
Instrukcja obsługi 

 
Aqua Medic mV computer 

 
Nabywając cyfrowy komputer potencjału redox decydujesz się na pracę z wysokiej 
jakości sprzętem, który został specjalnie stworzony dla użytku akwarystów. 
Instrumentem tym można stale mierzyć i kontrolować potencjał redox w akwarium. 
 
1. Teoria 
Potencjał redox lub potencjał oksydoredukcyjny (ORP) jest wartością elektryczną, 
parametrem procesów redukcji i utleniania w wodzie. 
 
Potencjał ten jest szczególnie ważny w wodzie akwariowej: 

- do sprawdzenia jakości wody w morskim akwarium. Idealny poziom 
potencjału to 300- 400 mv Można go podnieść przez zastosowanie  ozonu 
w odpieniaczu. Wyższa wartość potencjału świadczy o przewadze reakcji 
utleniania  i o czystości wody. 

- do kontroli beztlenowych filtrów denitryfikacyjnych. Tu potencjał redox 
wynosi od - 50 do –300 mV 

 
Potencjał redox jest używany jako parametr kontrolny innych procesów. 
W basenach miejskich chlorowanie też może być kontrolowane tym potencjałem. 
Minimalna wartość dla dezynfekcji to + 700 mv. 
 
2. Wyposażenie 
 
Komputer potencjału firmy Aqua Medic redox MV 2001C wymaga sondy redox 
elektrody. Polecamy oryginalną sondę Aqua Medic mV. Ozonizator może być 
podłączony do wtyczki sterownika 
 
Schemat panela przedniego: 
1. Wyświetlacz 
2. Przycisk programowania wartości redox  
3. Dioda trybu pracy 
4. Przycisk SET (wprowadzanie do pamięci) 
5. Dioda załączenia wtyczki sterownika 
6. Przyciski wprowadzania wartości 
7. Przycisk trybu pracy  
8. Przycisk ustawienia histerezy 
9. Złącze BNC 
10. Wtyczka sterownika 
 
 
 
 



3. Instalacja 
Podłączyć do sieci 220 V/50 Hz 
Przyłączyć  elektrodę 
 
Komputer ten nie potrzebuje dodatkowej kalibracji. Potrzebuje jednak 24 h aby 
wskazywana wartość była stała. Do ciągłego użytku elektrody powinny być 
zanurzone cały czas. Dokładność pomiaru można zweryfikować i skompensować na 
podstawie płynu kalibracyjnego.  
 

 
 
1 – mV computer 
2 – ozonizator 
3 – pompka powietrza (nie wymagana przy odpieniaczach ze zwężką Venturiego)  
4 – wtyczka sterownika  
5 – sonda redox  
6 – odpieniacz 
 
 
Powyższy rysunek przedstawia schemat podłączenia instalacji ozonowej. 
 
Zespół jest teraz gotowy do pracy. Jeżeli tylko aktualna wartość mV spada poniżej 
pożądanej wartości to wtyczka jest aktywowana i ozonizator zostaje włączony. 
 
5. Problemy 
urządzenie wskazuje błędną wartość – wyczyścić elektrodę 
elektrody mają określony czas użytkowania –zależnie od sposobu eksploatacji 1 – 3 
lat.  
 
Dane techniczne: 
Wyświetlacz:   0,5 LED,  3 – ½ cyfry 
Zakres pomiaru:   mV – 1000 do + 1.000 



Rozdzielczość:   mV 
Dokładność:  1 mV (+ 1 cyfra) 
Obciążenie przekaźnika: 5 A przy 240 V (1000 W) 
Temperatura robocza 0 – 50 º C 
Wilgotność  poniżej 80 % 
Zakres pomiarowy   - 500 do + 500 mV,  inne ustawienia na życzenie 
Dokładność pomiaru +/-  5 mV (+ 1 cyfra) 
Zasilanie                 220 V, 50 Hz 
Rozmiary  150 x 85 x 40 mm 
Waga   550 g 
 
6. Instrukcja obsługi elektrody do potencjału redox firmy Aqua Medic 
Elektroda ta służy do oznaczania potencjału redox w wodzie. Używana jest do celów 
akwaryjnych, w przemyśle chemicznym, medycynie i laboratoriach badawczych. 
 
6.1  
Dane techniczne: 
Zasięg pomiaru                               - 1000 - + 1000 mV 
Wzorcowa temperatura               5 – 60 º C (krótki okres) 
Podłączenie               BNC – wtyczka 
Materiał                Plastikowy trzon, platyna 
 
6.2 
Pomiar/obsługa 
podczas pomiaru platynowa końcówka musi być zanurzona w badanym płynie 
nowe elektrody lub elektrody, które nie były używane od dłuższego czasu muszą 
być zanurzone przynajmniej 24 h 
 
7. Gwarancja 
12 miesięcy od daty zakupu na podstawie dowodu zakupu.   
 

 


