
 
Instrukcja obsługi pH – Komputera 

 
1.  Podstawowe informacje 
W akwarium słodkowodnym wartość pH decyduje o procentowej zawartości wolnego dwutlenku węgla. 
Dwutlenek węgla jest podstawą do pięknego rozwoju roślin.  
Komputer pH utrzymuje automatycznie wprowadzoną wartość pH. 
 
Wartość pH i gospodarka dwutlenkiem węgla jest szczególnie ważna w akwariach morskich, do których 
przyłączony jest Calcium-reaktor. pH komputer może być używany do regulacji podawania dwutlenku 
węgla. 
 
2.  Właściwości 
pH komputer jest wyposażony w sterownik umieszczony we wtyczce zasilającej. Komputer w połączeniu ze 
sterownikiem spełnia wszystkie wymagania profesjonalnych urządzeń pomiarowych oraz  regulacyjnych. Do 
sterownika podłącza się zaworek elektromagnetyczny, który będzie dozował automatycznie CO2 . 

 
3. Opis przedniego panelu 

1. wyświetlacz cyfrowy LED 
2. przycisk ENTER/PROG 
3. przycisk High/Low 
4. kontrolka załączenia High/Low  
5. przycisk SET 
6. przyciski + oraz –  
7. złącze BNC do podłączenia elektrody  
8. przycisk HYS do wprowadzanie histerezy 
9. wtyczka / sterownik  
10. przyciski do kalibracji 

 

 

 
Dane techniczne 

Zasilanie 230V 50 Hz 

Sterownie komputera mikroprocesor 

Sterownik  230V, 5A, 1000W 

Zakres pomiaru pH pH 0-14, dokładność 0,01 

Zakres sterowania 

elektrozaworem 

pH 3-11 

Sposób sterowania  włączony / wyłączony 

Histereza regulowana 

Regulacja wprowadzenie wartości powoduje załączanie zaworu, 

a tym samym obniżanie wartości pH.  

Czujnik elektroda pH plastikowa (bez gwintu) 

opcjonalnie elektroda szklana lub elektroda z gwintem 

pamięć podtrzymanie pamięci w razie rozłączenia zasilania

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Instalacja  
Podłącz urządzenie do zasialania,  
Podłącz elektrodę pH.  
 
5. Ustawienie nominalnych wartości  
Otwarcie (high) lub zamknięcie (low) są przedstawiane przez kontrolki (4).  
Tryb LOW – oznacza minimalną wartość do otwarcia elektrozaworu i  podaniu środka utleniającego. 
Sterowanie odbywa się w kierunku do wartości większych. Jest to standardowe rozwiązanie w przypadku 
kontroli pH w  akwarystyce słodkowodnej (podawanie np. ozonu) oraz w przypadku utrzymywania niskiego 
pH w komorach Calcium-reaktorów (podawanie CO2).  
Tryb HIGH – oznacza maksymalną wartość do otwarcia elektrozaworu i podania środka redukującego. 
Sterowanie odbywa się w kierunku wartości niższych.  
Aby zmienić tryb pracy należy przytrzymując przycisk PROG/ENETR wcisnąć HIGH/LOW.  
 
6. Wprowadzanie punktów ustawień.  
Aby wprowadzić punkt ustawień należy przytrzymując przycisk PROG/ENTER wcisnąć przycisk SET. Na 
ekranie wyświetli się aktualnie wprowadzona wartość. Wyświetlacz będzie mrugał. Wciskając przycisk + lub 
– można wprowadzić żądaną wartość pH. Wciśnięcie przycisku PROG/ENTER wprowadza wartości do 
pamięci komputera. Wyświetlacz przestanie mrugać i na ekranie pojawi się aktualny odczyt pH.  
 
7. Ustawianie histerezy.  
Histereza jest to zakres pomiędzy włączeniem/wyłączeniem elektrozaworu. Jeżeli wartość pH jest ustawiona 
na 7,00 a histereza na 0,05, urządzenie załączy zawór jeżeli wartość pH osiągnie 7,00. Zawór zamknie się, 
jeżeli wartość spadnie do 6,94. Zalecamy, aby histereza nie była ustawiana poniżej wartości 0,05, ponieważ 
zbyt częste załączanie elektrozaworu mogłoby doprowadzić do jego uszkodzenia.  
 
Aby wprowadzić wartość histerezy, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk PROG/ENTER a następnie 
wcisnąć HYS. Aktualna wartość histerezy będzie mrugała. Za pomocą przycisków + lub – należy 
wprowadzić żądaną wartość histerezy. Ponowne wciśnięcie przycisku PROG/ENETR spowoduje zapisanie 
wartości w pamięci komputera.  
 
8. Kalibracja elektrody.  
Do kalibracji wykorzystuje się dwa fluidy kalibracyjne o wartościach pH 4 oraz 7.  
pH 7,00 

1. Oczyść elektrodę w wodzie osmotycznej.  
2. Włóż elektrodę do fluidu oznaczonego 7,00.  
3. Kiedy odczyt się ustabilizuje, wciśnij i przytrzymaj PROG/ENTER i wciśnij CAL 7. Wyświetlacz 

zacznie mrugać.  
4. Po około 30 sekundach kalibracja kończy się i wyświetlacz przestaje mrugać. Na ekranie pojawi się 

wartość pH fluidu. UWAGA! Należy zwrócić uwagę na temperaturę fluidów – na opakowaniach 
podana jest wartość pH w różnych temperaturach.  

pH 4,00 
5. Oczyść elektrodę w wodzie osmotycznej.  
6. Włóż elektrodę do fluidu oznaczonego 4,00.  
7. Kiedy odczyt się ustabilizuje, wciśnij i przytrzymaj PROG/ENTER i wciśnij CAL 4. Wyświetlacz 

zacznie mrugać.  
8. Po około 30 sekundach kalibracja kończy się i wyświetlacz przestaje mrugać. Na ekranie pojawi się 

wartość pH fluidu. UWAGA! Należy zwrócić uwagę na temperaturę fluidów – na opakowaniach 
podana jest wartość pH w różnych temperaturach.  

 



Aby odczyt wartości pH był właściwy, elektroda powinna być zanurzona około 5 cm pod lustrem wody. 
Górna część elektrody nie powinna być zalewana – zalecamy wykorzystanie statywu do elektrod Aqua 
Medic.  
Urządzenie jest teraz gotowe do pracy. W chwili osiągnięcia wprowadzonych wartości, sterownik komputera 
będzie włączał i wyłączał zawór elektromagnetyczny.  
 
9. Elektroda.  
Zalecamy wykorzystanie oryginalnych elektrod Aqua Medic do wiarygodnego odczytu wartości pH. 
Elektrody maja szerokie zastosowania wszędzie tam, gdzie potrzebny jest dokładany odczyt wartości pH.  
 
9.1 Dane techniczne 
Zakres pomiaru: 0 - 14  
Temperatura pracy: 5 – 600C (krótkoterminowo)  
Złącze: BNC  
Materiał plastik, Polisulfon  
 
9.2 Pomiar / czynności konserwacyjne  
 

a) Końcówka elektrody powinna być ciągle zanurzona w cieczy podczas pomiaru.  
b) Nowa elektroda lub długo nie używana powinna być odmoczona w wodzie osmotycznej 

(destylowanej) przez 24 godziny.  
 
10. Podłączenie systemu CO2 do akwarium słodkowodnego (holenderskiego) 
Aby kontrolować pH w akwarium słodkowodnym, należy do komputera dodatkowo zakupić butlę z CO2, 
zaworek elektromagnetyczny, licznik pęcherzyków gazu, reduktor oraz reaktor. Wszystkie te elementy są 
produkowane przez Aqua Medic. Do butli przykręcamy reduktor, z którego jak najkrótszym wężykiem 
ciśnieniowym podłączamy elektrozawór. Elektrozawór podłączamy do sterownika komputera. W akwarium 
umieszczamy zgodnie z właściwą instrukcją reaktor. Elektrodę kalibrujemy i umieszczamy w zbiorniku w 
miejscu, gdzie jest dobra cyrkulacja wody.  Ustawiamy komputer i system dozowania CO2 zaczyna działać.  
 
 
 
 
 

1-butla z CO2, 2-reduktor, 3-zawór 
elektromagnetyczny, 4-komputer, 5-
sterownik/wtyczka, 6 licznik pęcherzyków, 
7-reaktor, 8-elektroda, 9-akwarium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Podłączenie systemu CO2 do Calcium-reaktora  
Aby kontrolować pH w komorze Calcium-reaktora, należy do komputera dodatkowo zakupić butlę z CO2, 
zaworek elektromagnetyczny, licznik pęcherzyków gazu, licznik kropel oraz reduktor. Należy upewnić się, 
czy elektroda ma właściwy gwint (opcjonalnie dostępna za dopłatą elektroda z gwintem PG 13,5 ). 
Standardowo, do komputera dołączona jest elektroda bez gwintu. . Do butli przykręcamy reduktor, z którego 
jak najkrótszym wężykiem ciśnieniowym podłączamy elektrozawór. Za elektrozaworem umieszczamy 
licznik pęcherzyków gazu. Elektrozawór podłączamy do sterownika komputera. Elektrodę należy 
wykalibrować, a następnie wkręcić w reaktor. Przepływ CO2 należy ustawić na liczniku pęcherzyków na 



około 1 – 5 bąbelków na sekundę. Wartość pH jest uwarunkowana rozpuszczalnością hydrocarbonatu – pH 
powinno być ustawiane poniżej 7,00 – około 6,70 – 6,80.  
 
12.  Wadliwe działanie  
Komputer pokazuje niewłaściwe wartości – elektroda nie jest skalibrowana; elektroda jest uszkodzona – 
elektrodę należy wymieniać raz na 1-3 lat.   
 
13. Gwarancja 
Urządzenie jest objęte 12-miesięczną gwarancją, licząc od daty zakupu. Gwarancja tylko i wyłącznie na 
podstawie oryginalnego dowodu zakupu. Zastrzegamy prawo. Aqua Medic nie odpowiada za starty 
pośrednie i bezpośrednie wynikłe z awarii urządzenia. 
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