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Do wydania przez dystrybutora: 

Przed przekazaniem 
użytkownikowi końcowemu ten 
kod ewentualnie należy zamazać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kod A 25 

Kod B 75 
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Dziękujemy za zakup wysokojakościowego produktu mypool. 
 

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. Podczas instalacji należy trzymać się 
odpowiednich zasad. 

 
 

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. Informacje o produkcie 

Urządzenie mypoolcontrol EASY ONE służy do pomiarów i regulacji podczas uzdatniania wody 

w basenach prywatnych. 

Prace konserwacyjne należy przeprowadzać w należytych odstępach czasowych. Za niezgodne z 

przeznaczeniem użytkowanie urządzenia odpowiedzialność ponosi osoba użytkująca urządzenie. 

 

 
2.1   Dane techniczne 

Napięcie 85 …. 250 VAC, 50/60 Hz, stopień ochrony IP65 

Pobór mocy 22 VA 

Przekaźnik wyjściowy Dwa bezpotencjałowe przekaźniki do sterowania pompą dozowania 
chloru i pH (maks. 6 A/250 V, maks. 550 VA) oraz bezpotencjałowy 
przekaźnik do meldunków alarmowych 

Przepływ wody pomiarowej min.: 20l/h  maks.: 60l/h, ciśnienie maks.: 1 bar 

Zakresy pomiarowe pH: 0 do 14pH, Redox: -1500 do +1500 mV, temperatura: 0 do 500C 

Wejścia pomiarowe trzy: pH, Redox i temperatura 

 
 



6 

 

 

 

3. Wskazówki dotyczące instalacji 
 

Podczas instalacji należy trzymać się odpowiednich zasad. 
 

Pobór wody pomiarowej powinien odbywać się tak, aby podczas cyrkulacji próbka wody była do 
dyspozycji o każdej porze, bez przerw. 

 

Urządzenie należy przymocować jedynie przez przewidziane w tym celu otwory w obudowie w 
miejscu dobrze dostępnym w zakresie uzdatniania wody. 

 
Przewody wody pomiarowej należy podłączyć do ogniwa pomiarowego. Na dole po lewej stronie: 
wejście wody pomiarowej, na górze po prawej stronie: odpływ wody pomiarowej. 

 
Zasilanie przewidziane jest za pomocą podłączone na stałe kabla z wtyczką z uziemieniem (typu 
niemieckiego). Odpowiednie gniazdko musi być zabezpieczone sterowaniem filtrem. Napięcie 
jedynie podczas pracy filtra. 

 

Przy podłączaniu pomp dozujących należy stosować się do wskazówek montażu danej pompy 
(napięcie, rodzaj sterowania). Dozowanie chloru przełączane jest przez przekaźniki 9-10, 
dozowanie pH przez przekaźniki 11-12 (bezpotencjałowo). 

 

Złącza meldunków pustego zbiornika środków dozowanych przyłączane są wspólnie do zacisków 
31 i 32. Kiedy zbiornik jest pusty, obwód zostaje zamknięty a oba dozowania przerwane. 

 
Dozowanie może zostać przerwane także przez sterowanie filtrem przez bezpotencjałowe złącza 
33-34. 

 
mypoolcontrol EASY ONE - kompletne urządzenie art. nr: 17010 / 17020 

 

1. Urządzenie pomiarowo-
regulacyjne mypoolcontrol 
EASY ONE 

 
2. Ogniwo pomiarowe 

mypoolcontrol 
 

3. Pompka dozująca Easy dos 
do chloru/dezynfekcji 

 
4. Pompka dozująca Easy dos 

do korekty pH 
 

5. Płyta do montażu ściennego 
375 x 575 mm 

1 

3 4 

2 

5 
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4. Uruchomienie 
 

Kabel pomiarowy do pH i Redox (chlor) oraz kabel po kontroli wody pomiarowej i pomiaru 
temperatury są podłączone fabrycznie i odpowiednio opisane. 

 
Przykręcić czujnik Redox i pH w armaturze 
przepływowej zgodnie z ilustracją. Wetknąć 
poszczególne kable pomiarowe na czujniki i dobrze 
je nakręcić. 

 

Otworzyć zawory odcinające przed i za ogniwem 
pomiarowym, pływak w ogniwie idzie do góry i zwalnia 
dozowanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Obsługa urządzenia 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  

 
Po włączeniu urządzenie pokazuje najpierw wyświetlacz wartości pomiarowych z trybem pracy 
regulatora (Auto/Hand). Zaczyna się trzyminutowe opóźnienie włączania. 

 

1 Drogowskaz w menu 
2 Wartość pomiarowa 
3 Tryb pracy Hand/Auto 

4 W lewo  

5 W górę  

6 Przycisk ESC 
 
7 W dół  

8 W prawo  

pH 
Redox 

7.25 pH 
733 mV 

Opóźnienie wł. 
 Hand 

pH 
Redox 

7.25 pH 
733 mV 

Opóźnienie wł. 
 Hand 

pH 
Redox 

 
 

7.25 pH 
733 mV 

25.00C 
AUTO 

1.Pt100/Flow 2.pH 3.Redox 

1 2   3 
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6. Ustawienie parametrów 
 

Uwaga: Przed zmianą ustawień lub kalibracją wartości należy przełączyć regulator na tryb ręczny – 
przycisk ze strzałką w prawo 

 
 
 
 
 

 

 

Wskazówka: Do zmiany ustawień lub przeprowadzenia kalibracji potrzebny jest odpowiedni kod 
odblokowujący, który zapobiega możliwości wprowadzenia przez osoby 
nieupoważnione bezzasadnych lub nieprawidłowych wartości. 

 
 

Podaj kod: 
 

1. Wywołać przyciskiem  menu. 
2. Wybrać funkcję „Podaj kod” i potwierdzić . 
3. Podać za pomocą przycisków  odpowiedni kod i potwierdzić . 

 
 

Kalibracja (tylko pH!!!): 
 

1. Ustawić urządzenie na tryb ręczny (HAND). 
2. Wywołać przyciskiem  „Kalibracja”. 
3. Zamknąć dopływ wody do ogniwa pomiarowego i wyjąć czujnik pH z ogniwa. 
4. Dolną część (szklaną kulkę) czujnika pH należy osuszyć za pomocą ręcznika 

papierowego. 
5. Wstawić czujnik pH do roztworu kalibracyjnego pH 7,0. Wskaźnik pH na 

wyświetlaczu przemieszcza się w kierunku wartości 7,00. Roztwór kalibracyjny 
zostaje rozpoznany i wyświetlony. 

6. Kiedy po upływie ok. 1-2 minut wartość się ustabilizuje, zakończyć kalibrację: 
Nacisnąć przycisk , przytrzymać i dodatkowo nacisnąć przycisk . Po upływie 1 s 
puścić. 

7. Dolną część (szklaną kulkę) czujnika pH należy osuszyć za pomocą ręcznika 
papierowego. 

8. Wstawić czujnik pH do roztworu kalibracyjnego pH 4,0. Wskaźnik pH na 
wyświetlaczu przemieszcza się w kierunku wartości 4,00. Roztwór kalibracyjny 
zostaje rozpoznany i wyświetlony. 

9. Kiedy po upływie ok. 1-2 minut wartość się ustabilizuje, zakończyć kalibrację: 
Nacisnąć przycisk , przytrzymać i dodatkowo nacisnąć przycisk . Po upływie 
1 s puścić. 

 
 

Po kalibracji można wywołać odczyt nachylenia i punktu zerowego czujnika pH przyciskiem . 
Nachylenie określa napięcie, które oddaje czujnik na 1 pH. Nowy czujnik pH może osiągać 
maksymalnie 59 mV/pH. Przy pracy zmniejsza się nachylenie czujnika. Przy nachyleniu mniejszym 
niż 50 mV/pH czujnik pH nie powinien być więcej używany. Wyświetla się błąd „Nachylenie pH”. Z 
fizycznego punktu widzenia punkt zerowy nowego czujnika pH wynosi 7,00 pH. Ta wartość może 
się nieznacznie wahać (maks. 0,10 – 0,15 pH) przez wpływ temperatury itp. Przy pracy punkt 
zerowy może rosnąć lub spadać. Przy odchyleniu większym niż 1 pH (= +/- 58 mV) czujnik pH nie 
powinien być więcej używany. Wyświetla się błąd „Punkt zerowy pH”. 

 

Za pomocą ESC następuje przełączenie wartości pomiarowych. 

pH 
Redox 

 
 

7.25 pH 
733 mV 

25.0
0
C 

Auto 

pH 

Redox 

 
 

7.25 pH 

733 mV 

25.0
0
C 

Hand 
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Ustawienie regulatora:   Ustawienia fabryczne: 
 

W przypadku pierwszego uruchomienia należy ewentualnie zmienić wartości zadane dla Redox i pH 
oraz skalibrować czujnik pH. Ewentualnie należy skorygować datę i godzinę, jeśli są nieprawidłowe. 

 
Redox: wartość zadana 600 mV, zakres P 050 mV, czas wstrzymania 000 s 
pH: wartość zadana  7,20 pH, zakres P: 0,20 pH, czas wstrzymania: 000 s 

 
 

Przy ustawianiu wartości zadanej Redox należy uważać, żeby stosunek pomiędzy „napięciem 
Redox” a zawartością „wolnego chloru” nie przebiegał proporcjonalnie. Dlatego też nie jest 
możliwe podanie stałej wartości idealnej. Wartość pomiarowa Redox jest względnie zwłoczna, co 
oznacza, że reakcja lub zmiana przebiega powoli. 

 
1. Wywołać przyciskiem  „Ustawienie regulatora” i nacisnąć przycisk . 
2. Wybrać pomiędzy „Regulatorem Redox” a „Regulatorem pH” i nacisnąć . 
3. Za pomocą  ustawić odpowiednie wartości. 
4. Nastawę zakończyć za pomocą . 

 
 

Wartości graniczne: 
 

Dla zakresów pomiarowych Redox i pH możliwe jest ustawienie górnej i dolnej wartości 
granicznej. Przekroczenie/nieosiągnięcie wartości granicznej wyświetlane jest jako 
odpowiedni meldunek a przekaźnik alarmowy zostaje uruchomiony. 

Ustawienia fabryczne (zaleca się zachowanie ustawień fabrycznych): 

Wartość graniczna Redox: 
Wartość graniczna górna 900 mV, wartość graniczna dolna 500 mV, opóźnienie 060 min, kontrola 
dozowania 060 min 
Wartości graniczne pH: 
Wartość graniczna górna 8,00 pH, wartość graniczna dolna 6,50 pH, opóźnienie 060 min, kontrola 
dozowania 060 min 

 

1. Wywołać przyciskiem  „Wartości graniczne” i nacisnąć przycisk . 
2. Wybrać pomiędzy „Regulatorem Redox” a „Regulatorem pH” i nacisnąć . 
3. Za pomocą  ustawić odpowiednie wartości. 
4. Nastawę zakończyć za pomocą . 

 
 

Tryb ręczny: 
 

Obie pompki dozujące (Redox i pH) regulowane są w trybie automatycznym. Aby pozostawić przez 
określony czas daną pompę bez regulacji, np. przy uruchamianiu urządzenia lub zmianie pojemnika 
ze środkiem dozowanym, należy ustawić funkcję trybu ręcznego. 

 
1. Ważne: Ustawić urządzenie na tryb ręczny (HAND). 
2. Wywołać przyciskiem  „Tryb ręczny” i nacisnąć przycisk . 
3. Wybrać pomiędzy „Pompa DES” a „Pompa pH”. 
4. Po wybraniu pompy nacisnąć . 
5. Za pomocą  ustawić czas automatycznego wyłączenia. 
6. Nastawę zakończyć za pomocą . 
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Ustawienie podstawowe: 
 

W funkcji ustawień podstawowych można ustawić różne parametry pomiarowe i regulacyjne, 
parametry załączonych zewnętrznym systemów dozujących oraz dane urządzenia. 

 
Uwaga: Złe ustawienie może powodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie 

poszczególnych części lub całego urządzenia, dlatego też zaleca się w miarę 
możliwości zachować wyznaczone ustawienia podstawowe. 

 

1. Wywołać przyciskiem  „Ustawienia podstawowe” i nacisnąć przycisk . 
2. Wyświetlone zostają pozostałe funkcje: 

 

Korekta Pt odchylenia czujnika temperatury – korekta 
Dane kalibracyjne odchylenia roztworów kalibracyjnych – ewent. podać 
Parametry regulatora ustawienia regulatora 
Opóźnienie włączania ustawienie opóźnienia 
Godzina/data ustawienie godziny/daty 
Język ustawienie języka 
Adres Bus adres Bus dla RS 485 (opcja) 

 
3. Wybrać pożądaną funkcję i nacisnąć . 
4. Odpowiednie ustawienia zmienić przyciskami  oraz . 
5. Nastawę zakończyć za pomocą . 

 

Serwis 
 

W celu uzyskania informacji o konserwacji serwisie można wywołać dalsze informacje. 
 

1. Wywołać przyciskiem  „Serwis” i nacisnąć przycisk . 
2. Wyświetlone zostają pozostałe funkcje: 

 
a. Dane urządzenia 

 
 

b. Wejścia analogowe 

Nr urządzenia 
Wersja oprogram. 
Data produkcji 

 
Wejście 1 

Przykład: 24556 
Przykład: M/J 5.17 
Przykład: M/J 5.17 

 
Przykład: 0000 mV (bez odniesienia) 

 Wejście 2 Przykład: 024 mV (pH) 
 Wejście 3 

Wejście 4 
Przykład: 675 mV (Redox) 
Przykład: 25,4 0C (temperatura) 

c. Dziennik (przykład) 12:54 24.05.17 
 

pH kalibracja 
nachylenie 057 mV 
punkt zerowy 000 mV 

 
d. Kasowanie danych Kasowanie danych 

Nacisnąć przycisk , przytrzymać i dodatkowo nacisnąć . 
Wyświetla się: Kasowanie danych 

Proszę czekać!!! 
 

W ten sposób aktywowane zostają ponownie ustawienia fabryczne. 



11 

 

 

 

Załącznik – Pozostałe funkcje 
 

Meldunki alarmowe 
Oprócz kontroli wartości granicznych urządzenie jest wyposażone także w inne funkcje alarmowe. 
W przypadku alarmu włącza się przekaźnik alarmu, a przyczyna alarmu zostaje wyświetlona na 
wyświetlaczu w formie tekstowej. Jeśli przyczyna alarmu nie pozwala na regulację, regulator zostaje 
natychmiastowo wyłączony przy uruchomieniu alarmu. Zostaje odblokowany dopiero, gdy 
urządzenie wyłączy alarm. Dzieje się to automatycznie, jak tylko przyczyna alarmu zostanie 
usunięta. 

 

Kalibracja testowa czujnika 
Jeśli czujnik podczas kalibracji nie dostarcza zadowalających danych odpowiadających danym na 
poziomie normy, uruchamia się alarm. Zostaje on wyłączony dopiero, gdy podczas wznowionej 
kalibracji dostarczone dane są zadowalające. Regulator nie zostaje jednak zablokowany. Jeśli 
wartości czujnika (nachylenie i punkt zerowy) zostały nieznacznie przekroczone lub są nieznacznie 
za niskie, czujnik może dalej regulować przez krótki czas, aby nie przerywać pracy, aż do ręcznej 
wymiany. Należy podjąć działania, aby nie doszło do przedozowania! 

 

Kontrola środków dozowanych 
Jeśli wodomierz został podłączony do wejścia 2 (wyposażenie dodatkowe), alarm uruchomia się, 
gdy wodomierz się włączy. W ten sposób urządzenie informuje, że należy uzupełnić środki do 
dozowania. Dozowanie środków do dezynfekcji oraz regulacji pH zostaje przerwane. 

 

Kontrola dozowania 
Gdy pompa dozuje ze 100-procentową wydajnością dłużej niż ustawiono, uruchamia się alarm a 
dozowanie dla obu części urządzenia zostaje wyłączone.  Objaśnienie: Gdy dozowanie DES lub 
podwyższanie/obniżanie pH jest aktywne, oznacza to, że pompa dozujące pracuje. Wartość 
pomiarowa nie zmienia się jednak w wymaganym kierunku (poziom Redox w rosnącym, pH zgodnie 
z ustawieniem w rosnącym lub spadającym). Przyczyną tego, że np. pompa nie jest włączona lub 
uszkodzona, może być nieszczelność w przewodzie ssawnym lub dozującym, uszkodzony wąż 
pompy, zatkany zawór dozowania lub nieodpowiedni środek dozowany itp. 

 
Należy stwierdzić przyczynę i naprawić usterkę. Dopiero gdy przyczyna zostanie rozwiązana, 
można na nowo włączyć urządzenie (Hand-Auto). 

 
 

Czyszczenie urządzenia/strona przednia 
 

Podczas czyszczenia należy uważać, aby przednia część urządzenia nie weszła w kontakt z 
rozpuszczalnikiem, a woda nie dostała się do środka urządzenia. Rekomendujemy czyszczenie 
urządzenia jedynie przy użyciu wilgotnej ściereczki. 

 
 

Konserwacja części pomiarowych 
 

Czujniki z czasem się zużywają, a ich parametry się zmieniają w miarę upływu czasu. Zmiany 
muszą być kontrolowane poprzez kalibrację. Regularnie oczyszczać armaturę pomiarową, w tym 
ogranicznik przepływu i filtr z osadów, gdyż te mogą działać niszcząco i uszkadzać funkcje 
pomiarowe urządzenia. 

 
Konserwacja funkcji bezpieczeństwa 

 
Regularnie sprawdzać funkcje bezpieczeństwa, aby mieć pewność, że w wypadku zakłóceń 
funkcjonuje zarówno sygnalizacja przez urządzenie, jak i rejestracja przez sterowanie nadrzędne 
(SPS lub podobne). Regularnie sprawdzać, czy brak wody pomiarowej rzeczywiście prowadzi do 
przełączenia wejścia cyfrowego i przez to zatrzymania regulatora. 
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Wskazówki dotyczące utylizacji 

 
 

Chcąc zutylizować urządzenie, należy przestrzegać odpowiednich przepisów. 
Urządzenie zawiera m.in. kondensatory elektrolityczne. Nie wyrzucać razem z 
odpadami domowymi. 

 

Ogólne zasady dotyczące instalacji: 

1. Należy przestrzegać zaleceń odnoszących się do bezpieczeństwa instalacji elektrycznej. 
2. Z instalacją wiąże się spełnienie szczególnych wymogów, uwarunkowanych przez technikę 

cyfrową i technologię mikroprocesorów. Zgodnie z dzisiejszym stanem wiedzy technicznej 
należy wskazać na kilka cech instalacji, których nieprzestrzeganie może prowadzić do 
późniejszych zaburzeń działania urządzenia. 

* Możliwe oddzielnie ułożyć przewody prowadzące napięcie sieciowe, sterownicze i pomiarowe. 
* Przewody pomiarowe i wyjścia analogowe koniecznie połączyć kablem ekranowym (kabel 

koncentryczny lub ekranowany przewód telefoniczny np. J-Y(ST)Y2 x l x 0,8 lub 0,6 mm). 
* Kable pomiarowe nie mogą być ułożone z kablami przewodzącymi prąd w tym samym kanale 

kablowym. 
* Ekran kabla analogowego podłącza się tylko po jednej stronie, tj. do urządzenia 

Mypoolcontrol lub do urządzenia analogowego (zdalnego wyświetlacza, drukarki lub 
rejestratora). 

 
Eliminacja zakłóceń podłączonych systemów dozujących (pomp dozujących, zaworów 
elektromagnetycznych lub przekaźników) 

 
 

 
R 

C 

 
 
 

Układ RC: np. Siemens MKC B81 921 (przyjąć wartości z poniższej tabeli) 

 
Prąd do Kondensator C Rezystancja R 
60 mA 10 nF/250 V 390 omów/2 W 
70 mA 47 nF/260 V 22 omy/2 W 
150 mA 100 nF/260 V 47 omów/2 W 
0,5 A 220 nF/260 V 47 omów/2 W 
1,0 A 220 nF/260 V 47 omów/2 W 

przy prądzie stałym przy prądzie zmiennym 
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Załącznik - Części wymienne i zużywalne 
 

Rysunek Nr art. Oznaczenie ET = część 
wymienna 
VT = część 
zużywalna 
VM = materiał 
użytkowy 

Żywotność w 
miesiącach 
(w 
przybliżeniu) 

 

 

15010my Czujnik pH, do 
wszystkich urządzeń, z 
wykręcaną główką 

VT 12 – 24 

 

 

15011my Czujnik Redox (V) bez 
systemu odprowadzania – 
niezużywalny z wykręcaną 
główką 

ET 12 – 24 

 

 

15020 Kabel czujnika 
Standardowy czarny do 
Redox i pH, wersja COAX-D-
AE 1,20 m, wtyczka 
dwubiegunowa 

VT 12 – 36 

 

15022MWT Kabel czujnika z wtyczką M 
12 m do pomiaru 
temperatury i kontroli wody 
pomiarowej 

VT 12 – 36 

 

 

15030 Czujnik temperatury Pt 100 – 
STRK2010 
ze stykiem 
przełączającym do 
kontroli wody pomiarowej 
do wszystkich 
kompaktowych ogniw 
pomiarowych 
Mypoolcontrol 

VT 12 – 36 

 

15031 Pływak kontraktonowy 
Kompaktowe ogniwa 
pomiarowe 

VT 12 – 36 

 

 

15034 Rura siatkowa 
0,5 mm do filtra 
do kompaktowego ogniwa 
pomiarowego 0310/R, 0210/B i 
0410/B 
oraz art. nr 15037 

VT 6 – 12 


