
Instrukcja Użytkownika ph – Controllera 2001C 
 
 
 
 

Urządzenie do elektronicznego pomiaru odczynu pH. 
 
1. Teoria 
W akwarium słodkowodnym wartość pH decyduje o procentowej zawartości wolnego dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla jest podstawą do pięknego rozwoju 
roślin.  
Controler 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 Controller  w 
połączeniu z zaworkiem elektromagnetycznym może być używany do regulacji podawania dwutlenku węgla. 
 
2.  Właściwości 
pH Controller jest wyposażony w sterownik umieszczony we wtyczce zasilającej. Urządzenie w połączeniu ze sterownikiem spełnia wszystkie wymagania 
profesjonalnych urządzeń pomiarowych oraz regulacyjnych. Do sterownika podłącza się zaworek elektromagnetyczny, który będzie dozował automatycznie 
CO2 . 
 
Do działania, pH Controller 2001 C wymaga dodatkowo elektrody oraz fluidów kalibracyjnych. Aby Controller spełniał funkcję regulacji dozowania CO2, 
wymagane jest dokupienie zaworka elektromagnetycznego.  
 
Opis przedniego panelu.  

1. wyświetlacz  
2. kontrolka otwarcia/zamknięcia elektrozaworu  
3. przełącznik pomiaru / ustawienia 
4. potencjometr kalibracyjny pH 7  
5. potencjometr kalibracyjny pH 4 
6. potencjometr regulacji punktu załączenia zaworu 
7. złącze BNC do elektrody  
8. wtyczka i sterownik (230V, 50 Hz)  

 
Rozpoczęcie pracy oraz kalibracja.  

1. podłącz urządzenie do zasilania (230V, 50Hz)  
2. podłącz elektrodę do złącza BNC 
3. ustaw przełącznik 3 w pozycji pH  
4. włóż elektrodę do fluidu kalibracyjnego pH 7 – po około 3 minutach dokonaj 

kalibracji potencjometrem pH 7 – do kalibracji wykorzystaj niewielki płaski 
śrubokręt.  

5. opłucz elektrodę woda osmotyczną (destylowaną)  
6. włóż elektrodę do fluidu kalibracyjnego pH 4 – po około 3 minutach dokonaj 

kalibracji potencjometrem pH 4 – do kalibracji wykorzystaj niewielki płaski 
śrubokręt.  

7. Sprawdź za pomocą fluidu pH 9, czy odczyt jest właściwy (lub niewiele odchylony od wartości nominalnej fluidu. Zwróć uwagę na temperaturę 
fluidów kalibracyjnych – oznaczenia na etykiecie.  

Po opłukaniu elektrody, urządzenie nadaje się do użycia.  
 
Przed kalibracją, nową elektrodę należy odmoczyć przez 24 godziny w wodzie osmotycznej bądź destylowanej. 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. Aby upewnić się, że odczyt pH jest właściwy, urządzenie powinno być kalibrowane raz na miesiąc.  
 
4. Sterowanie elektrozaworem.  
Ustaw przełącznik 3 w pozycję SET. Za pomocą niewielkiego płaskiego śrubokręta ustaw żądaną wartość pH, przy jakiej będzie otwierał się / zamykał 
elektrozawór.   
 
5. Kłopoty  
- wyświetlacz pokazuje błędne wartości – ponownie skalibrować elektrodę  
- jeżeli elektroda nie daje się skalibrować, należy ją wymienić (żywotność elektrody określa się na 1 do 3 lat.  
 
6 Dane techniczne  
- Wyświetlacz diodowy LED 0,5”  
- Zakres pomiaru 0 -14  
- dokładność +/- 0,01  
- sterownik 5A, 230V (1000W)  
- zakres temperatury pracy – 0-500C  
- dokładność sterowania (histereza) – 0,05  
- zasilanie – 230V, 50Hz  
- wymiary – 150 x 85 x 40mm  
- waga – 550g  
 
7. Gwarancja 
 
Aqua Medic udziela 12-miesięcznej gwarancji. Aqua Medic nie 
ponosi odpowiedzialności za starty pośrednie i bezpośrednie wynikłe 
z ewentualnej awarii urządzenia. Zastrzegamy prawo zmian 
technicznych. Gwarancja tylko i wyłącznie na podstawie 
oryginalnego dowodu zakupu.  
 


