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Instrukcja obsługi 
mypoolcontrol EASY PRO 

Sterowanie filtracją i 
ogrzewaniem 

 
 
 

Dziękujemy za zakup wysokojakościowego produktu mypoolcontrol. 
 

W przypadku szkód spowodowanych przez niestosowanie się do instrukcji obsługi wygasają 
roszczenia gwarancyjne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z 
takiego działania. 
 

Przez uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi! 
 

Czynności związane z instalacją, serwisem i konserwacją urządzenia mogą być wykonywane 
jedynie przez koncesjonowaną firmę specjalistyczną. 

 
 

1. Wskazówki bezpieczeństwa 

 
Instalacje elektryczne muszą być przeprowadzane zgodnie z przepisami miejscowymi i regionalnymi 
a także ewentualnymi regulacjami urzędowymi. W przypadku otwarcia pokrywy lub demontażu 
części części przewodzące napięcie mogą zostać odkryte. W przypadku strojenia, konserwacji lub 
renowacji urządzenia lub w przypadku wymiany części lub podzespołów należy odłączyć urządzenie 
od zasilania wtedy, gdy wymagane jest otwarcie urządzenia. Jeśli jednak strojenie, konserwacja lub 
renowacja musi przebiegać na otwartym urządzeniu podłączonym do napięcia, takie czynności 
może przeprowadzić jedynie doświadczony wyspecjalizowany personel, który jest świadomy 
związanych z tym zagrożeń i znający odpowiednie procedury. Kondensatory w urządzeniu mogą 
być ładowane, gdy urządzenie jest odłączone od wszystkich źródeł zasilania. 

 
Aby zapewnić bezpieczną eksploatację, należy stosować się do wskazówek bezpieczeństwa, które 
zawarte są w niniejszej instrukcji obsługi. Prace instalacyjne mogą być wykonywane jedynie przez 
uprawnionego i koncesjonowanego instalatora lub firmę elektryczną. Podłączenie elektryczne należy 
wykonać poprzez odłączenie urządzenia od sieci zasilania za pomocą wielobiegunowego odłącznika 
o rozwarciu styków na odległość co najmniej 3 mm. 

 

Należy mieć na uwadze to, aby napięcie zasilania było odpowiednio zabezpieczone oraz 
zainstalowany został bezpiecznik różnicowoprądowy 30 mA. Urządzenia należy używać jedynie w 
suchych pomieszczeniach, bez gazów łatwopalnych i oparów. Urządzenia nie należy uruchamiać 
natychmiast, gdy zostało przeniesione z zimnego do ciepłego pomieszczenia. Wytworzona w takim 
przypadku skondensowana woda mogłaby wyrządzić szkody w urządzeniu. 

 
Jeśli urządzenie ma widoczne uszkodzenia, nie działa lub przez dłuższy czas było przechowywane 
w niekorzystnych warunkach, należy przyjąć, że bezpieczne użytkowanie urządzenia nie jest już 
możliwe. W takim przypadku należy zabezpieczyć urządzenie przed niezamierzonym 
uruchomieniem i w razie konieczności wyłączyć z użytkowania. 
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2. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 

 
Urządzenie mypoolcontrol EASY PRO do sterowania filtracją i ogrzewaniem umożliwia włączanie i 
wyłączanie pompy filtrującej (230 V) wg harmonogramu włączania i wyłączania. Programowanie 
przebiega za pomocą analogowego programatora czasowego. 

 
Poprzez zaprogramowane wymuszone włączanie i wyłączanie (zaciski 11/12/13/14) pompa filtrująca 
może być (bezpotencjałowo) uruchamiana i wyłączana. Zintegrowane sterowanie ogrzewaniem 
umożliwia włączanie i wyłączanie pompy filtrującej (230 V). Za pomocą pokrętła można ustawić 
wybraną temperaturę zadaną w przedziale 10°C – 35°C. 

 
Przy żądaniu ogrzewania zaprogramowany jest czas rozbiegu i wybiegu pompy filtrowania w 
wysokości 5 sekund.  W zakres dostawy wychodzi czujnik temperatury. 

 
 

2.1 Dane techniczne 
 

Napięcie: 230 VAC, 5060 Hz 

Stopień ochrony: IP 54 

Wymiary w mm: 120 x 200 x 80 

 
 

2.2 Montaż 
 

Skrzynkę sterowniczą należy zamontować na otworach mocujących znajdujących się w urządzeniu. 

 
 

2.3 Podłączenie elektryczne: 
 

Napięcie zasilania: 230 VAC 50/60Hz kW maks.: 2,8 
Pompa filtrująca maks.: 8 A Pompa grzewcza maks.: 4 A 

 

 

2.4 Informacje ogólne 
 

Urządzenie mypoolcontrol EASY PRO do sterowania filtracją i ogrzewaniem jest produktem 
wysokojakościowym technicznie, wyprodukowanym według najnowocześniejszych zasad 
konstrukcji. W przypadku uzasadnionych reklamacji, są one oczywiście jak najszybciej wyjaśniane. 
Urządzenie posiada gwarancję zgodną w obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej. Jako 
początek gwarancji fabrycznej liczony jest dzień dostawy. 

M M 

czujnik 
Pt 100 

wyłączenie 
wymuszone 

bezpiecznik 
pompy 

filtrującej 
8 AT 

włączenie 
wymuszone 

pompa grzewcza 
230 V AV 
maks. 4 A 

napięcie 
zasilania 

230 V AC, 
50 Hz, 

maks. 12 A 

pompa filtrująca 
230 V AC 
maks. 8 A 
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2.5 Uruchomienie / funkcjonowanie 
 

Przyłączyć pompę filtrującą i pompę grzewczą (patrz schemat podłączenia elektrycznego). Za 
pomocą przełączników HAND/OFF/AUTO uruchamia się pompę filtrującą i pompę grzewczą. 
Programator czasowy jest aktywowany w trybie automatycznym. Żądanie ogrzewania możliwe jest 
tylko podczas pracy pompy filtrującej a czas rozbiegu i wybiegu wynosi 5 sekund. 

 
Czujnik temperatury może zostać zamontowany jedynie w systemie rurowym basenu. 

 

 
Przekręcić zegar na żądaną godzinę. Uważać na 
wskazówkę. Poprzez wciśnięcie małej zakładki 
zostaje potwierdzony czas trwania. 

 
UWAGA! Tylko w uruchomionym trybie automatycznym. 

Pompa filtrująca 

HAND = tryb ręczny / pompa filtrująca pracuje 
 

OFF = pompa filtrująca jest wyłączona (brak filtracji i 
ogrzewania) 

 
AUTO = za pomocą tej funkcji analogowy 
programator czasowy jest aktywowany a pompa 
filtrująca pracuje według zaprogramowanego czasu 
uruchamiania (patrz instrukcja obsługi 
programatora) 

 
 

Pompa grzewcza 

 
OFF = pompa grzewcza jest wyłączona / brak 
ogrzewania 

 
AUTO = za pomocą tej funkcji w przypadku żądania 
ogrzewania uruchamiana jest pompa grzewcza 

 
Za pomocą pokrętła ustawia się temperaturę zadaną. 

 

Wskaźniki: 
 

pompa grzewcza – LED 
Jeśli dioda LED świeci się na 
zielono pompa grzewcza pracuje. 

 
pompa filtrująca – LED 
Jeśli dioda LED świeci się na zielono pompa 
filtrująca pracuje. 

 

Przełącznik ON/OFF 
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4. Przyczyny błędów 
 

Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi 

 
Urządzenie nie pokazuje 
działania: 

Sprawdzić napięcie robocze. 

Sprawdzić stan i funkcjonowanie podłączonych urządzeń. 

Skontrolować bezpiecznik topikowy (w urządzeniu). 

Sprawdzić przełącznik HAND/OFF/AUTO. / Czy lampka 
kontrolna się pali? 

Skontrolować kabel czujnika (Pt 100). 

Skontrolować sygnał sterujący przez wymuszone 
włączenie/wyłączenie. 

 
 

Wszystkie elementy składowe posiadają znak CE. 
Zastrzega się zmiany techniczne / Zastrzega się błędy pisarskie / Codzienne konserwacje 

i kontrole przeprowadza klient 


