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Stacja PoolManager Chlor/Tlen 
Pomiar/regulacja wartości pH i potencjału redoks LUB aktywnego tlenu 

Stacje PoolManager przeznaczone są do uzdatniana wody w pry-
watnych basenach i są dostępne w dwóch wersjach: 

PoolManager Chlor – do klasycznej pielęgnacji wody przy użyciu 
chloru. Stacja automatycznie mierzy i reguluje odczyn pH wody 
oraz potencjał redukcyjno-utleniający redoks utrzymując obie war-
tości na zadanym poziomie. 

PoolManager Tlen – zapewnia szczególnie zdrową wodę w base-
nie bez specyficznego zapachu chloru. Stacja automatycznie mie-
rzy i reguluje odczyn pH oraz dozuje aktywny tlen w celu dezyn-
fekcji wody.  

Obie stacje przeznaczone są do uzdatniania wody w wannach SPA i niedużych basenach o obję-
tości do 150 m3. Możliwe jest przejście w trakcie eksploatacji z jednego programu pielęgnacyjnego 
na drugi (z chloru na tlen i odwrotnie) po zamontowaniu odpowiedniego zestawu zamiennego. 

Stacja PoolManager Chlor wyposażona jest w proporcjonalny regulator, który steruje pompami 
perystaltycznymi pH i chloru za pomocą długości impulsów dozujących, to znaczy poprzez zmianę 
czasu włączenia pompy. Menu stacji umożliwia ustawienie odpowiednich wartości zadanych dla 
pH i redoksu, zakresu proporcjonalności zależnego od wielkości basenu, alarmów wartości pomia-
rowych (górny/dolny), czasu dozowania oraz wielu innych parametrów koniecznych do zapewnie-
nia precyzyjnego i niezawodnego dozowania.  
Stacja PoolManager Chlor posiada dwie pompy perystaltyczne do dozowania korektora pH i chlo-
ru o wydajności po 0,9 l/h przy 1 barze. 

Stacja Poolmanager Tlen wyposażona jest także w proporcjonalny regulator, który steruje tylko 
pompą perystaltyczną korektora pH jak opisano wyżej. Natomiast dla pompy aktywnego tlenu 
można zaprogramować dozowanie w każdy (lub wybrany) dzień tygodnia, albo dozowanie tylko w 
jednym dniu tygodnia. W tym przypadku można dodatkowo uaktywnić dozowania uzupełniające co 
1/3 tygodnia. Ostatni sposób dozowania jest szczególnie zalecany wraz z użyciem aktywnego tle-
nu o nazwie BayroSoft produkcji firmy Bayrol.  
Każde dozowanie aktywnego tlenu może być kompensowane temperaturowo, to znaczy dozowana 
ilość preparatu jest automatycznie zwiększana wraz ze wzrostem temperatury wody w basenie. 
Stacja PoolManager Tlen posiada dwie pompy perystaltyczne - do dozowania korektora pH o 
wydajności 0,9 l/h oraz do dozowania aktywnego tlenu o wydajności 6,0 l/h. 

Stacje PoolManager mają kompaktową konstrukcję o niewielkich rozmiarach umożliwiającą mon-
taż w bardzo małych pomieszczeniach. Elementy składowe stacji zakryte są osłoną zabezpiecza-
jącą przed zabrudzeniem i przypadkowym uszkodzeniem. Naczynie pomiarowe zostało podświe-
tlone niebieską diodą umożliwiającą łatwą kontrolę przepływu wody przy słabym oświetleniu.  

Obie wersje stacji wyposażone zostały w duży ekran dotykowy, który 
wraz z logiczną strukturą menu zapewnia prostą i intuicyjną obsługę. 
Wszystkie wskazania oraz komunikaty są przedstawiane na dużym 
5,7” wyświetlaczu w przejrzysty sposób. Lekkie dotknięcie palcem po-
wierzchni ekranu umożliwia dostęp do wszystkich punktów menu i 
zmianę nastaw. Każdy punkt menu posiada tekst pomocy kontekstowej 
dostępny za pomocą przycisku Help. W większości przypadków tekst 
pomocy jest wystarczający i sięganie do instrukcji obsługi jest zbędne. 

Tryb oszczędnościowy wyłącza wyświetlacz po upływie zaprogramowanego czasu. 

Logiczna struktura menu na dwóch poziomach (klienta/użytkownika i serwisu) zapewnia szybką 
nawigację i intuicyjną obsługę. Po pierwszym włączeniu stacji zostaje uruchomiony punkt menu 
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„Pierwsze uruchamianie”, który umożliwia krok po kroku wprowadzenie parametrów basenu i na-
staw regulatora nawet przez niewykwalifikowane osoby.  

Procesor stacji zapisuje w dzienniku wraz z datą i czasem wszystkie istotne zdarzenia, jak włącze-
nie/wyłączenie, kalibracje, alarmy, zmiany parametrów czy resety. Dzięki temu możliwa jest anali-
za przebiegu pracy instalacji basenowej i występujących nieprawidłowości. 

Stacja posiada dwa niezależne wyjścia wyłączników uniwersalnych, które umożliwiają po odpo-
wiednim zaprogramowaniu sterowanie czasowe (włączanie/wyłączanie) innych urządzeń, jak na 
przykład pompy obiegowej wody, pompy koagulanta, oświetlenia czy atrakcji wodnych. Dzięki te-
mu stosowanie dodatkowych sterowników staje się zbędne. 

Stacja PoolManager posiada otwarty interfejs CAN-bus, który umożliwia podłączanie w przyszłości 
innych urządzeń zgodnych z tym standardem. Stacja posiada również interfejsy RS 232 i RS 485 
pozwalające na realizację wielu wariantów sieciowych, jak i na komunikację z PC. 

Stacja wyposażona jest w precyzyjne układy pomiarowe z elektrodami pomiarowymi pH i potencjału 
redoks (PoolManager Chlor) oraz elektrodą pomiarową pH i czujnikiem temperatury (PoolManager 
Tlen). 

Filtr wstępny stosowany jest jako wyposażenie standardowe i gwarantuje przepływ czystej wody 
przez naczynie pomiarowe. 

OPCJE (brak w wyposażeniu standardowym) 
Możliwe jest łatwe rozszerzenie funkcji obsługowych stacji poprzez opisane niżej opcje:  

Oprogramowanie komunikacyjne PM4comm umożliwia transfer danych pomiędzy stacją a 
komputerem wyposażonym w system operacyjny Windows. W rezultacie możliwe jest przedsta-
wienie wszystkich parametrów roboczych i nastaw na ekranie komputera, ich zmiana oraz kaso-
wanie alarmów. Oprogramowanie umożliwia sterowanie wieloma stacjami za pomocą PC. 

Wyjścia prądowe 0/4 – 20 mA umożliwiają po zakupie konwertera bezpośrednie podłączenie sta-
cji do rejestratora i innych urządzeń. Możliwe jest wyprowadzenie wszystkich wartości pomiaro-
wych. 

PoolConnect jest modułem pozwalającym na pełną wymianę danych pomiędzy 
stacją PoolManager a telefonem komórkowym za pośrednictwem wiadomości 
tekstowych (SMS). W efekcie możliwe jest zdalne odczytanie wartości pomiaro-
wych, alarmów, kasowanie alarmów oraz modyfikacja nastaw stacji z dowolnego 
miejsca za pomocą telefonu komórkowego.  

Każda stacja może w każdej chwili zostać uzupełniona o pompę perystaltyczną ko-
agulanta Flockmatic o wydajności 10 ml/h. Dzięki temu nawet najmniejsze cząsteczki 
zanieczyszczeń zostaną zatrzymane na filtrze, a woda w basenie będzie kryształowo 
czysta. Uwaga – widoczna na zdjęciu stacji środkowa pompa koagulanta nie stanowi 
wyposażenia standardowego. 

Wszystkie stacje dostarczane są wraz ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi i montażowymi. 

Dane techniczne regulatora 

Zasilanie:   230 V/50 Hz 
Pobór mocy:   30 W 
Temperatura otoczenia:  - 100 do + 600 C 
Wymiary stacji (płyty): 640 x 535 x 180 mm (szerokość x wysokość x głębokość) 
Wskazania: wyświetlacz dotykowy 5,7”, monochromatyczny z niebieskim pod-

świetleniem, funkcja automatycznego wyłączania ekranu w celu 
oszczędzania energii 

Ustawienie języka: polski, niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, włoski, grecki, ro-
syjski, niderlandzki, słowacki, czeski, szwedzki i duński 

Kontrola przepływu: za pomocą czujnika indukcyjnego OMRON, dodatkowa blokada za 
pomocą czujnika ciśnienia lub z zasilania pompy obiegowej 

Rodzaje alarmów: górny i dolny wartości pomiarowych, przepływu, poziomu w pojemni-
kach, czasu dozowania (regulacji), zwłoka włączania (regulacji), au-
tomatyczna blokada dozowania przy alarmach krytycznych 
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Interfejsy: CAN-bus, RS 232, RS 485 
Klasa ochrony:  IP 65 

Dane techniczne układu pomiarowego pH 

Zakres pomiarowy:  0 – 10,00 pH 
Dokładność odczytu:  0,01 pH 
Rodzaj regulatora: proporcjonalny, możliwa regulacja dwustronna (pH-Minus/pH-Plus) 
Kalibracja:   metoda jedno- lub dwupunktowa 
Zakres proporcjonalności: możliwość ustawienia od 0% do 100% 
Parametry regulacji: wartość zadana, progi alarmowe, maksymalny czas dozowania (regu-

lacji), zakres proporcjonalności, strefa martwa przy regulacji dwu-
stronnej, czas impulsowania (taktowania), minimalny czas włączenia 
pompy dozującej 

Tryb pracy: auto, ręczny, wyłączony 
Sterowanie pompy: wyjście przekaźnikowe 230 VAC, maks. 1A z modulacją długości im-

pulsów dozujących (czas dozowania), stałe wskazanie aktualnej wiel-
kości dozowania 

Wyjście pomiarowe: z separatorem galwanicznym 
Elektroda pH: szklana prętowa 
Podłączenie elektrody: złącze BNC 

Dane techniczne układu pomiarowego potencjału redoks (tylko dla PoolManager Chlor) 

Zakres pomiaru:  0 – 999 mV 
Dokładność odczytu  1 mV 
Rodzaj regulatora: proporcjonalny 
Kalibracja:   metoda jednopunktowa 
Zakres proporcjonalności: możliwość ustawienia od 0% do 100% 
Parametry regulacji: wartość zadana, progi alarmowe, maksymalny czas dozowania, za-

kres proporcjonalności, strefa martwa przy regulacji dwustronnej, 
czas impulsowania, minimalny czas włączenia pompy dozującej 

Sterowanie pompy: wyjście przekaźnikowe 230 VAC, maks. 1A z modulacją długości im-
pulsów dozujących (czas dozowania), stałe wskazanie aktualnej wiel-
kości dozowania 

Tryb pracy: auto, ręczny, wyłączony 
Wyjście pomiarowe:  z separatorem galwanicznym 
Elektroda redoks:  szklana prętowa 
Podłączenie elektrody: złącze BNC 

Dane techniczne układu pomiarowego temperatury 

Zakres pomiarowy:  00 – 99,90 C 
Dokładność odczytu:  0,010 C 
Wskazanie temperatury: stałe z możliwością kalibracji wykorzystane do kompensowanego 

temperaturowo dozowania aktywnego tlenu, możliwość ustawienia 
granicznych wartości alarmu 

Dane techniczne pomp perystaltycznych pH, chloru i aktywnego tlenu 

Wydajność:   0,9 l/godz dla pH i chloru (PoolManager Chlor) 
    0,9 l/godz dla pH i 6,0 l/godz dla aktywnego tlenu (PoolManager Tlen) 
Przeciwciśnienie:  maksymalnie 1 bar 
Wysokość ssania:  1 m 
Pobór mocy:   10 W 
Wężyk dozujący  Novopren 
Klasa ochrony:  IP 40 


