h
Nale y wybra opcj Blokady wyj cia: NIEAKTYWNA, gdy tak mała ilo preparatu
mo e zosta podana nawet gdy nie działa pompa filtracji. W przypadku aktywnej
blokady, przy tak długich odst pach pomi dzy kolejnymi dozowaniami (10h) moment
dozowania mo e wypada w czasie gdy filtracja nie pracuje.
UWAGA: Nie zaleca si ustawienia czasów pracy pompki poni ej 3s

SUBMENU FUNKCJI DOZOWANIE ZEGAR

Blokada wyj cia
NIEAKTYWNA

BRAK FILTRACJI
WEJSCIE 1 ON
WEJSCIE 1 OFF
NIEAKTYWNA

3 sek

2 DOZOWANIE
6:00 - 6:02

auto
ESC

start

stop

6:00

6:02

Czasy rozpocz cia i
zako czenia pracy
pompy dozuj cej

Do dozowania niewielkiej ilo ci preparatu raz dziennie mo na wykorzysta funkcj
DOZOWANIE-ZEGAR. Dla powy szego przykładu czas dozowania mo na ustawi np. od 6:00
do 6:02.
Zał czenie przeka nika wyj ciowego mo na uzale ni od sygnałów zwi zanych z przepływem
wody w obiegu, co zapobiega dozowaniu chemikaliów, gdy nie pracuje pompa obiegowa (np.
filtracji)
Opcje maj nast puj ce znaczenie:
BRAK FILTRACJI – wył cza przeka nik wyj ciowy, gdy aktualny czas jest poza
zaprogramowanymi godzinami pracy filtracji
WEJSCE 1 ON - wył cza przeka nik wyj ciowy, gdy na wej ciu 1 jest stan wysoki (podane
napi cie 24÷230V AC/DC)
WEJSCE 1 OFF - wył cza przeka nik wyj ciowy, gdy na wej ciu 1 jest stan niski (brak
napiecia)
NIEAKTYWNA - brak oddziaływania na przeka nik wyj ciowy
Je eli przeka nik jest zablokowany to na stronie głównej danej funkcji w dolnej linijce okresowo
(co 10s) wy wietla si napis „Blokada wyj cia” .
Funkcje Dozowania mo na przypisa do tylko wyj cia 2 oraz 3.

3.3.7 Ustawienie parametrów funkcji regulacji temperatury
SUBMENU FUNKCJI TEMPERATURA
Blokada wyj cia
NIEAKTYWNA

<

ALARM
°C

-10

>

WEJSCIE 1 ON
WEJSCIE 1 OFF
NIEAKTYWNA

Strona do ustawienia
progów alarmu

100

Korekta Pt100
1,2 °C

Korekta sondy
pomiarowej
temperatury.

3 sek

3 TEMPERAT.

auto

POMIAR:

23°C

Temperatura
ESC

zadana

20°C

Warto zadana
temperatury wody, któr
ma uzyska kontroler

Aby skonfigurowa funkcj Temperatura nale y:
1. Wprowadzi waro zadan temperaury wody, która ma by utrzymywana w zbiorniku.
2. Je eli do pomiaru temperatury stosuje si sond Pt100, która nie była dostarczona z
kontrolerem mo e wyst pi odchyłka pomi dzy warto ci wskazywana przez kontroler, a
rzeczywist temperatur wody. Je eli taka ró nica zostanie stwierdzona za pomoc
niezaleznego pomiaru mo na wprowadzi korekt wskaza kontrolera w granicach ±2°C.
Sondy dostarczane z kontrolerem s skalibrowane fabrycznie.
Poniewa w kontrolerze istnieje mo liwo c podł czenia tylko dwuprzewodowej sondy Pt100
pomiar temperatury jest obarczony b dem wynikajacym z oporno ci przewodów
poł czeniowych. Je eli znana jest ich długo oraz przekrój to mo na wyliczy warto c korekty
jak nale y wprowadzi aby zniwelowa ten bł d. Korekta dla przwodów miedzianych wynosi:
K = –0,095 ⋅ L/S
gdzie L – długo przewodów sondy pomiarowej (w jedn ston ) w [m]
S – przekrój przewodów w [mm2]
1. Wybra sposób blokady przeka nika wyj ciowego.
Opcje maj nast puj ce znaczenie:
WEJSCE 1 ON - wył cza przeka nik wyj ciowy, gdy na wej ciu 1 jest stan wysoki (podane
napi cie 24÷230V AC/DC)
WEJSCE 1 OFF - wył cza przeka nik wyj ciowy, gdy na wej ciu 1 jest stan niski (brak
napiecia)
NIEAKTYWNA - brak oddziaływania na przeka nik wyj ciowy
Je eli przeka nik jest zablokowany to na stronie głównej danej funkcji w dolnej linijce okresowo
(co 10s) wy wietla si napis „Blokada wyjscia” .
2. Wprowadzi górn i doln granice zmian temperatury po przekroczeniu której sygnalizowany
jest alarm. Alarm sygnalizowany jest cyklicznym wy wietlaniem napisu POMIAR POZA

ZAKRESEM oraz zał czeniem przeka nika, którego bezpotencjałowy styk podł czony jest na
zaciskach 20,21 listwy.
Funkcj Temperatura mo na przypisa do tylko wyj cia 3.
3.3.8 Ustawienie parametrów funkcji Filtracja
SUBMENU FUNKCJI FILTRACJA

Blokada wyj cia
NIEAKTYWNA

WEJSCIE 1 ON
WEJSCIE 1 OFF
NIEAKTYWNA

3 sek

4 FILTRACJA

auto

21:00 - 6:30

ESC

start

stop

21:00

6:30

Czasy rozpocz cia i
zako czenia pracy
pompy filtracji

Aby skonfigurowa funkcj Filtracja nale y:
1. Wprowadzi czasy rozpocz cia i zako czenia pracy pompy filtracji
2. Wybra sposób blokady przeka nika wyj ciowego.
Opcje maj nast puj ce znaczenie:
WEJSCE 1 ON - wył cza przeka nik wyj ciowy, gdy na wej ciu 1 jest stan wysoki (podane
napi cie 24÷230V AC/DC)
WEJSCE 1 OFF - wył cza przeka nik wyj ciowy, gdy na wej ciu 1 jest stan niski (brak
napiecia)
NIEAKTYWNA - brak oddziaływania na przeka nik wyj ciowy
Je eli przeka nik jest zablokowany to na stronie głównej danej funkcji w dolnej linijce okresowo
(co 10s) wy wietla si napis „Blokada wyjscia” .
Funkcj Filtracja mo na przypisa tylko do wyj cia 4.
3.3.9 Ustawienie parametrów funkcji uniwersalnych
Funkcje uniwersalne F.CYKL i ZEGAR działaj identycznie jak funkcje Dozowania i mo na je
przypisa do ka dego wyj cia. Jedyna ró nica polega na tym, e opcja blokady odpowiadaj cego
im przeka nika wyj ciowego nie jest uzale niona od funkcji FILTRACJA.
3.4 Wyj cie analogowe
Kontroler mo e
posiada jedno nieizolowane wyj cie analogowe, do którego w menu
konfiguracyjnym mo na przypisa bie c warto pomiaru pH. potencjału Redox lub temperatury,
(patrz p. 3.1)
1. odczyn pH 0 ÷14pH odpowiada napi ciu wyj ciowemu 0 ÷10V (7pH = 5V)
2. potencjał Redox -1000 ÷ +1000 mV odpowiada napi ciu wyj ciowemu 0 ÷10V (0 mV = 5V)
3. temperatura -100 ÷ +100 °C odpowiada napi ciu wyj ciowemu 0 ÷10V (0°C = 5V)

4. Konserwacja
Kontroler nie posiada adnych wewn trznych elementów regulacyjnych dost pnych dla
u ytkownika. W przypadku zabrudzenia do czyszczenia nie nale y u ywa rozpuszczalników. W
tym celu nale y stosowa ciepł wod z niewielk domieszk detergentu lub w przypadku
wi kszych zabrudze alkohol etylowy lub izopropylowy. Stosowanie innych rodków mo e
spowodowa trwałe uszkodzenie obudowy.

Po zako czeniu eksploatacji urz dzenia nie nale y wyrzuca go z odpadami komunalnymi.
Produkt musi by składowany w odpowiednich miejscach zgodnie z przepisami dotycz cymi
utylizacji niektórych wyrobów.
W przypadku utraty aktualnego czasu po zaniku napi cia zasilania konieczna jest wymiana baterii
podtrzymuj cej prac zegara czasu rzeczywistego. Wymiany nale y dokona w autoryzowanym
serwisie producenta.

ZAŁ CZNIK A
Przykładowe schematy podł czenia urz dze zewn trznych do kontrolera AC-200.
Rysunek 1 przedstawia wykorzystanie kontrolera zgodnie z jego podstawowym przeznaczeniem
jako dozownika odczynników chemicznych z jednoczesnym sterowaniem prac filtracji.
Poniewa obieg filtracji jest najcz ciej
wykorzystywany do wprowadzania preparatów
poprawiaj cych jako wody, poł czenie tych funkcji jest optymalne pod wzgl dem utrzymywania
czysto ci wody w takich obiektach jak baseny lub fontanny. Konfiguracja wyj kontrolera jest
nast puj ca:
Wyj cie 1 steruje dozowaniem preparatu utrzymuj cego wła ciwy poziom pH na podstawie
pomiaru odczynu pH za pomoc elektrody podł czonej do wej cia analogowego 1.
Wyj cie 2 cyklicznie dozuje preparat dezynfekcyjny za pomoc funkcji „Dozowanie CYKL”
Wyj cie 3 cyklicznie dozuje preparat antyglonowy za pomoc funkcji „Dozowanie CYKL”
Wyj cie 4 steruje praca pompy filtra.
Na rysunku uwzgl dniono tak e zastosowanie urz dzenia do płukania filtra wyposa onego w styki
pomocnicze, które podł czone do układu sterownia filtracj , zatrzymuj lub uruchamiaj prac
pompy filtra w zale no ci od potrzeb. Płukanie filtra polega na zmianie kierunku przepływu wody
przez filtr, co powoduje usuwanie zanieczyszcze zgromadzonych w zło u. Zmiana poło enia
zaworu wielodro nego wymaga chwilowego wył czenie pompy filtracji, a płukanie zło a jej
uruchomienia.
Wyj cia przeka nikowe 1 ÷ 3 s blokowane w czasie gdy filtracja nie pracuje (wybrana opcja
blokady wyj cia: BRAK FILTRACJI), na wyj ciu 4 wybrana jest opcja blokady wyj cia: WEJ CIE 1
On lub Off.
Do wej cia analogowego 2 podł czona jest sonda temperaturowa Pt100 mierz ca temperatur
wody.
Sygnały alarmowe oraz pomiar pH z wyj cia analogowego mo na przekaza do zewn trznego
systemu nadzoru. Dla sygnału analogowego zalecane jest
zastosowanie separatora
analogowego.
Rysunek 2 podobnie jak poprzedni przedstawia zastosowanie kontrolera do kontroli jako ci wody.
Ró nica polega na zastosowaniu uproszczonej wersji kontrolera bez wyj cia alarmowego, pomiaru
temperatury i wyj cia analogowego.
Rysunku 3 przedstawia schemat poł cze zewn trznych kontrolera dla instalacji basenowej, w
której dozowanie chemii ograniczono do dwóch preparatów, a wyj cie 3 wykorzystano do
podł czenie pompy obiegowej CO. Pozwala to na kontrolowanie temperatury wody w basenie.
Wyj cie 4 steruje pomp filtracji. Na wej cie dwustanowe 1 podł czony został czujnik przepływu
wody. Wyj cia przeka nikowe 1 oraz 2 s blokowane w czasie gdy nast pi zanik przepływu wody
(wybrana opcja blokady wyj cia: WEJ CIE 1 On lub Off)
Rysunek 4 przedstawia przykład wykorzystania funkcji uniwersalnych. Na wyj ciach 1 i 2
aktywowano funkcj ZEGAR, która umo liwia automatyczne zał czanie i wył czanie urz dze
niewielkiej fontanny w zaprogramowanych godzinach. Np. wyj cie 1 zał cza pompy w godzinach
porannych, a wyj cie 2 o wietlenie wieczorem. Wyj cie 3, na którym aktywowano funkcj
uniwersaln F.CYKL mo e sterowa prac falownika pompy dysz cyklicznie zmieniaj c jej
wydajno . Aktywuj c blokad ka dego z wyj od sygnału na wej ciu 1 (wybrana opcja blokady
wyj cia: WEJ CIE 1 On lub Off) mo na zdalnie zał cza i wył cza fontann . Zdalne sterowanie
odbywa si za pomoc napi cia 24V DC podawanego na wej cie 1. Aby odseparowa obwód
sterowania od potencjału sieci 230V AC nale y usun
zwor Z2. Mo liwe s oczywi cie inne
napi cia steruj ce o warto ci podanej w danych technicznych kontrolera.

NOTATKI

Przedsi biorstwo „ANALOG”
Spółka z o.o.
ul. Bławatków 9
43-300 Bielsko-Biała
tel. 338103716, 338103718
analog@analog.pl
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