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Sterownik do kontroli poziomu wody jest urządzeniem o wysokiej jakości. Aquaniveau został zaprojektowany specjalnie do 
wykorzystania w celach akwarystycznych.  
 
Ze względu na sposób podłączenia sterownika, możemy uzyskać 3 opcje:  

- aquaniveau I – z jednym czujnikiem,  
- aquaniveau I – z dwoma czujnikami,  
- aquaniveau II – z dwoma czujnikami.  

 
Przełącznik w sterowniku umożliwia zmianę pomiędzy opcjami aquaniveau I i II.  
 
Aquaniveau jest dostarczany z wyłącznikiem czasowym, który zapewnia minimum 15sekund czas pracy dla pompki. Takie 
rozwiązanie uniemożliwia zbyt częste załączanie się pompy, co mogłoby doprowadzić do jej uszkodzenia.  
 
UWAGA: W przypadku dopełniania wody bezpośrednio z filtra osmotycznego, z systemu wodociągowego lub z bardzo dużych 
zbiorników retencyjnych istnieje ryzyko przelania wody w momencie, kiedy urządzenie się zablokuje (zablokowanie czujników 
poziomu wody, defekt sterownika aquaniveau lub nieprawidłowe domknięcie zaworu elektromagnetycznego). Taka awaria może 
doprowadzić do niebezpiecznej zmiany zasolenia wody.  
 
Zasilanie 220 V / 50Hz  
Max moc urządzeń podłączonych do sterownika: 200W  
 
AQUANIVEAU I  
 
Wersja aquaniveau I składa się urządzenia do automatycznego uzupełniania odparowanej wody ze zbiornika retencyjnego. Taki 
system automatycznego uzupełniania wody został zaprojektowany specjalnie z myślą o akwariach morskich, gdzie wahania zasolenia 
mogą mieć negatywny wpływ na mieszkańców zbiornika. Zamontowanie takiego systemu jest zalecane także w akwarystyce 
słodkowodnej w przypadku akwariów wyposażonych w system filtracji otwartej. Woda jest uzupełniana albo przez odpowiednią 
pompę z oddzielnego zbiornika albo bezpośrednio z filtra osmotycznego sterownego przez zawór elektromagnetyczny. Drugie 
rozwiązanie jest zalecane w chwili, gdy dobowe parowanie jest większe niż 10 litrów.  
 
Wersja aquaniveau I można podłączyć w dwóch opcjach:  

1. z jednym wyłącznikiem (automatyczne uzupełnianie wody bez wyłącznika zabezpieczającego pompę przed pracą „na 
sucho”),  

2. z dwoma wyłącznikami (automatyczne uzupełnianie wody z dodatkowym wyłącznikiem zabezpieczającym pompę przed 
pracą „na sucho”).  

 
 
Działanie aquaniveau I z jednym czujnikiem poziomu wody.  

 
• Połącz czujnik poziomu wody z gniazdem S1. Po włączeniu 

zasilania powinna zaświecić się kontrolka zasilania (power).  
• Zainstaluj czujnik poziomu wody w zbiorniku filtracyjnym 

(sumpie). Pływak w górnej pozycji oznacza maksymalny poziom 
wody. W takiej pozycji powinna zgasnąć kontrolka sensor1. Jeżeli 
dioda jednak zapala się, zdejmij uchwyt pływaka, obróć go do góry 
nogami i ponownie załóż uchwyt.  

• Podłącz pompkę lub zawór elektromagnetyczny do sterownika 
aquaniveau. Pompka lub zawór będą załączały się, kiedy pływak 
czujnika opadnie wraz z poziomem wody. W tym momencie zapali 
się kontrolka sensor 1 oraz output.  

 
 
UWAGA: Przy takim podłączeniu pompka uzupełniająca wodę będzie się załączała nawet wtedy, kiedy w zbiorniku retencyjnym nie 
będzie wody. Może to doprowadzić do uszkodzenia pompki.  
 
Podłączenie sterownika do filtra osmotycznego jest zalecane wtedy, gdy dobowe parowanie wynosi od 10 do 20 litrów.  
 

Działanie aquaniveau I z dwoma czujnikami poziomu wody.  
 

• Podłącz obydwa czujniki do gniazd w sterowniku sensor 1 i sensor 2. Ustaw przełącznik w pozycji 1.  
• Czujnik poziomu „sensor 2” oznacza minimalny poziom wody w zbiorniku retencyjnym. Powinien zostać tak 

zamontowany, aby zadziałał jeszcze przed zassaniem powietrza przez pompę.  
• W chwili dopełniania wody do zbiornika palą się kontrolki „sensor 2” oraz „output”, a pompa pracuje. Teraz sensor 1 

reguluje poziom wody tak, jak opisane jest to zostało wcześniej (działanie sterownika z jednym czujnikiem).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        zbiornik      zbiornik retencyjny 
Aquaniveau II  
 
W tej opcji aquaniveau działa jako sterownik min/max poziomu wody wyposażony w dwa czujniki poziomu wody. Sterownik 
utrzymuje poziom wody w określonym wcześniej zakresie.  
 
Aquaniveau II jest często używany przy zbiornikach z wodą osmotyczną, w których zawsze powinna znajdować się określona ilość 
wody. Aby uniknąć załączania się zaworu przy każdorazowym zmniejszeniu ilości wody w zbiorniku i aby uzyskać minimalny czas 
pracy filtra osmotycznego, sterownik sprawdza dwa poziomy – maksymalny i minimalny.  
 
Aquaniveau II 
 
Działanie aquaniveau II z dwoma czujnikami poziomu wody.  
 
W tej wersji sterownik pracuje tylko z dwoma czujnikami poziomu wody.  

• Podłącz sterownik do zasilania; w tym momencie powinna zapalić się kontrolka zasilania (power). Ustaw przełącznik w 
pozycję 2.  

• Czujnik maksymalnego poziomu wody powinien zostać zainstalowany w zbiorniku na linii maksymalnego poziomu 
wody.  

• Czujnik minimalnego poziomu wody powinien zostać zainstalowany w zbiorniku na linii minimalnego poziomu wody. 
Jeżeli pojemnik napełnia się, zapalają się kontrolki „sensor 1”, „sensor 2” oraz „output”. Jeżeli tak się nie dzieje, pływaki 
muszą być odwrócone tak, jak zostało to opisane w pkt. 2.1.  
Jeżeli w zbiorniku obniży się poziom wody, pierwszy zadziała czujnik max i zapali się kontrolka. Jeżeli zadziała także 
czujnik min, zapali się kolejna kontrolka i zawór elektromagnetyczny uruchomi dolewanie z filtra osmotycznego; 
następnie zbiornik zapełni się do wcześniej określonego, maksymalnego poziomu.  
 
 
 
UWAGA: zalecamy wyposażenie 
zbiornika retencyjnego w przelew, 
który w razie przelania 
odprowadziłby nadmiar wody do 
kanalizacji.  
 
Gwarancja  
 
Produkt jest objęty 6-miesięczną 
gwarancją, licząc od daty zakupu, 
na materiały i wykonanie. 
Pozostałe roszczenia, a w 
szczególności roszczenia wynikłe 
z niewłaściwego wykorzystania urządzenia,  nie będą rozpatrywane. Gwarancja tylko na podstawie dowodu zakupu. 
Zastrzegamy prawo zmian.  
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