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Przy zakupie AS Control 2 (ASC 2), otrzymujesz innowacyjną skrzynkę elektryczną, sterowaną mikro-procesorem, która może skutecznie 

kontrolować Twoją instalację w basenie, cechuje się łatwością obsługi i oszczędnością energii, jako punkty ogniskowe. ASC 2 może być 

używany w dowolnym basenie, ale jest szczególnie interesujący, jeśli basen jest wyposażony w regulator częstotliwości lub pompy z 

wbudowanym regulatorem częstotliwości. ASC 2 posiada funkcję genialnego zastosowania 24-godzinnej filtracji, przy czym różne prędkości 

pompy filtra można zaprogramować za pomocą zegara. Prędkość obrotowa pompy może być regulowana automatycznie poprzez włączanie 

i wyłączanie określonych komponentów, które wymagają różnych prędkości pompy w danym momencie. Ponadto ASC 2 może kontrolować 

wszystkie inne komponenty basenu. Od ogrzewania (nawet z paneli słonecznych), filtracji i płukania do uzupełniania. Krótko mówiąc, 

sterownik AS Control będzie od teraz sercem Twojego basenu, a Ty będziesz mógł skupić się na relaksie i przyjemności pływania w Twoim 

basenie. 
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1. Ogólny opis funkcji 
Sterownik AS Control 2 (ASC 2) jest wielofunkcyjną skrzynką sterowniczą do kontrolowania basenu. Wiele utworzonych funkcji mogą być 
perfekcyjnie ustawione dla automatyzacji poszczególnych procesów, niezależnie od wielkości basenu. 
Jest oparty na programowaniu zarówno czasu filtracji, jak i płukania zwrotnego. Maksymalnie 9 czasów filtracji może być zaprogramowane, 

gdzie można również wybrać żądaną prędkość obrotową pompy, ponieważ ASC 2 może być połączony z regulatorem częstotliwości lub z 

pompą z wbudowanym regulatorem częstotliwości.  Do automatycznego płukania zwrotnego niezbędny jest zawór automatyczny. 

W przypadku stosowania w basenie elementów grzewczych, sterownik zapewnia ustawienie temperatura wody, która ma zostać 

osiągnięta. Dodatkowo możliwe jest zastosowanie ogrzewania słonecznego (panele słoneczne), za pomocą, którego zebrana ciepła woda 

jest automatycznie dostarczana, jeżeli temperatura jest wyższa niż temperatura wody. 

W ASC 2 jest również opcja automatycznego uzupełnienia za pomocą elektronicznego regulatora poziomu wody. Regulacja może być 

wykonana z trzech różnych czujników (przełącznik pływaka, czujnik pojemności i czujnik NTC). Jeśli basen jest przelewowy, regulator 

zbiornika buforowego może być również podłączony do ASC 2. 

 

Sterownik ma również możliwość włączania lub wyłączania, automatycznie lub ręcznie urządzeń zewnętrznych, jak np. oświetlenia czy 

pompy głębinowej poprzez programowalne wyjście. Układ dozowania może być również połączony ze skrzynką, która będzie sterować 

dozowaniem, jeśli będzie to konieczne i jeśli pompa filtra będzie uruchomiona. 

2. Ogólne stosowanie 
ASC 2 został opracowany specjalnie do stosowania basenach kąpielowych. Przed podłączeniem skrzynki sterującej przeczytaj dokładnie 
instrukcję obsługi. Podłączenie elektryczne musi zostać wykonane przez profesjonalnego elektryka.  ASC 2 należy umieścić w suchym 
miejscu. Dla innych zastosowań i obszarów zastosowań, niż wymienione powyżej, producent nie ponosi odpowiedzialności do utrzymania 
gwarancji 
. 

3. Działanie 

3.1 Przyciski sterujące 
Obsługa sterownika odbywa się za pomocą oddzielnych przycisków. Po prawej stronie obok wyświetlacza znajdują się przyciski szybkiego 
wyboru, dzięki którym użytkownik może bezpośrednio włączyć lub wyłączyć odpowiednie funkcje. Na dolnej stronie przedniego panelu są 
również przyciski nawigacyjne. 

 
Rys. 1. Przyciski szybkiego wyboru 

Przyciski szybkiego wyboru 
Pompę włącza się przyciskiem FILTER. W pozycji OFF (widoczne bezpośrednio na wyświetlaczu) filtracja, ogrzewanie i komponenty solarne 
są nieaktywne. Pozycja AUTO wskazuje, że włączanie i wyłączanie funkcji pompy filtra będzie uruchamiane według ustawionych czasów. 
W większości przypadków ta opcja jest wybierana. Aby zaprogramować czasy filtracji, przeczytaj wszystkie informacje w paragrafie 3.4. 
Jeśli pozycja filtracji to ON, oznacza to, że pompa filtra jest stale włączona. Ta pozycja jest stosowana głównie, jako tymczasowe odchylenie 
od zaprogramowanych czasów filtracji. W ten sposób pompa filtracyjna może być ustawiana na włączanie, gdy basen jest w użyciu (ludzie z 
niego korzystają), gdy wychodzi poza ustawiony czas. Po zakończeniu korzystania z basenu, pompa filtra może być przełączona na AUTO.  
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Wskazówka: Zalecamy automatyzację procesu płukania zwrotnego, ponieważ doświadczenie nauczyło nas, że 

użytkownik nie ma możliwości przeprowadzenia procesu płukanie tyle, aby podstawowa pielęgnacja wody była 

wykonana. Poprzez automatyzację płukania zwrotnego, gwarantowane jest przefiltrowanie i usunięcie brudu. 



 
 
 
 
 
 
 
Liczba poprzedzająca status pompy wskazuje prędkość obrotową pompy, która obecnie występuję, gdy pompa pracuje. Dotyczy to tylko 
sytuacji, gdy regulator częstotliwości jest podłączony. Jeśli regulatora nie ma, cyfra 1 jest wyświetlana, ale nie ma ona żadnego znaczenia. 
Jeśli pompa filtra jest w pozycji ON, jej prędkość można regulować za pomocą przycisków strzałek.  

 
Rys. 2. Wyświetlacz z aktualnymi wartościami. Cyfra 1 w żółtym kółku 

wskazuje aktualną prędkość pompy. 

 
Czasy filtracji od 1 do 4 pozwalają na uruchomienie pompy filtra, podczas ustawionego czasu(-ów) na średniej prędkości. Nazywamy to 
"normalną prędkości". Te czasy filtracji te filtry mają priorytet w stosunku do czasów od 5 do 9, które muszą być zastosowanie dla 
standardowych czasów filtracji. 
 
Czasy filtracji od 5 do 9 mogą być używane do ustawienia na kilka godzin dziennie, aby mieć uruchomioną instalację filtracyjną na 
normalnej prędkości (1). Zalecamy stosowanie, gdyż dobrze jest stosować filtrację z większą prędkością przepływu przez kilka godzin 
dziennie. 
 
Jeśli czasy filtracji od 1 do 4 są ustawione, a leżą poza czasami filtracji 5 do 9, pierwszeństwo mają pierwsze cztery czasy filtra i włączane są 
w prędkości 2 od chwili startu. Dla szczegółowego opisu: patrz punkt 3.5. 
 
Przycisk HEATING włącza lub wyłącza kontrolę nad mechanizmem grzewczym. Jeśli występuje przełącznik, to nie ma żadnej reakcji na 
zmiany lub nowe przełączniki podczas ustawionego czasu pracy (histereza w menu konfiguracji). Uwaga: Jeśli występuje defekt lub gdy 
czujnik wody nie jest podłączony, ta funkcja nie może być aktywowana i wyświetlacz temperatury zniknie. Jeśli ogrzewanie jest aktywne, 
ON/ACT pojawi się na wyświetlaczu. 
 
Przycisk SOLAR włącza lub wyłącza kontrolę na solarnym mechanizmem grzewczym. Uwaga: Jeśli występuje defekt lub gdy czujnik 
wody/solarny nie jest podłączony, ta funkcja nie może być aktywowana. Tutaj również nie będzie reakcji na zmiany lub przełącznik w czasie 
histerezy, wyświetlacz zmieni się pomiędzy ON/ACT. 
 
Z przyciskiem LEVEL, automatyczne uzupełnianie świeżej wody jest włączane i wyłączane. Jeśli instalacja basenu wyposażona jest w 
regulator poziomu, musi być w pozycji ON. Jeśli nie występuje, w pozycji OFF. Za każdym przyciśnięciem przycisku LEVEL następuję 
przełączanie pomiędzy ON i OFF. Jeśli jest w pozycji ON, na wyświetlaczu pokaże się również maksymalna ilość minut uzupełniania. 
Ustawienie czasu można wykonać w menu SYSTEM/REPLENISHMENT (patrz 3.10). 

 
Przyciski nawigacyjne 
Oprócz przycisków sterujących (szybkiego wyboru), ACS 2 posiada przyciski pod wyświetlaczem. Są to przyciski nawigacyjne, które dają 
dostęp do menu operacyjnego. Możesz poruszać się po menu za pomocą przycisków strzałek. Swój wybór zatwierdź przyciskiem OK. 
Potem, za pomocą klawiszy strzałek, wyświetlana wartość może zwiększona lub zmniejszona, a następnie zatwierdzona przyciskiem OK 
ponownie. Przy użyciu przycisku MODE, można uzyskać dostęp do menu głównego. Za pomocą tego przycisku, zawsze można wrócić do 
wyższego poziomu i ostatecznie do menu głównego. Przycisk OPTION może być używany do włączania lub wyłączania innego podłączonego 
urządzenia (podłączonego do gniazda programowalnego), takiego jak na przykład oświetlenie basenu. 

 
Rys. 3. Przyciski nawigacyjne. 
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3.2 Wyświetlacz 

ACS 2 posiada 4-liniowy niebieski wyświetlacz. Po włączeniu regulacji, wyświetlacz pokazuje aktualną godzinę i datę oraz temperaturę 
basenu i temperaturę słoneczną. Czas pracy uzupełniania i stan programowalnego gniazda są również widoczne (jeśli dotyczy i po 
naciśnięciu przycisku LEVEL). Aktualna prędkość pompy jest również widoczna. 

 
Rys. 4. Wyświetlacz. 

 
3.3 Menu główne 

Naciskając przycisk MODE, wchodzisz do okna menu głównego skrzynki sterującej. Menu główne rozpoczyna się w menu opcji "Filter 
Control", gdzie można ustawić czasy filtracji. Naciskając strzałkę ↓ przechodzisz do poszczególnych opcji menu głównego. To jest 
„SYSTEM”. Naciskając strzałkę ↑ sukcesywnie przechodzi do opcji menu „Backflush” (płukanie zwrotne), „Solar” (kolektory słoneczne) i 
„Heating” (ogrzewanie). Za pomocą strzałek możesz zapoznać się z różnymi opcjami menu głównego. Naciskając przycisk OK możesz 
przejść do odpowiedniego podmenu. Naciskając ponownie przycisk MODE, można powrócić ponownie do menu głównego. Naciskając 
ponownie przycisk MODE, opuścisz menu główne i bieżące dane będą wyświetlane. 
 

MENU GŁÓWNE AS CONTROL2 

 
Rys. 5. Menu główne AS Control 2. 

 
Uwaga: Menu opcji „Backflush” (płukanie zwrotne) jest widoczne tylko, gdy jest ono aktywne za pomocą ustawień systemowych 
(System→Configuration→Code→Backwash). Menu opcji „Solar” (kolektory słoneczne) jest widoczne tylko, gdy czujnik solarny jest 
podłączony do listwy zaciskowej. W skrócie: jeśli nie używasz automatycznego zaworu płukania i/lub ogrzewania solarnego, nie będziesz 
widział tych podmenu w menu głównym. 

 
3.4 Menu główne 
→ Sterowanie filtracją 

W opcji menu „Filter Control” czasy filtracji i zabezpieczenie silnika mogą być ustawione lub zmienione. Czasy filtracji, które są tutaj 
programowane następują poprawnie, jeśli AEPC2 jest w pozycji AUT. Ta pozycja może być wybrana poprzez przycisk szybkiego wyboru 
FILTER. 
 
Występuje w sumie 9 czasów włączania i wyłączania do zaprogramowania, z których czasy od 1 do 4 przeznaczone są do NORMALNEJ 
prędkości filtra (=prędkość 2 = 36 Hz), a czasy od 5 do 9 są przeznaczone do automatycznego uruchomienia na najniższej prędkości filtra 
(=prędkość 1 = 30 Hz) (= pozycja ECO). 
 
Jeśli zaprogramowane czasy filtracji się nakładają, pompa przełączy się na prędkość ECO (1), jeśli dotyczy to czasów od 5 do 9. Jeśli 
zaprogramowane czasy od 1 do 4 nakładają się, pompa filtra będzie kontynuować pracę w normalnej prędkości (2). Jeśli zaprogramowane 
czasy od 1 do 4 nakładają się z czasami od 5 do 9, czasy 1-4 mają pierwszeństwo w stosunku do prędkości, a pompa pracuje z normalną 
prędkością od chwili rozpoczęcia tego czasu. 
 
Jeśli pompa jest włączana poprzez przycisk szybkiego wyboru FILTER, odpowiednia prędkość będzie wyświetlana przed ON. Na przykład 
1 ON oznacza, że prędkość filtracji jest niska (30 Hz). Naciskając strzałkę w górę w tym momencie, prędkość może być zwiększona do 
maksymalnej 3 (50 Hz). Wciskając przycisk strzałki w dół, prędkość może być zredukowana do minimum 1 (30 Hz). 
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→ Czas przełączania  1 
Pożądane czas przełączania można z łatwością zaprogramować z poziomu menu opcji sterowania filtracją → wybierając raz czas 
przełączania przyciskiem OK. Czas zacznie migać. Teraz możesz ustawić czas za pomocą przycisków strzałek. Aby zapisać wprowadzoną 
wartość, naciśnij przycisk OK. Jeśli nic nie musi być zmienione, naciśnij przycisk MODE. Stare wartości pozostają niezmienione. Dla każdego 
czasu przełączania, można wskazać, czy dotyczy to wszystkich dni (AL) albo w określonego dnia tygodnia. Gdy czasy i dni są wybrane, wróć 
do poprzedniego głównego menu przyciskiem MODE.  
Uwaga: czasy przełączania można również zaprogramować na przełomie północy (00.00) jak np. od 22:00 do 05:00. 

 
Rys. 6. Menu sterowania filtracją. 

 
3.5 Prędkość filtracji 

3.5.1 Wstęp 
ASC 2 oferuje opcję automatycznego zaprogramowania różnych prędkości filtra za pomocą zegara czasowego. Jest to wyjątkowa i 

wspaniała funkcja skrzynki sterującej, która łączy się ze współczesnymi ideami, umożliwiając decydowanie o ilości godzin filtracji dziennie. 

W przeszłości, pompa była zazwyczaj włączane 8 godzin dziennie, pracując na maksymalnej wydajności. Wystarczało to w zasadzie, aby 

uzyskać żądaną pojemność obiegową, jednak istniały również wady, gdy pompa filtra pracowała przy maksymalnej pojemności przez 8 

godzin dziennie. Nowe rozwiązania technologiczne w zakresie technologii pomp i filtrów pozwalają dostosować liczbę godzin inaczej, niż 

dotychczas, a także szybkość pracy. Sterownik ASC 2 łączy obie te opcje. 

3.5.2 Nowe podejście 
Powszechnie wiadomo, że niższa prędkość filtracja może mieć pozytywny wpływ na ilość cząstek zanieczyszczeń wyłapanych przez  filtr 
(=wydajność filtra). Zmniejszenie o połowę prędkości prowadzi do maksymalizacji wydajność czterokrotnie. Ponadto, niska prędkość pompy 
prowadzi do wielkich oszczędności energii. Zmniejszenie o połowę prędkości prowadzi do przybliżonej 66% oszczędności kosztów, podczas 
gdy pojemność (płynąca woda w metrach sześciennych) jest zmniejszona tylko o 30%. Powyższe informacje jasno pokazują, że niższa 
prędkość będzie prowadzić do lepszej filtracji i obniżenia kosztów. Ponieważ chcemy osiągnąć pewną pojemność obiegową, trzeba włączyć 
pompę filtra na kilka godzin dziennie. Ponieważ trzeba wykonać płukanie zwrotne filtra raz w tygodniu, dla którego wymagana jest 
maksymalna pojemność, oznacza to, że musimy korzystać z różnych prędkości pompy. Osiąga się to przez połączenie pompy z zewnętrznym 
regulatorem częstotliwości lub za pomocą pompy z wbudowanym regulatorem częstotliwości (= pompy o zmiennej prędkości, VSP). 

 
3.5.3 Idealna sytuacja 

Idealnym punktem wyjścia jest pompa filtra włączona na 24 godziny. Jest to najlepsze dla cyrkulacji wody, a tym samym jej jakości. 
Uruchamiając pompę filtracyjną na niższej prędkości, istnieją dodatkowe zalety: 

• oszczędność energii 

• lepsza jakość wody 

• mniej naprężeń na pompie = mniejsze zużycie elementów pompy 

• lepsza wymiana ciepła z kolektorów słonecznych do wody basenowej 

• niższy poziom hałasu 
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Wskazówka: Zalecamy, aby dokładnie przemyśleć, o których porach dnia / tygodnia, chcesz ustawić czasy filtracji. 

Następnie zaprogramuj czas przełączania 1 (do 4 w razie potrzeby) i czas przełączania 5 (do 9 w razie potrzeby) dla 

prędkości NORMALNEJ i ECO odpowiednio. Aby uzyskać więcej informacji na temat prędkości filtracji, patrz: punkt 3.5. 



 
 

 

 

 

Rys. 7. Prędkość filtracji w stosunku do wydajności filtracji i kosztów energii. 

 
Powyższe oznacza, że pompa filtra może pracować na małej szybkości przez większą część dnia, co skutkuje wyżej wymienionymi zaletami. 
Zaleca się, aby uruchomić pompę filtracyjną na wyższej prędkości przez kilka godzin (od 3 do 6 godzin dziennie) w celu osiągnięcia 
optymalnego przepływu dla jednej części dnia. Najlepiej przepływ w tej części dnia, w której basen jest intensywnie użytkowany, gdyż jest 
narażony na najwięcej zanieczyszczeń w tym czasie. 
W normalnej sytuacji, wystarcza użycie dwóch prędkości dziennie przez 6 dni w tygodniu. Zakładamy, 24-godzinną filtracji z, na przykład, 
niską prędkością (30 Hz) przez 18 godzin i z nieco większą (36 Hz) przez 6 godzin. Siódmego dnia, występuje to samo, ale cykl płukania 
zwrotnego jest dodany.  
 

 
 

Rys. 8. Przykład tygodniowego zaprogramowania z 2 prędkościami filtracji i cyklem płukania. 

 

Oprócz programowania filtracji i płukania zwrotnego + prędkości pompy za pomocą zegara, możliwe jest również, aby ustawić priorytetowe 
przełączanie - automatyczne przełączanie pompy na inne prędkości. Może być to używane, jeśli użytkownik chce popływać, a przykrycie 
basenu jest otwarta. W tym czasie, może być pożądane, aby zwiększyć prędkość pompy, gdy jest ona aktualnie stosunkowo niskie ze 
względu na zaprogramowanie. Inna sytuacja może być korzystanie z ogrzewania solarnego. W czasie włączone ogrzewania, może być 
potrzebna większa wydajność pompy. 
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3.6 Zabezpieczenie silnika 
→ Zabezpieczenie silnika 

Pompa jest zabezpieczona przed uszkodzeniem spowodowanym przeciążeniem przez regulowaną ochronę silnika 0.7-9.9 A. Dla pompy o 
wyższych wymagań energetycznych niż 9 amperów, należy dodać przekaźniki zewnętrzne na przełączniku zabezpieczenia silnika. 

 

 

 

Rys. 9. Ustawienie zabezpieczenie silnika.  
 

Odpowiednia wartość mocy znamionowej jest podana na tabliczce znamionowej pompy filtrującej. Uwaga: nie wolno ustawiać mocy 
znamionowej wyższej niż 10% od tej podanej na tabliczce znamionowej. Jeśli ochrona silnika jest aktywna, ERR pokaże się na 
wyświetlaczu poprzez przycisk FILTER. Naciskając OK, wiadomość zostanie usunięta, po naprawie usterki, instalacja może być ponownie 
włączone przyciskiem FILTER. Możliwe jest również, aby automatycznie ustawić ochronę silnika przez sterownik ASC 2. Jeśli ta opcja jest 
wybrana, należy ręcznie włączyć pompę filtra. Po odczycie, wartość musi być potwierdzona przez naciśnięcie przycisku OK. 
 

3.7 Ogrzewanie 
Minimalna temperatura wody w basenie jest stale monitorowana i zarządzana, jeśli jest podłączone i dobrze funkcjonujące 
konwencjonalne źródło ciepła, ponieważ takie źródło ciepła jest zawsze dostępna, w przeciwieństwie do ogrzewania solarnego, które jest 
zależne od pogody. 

→ Ogrzewanie 
Funkcja ogrzewania można wybrać za pomocą menu głównego (ODE) i klawiszy strzałek.  

→ Minimalna temperatura 
Naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp do menu ogrzewania. Można sprawdzić ustawioną temperaturę minimalną. Po naciśnięciu 
przycisku OK, wartość ta może być zmieniona. Zakres ustawienia: Temp min. </= Temp. Opt. 

 
 

Temperatura zacznie migać i ustawiona minimalna temperatura można być zmieniona za pomocą przycisków strzałek. Aby zapisać 
wprowadzoną wartość, naciśnij przycisk OK. Jeśli nic nie musi zostać zmienione, naciśnij przycisk MODE. Stare wartości pozostaną 
niezmienione. Jeśli nie ma podłączonego czujnika solarnego i żądana temperatura ma być większa niż jest to możliwe, można podłączyć 
czujnik wody, zamiast czujnika solarnego. Menu Solar pojawi się po naciśnięciu MODE. Temperatura optymalna może być teraz 
dostosowana do żądanej wartości. Po tym, czujnik powinien być ponownie podłączony do czujnika wody i można ustawić żądaną 
temperaturę w menu ogrzewania. 
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Uwaga: ochrona silnika musi być ustawiona przed użyciem. Moc używaną (moc nominalną) pompy filtra mierzy 

się pod wpływem naprężenia i należy ją sprawdzić za pomocą miernika. 

Uwaga: Zawsze należy ustawić minimalną temperaturę niższą od optymalnej temperatury! 
Optymalna temperatura jest ustawiona w menu Solar. 



 
 

 
 
 

 
Dane temperaturowe są tylko poglądowe. Niewielkie odchylenia są możliwe (+/- 2°C). 

 
3.8 Kolektory słoneczne 

Optymalną temperaturę wody w basenie można osiągnąć przez podłączenie systemu solarnego, jeśli warunki pogodowe na to pozwalają. 
Jeśli funkcja solar jest w pozycji ON, to jest wyświetlana, jako aktywna (ACT), a każdy podłączony regulator częstotliwości zostanie 
automatycznie przełączony na drugą prędkość pompy (2). 

→ Solar 
Funkcja solar może być włączana i wyłączana bezpośrednio przyciskiem SOLAR. ON pojawi się, gdy urządzenie jest włączone, a OFF pojawia 
się, gdy jest ono wyłączone. Menu opcji Solar może być wybrane przyciskiem MODE. Potwierdź swój wybór przyciskiem OK, aby powrócić 
do menu Solar. 

→ Optymalna temperatura 
Możesz sprawdzić optymalną/żądaną temperaturę. Po naciśnięciu przycisku OK, wartość ta może być zmieniona. Zakres ustawień: Temp. 
Opt. >/= Temp. Min. 

 
Temperatura zaczynie migać i można ją zmienić za pomocą klawiszy strzałek. Aby zapisać wprowadzoną wartość, naciśnij przycisk OK. Jeśli 
nic nie musi zostać zmienione, naciśnij przycisk MODE. Stare wartości pozostaną niezmienione. 

 
Dane temperaturowe są tylko poglądowe. Niewielkie odchylenia są możliwe (+/- 2°C). 

 
3.9 Płukanie zwrotne 

Funkcja płukania (automatyczna) może być włączona przez instalatora w menu konfiguracyjnym (System→ConfiguraSon→Code→ 
Backwash). Możesz kontrolować zawór słupowy przy użyciu tej funkcji. Można ustawić cykl płukania wstecznego - płukania przy użyciu tego 
menu. Dodatki zaworu słupowego mogą być podłączone w skrzynce sterowniczej (patrz: zaciski przyłączeniowe, rozdział 6).  

 
Rys. 10. Funkcje menu płukania zwrotnego.  
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Uwaga: Przy temperaturach> 28°C, elementy basenu lub jego sterowanie może ulec uszkodzeniu i /lub 
skróceniu żywotności. 

Uwaga: : Zawsze należy ustawić optymalną temperaturę wyższą od temperatury minimalnej! 

 

Uwaga: Przy temperaturach> 28°C, elementy basenu lub jego sterowanie może ulec uszkodzeniu i /lub 
skróceniu żywotności. 

Priorytet startu płukania 
zwrotnego 
Przycisk OK = zatrzymaj proces 



 
 

 

 
 
→Płukanie zwrotne  

Wejdziesz do menu za pomocą przycisku MODE. Naciśnij klawisz strzałki, aż pojawi się menu "Backflush". Potwierdź przyciskiem OK. 
Ustawione wartości można sprawdzić i zmienić naciskając przycisk OK. Podczas płukanie zwrotnego i płukania, prędkość automatycznie 
będzie ustawiona na maksimum (3) tak, aby podczas procesu płukania zwrotnego, pompa filtra działała z maksymalną wydajnością. Po 
płukaniu zwrotnym i płukaniu, prędkość filtra powróci do pierwotnej prędkości. 

→Dni interwału  
Dni interwału. Przedział ten wskazuje dni, w których jest rozpoczęty cykl płukania zwrotnego. Przykład: 10 dni. Oznacza to, że cykl płukania 
zwrotnego przeprowadza się, co dziesięć dni. Do wyboru są: OFF (wyłączone) i 1 do 30 dni. OFF wyłącza program płukania. 

→Test (ręcznie) + reset  
Test (hand) + reset. Tutaj można ręcznie włączyć cykl płukania zwrotnego, a także wyzerować licznik dni. Ręczne płukanie rozpoczyna się po 
pełnym upływie minut. Można odczytać pozostały czas na wyświetlaczu. Uwaga: Wyświetlacz licznika dni jest aktualizowany o północy.  

→Bw-Cw w dniach  
Bw-Cw za 4 dni. Funkcja ta wskazuje, kiedy pierwszy następny cykl płukania zwrotnego i płukania rozpocznie się Uwaga: Licznik dni jest 
aktualizowany każdego dnia o północy. 

→Pauza  
Pauza. Pauzy są zawarte w cyklach płukania zwrotnego i płukania. Są one następujące: Filtracja – Pauza – Płukanie zwrotne – Pauza – 
Płukanie – Pauza – Filtracja. 3 przerwy są równej długości. Czas trwania przerwy można ustawić. Do wyboru są: OFF (wyłączone) i od 0,5 do 
30 minut. Ustawienie OUT dezaktywuje pauzę. 

→Płukanie 
Płukanie. W tym menu, cykl płukania zwrotnego jest programowany poprzez ustawienie czasu płukania. Do wyboru są: OFF (wyłączone) i 
od 0,5 do 5 minut. Ustawienie OFF wyłącza cykl płukania. Jeśli jest wyłączony, czas płukania nie może być ustawiony.  

→Płukanie zwrotne 
Płukanie zwrotne. Czas płukania zwrotnego jest programowany w tym menu. Możliwe opcje to 0,5- 30 min. 

→Czas startu 
Czas startu. Czas rozpoczęcia cyklu płukania zwrotnego może być ustawiony w tym menu. Uwaga: cykl płukania zwrotnego musi mieścić 
się w zaprogramowanym czasie filtracji. Jeśli tak nie jest, to komunikat "error" pojawi się na wyświetlaczu. 

 
3.10 System 

 
Rys. 11. Funkcje menu Systemu.  
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→System 

Wejdziesz do menu za pomocą przycisku MODE. Naciśnij klawisz strzałki, aż pojawi się menu "System". Potwierdź przyciskiem OK. 

→Programowalne gniazdo 
Pierwsza funkcją podmenu jest "Programmable outlet". Dzięki temu, urządzenie może być włączane i wyłączane zgodnie z 
zaprogramowanym czasem. Gniazdo to może być używane do włączania świateł lub innego urządzenia, które może być włączone lub 
wyłączone podczas ustawionych czasów. Po naciśnięciu przycisku OK, czas rozpoczęcia i czas zakończenia są ustawiane za pomocą 
przycisków strzałek. Programowalne gniazdo może być włączana i wyłączane bezpośrednio za pomocą przycisku OPTION. "Prog" pojawi się 
na wyświetlaczu, gdy ta funkcja jest włączona. 

→Uzupełnianie  
Opcją drugą menu jest "Replenishment" - oferuje możliwość korzystania z ASC 2, również, jako elektronicznego regulatora poziomu wody. 
Regulacja ta odbywa się dzięki 3 różnym czujnikom. Są to czujnik pływakowy, czujnik pojemnościowy i czujnik NTC. Przyciskiem szybkiego 
wyboru LEVEL można włączyć lub wyłączyć tą funkcję. 

 
 

 
Jeśli "Replenishment" pojawi się w menu SYSTEM, można ustawić czas, naciskając przycisk OK, który określa maksymalne uzupełnienie, 
maksymalnie do 400 minut. W zależności od szybkości uzupełniania i wielkości basenu, należy ustawić prawidłowe wartości. Jeśli w 
ustalonym czasie, basen nie zostanie uzupełniony do odpowiedniego poziomu, zawór uzupełniania zamknie się i ERR pojawi się na 
wyświetlaczu poprzez przycisk LEVEL. W celu naprawienia tego błędu, należy nacisnąć przycisk OK. Następnie, regulacja poziomu może 
zostać włączona przyciskiem LEVEL. 

→Zimowanie  
Z opcją menu "Winter" można włączyć ochronę przed zamarzaniem. Funkcja ta może być używana w celu uniknięcia uszkodzenie instalacji 
w wyniku mrozu. Funkcja ta może być używana tylko wtedy, gdy podłączony jest czujnik solarny.  
W menu System→ConfiguraWon→Frost Danger, temperatura może być ustawiona tak, że ochrona przed zamarzaniem staje się aktywna. 
Aby system działał prawidłowo, czujnik solarny powinien być zamontowany w dobrym miejscu, tak, aby temperatura była prawidłowo 
mierzona. Zazwyczaj czujnik solarny powinien być umieszczony blisko paneli słonecznych, a funkcja ta może być również używana, jeśli nie 
panele słoneczne nie są w użyciu. Upewnij się, że czujnik jest umieszczony w dobrym miejscu. 
 
Jeśli funkcja „Winter” jest w pozycji ON, pompa filtra włączy się, gdy temperatura ustawiona na zabezpieczenie przed mrozem zostanie 
osiągnięta. To będzie działać tylko wtedy, gdy jest FILTER jest w pozycji AUT. Czasy filtracji mogą być skrócone lub nawet całkowicie 
wyłączone, system zostanie automatycznie uruchomiony ponownie, gdy temperatura będzie odpowiednia. Gdy temperatura spadnie i 
przekroczy ustawioną temperaturę na zabezpieczenie przed mrozem, pompa filtra zatrzyma, dopóki występuje niebezpieczeństwo 
zamarznięcia. 

→Przywróć domyślne  
Z funkcją „Recall Default” wszystkie zapisane ustawienia zostaną zresetowane. Może to być przydatne w przypadku zmiany niektórych 
ustawień, po których chcesz powrócić do starych ustawień. Poprzez naciśnięcie przycisku OK, wszystkie ustawienia zostaną zresetowane. 

→Ustaw domyślne  
Następną pozycją w menu jest „Set Default”. Z tym, wszystkie ustawienia są zapisywane tak, jak zostały zaprogramowane, wszystko jest 
zapisywane przyciskiem OK. 

→Język 
W opcji „Language” możesz ustawić język. Dostępne języki to: holenderski, niemiecki, angielski, francuski, hiszpański i włoski. 

→Czas 
W opcji „Time” można ustawić czas. Ustawiony czas pozostaje nawet w przypadku odcięcia zasilania, ponieważ ma odrębny akumulator. 
Pamiętaj, że istnieje ograniczenie czasowe, dotyczące pojemności akumulatora. Zmiana czasu zimowego/letniego musi być wykonywana 
ręcznie. 

→Konfiguracja 
Z funkcją „Configuration” kilka podstawowych ustawień można zmienić. Ta funkcja nie jest dostępna dla użytkownika końcowego i może 
być zmieniona tylko poprzez wprowadzenie kodu. 

→Konfiguracja→Kod→Delta Solar (dt Solar) 
Temperaturę można ustawić w zakresie od 3 do 10 stopni. Jest to wyłącznik krańcowy dla temperatury, do której sterowanie solarne 
zareaguje, gdy temperatura będzie bliska ustawionej temperaturze optymalnej w menu Solar. 
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Uwaga: wybór, który czujnik zostanie użyty musi być określony przed uruchomieniem ASC 2. W celu prawidłowego 
połączenia, patrz rozdział 5.  

Uwaga: Jest bardzo ważne, że prawidłowe ustawienie zostało wykonane, aby zapobiec uszkodzeniu płyty 
drukowanej. Zworka zostanie umieszczona, jeśli zostanie poprawnie wciśnięta na obu kołkach. 



 

 
 

 
 
 
→Konfiguracja→Kod→Solar 3 

Ustawienie to można ustawić w pozycji ON/OFF. Przy zastosowaniu regulatora częstotliwości, pompa filtra może być przełączony na 3-cią 
(najwyższą) prędkość, gdy funkcja Solar jest ustawiona na pozycję ON w tych ustawieniach. Jeśli wybrano pozycję OFF, prędkość filtracji 
przełączy się na 2-gą prędkość, jeśli funkcja Solar jest aktywna. 

→Konfiguracja→Kod→Pompa z regulatorem częstotliwości 
Z opcją „Pump Frequency” można wybrać system przełączający do sterowania regulatora częstotliwości. Jeśli regulator jest w pozycji ON, 
funkcja zatrzymania pompy filtra jest aktywny na zacisku 38, jak to jest w przypadku pompy VSP Specka (Badu Eco Touch Pro). Jeśli ta 
funkcja jest w pozycji OFF, funkcja zatrzymania pompy filtrującej jest kontrolowana przez styk do pierwszej prędkości, jak to jest w 
przypadku regulatorów częstotliwości falowników. Domyślną pozycją jest OFF, co oznacza, że standardowe ustawienie opiera się na 
zastosowaniu regulatora częstotliwości falownika. 

→Konfiguracja→Kod→Przywróć ustawienia fabryczne 
Z opcją „Recall Factory” wszystkie ustawienia fabryczne zostaną przywrócone. Oznacza to, że zaprogramowane czasy filtracji i czasy 
płukania zwrotnego zostaną usunięte. Naciskając OK, zostanie wyświetlone -/+ Recall A/B. Wybierz A dla ustawień holenderskich. 

→Konfiguracja→Kod→Sprawdzenie sprzętu 
Funkcja „Hardware check” przeznaczona jest dla producenta do sprawdzenia urządzenia. 

→Konfiguracja→Kod→Numer seryjny (Ser.No…) 
Funkcja „Serial number” daje możliwość sprawdzenia numeru seryjnego urządzenia. 

→Konfiguracja→Kod→Zagrożenie zamarznięciem 
Funkcja „Frost Danger” umożliwia ustawienie temperatury, przy której ochrona przed zamarznięciem uaktywni się. Można wybrać 
pomiędzy 0 a 5 stopni, lub OFF. Nie będzie występowało przełączanie. Funkcja ta działa tylko wtedy, gdy System→Winter jest w pozycji ON. 

→Konfiguracja→Kod→Histereza 
Funkcja „Histereza”. Wartość tą można ustawić w zakresie od 0 do 9,5 minuty. Określa ona kontrolę czasu pompy filtracyjnej, jeśli po 
upływie czasu filtracji, ogrzewanie nadal jest aktywne. Ustawiony czas może być również używany do wyłapania wahań temperatury 
podczas przełączania z ogrzewania lub kolektorów solarnych. Dzięki ustawionemu czasowi, nie będzie sprawdzania zmian w temperaturze, 
jest to również wyświetlane na wyświetlacz, jako ACT/ON. 

→Konfiguracja→Kod→Płukanie zwrotne 
W opcj „Backwash” należy ustawić pozycję ON, jeśli jest zawór płukania to Aqua Easy. Standardowo jest to w pozycji OFF.  

→Konfiguracja→Kod→Chłodzenie kolektorami słonecznymi 
Funkcja „Solar Cold” jest dodatkiem, który może być podłączony do sterownika solarnego. Po wybraniu pozycji ON, sterownik solarny 
będzie aktywny, gdy pompa będzie pracowała, a basen będzie zbyt ciepły, podczas, gdy temperatura na zewnątrz będzie niższa, niż 
temperatura basenu. Woda basenowa zacznie być chłodzona poprzez kolektory słoneczne. Jeśli funkcja jest w pozycji OFF, nie będzie 
chłodzenia kolektorami.  

→Konfiguracja→Kod→Solar continue 
Jeżeli funkcja „Solar continue” jest w pozycji ON, basen będzie doprowadzony do temperatury tak szybko, jak to możliwe, z pomocą paneli 
słonecznych, nawet, jeśli czas filtracji jest w trybie AUT. Jeśli ciepło z kolektorów słonecznych ma być dostępne poza czasami filtracji, 
pompa filtra będzie włączona poprzez tą funkcję, aby wykorzystać dostępne ciepło. Jeśli funkcja jest w pozycji OFF, pompa filtra nie włączy 
się, aby uzyskać dostęp do energii słonecznej.  

→Konfiguracja→Kod→Czujnik solarny 
W opcji „Solar sensor” może być wykonana korekta temperatury zmierzonej przez czujnik solarny. Możliwa korekta od -5 do +5°C. 

→Konfiguracja→Kod→Czujnik wody 
W opcji „Water sensor” może być wykonana korekta temperatury zmierzonej przez czujnik wody. Możliwa korekta od -5 do +5°C. 

 
4. Połączenia elektryczne i plany połączeniowe 
 
4.1 Ogólnie 
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Uwaga: Instalacja i montaż urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez profesjonalistów 
zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami! ASC 2 musi być zainstalowany w suchym, dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu w temperaturze otoczenia od 5 do 40°C. 

Uwaga: W pozycji(-ach) wyłączenia OFF funkcji FILTER, HEATING, LEVEL, SOLAR nie wszystkie terminale w 
skrzynce przyłączeniowej są pozbawione napięcia! W celu zabezpieczenia przed przypadkowym włączeniem, 
źródło zasilania ASC 2 musi być wyłączone, jeżeli praca jest wykonywana w instalacji. 



 

 

 

 

 

Wyjście grzewcze (220-240 V/AC maks. 2,0A) jest podłączone do zacisków HEATER zacisk 48 faza i 25 zero. Dla większych możliwości 
przełączania, należy dodać pomocniczy przekaźnik. Wyjście solarne (220-240 V/AC maks. 2,0A) jest podłączone do zacisków SOLAR zacisk 
22 faza i 23 zero. Dla większych możliwości przełączania, należy dodać pomocniczy przekaźnik. Zazwyczaj zacisk silnika jest połączony z 
wyjściem solarnym. 

 
Alternatywnie, 3-drogowy zawór motorowy 24V/AC może być użyty. Ten zawór jest podłączony do zacisków MOTOR VALVE. Zacisk 52 jest 
otwarty, 53 GND i 54 zamknięty.  
 
Wyjście automatyki dozowania (220-240 V/AC maks. 2,0A) jest aktywne, gdy pompa filtra jest włączona i jest podłączone do zacisków 
DOSE - zacisk 12 faza, 13 zero. Dla większych możliwości przełączania, należy dodać pomocniczy przekaźnik. 
Wyjście systemu płukania zwrotnego (220-240 V/AC maks. 2,0A) kontroluje zawór słupowy poprzez zaciski 15 faza, 17 zero. Zacisk 16 stałe 
napięcie 230V do podłączenia ewentualnego systemu płukania. 

 

TXD zacisk 55 i RXD 55 zacisk 56 są przeznaczone do połączenia zewnętrznego.  
W przypadku korzystania z systemu płukania zwrotnego, menu płukania jest wyłączone, sterowanie odbywa się przez terminal. System jest 
podłączony do zacisków 16 i 17 (zasilanie dla terminala), pompa filtra jest sterowana przez zaciski przełączników bezpieczeństwa – zacisk 29 
i zacisk 20 (przełącznik elektryczny), zaciski 33-34 włączają pompę, aby włączyć (zabezpieczenie przed przepełnieniem). 
 
Ogólne informacje: 
Jeśli sterownik AS Control 2 jest podłączony na 230V, zawory: N zacisk 2 i R zacisk 3 muszą być użyte. Zgodnie z 230V pompą filtra na N 
zacisk 7 i R zacisk 8 odpowiedniego bloku przyłączeniowego. 
 
Jeżeli ogrzewanie jest aktywne, bezpotencjałowy styk ogrzewania zaciski 44 i 45 również będą w użyciu, to może być przydatne podczas 
sterowania instalacją CV lub inną aplikacją. 
 
Jeśli wystąpiła usterka pompy lub ochrona przed zamarzaniem jest aktywna, to bezpotencjałowy styk bezpieczeństwa stosuje się w 
zaciskach 46 i 47. Zewnętrzny alarm może być też tu aktywowany. 
 
Jeśli pompa filtra działa, bezpotencjałowy styk filtra przełączany do zacisków 42 i 43. Można to również stosować dla aplikacji, które pracują 
równoległe z pompą filtra. 
 
Dla programowalnego wyjścia, które jest włączane za pomocą przycisku OPTION, OUT 2 jest używany, zacisk 51 faza, zacisk 27 zero. 
 
Jeśli stosowany jest zacisk do płukania, jest to podłączone do OUT 1 zacisk 50 faza i zacisk 26 zero. 
 
Regulator częstotliwości może być podłączony na zaciski od FCC do FC4. Stąd połączenie FCC jest wspólnym kontaktem dla FC1 do FC4. FCC 
zacisk 40, FC1 zacisk 64, FC2 zacisk 65, FC3 zacisk 41, FC4 zacisk 38. FC1 jest włączany z FCC przy niskiej prędkości filtra. Przy średniej 
prędkości FCC i FC2 jest włączany razem z FC1. Na najwyższej prędkości, FC3 jest włączany z FCC z FC1. Jeśli w menu 
SYSTEM/CONFIGURATION/Pump Freq. jest w pozycji ON, sterowanie jest odpowiednie dla zastosowania pompy SPECK sterowanej 
regulatorem częstotliwości. Ta pompa potrzebuje dodatkowej funkcji przełączania do zatrzymania, można to zrobić z FC4. FC4 przełącza 
również wspólne połączenie FCC. W pozycji OFF, sterownik AS Control 2 jest odpowiedni dla regulatora częstotliwości Schneider ATV 212. 

 

 

 
12 

Uwaga: Należy podłączyć wyłącznik różnicowo-prądowy 30mA (zamontowany niezależnie od instalacji basenu). 
Podtrzymanie bezpieczników maks. 16A. Zaleca się także przełącznik pracy w zasilaczu. Zawsze postępuj zgodnie 
z instrukcją. Aby podłączyć wszystkie elementy/urządzenia do listwy zaciskowej, patrz plan połączeń (rozdział 6). 
Uwaga: NIE ZAPOMNIJ ustawić ochrony silnika. 

Uwaga: Zacisk silnika dostaje polecenie o tym, czy pozwolić czy nie, aby przefiltrowana woda przepływała przez 
panele słoneczne. 
 

Uwaga: Do wejścia zacisków SAFETY SWITCHES (zaciski 29 do 34) mogą być podłączone tylko bezpotencjałowe 
wtyczki przełączników! Nie podłączać żadnych kabli/przewodów pod napięciem. 



 

 

 

 

 
Rys. 12. Funkcja/zasad regulacji częstotliwości dla Schneider ATV212 i pomp SPECK VSP. 

 
Możliwe jest automatyczne zwiększenie prędkości pompy filtracyjnej do maksymalnej prędkości, gdy pokrywa jest otwarta. Można to 
zrobić poprzez dołączenie styku zwiernego skrzynki rozdzielczej z pokrywy na CHK zacisk 63 i GND zacisk 39. Jeśli czujnik solarny lub czujnik 
temperatury wody nie jest podłączony, nie będzie pokazywana na wyświetlaczu odpowiednia temperatura. 
 
Sterowanie basenu jest zabezpieczona na wszystkich wyjściach bezpiecznikami. Bezpieczniki te znajdują się pod przednią pokrywą 
operacyjną. Jeśli jest to konieczne, aby wymienić bezpiecznik, prawidłowa wartość musi być przywrócona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Wartości te są następujące: 
F2 = 0.16 Amp wolny (podstawowy)   F6 = 2 Amp wolny (dozowanie) 
F3 = 10 Amp wolny (R) pompa  F7 = 4 Amp wolny (płukanie zwrotnego i kolektory słon.) 
F4 = 10 Amp wolny (S) pompa   F8 = 4 Amp wolny (ogrzewanie i poziom wody) 
F5 = 10 Amp wolny (T) pompa   F9 = 4 Amp wolny (płukanie i programowalne wyjście) 
 

4.2 Podłączenie ASC 2 do regulatora częstotliwości Schneider ATV 212  
 

 

 
Rys. 13. Podłączenie regulatora Schneider ATV212 od 0.55 kW do 5.5 kW. 
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Uwaga: W menu System→ConfiguraWon→Code: Pump. Switch freq. na pozycji OFF. 



 

 
 
 

 
4.3 Podłączenie ACS 2 do pompy Speck Eco Touch Pro i Badu 90 Eco  
 

 

 
Rys. 14. Podłączenie pomp Speck Eco Touch Pro i Badu 90 Eco VS. 

 
4.4 Podłączenie ACS 2 do pompy do pompy Speck Badu 90/40 MV-E  
 

 

 
Rys. 15. Podłączenie pompy Speck Badu 90/40 MV-E + Skrzynka kod 034107. 
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Uwaga: W menu System→ConfiguraWon→Code: Pump. Switch freq. na pozycji ON. 

Uwaga: W menu System→ConfiguraWon→Code: Pump. Switch freq. na pozycji ON. 
Aby możliwe było podłączenie ACS 2 do pompy Speck Badu 90/40 MV-E dodatkowa skrzynka Specka jest 
potrzebna (kod 034107). 



 

 
 
 
 

 

4.5 Podłączenie czujników poziomu  
Na płytce drukowanej znajduje się standardowy zestaw zworek (domyślnie), ASC 2 jest ustawiony na przełącznik pływakowy. Zworki można 
znaleźć na płycie głównej, po zdjęciu przodu. Znajdują się na dole po prawej stronie, tuż nad listwą zaciskową. Są one ponumerowane od 
lewej do prawej: Jumper1 Jumper2 Jumper3. W zależności od odpowiednich czujników, ustawienie zworek powinno być oddzielone, 
następująco: 
 
 

 
Rys. 16.Ustawienie zworek w odniesieniu do regulacji poziom/uzupełnienia. 

 
Czujnik pływakowy   zacisk 37 GND, zacisk 61 sns →   Zworki 2+3 
Czujnik pojemnościowy  zacisk 36 +12V (brązowy przewód)→  Zworka 2 
     zacisk 37 GND (zielony przewód + uziemienie) 
     zacisk 61 sns (żółty przewód) 
     zacisk 62 set (biały przewód) 
Czujnik NTC   zacisk 37 GND, zacisk 61 sns→   Zworki 1+3  
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Opis wszystkich zacisków sterownika ASC 2 
 
Zaciski 1,2,3,4,5: Połączenia dla sieci elektrycznej. 1 uziemienie, 2 zero, 3 pierwsza faza (R), 4 druga faza (S), 5 trzecia faza (T). Jeśli nie jest 
używana czynna moc, zasilanie jest podłączone do zacisków 1, 2 i 3 (uziemienie, zero i faza). 
Zaciski 6,7,8,9,10: Połączenia dla pompy filtrującej. Zacisk 6 uziemienie, zacisk 7 zero, zaciski 8, 9, 10 to 3 fazy. Przy użyciu pompy jednofazowej, zaciski 6, 7 
i 8 są używane. Są to uziemienie, zero i pierwsza faza. Dla pompy trójazowej zero nie jest stosowane! 
Zaciski 14,15,16.17: Połączenia dla zacisków płukania zwrotnego. Zacisk 14 uziemienie, 15 faza, która jest używana do działań płukania zwrotnego, zacisk 
16 to faza stała (w przypadku możliwego zasilania systemu płukania), terminal 17 zero. Jeśli używasz zaworu słupowego płukania, należy stosować zaciski 
14, 15 i 17. 
Zaciski 18,19,20: Połączenia dla zasilanie, na przykład dla bezpotencjałowych styków dla zasilania. Jest stałe napięcie na zaciskach: 18 uziemienie, 19 faza, 
20 zero. 
Zaciski 21,22 23: Połączenie zacisków kolektorów słonecznych lub pompy solarnej. Zacisk 21 uziemienie, 22 faza, 23 zero. 
Zaciski 24,25,48: Połączenia dla ogrzewania (Uwaga: Zacisk 48 jest na wyższym pasku zacisków). Zacisk 24 uziemienie, 25 zero, 48 to faza dla zacisków 
ogrzewania lub przekaźnika, który włącza ogrzewanie. 
Zaciski 29,30: Połączenie, które może być używane do zatrzymywania pompy filtra. Jeśli połączenie zostanie przerwane, pompa zatrzymuje się. Zaciski te są 
bezpotencjałowe i wykorzystywane w systemie płukania zwrotnego lub kontroli zbiornika buforowego. 
Zaciski 31,32: tak samo jak zaciski 29 i 30, do podłączenia zacisków płukania zwrotnego i sterowania zbiornikiem buforowym. 
Zaciski 33,34: Bezpotencjałowy zacisk wykorzystywany do wymuszenia załączenia pompy filtrującej. To połączenie jest konieczne, jeśli sterowanie 
zbiornikiem buforowym jest podłączone. Normalnie, połączenie to nie jest obecne. 
Zacisk 35: Dodatkowe uziemienie (dla ochrony czujnika wody i solarnego). 
Zacisk 42, 43: Bezpotencjałowy styk stosowany do przełączania urządzeń zewnętrznych, które działają w tym samym czasie, co pompa filtra. Styk zostaje 
przełączony, gdy pompa filtra jest wyłączona. 
Zacisk 44,45: Bezpotencjałowy styk używany do przełączania lub sygnalizacji ogrzewania. Jeżeli ogrzewanie jest włączone, styk jest zamknięty (styk ten jest 
często używany do bezpośredniego sterowania CV). 
Zaciski 46,47: Bezpotencjałowy styk, który może być stosowany do podkreślenia znaczenia sytuacji alarmowej. Styk jest zamknięty w przypadku alarmu, 
powiadomienie telefoniczne, lampka sygnalizacyjna lub syrena mogą być kontrolowane. 
Zacisk 48: Patrz zaciski 24, 25 (ogrzewanie): Podłączenie dla wyjścia 230V dla ogrzewania. 
Zaciski 50,26: OUT 1. Zawór płukania jest podłączony tutaj, jeśli używasz funkcji płukania zwrotnego. Zacisk 50 faza, zacisk 26 zero. 
Zaciski 51,27: OUT 2. Dla wyjścia programowalnego i kontroli 230 V, gdy wyjście jest aktywne. Zacisk 51 faza, zacisk 27 zero. 
Zaciski 52,53,54: 24V wyjście prądu zmiennego 24V dla sterowania dźwignika silnika systemu solarnego. Zacisk 52 jest do sterowania zamknięciem, zacisk 
53 to GND (0), a zacisk 54 jest do sterowania otwarciem. 
Zaciski 55,56,57: podłączenie zewnętrznego wyświetlacza. Tylko informacja cyfrowa jest wysyłana za pośrednictwem tych zacisków. Zacisk 55 TXD, 56 RXD 
i 57 GND (0). 
Zaciski 58,59: Podłączenie czujnika wody. (zacisk 57 wraz z zaciskiem 58 może być również używany). 
Zaciski 59,60: Podłączenie czujnika solarnego (jeśli jest używany system solarny). Zacisk 59 może być stosowany do wspólnego uziemienia czujnika wody i 
solarnego. 
Zaciski 63,39: Wejście dla sygnalizacji statusu przykrycia basenowego (na przykład). Jeśli styk jest zamknięty, regulator częstotliwości przełącza się do 
maksymalnej prędkości. 
 

6. Ustawienia fabryczne 
 

AS Control 2 dostarczany jest standardowo z ustawieniami domyślnymi. W zależności od używanego sprzętu w instalacji basenu oraz 
wymagań instalatora i/lub użytkownika basenu, odpowiednie wartości muszą być zastosowane. Zawsze należy pamiętać o konsekwencjach 
zmian i dokładnie przeczytać tą instrukcję, aby wiedzieć, co może nastąpić. 
 

Filter (filtracja) OFF 
Heating (ogrzewanie) OFF 
Solar (kolektory słoneczne) OFF 
Level (regulator poziomu wody)  OFF 

 

Sensor for level regulation (czujnik regulacji pozi omu) FLOAT SENSOR (czujnik pływakowy) 
 

Filter Time (czas filtracji 1) 8:00 – 20:00 – AL 
Filter Times 2-9 (czasy filtracji 2-9) OFF 
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Backflush (płukanie zwrotne) ON 
Winter (zimowanie) OFF 
Solar continue OFF 
Solar cooling (c hłodzenie kolektorami słonecznymi) OFF 
Pump frequency (pompa z regulatorem cz ęstotliwo ści) ON 

 
Water temperature (temperatura wody) 20°C 
Solar temperature (temperatura słoneczna) 28°C 
Water sensor offset (przesuni ęcie czujnika wody) 0°C 
Solar sensor offset (przesuni ęcie czujnika solarnego)  0°C 
Hysteresis (histereza) 3 min. 
Delta Solar 3°C 
Frost Alarm (alarm przed zamarzni ęciem) 2°C 

 
Day Intervals (dni interwału) 7 
Backflush start hour/min (start płukania zwrotnego godz./min.) 11:00 
Backflush minutes (płukanie zwrotne ilo ść minut) 3 min. 
Rinse minutes (płukanie ilo ść minut)  OFF 
Pause minutes (pauza ilo ść minut) OFF 
BwCw in days (BwCw w dniach) 0 

 
Language (j ęzyk) DEUTSCH (niemiecki) 

 
Motor Protection (zabezpieczenie silnika) 3 A 
Replenishment minutes (uzupełnienie ilo ść minut) 60 min. 
Start time of programmable outlet (czas startu wyj ścia prog.) 00:00 
Stop time of programmable outlet (czas stopu wyj ścia prog.)  00:00 

 
Filter Times 1 -4 high pump speed (czasy filtracji 1 -4 wysoka 
prędko ść pompy) - 

Filter Times 5 -9 low  pump speed (czasy fil tracji 1 -4 niska  
prędko ść pompy) - 

 
Recall Factory (przywró ć domy ślne) A 

 
7. Rozwiązywanie problemów 
 

Problem Rozwiązanie 

Menu płukania zwrotnego nie jest widoczne 
Menu płukania zwrotnego musi być najpierw ustawione w ustawieniach 
systemu. 
(SYSTEM/CONFIGURATION/CODE/BACKFLUSH) 

Temperatura wody nie jest wskazana na wyświetlaczu 
Czujnik wody nie jest prawidłowo podłączony lub jest uszkodzony. 
Sprawdź podłączenie lub wymień czujnik. 

Pompa filtra nie uruchamia się (nie działa w ogóle). 
Sprawdź, czy mostek drutowy na zaciskach 29, 30 i 31, 32 jest połączony i 
czy są przykręcone w bezpieczny sposób. 

Pompa filtra nie zatrzymuje się w zaprogramowanym 
czasie. 

Upewnij się, że pompa jest podłączona do zacisków 33, 34 i sprawdź 
połączenia na tych zaciskach. 

Zawór słupowy płukania pozostaje otwarty. Sprawdź połączenie zacisku 15. Jest możliwe, że zostało zamienione z 16. 
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8. Struktura menu (wersja angielska) 
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9. Struktura menu (tłumaczenie) 
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Menu Główne 

Filtracja                Czas przełączania 1  Start             AL-PON-WT-ŚR-CZW-PT-SOB-NDZ         00:00→23:59 

Stop  00:00→23:59 

Zabez. przed przeciąż. Dostosuj  Prąd 

Automat. Filtr włączony? 

Czas przełączania 2    Start                AL-PON-WT-ŚR-CZW-PT-SOB-NDZ           00:00→23:59 

Czas przełączania 3-9       Stop                    00:00→23:59 

System                 Program. wyjście                       Start  00:00→23:59 

Stop                 00:00→23:59 

Uzupełnianie                OFF-10-400 min. 

   Zimowanie     ON/OFF 

Przywróć domyślne                Naciśnij OK, aby przywrócić 
   ustawienia domyślne 

Ustaw domyślne                     Naciśnij OK, aby zachować 
   obecne ustawienia  

Język             NL/IT/ES/EN/FR/DU 
 

Konfiguracja              Kod                           Przywróć ust.fab. 
 

Czas         dni/godz./min. 
 

Płukanie zwrotne        Dni interwału   1-30 

 

Test (ręcznie)+reset Priorytet płukania zw. zaczyna się 

   Przycisk OK = zatrzymuje proces 

BwCw w dniach            0-30 
 

Pauza          OFF/0,5-10 min. 

Płukanie           OFF/0,5-10 min. 

Płukanie zwrotne                   OFF/0,5-30 min. 

Czas startu                                godz./min. 

Kolek. solarne             Temp. optymalna                 25-40°C 

Ogrzewanie                Temp. minimalna                 2-40°C 

Delta Solar  

Solar3 

Częstot. pompy  

Sprawdzenie sprzętu  

Numer seryjny  

Alarm zamarznię. 

Histereza 

Płukanie zwrotne 

Chłodzenie kolek. 

Solar continue 

Czujnik solarny 

Czujnik wody 

Aby dostać się do menu/opuścić obecne menu 

Poruszanie się  menu 

Zmienić wartości/Potwierdzić 

Aby (zdez-)aktywować urządzenie podłączone do programowalnego wyjścia 


