
STEROWNIK AKWARIOWY AQUALOGIC

OPIS OGÓLNY:
Sterownik umożliwia pomiar PH wody w zakresie 3,50 do 8,50 oraz temperatury w zakresie +1,0ºC 

do +95ºC.

Urządzenie posiada 4 wyjścia: 
• wyjście 1 oznaczone “PH H”
• wyjście 2 oznaczone “PH L”
• wyjście 3 oznaczone “TEMP”
• wyjście 4 alarmowe (buzer)

Obsługa sterownika odbywa się za pomocą przycisków : F1, F2 oraz F3 (tzw. Interaktywne menu). 
Na wyposażeniu znajduje cyfrowy czujnik temperatury DS18B20. We własnym zakresie można przedłużyć 
przewód czujnika do kilkunastu metrów pamiętając o prawidłowym podłączeniu i zaizolowaniu. Do pomiaru  
PH należy zakupić osobno sondę ERH-AQ1 firmy HYDROMET lub inną o zbliżonych parametrach. Odczyt  
PH odbywa się z rozdzielczością 0,01 PH natomiast odczyt temperatury z rozdzielczością 0,1ºC. 

Sterownik oferuje następującą możliwość sterowania wyjściami:
- „PH H” może zostać załączone jeśli poziom PH wzrośnie do granicy ustawionej przez użytkownika lub 
powyżej co umożliwi załączenie zewnętrznego urządzenia które spowoduje zmniejszenie PH wody.
- „PH L” może zostać załączone jeśli  poziom PH spadnie do granicy ustawionej  przez użytkownika lub 
poniżej co umożliwi załączenie zewnętrznego urządzenia które spowoduje zwiększenie PH wody.
- BUZER – jest to sygnał alarmowy jeśli poziom PH wzrośnie powyżej górnej granicy lub spadnie poniżej 
dolnej granicy ustawionej przez użytkownika.

Wszystkie te granice użytkownik może ustawić niezależnie od siebie.
-  „TEMP”  umożliwia  załączenie  zewnętrznego  urządzenia  gdy  temperatura  spadnie  (lub  wzrośnie  w 
zależności od podłączenia wyjścia) poniżej ustawionej granicy.

MONTAŻ I PODŁĄCZENIE:
Sterownik należy montować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń możliwie z dala od innych urządzeń 

elektrycznych. Odłączyć pokrywę z klawiaturą. Spodnią część obudowy zamocować do ściany wewnątrz 
pomieszczenia.  Następnie  podłączyć  przewody,  na  końcu  podłączając  przewody  zasilania.  Przewody 
połączeniowe powinny być jak najkrótsze. Unikać prowadzenia przewodu czujnika temperatury i sondy PH 



wzdłuż innych przewodów, szczególnie 230V. Przykręcić pokrywę na 4 wkręty. Włączyć zasilanie i dokonać 
konfiguracji  sterownika  (ustawienie  parametrów).  Dokładny  opis  podłączenia  zamieszczono  poniżej  w 
odniesieniu do poszczególnych złącz:

- Czujnik temperatury. Jest to 3 pinowe złącze z pinami : M, S , +5V. Na wyposażeniu znajduje się czujnik  
temperatury DS18B20 na 3 żyłowym przewodzie o oznaczonych kolorach:  czarny/czerwony/żółty. 
Przewody należy podłączyć odpowiednio : czarny do M, czerwony do +5V natomiast żółty do S. Błędne  
podłączenie może spowodować uszkodzenie czujnika i/lub sterownika!

-  Zasilanie (złącze 9V AC).  Do tego złącza podłączamy przewód zasilacza 9V AC (polaryzacja nie ma 
znaczenia)

- SONDA. Jest to wejście do podłączenia sondy PH. Przewód sygnałowy sondy (środkowy pin złącza BNC) 
podłączamy do pinu S natomiast masy wtyku BNC do pinu M tego złącza.

-  PH H.  Jest to wyjście przekaźnikowe załączane gdy odczytane PH => PHHG  (ustawia użytkownik w 
menu)

-  PH L. Jest to wyjście przekaźnikowe załączane gdy odczytane PH <= PHLD  (ustawia użytkownik w menu)

- TEMP. Jest to wyjście przekaźnikowe przełączane gdy temperatura jest powyżej/poniżej ustawionej przez 
użytkownika.

OBSŁUGA STEROWNIKA:
Po pierwszym włączeniu sterownika należy skalibrować sondę PH oraz ustawić parametry poprzez 

menu  sterownika  i  wyjść  z  menu  do  ekranu  głównego  (ustawione  parametry  są  pamiętane  nawet  po 
odłączeniu zasilania). Czujnik temperatury nie podlega kalibracji. Dokładność toru pomiarowego PH to około  
+- 0,10 PH natomiast toru temperatury to około +- 0,5ºC. Oczywiście sama sonda PH ma także swój własny 
niewielki błąd pomiaru (zależy od jakości sondy) który z upływem czasu się zwiększa (starzenie sondy PH).  
Sterownik dokonuje pomiaru PH i temperatury w w okresach co około 6 sekund i co ten okres podejmuje  
decyzję o włączeniu / wyłączeniu poszczególnych wyjść. Po włączeniu zasilania dokonywany jest wstępny 
pomiar po czym sterownik wyświetla ekran główny i od razu kontroluje wyjście temperaturowe. Ponieważ 
sonda  i  tor  PH po  włączeniu  zasilania  potrzebuje  chwili  do  ustabilizowania  pracy,  sterownik  umożliwia 
ustawienie zwłoki od czasu włączenia zasilania sterownika do rozpoczęcia kontroli nad wyjściami PHH , PHL 
oraz alarmowym buzerem. W czasie trwania tej zwłoki wartość PH jest aktualizowana co 6 sekund ale w/w 
wyjścia są wyłączone do czasu zakończenia odliczania zwłoki (parametr OPOZNIENIE w menu PH). Pomiar 
PH jest możliwy w zakresie od  3,50 do 8,50 PH. Jeśli odczyt jest mniejszy niż 3,50 zostaje wyświetlona 
wartość 3,49 PH natomiast jeśli odczyt jest ponad 8,50 to zostaje wyświetlona wartość 8,51 PH.

W czasie pracy wyświetlany jest ekran główny na którym w górnej linii wyświetlany jest aktualny poziom PH 
a w dolnej linii aktualna temperatura. W razie włączenia poszczególnych wyjść na ekranie pojawią się także 
odpowiednie wskaźniki. Obrazuje to poniższy rysunek.



Gdy wyświetlany jest ekran główny funkcje przycisków F1-F3 są następujące (należy przytrzymać 
dany przycisk do kilku sekund):

F1: Wejście do menu PH 
F2: Wejście do menu temperatury
F3: Wejście do menu alarmowego PH (buzer)

KALIBRACJA STEROWNIKA
Zaleca się by podczas kalibracji  w buforach PH7 i  PH4, temperatura buforów była  podobna jak 

finalna temperatura wody w akwarium a sterownik i przewody był zamocowane w finalnych miejscach
Przy  wyłączonym  zasilaniu  umieścić  sondę  w  buforze  PH7  następnie  nacisnąć  i  przytrzymać 

przycisk F1, włączyć zasilanie. Pojawi się napis „KALIBRACJA F3- START”, odczekać minimum 30 sekund 
na ustabilizowanie pracy sondy i dopiero nacisnąć F3. Teraz sterownik dokonuje wstępnego odczytu PH – 
jeśli odczyt znacznie różni się od spodziewanego (np. uszkodzenie sondy, błędny bufor itp) pojawi się napis 
„BLAD POMIARU” - wtedy należy wyłączyć sterownik i sprawdzić. Jeśli wstępny pomiar jest poprawny to 
pojawi się napis „PH7” i wartość punktowa napięcia z sondy PH. Wartość ta będzie się zmieniać (kolejne 
odczyty do kilku razy na sekundę). Jeśli widać że kolejne odczyty zmierzają w konkretną stronę np. rosną 
należy zaczekać, jeśli są już na jednym poziomie i wahania są +- (przy nowej sondzie dobrej jakości to kilka /  
kilkanaście pkt) to należy zaakceptować kalibrację przyciskiem F2. Napięcie które generuje sonda PH jest  
małe tak więc tor pomiarowy jest czuły - finalnie odczyty zawsze będą się  jakimś stopniu wahać, krok 1 pkt 
to jest poniżej 0,01PH. Nawet włączenie innego urządzenia elektrycznego tuż obok czy zbliżenie ciała / ręki  
do  długiego  przewodu sondy może w  jakimś stopniu  zmienić  chwilowo odczyt.  Także  należy  spokojnie 
dokonać  kalibracji  i  zaakceptować  gdy  już  wahania  przestaną  wyraźnie  rosnąć/spadać  a  gdy  będą 
oscylowały wokół konkretnej  wartości  +-. Oczywiście także starzenie sondy czy jej słabsza jakość może 
powodować dodatkowe zwiększone wahania. Po wspomnianym zaakceptowaniu odczytu PH7 należy sondę 
opłukać w wodzie destylowanej (więcej w instrukcji  danej sondy) i  umieścić w roztworze PH4, zaczekać 
minimum 30 sekund i rozpocząć kalibrację przyciskiem F3 analogicznie jak poprzednio dla bufora PH7. Po 
zakończeniu  kalibracji  sterownik  przejdzie  do  ekranu  głównego.  Należy  pamiętać  że  zawsze  podczas 
kalibracji będą występować wahania odczytu z danych buforów (tolerancja toru pomiarowego PH, tolerancja 
elektrody, buforów itd.) więc zawsze należy zaakceptować możliwie średnie wartości tych wahań i starać się  
nie zakłócać w tym czasie odczytu (nie włączać innych urządzeń tuż obok, nie zmieniać pozycji rąk/ciała 
względem długiego  przewodu sondy PH)  gdyż  tor  pomiarowy  PH sterownika  jest  bardzo  czuły.  Wyniki 
kalibracji zostaną zapamiętane także po odłączeniu zasilania sterownika. Oczywiście z uwagi na starzenie 
się sond PH co jakiś czas należy powtarzać kalibrację.

MENU PH STEROWNIKA
Wejście do menu PH możliwe jest przyciskiem F1 - podczas wyświetlania ekranu głównego należy 

F1 nacisnąć i przytrzymać kilka sekund do czasu pojawienia się napisu „USTAW ZAKRESY PH” po czym 
zwolnić. Podczas poruszania się po menu funkcje przycisków F1, F2 i F3 objaśniają symbole wyświetlane w 
dolnej linii wyświetlacza nad przyciskami.

W  menu  możemy  ustawiać  następujące  parametry  przechodząc  przez  kolejne  okna  menu  (w 
nawiasach podano ustawienia fabryczne poszczególnych parametrów):

- PHHG – górna wartość PH przekaźnika PHH (domyślnie 7,50 PH, możliwość ustawienia w zakresie od 
3,51 do 8,50 PH)

- PHHD – dolna wartość PH przekaźnika PHH (domyślnie 7,00 PH, możliwość ustawienia w zakresie od 3,50 
do 8,49 PH ale zawsze mniej niż ustawione PHHG) 

- PHLG – górna wartość PH przekaźnika PHL (domyślnie 5,00 PH, możliwość ustawienia w zakresie od 3,51 
do 8,50 PH)

- PHLD – dolna wartość PH przekaźnika PHL (domyślnie 4,00 PH, możliwość ustawienia w zakresie od 3,50 
do 8,49 PH ale zawsze mniej niż ustawione PHLG)

-  OPÓŹNIENIE  –  opóźnienie  reakcji  wyjść  PHH,  PHL i  buzera  na  zmiany  PH  po  włączeniu  zasilania 
sterownika (domyślnie 12 cykli po 6s czyli ponad 1 minutę). Ustawiamy ilość cykli (1 cykl pomiarowy = 6 
sekund) od 2 do 36 cykli. Od momentu włączenia zasilania sterownika do momentu zakończenia odliczania 
tego opóźnienia  sterownik  jedynie  wyświetla  odczytane PH a nie  steruje  wtedy wyjściami   PHH, PHL i 
buzera. Natomiast sterowanie temperaturą jest już po pierwszym cyklu 6s od włączenia zasilania.



Sposób sterowania wyjściami na podstawie PH

1/ Wyjście PHH. Gdy odczytane przez sondę PH rośnie i  dojdzie do ustawionej wartości PHHG 
sterownik  załączy  to  wyjście  umożliwiając  poprzez  zewnętrzne  urządzenie  obniżenie  PH  wody.  Gdy 
odczytane PH spadnie do wartości PHHD sterownik wyłączy to wyjście. Różnica pomiędzy PHHG i PHHD to 
histereza zapobiegająca częstemu załączaniu wyjścia. Zalecane by tak ustawić wspomniane parametry by ta 
różnica  była  przynajmniej  0,10-0,15  PH.  Załączenie  wyjścia  PHH obrazuje  ikona  („H”  w  negatywie)  na 
wyświetlaczu LCD.

2/  Wyjście  PHL. Gdy odczytane przez sondę PH spada i  dojdzie  do ustawionej  wartości  PHLD 
sterownik  załączy  to  wyjście  umożliwiając  poprzez  zewnętrzne  urządzenie  zwiększenie  PH  wody.  Gdy 
odczytane PH wzrośnie do wartości PHLG sterownik wyłączy to wyjście. Różnica pomiędzy PHLG i PHLD to 
histereza zapobiegająca częstemu załączaniu wyjścia. Zalecane by tak ustawić wspomniane parametry by ta 
różnica  była  przynajmniej  0,10-0,15  PH.  Załączenie  wyjścia  PHL obrazuje  ikona  („L”  w  negatywie)  na 
wyświetlaczu LCD.

Obrazuje to poniższy rysunek.

Poziomy AG i AD to wartości PH powyżej której i poniżej której będzie włączany alarm PH (buzer).



Wyjścia  przekaźnikowe  PHH  i  PHL  są  to  wyjścia  zwierne  bez  napięciowe  także  umożliwiają 
sterowanie urządzeniami zewnętrznymi na różne napięcia. Poniżej przykład podłączenia odbiornika (w tym 
przykładzie na 230VAC) pod wyjście PHL.

Oczywiście jeśli odbiornik jest zasilany innym napięciem należy podać mu odpowiednie napięcie. 
Analogicznie podłączamy odbiornik pod wyjście PHH.



MENU TEMPERATURY STEROWNIKA

Sterownik umożliwia sterowanie odbiornikiem grzejącym lub chłodzącym na podstawie temperatury 
z czujnika DS18b20. Pomiar jest dokonywany co 6 sekund podobnie jak PH. Jeśli pomiar jest błędny (np.  
uszkodzenie czy nie podłączenie czujnika) wyświetli się „BLAD CZUJNIKA T” i sterownik będzie oczekiwał 
na sprawdzenie tego czujnika , jednocześnie co kilka sekund resetując się i ponownie sprawdzając wejście  
czujnika.

Wejście do menu temperatury możliwe jest przyciskiem F2 - podczas wyświetlania ekranu głównego 
należy F2 nacisnąć i przytrzymać kilka sekund do czasu pojawienia się napisu „USTAW TEMPERATURE” po 
czym  zwolnić.  Podczas  poruszania  się  po  menu  funkcje  przycisków  F1,  F2  i  F3  objaśniają  symbole 
wyświetlane w dolnej linii wyświetlacza nad przyciskami.

W  menu  możemy  ustawiać  następujące  parametry  przechodząc  przez  kolejne  okna  menu  (w 
nawiasach podano ustawienia fabryczne poszczególnych parametrów):

- TG – temperatura górna (domyślnie +40,0ºC , możliwe ustawienie od +5,0ºC do +91ºC z krokiem co 0,1ºC)

- TD – temperatura dolna (domyślnie +32,0ºC , możliwe ustawienie od +4,0ºC do +90ºC z krokiem co 0,1ºC 
ale zawsze mniej niż TG)

Zasada  sterowania. Gdy  temperatura  rośnie  i  dojdzie  do  wartości  TG  zostanie  przełączony 
przekaźnik wyjścia TEMP czyli styk przekaźnika COM zostanie rozwarty z NC i zwarty z NO. Na ekranie  
LCD pojawi się ikona („T” w negatywie). Następnie gdy temperatura spadnie do wartości TD przekaźnik 
zostanie z powrotem przełączony czyli styk przekaźnika COM zostanie rozwarty z NO i zwarty z NC a na 
ekranie  LCD  ikona  „T”  zgaśnie.  Różnica  pomiędzy  wartościami  TG  i  TD  to  histereza  zapobiegająca 
częstemu przełączaniu wyjścia TEMP.

Czyli jeśli sterujemy urządzeniem grzewczym np. mata grzewcza czy grzałka to podłączamy je do 
pinów COM oraz NC (NO pozostaje nie podłączone) wyjścia TEMP pamiętając o podaniu zasilania na ten 
odbiornik. W takim przypadku grzałka pozostanie włączona (wygaszona ikona „T” na LCD) aż do czasu gdy 
temperatura osiągnie TG, wtedy sterownik wyłączy grzałkę (zapali się „T” na LCD) i włączy ją ponownie gdy 
temperatura spadnie do wartości TD. Poniżej schemat podłączenia urządzenia grzewczego:



Jeśli jednak sterujemy urządzeniem chłodzącym np. wentylator to podłączamy je do pinów COM i 
NO (NC pozostanie nie podłączony) wyjścia TEMP. Wtedy odbiornik zostanie włączony gdy temperatura 
wzrośnie do wartości TG (zapali się „T” na LCD), dalej wskutek działania odbiornika temperatura zacznie 
spadać i gdy spadnie do wartości TD to odbiornik zostanie wyłączony (wygaszona ikona „T” na LCD).

MENU ALARMOWE PH (BUZER)
Sterownik posiada buzer alarmowy jeśli odczyt PH wyjdzie poza ustawione wartości.

Wejście do menu alarmowego możliwe jest przyciskiem F3 – podczas wyświetlania ekranu głównego należy 
F3 nacisnąć i przytrzymać kilka sekund do czasu pojawienia się napisu „USTAW ALARMY” po czym zwolnić. 
Podczas poruszania się po menu funkcje przycisków F1, F2 i F3 objaśniają symbole wyświetlane w dolnej 
linii wyświetlacza nad przyciskami.

W  menu  możemy  ustawiać  następujące  parametry  przechodząc  przez  kolejne  okna  menu  (w 
nawiasach podano ustawienia fabryczne poszczególnych parametrów):

- AG – wartość PH alarmu górna (domyślnie 8,50 PH, zakres możliwy do ustawienia 3,51 do 8,50 PH)

- AD – wartość PH alarmu dolna (domyślnie 3,50 PH, zakres możliwy do ustawienia 3,50 do 8,49 PH ale  
mniej niż AG)

Co  6  sekund  jest  dokonywany pomiar  PH,  jeśli  jego  odczyt  będzie  =>  AG albo  <=  AD wtedy 
załączony zostanie buzer aż do czasu gdy poziom PH wróci do wartości pomiędzy AD a AG.

Autotestowanie czujnika. Sterownik w czasie normalnej pracy na bieżąco kontroluje czujnik temperatury. 
Jeśli wystąpi jakaś awaria np. błędne podłączenie lub rozłączenie czujnika to na wyświetlaczu pojawi się 
napis „Błąd czujnika T”. Należy wtedy wyłączyć zasilanie sterownika i sprawdzić montaż czujnika.

DANE TECHNICZNE
- Zakres regulacji temperatury +5,0°C do + 90,0°C
- Zakres wyświetlania temperatury +1,0°C do + 95,0°C
- Rozdzielczość wyświetlania i ustawiania temperatury 0,1°C
- Dokładność odczytu temperatury +- 0,5°C
- Zasilanie 9VAC
- Pobór mocy do 2W
- Zakres odczytu i regulacji PH 3,50 do 8,50 
- Rozdzielczość  odczytu i regulacji PH : 0,01 
- Dokładność toru pomiarowego PH około +- 0,10 PH
- Obciążenie wyjść PHH, PHL i TEMP: max 5A 230VAC.
- Dopuszczalna temperatura pracy sterownika 0-40°C
- Dopuszczalna temperatura pracy czujnika 0°C do +100°C
- Wielkość 11,5 x 12,5 cm x 6cm
- Waga 500g

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami  
zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza.
Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu  
zbierania zużytego sprzętu.
Powyższe  obowiązki  ustawowe  zostały  wprowadzone w celu  ograniczenia  ilości  odpadów powstałych  ze  zużytego  
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W  
sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie  
ludzi


