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1. Zawartość opakowania 
 

 1 wielofunkcyjna szafka sterownicza MeteoR2 
 1 czujnik temperatury z kołnierzem mocującym Ø50 ½” 
 1 4-kanałowy pilot o częstotliwości radiowej „Brio®” 
 1 woreczek zawierający: 

- 6 wkrętów i 6 kołków ściennych (obudowa zasilacza + uchwyt ścienny pilota) 
       - uchwyt ścienny modułu pilota 

 Instrukcja techniczna (niniejszy dokument) 
 

2. Specyfikacja techniczna 
 

Napięcie zasilania JEDNA FAZA 230V~ AC 50/60Hz 

Zużycie energii 20 W (elektronika sterująca + styczniki) 

Wymiary: Szafka: 350 x 290 x 150mm / Szafka: 395 x 300 x 162mm 

Masa 

Numer referencyjny 
Sama szafka 
sterownicza 

Szafka z 
wyposażeniem 

PF10Y500 4,5 kg 5,4 kg 

PF10Y501 6,3 kg 7,2 kg 

Montaż Elementy mocujące do ściany (4 wkręty/kołki ścienne w zestawie) 

Klasa ochronności IP-44 

Zasilanie reflektora 
PF10Y500 12 V 100 VA 

PF10Y501 12 V 300 VA 

Pilot o częstotliwości 

radiowej 4 kanały 433,92 MHz 

Maksymalne 
natężenie: 

Pompa filtra: 0,3 A<In<12,0 A 

Pompa wspomagająca (Urządzenie 
pomocnicze 1) 

0,3 A<In<12,0 A 

Pompa filtrująca + wspomagająca 1,3 A<In<16,0 A 

Gniazdo (Urządzenie pomocnicze 2) 5,0 A maks. 

Elektrozawór do napełniania 1,0 A maks. 

Uzdatnianie / Urządzenie pomocnicze 
(Urządzenie pomocnicze 1) 

5,0 A maks. 

Ogrzewanie Styk bezpotencjałowy (25 
A maks.) 

Razem 16,0 A maks. 
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3. Opis 
3.1. Prezentacja MeteoR2 
 

Nowa generacja szafki sterowniczej MeteoR2 zachowuje łatwość użytkowania i montażu 
pierwszego modelu MeteoR, przynosząc jednocześnie nowe funkcje, ułatwiające 
użytkownikowi sterowanie basenem. Zachęcamy do zapoznania ze sposobem zdalnego 
sterowania basenem, naszą aplikacją na smartfony z technologią Bluetooth, ale także 
opcjami, które można wykorzystać do dalszej centralizacji elementów sterujących przy użyciu 
pojedynczego urządzenia. 
 
Inteligentna, wielofunkcyjna szafka sterownicza do basenów. 
 

 Filtracja 
- PROG (zegar), AUTO (działa zależnie od temperatury wody) 
- Monitorowanie zużycia energii elektrycznej przez pompę. 

 Oświetlenie 
- Elektroniczny zegar do programowania 
- Jednobarwny 
- Kolor: 
 Przełącznik (mikro-przerwy w zasilaniu) 
 Brio RC® 
 Brio RC+® 
 Urządzenie pomocnicze 1 z elektronicznym zegarem do programowania, wybór: 

(Tylko 1 możliwa funkcja) 
- Urządzenie pomocnicze powiązane z filtracją lub nie 
- Pompa wspomagająca 
- Ogrzewanie 
- Uzdatnianie (kontrola elektrolizy) 
 Gniazdo zasilania z boku urządzenia (Urządzenie pomocnicze 2) 
- Powiązane z filtracją lub nie 
 Regulacja poziomu (opcja) 
- Zestaw KIT-NIV: Pływak (oczyszczacz basenu) + elektrozawór 230 V (PF10K006 V02) 
- Zestaw KIT-NIV BT: Kanał 4–pływakowy + elektrozawór 230 V (PF10K009) 

3.2.Zarządzanie filtracją  
 

W przypadku modułu MeteoR2 można codziennie obliczyć idealny czas filtracji (w trybie 
AUTO), wybierając po prostu godzinę uruchomienia. Jeżeli wolą Państwo sterować czasem 
działania pompy, można także (w trybie PROG) zaprogramować 3 stałe okresy filtrowania (= 
zegar). 

3.2.1.Monitorowanie zużycia przez pompę 
 
MeteoR2 posiada wbudowany system pomiaru zużycia energii elektrycznej dla pompy (lub 
pomp, jeżeli posiada także pompę wspomagającą). Jest kilka dostępnych opcji 
monitorowania: 
 
 

 Brak monitorowania energii elektrycznej 

 Monitorowanie wyłącznie niskiej intensywności (I < 0,75 In przez 2 minuty) (zalewanie, 
działanie bez wody itp.) 

 Monitorowanie wyłącznie nadmiernej intensywności (I > 1,25 In przez 2 minuty) 
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(zablokowanie wału itp.) 

 Pełne monitorowanie (intensywność niska i wysoka) 
 

Pompa jest kalibrowana automatycznie i zarządzana przez MeteoR2. Dzięki temu można 
wykorzystać jeden model szafki sterowniczej do ochrony różnych mocy pomp bez 
konieczności zmiany kalibrów wyłączników automatycznych. Zużycie energii elektrycznej 
przez pompę musi należeć do zakresu 0,3 do 12A.  

3.2.2. Regulacja ciepła filtracji  
 

W związku z wahaniami temperatury wody w ciągu sezonu konieczna jest regulacja czasów 
filtracji. Tę codzienną regulację działania pompy zależnie od temperatury prowadzi MeteoR2 

automatycznie w trybie filtracji AUTO. 
 
Metoda obliczania filtracji regulowanej ciepłem: 
 

 Jeżeli temperatura basenu przekracza 25°C: dobowy czas trwania = P1 + d 

 Jeżeli temperatura basenu jest niższa od 25°C: dobowy czas trwania = P1-d/2 
 
gdzie d = |T°C w basenie - 25°C|, a P1 = dobowy czas filtracji dla programu P1 
 
Ten sposób obliczeń umożliwia dostosowanie dobowych czasów filtracji w trybie AUTO. 
Jeżeli sądzą Państwo, że dobowy czas filtracji jest zbyt krótki, można go wydłużyć, 
zwiększając czas w programie P1. Jeżeli sądzą Państwo, że dobowy czas filtracji jest zbyt 
długi, można go skrócić, zmniejszając czas w programie P1. 
 
Przykład czasu filtracji obliczonego w trybie AUTO: 
 

Temperatura 

wody w basenie 
10°C 15°C 20 25 30 35 

Czas filtracji w 

trybie AUTO / 

P1 = 10h 

8h do 18:00 

02:30 5h 07:30 10h 15h 20h 

Czas filtracji w 

trybie AUTO / 

P1 = 14h 

8h do 22:00 

06:30 9h 11:30 14h 19h 24h 

Czas filtracji w 

trybie AUTO / 

P1 = 5h 

8h do 13:00 

2h 

2h (min. 

czas 

trwania) 

02:30 5h 10h 15h 

 
 
 
Czas uruchomienia (włączenie zasilania pompy) można skonfigurować, jest to pierwszy czas 
w programie P1. Czas zakończenia będzie zależeć od obliczonego czasu i ewentualnych 
zatrzymań pompy (brak wystarczającej ilości wody itp.). 
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3.2.3. Monitorowanie zamarzania 
 

Moduł MeteoR2 posiada wbudowany system zapobiegania zamarzaniu (można go 

dezaktywować). Jest aktywny w trybie AUTO lub PROG, a jego wartość progową można 
ustawić od +1 do +2°C. 
 

 Poniżej tej wartości progowej (jeżeli T° < T° zamarzania), filtracja będzie uruchamiać 
się regularnie (10 minut co godzinę), aby zapobiegać zamarzaniu wody przez 
zapewnienie jej przepływu. 

 Ten tryb ochrony przed zamarzaniem wyłącza się bezzwłocznie, gdy temperatura w 
basenie przekroczy zadaną wartość progową (gdy T° > T° zamarzania + 1). 

 Jeżeli temperatura w basenie spadnie poniżej 0°C, pompa będzie działać w trybie 
ciągłym. 

 
Monitorowanie ochrony przed zamarzaniem nie jest aktywne w trybie WYŁ. (pompa 
zatrzymana). 
 

3.3. Wyjścia pomocnicze 
 

MeteoR2 posiada dwa dostępne wyjścia pomocnicze. Pierwsze to wyjście do stycznika, 
używane do sterowania: 
 

 Uzdatnianiem wody (w tym przypadku wyjście jest połączone z pompą filtrującą) 

 Lub pompą wspomagającą (w tym przypadku wyjście jest połączone z pompą filtrującą 
i monitoruje się natężenie pompy) 

 Lub ogrzewaniem (w tym przypadku wyjście jest połączone z pompą filtrującą i zależy 
od nastawy temperatury w MeteoR2) 

 Dowolnym wyjściem pomocniczym, zarówno połączonym z pompą filtrującą, jak i nie. 
 
We wszystkich konfiguracjach do programowania czasów działania takiego wyjścia 
pomocniczego służy zegar elektroniczny wbudowany w moduł MeteoR2. 
 
W przypadku konfiguracji wyjścia pomocniczego na „Uzdatnianie“, można posiadać także 
tryb „Auto“: I wówczas moduł MeteoR2 automatycznie oblicza dobowy czas działania. 

 
Drugie wyjście pomocnicze znajduje się w gnieździe elektrycznym z boku modułu MeteoR2. 

Może, lecz nie musi, być połączone z pompą filtrującą. 
 
 
 
 

3.4. Zarządzanie zamknięciem pokrywy 
 

Moduł MeteoR2 można wykorzystać do podłączania styku bezpotencjałowego z szafki 

sterowniczej automatycznej pokrywy. Otrzyma wówczas informację o zamknięciu pokrywy 
basenu. Tak naprawdę dobowy czas filtracji (i ewentualnie czas uzdatniania) można 
ograniczyć dzięki zapewnieniu ochrony basenu przed promieniowaniem UV, wiatrem itp. 
Jeżeli pokrywa jest zamknięta, moduł MeteoR2 zareaguje następująco: 

 



str. 7 

 

 Jeżeli wyjście pomocnicze 1 skonfigurowano na „uzdatnianie wody“, a tryb 
TREATMENT (uzdatnianie) ustawiono na PROG lub AUTO, zaprogramowany czas 
aktywacji tego wyjścia dzieli się przez 4. 

 W przypadku korzystania z filtracji w trybie AUTO, czas filtracji dzieli się przez 2. 
 

3.5. Zarządzanie oświetleniem  
 

Modułu MeteoR2 można używać do sterowania większością oświetlenia. Istnieje kilka 

dostępnych trybów obsługi zależnie od tego, czy basen jest wyposażony w reflektory 
jednobarwne (proste WŁ/WYŁ), czy też reflektory wielokolorowe (mikro-przerwy w zasilaniu 
lub kompatybilne z BRiO RC® / BRiO RC+®). 
 
Protokół BRiO RC+® umożliwia bardziej intuicyjne sterowanie reflektorami LED 
zamontowanymi w basenie (bezpośredni wybór koloru / sekwencji, sterowanie za pomocą 
smartfona itp.) i wymaga, by zainstalowane reflektory były kompatybilne z BRiO RC+®. 
Proszę zapoznać się z dokumentacją posiadanych reflektorów.  
 
Niezależnie od rodzaju oświetlenia MeteoR2 posiada także wbudowany zegar elektroniczny 

do sterowania oświetleniem basenu. 
 
Na potrzeby zdalnego sterowania reflektorami dostarczamy czterokanałowego pilota o 
częstotliwości radiowej i jego uchwyt ścienny. Może służyć do sterowania kolorami / 
sekwencjami reflektorów lub zasilaniem reflektorów białych. 
 
Istnieje także tryb automatyczny (AUTO) do włączania oświetlenia o zmroku na okres 4 
godzin. (Zmierzch szacuje się teoretycznie w oparciu o datę, a tym samym może być 
zmienny w kolejnych dniach.  
 

3.5.1. Reflektory kompatybilne 

3.5.1.1. Tryb przełącznika 
 

Większość kolorowych reflektorów do basenów jest kompatybilna z trybem sterowania 
„Przełącznik“. Polega on na utworzeniu krótkiej przerwy zasilania w celu zmiany kolorów / 
programów. 

 

3.5.1.2. Tryb pilota 
 

Wszystkie reflektory CCEI są kompatybilne z trybem sterowania pilotem. 

3.5.1.3. Tryb pilota+ 
 

Wszystkie reflektory CCEI wyprodukowane po lutym 2016 r. są kompatybilne z trybem 
sterowania pilotem +. Poniżej znajduje się ich wykaz: 
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Reflektor Numer referencyjny 

BRIO Eolia WEX30 PF10R200 / V05 (i wyższa) 

BRIO Eolia WEX60 PF10R104 / V05 (i wyższa) 

BRIO Eolia WEX100 PF10R005 / V06 (i wyższa) 

BRIO Gaïa GAX30 PK10R102 / V03 (i wyższa) 

Mini BRIO X15 PK10R303 / V02 (i wyższa) 

BRIO ZX30 PK10R007 / V03 (i wyższa) 

BRIO ZX60 PK10R008 / V02 (i wyższa) 

BRIO ZX100 PK10R009 / V02 (i wyższa) 

BRIO Stella WPX30 PF10R410 / V04 (i wyższa) 

 

3.6. Opcja „regulacja poziomu” 
 
Moduł MeteoR2 obejmuje regulację poziomu. W celu zakończenia montażu dostępne są 
opcjonalnie trzy zestawy: 
 

 Wyłącznie pływak (bez dolewania, tylko niskie bezpieczeństwo wody) (nr ref. 
SF140008). 

 ZESTAW NIV KIT (nr ref. PF10K006/V02) do basenów wyposażonych w 
oczyszczacze, zawiera: 

- Pływak z systemem pozycjonowania i mocowania, 
- Elektrozawór i zestaw do podłączania bezpieczników. 

 ZESTAW NIV BT KIT (nr ref PF10K009) do basenów przelewowych, zawiera 
- Kanał z 4 pływakami, system pozycjonowania i mocowania, 
- Elektrozawór i zestaw do podłączania bezpieczników. 

 

 

 

Poziom regulacji można konfigurować za pomocą poniższych opcji: 

 Niskie bezpieczeństwo wody = wyłącznie pompy + dolanie (nr ref. PF10K006/V02 lub 
SF140008) 

 Zalanie = wyłącznie dolanie (PF10K006/V02) 

 Przelew (regulacja dla basenu buforowego) (PF10K009) 

 

 

 

 



str. 9 

 

3.7. Opcja „Zen’iT” (zdalne sterowanie) 
 

Szafka sterownicza Zen'iT stanowi w przypadku 
modułu MeteoR2 opcję niezbędną. Odsunięcie przy 
użyciu przewodu (maksymalnie 1000 m), służy do 
sterowania wszystkimi funkcjami urządzenia. 
Wszystkie menu są takie same, jak menu szafki 
sterowniczej. Jej „lustrzana“ konstrukcja i zaokrąglone 
narożniki pozwalają ją zamontować w 
pomieszczeniach mieszkalnych (w holu, w 
pomieszczeniu basenu, na patio). Należy ją montować 
w miejscu zapewniającym ochronę przed deszczem i 
rozpryskami. Dla modułu MeteoR2 można 
zamontować najwyżej 3 szafki sterownicze Zen’iT).  
 
 

3.7.1. Aplikacja dla iOs/ Android 
 

Szafka sterownicza Zen'iT posiada także bramkę bluetooth (Bluetooth Low Energy). Za 
pomocą tej funkcji można sterować wszystkimi funkcjami modułu MeteoR2 przy użyciu 
smartfona. 
 

3.8. Opcja „dodatkowych wejść” 
 

Można użyć puszki rozbudowującej (nr ref. PF10Y511), aby dodać 

 wejście zdalne do wymuszonego uruchomienia (zwykle otwarty styk bezpotencjałowy) 

 wejście zatrzymania pompy (zwykle zamknięty styk bezpotencjałowy) 

3.9. Ochrona elektryczna – Zasilanie 
  

Szafka sterownicza zawiera urządzenie ochronne dla pompy filtrującej, które 
monitoruje zużycie energii elektrycznej, ale nie zawiera ochrony zwarciowej ani 
zabezpieczeń ziemnozwarciowych. Należy zapewnić montaż poprawnych systemów 
zabezpieczeń przed szafką sterowniczą! 
Przewód zasilający moduł MeteoR2 wymaga zabezpieczenia za pomocą: 
 

 Zabezpieczenia zwarciowego o odpowiednich parametrach (maksymalnie 16 A) (suma 
dla sprzętu podłączonego do modułu MeteoR2). 

 Zabezpieczenia ziemnozwarciowego 30 mA o mocy odcięcia wyższej od parametrów 
zabezpieczenia zwarciowego. 

 
Szafka sterownicza nr ref. PF10Y002 gwarantuje ochronę elektryczną modułu MeteoR2 i 
sprzętu do niego podłączonego.  
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4. Montaż 

4.1. Montaż szafki sterowniczej 
 
Szafkę sterowniczą mocuje się do ściany przy użyciu 4 wkrętów i kołków ściennych 
znajdujących się w zestawie. 

4.2. Montaż uchwytu na pilota 
 

Uchwyt na pilota mocuje się do ściany przy użyciu 2 wkrętów i kołków ściennych 
znajdujących się w zestawie. 

4.3. Czujnik temperatury 
 

Czujnik temperatury montuje się wewnątrz części, którą przykręca się bezpośrednio na 
kołnierz mocujący ½”. W skład elementów wyposażenia dodatkowego wchodzi kołnierz Ø50 
mm. 
 
1. Kołnierz mocujący należy należy zamontować na rurze wylotowej po uprzednim 

nawierceniu go do Ø20 ± 5 mm. 

2. Wkręcić czujnik w kołnierz mocujący. (Aby zapewnić jego szczelność, należy użyć 

taśmy teflonowej). 

3. Podłączyć czujnik do szafki sterowniczej (patrz kolejna strona) 

 

 

4.4. Podłączanie do źródła energii elektrycznej 
 

 

Montaż tego urządzenia wiąże się z ryzykiem porażenia prądem. Zalecamy zlecenie tej 
czynności wykwalifikowanemu instalatorowi. Nieprawidłowy montaż stwarza ryzyko 
dla Państwa i może powodować nieodwracalne uszkodzenie produktu i sprzętu do 
niego podłączonego. 
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Ze względów bezpieczeństwa i w celu zapewnienia zgodności z normą NF C15-100 
szafkę sterowniczą MeteoR2 należy zamontować 

 w odległości 3,50 m od krawędzi basenu. Odległość uwzględnia odległość wokół 
przeszkód. W przypadku montażu modułu MeteoR2 za ścianą, będzie to 
odległość wymagana do ukończenia pętli i podłączenia do szafki. 

 lub w zagłębieniu terenu bezpośrednio obok basenu. W takim przypadku do 
takiej przestrzeni konieczny jest dostęp za pomocą klapy, której otwarcie 
wymaga narzędzia.  

Szafka sterownicza MeteoR: 
 

 nie może być montowana bezpośrednio na zewnątrz, wymaga ochrony przed 
deszczem, mgłą wodną używaną do czyszczenia lub podlewania, oraz promieniami 
UV (światłem słonecznym), 

 jest odporna na niewielką mgłę wodną, ale nie może być montowana w miejscu 
narażonym na zalanie. 

 musi być montowana na poziomym i stabilnym wsporniku i przymocowana do ściany 
przy użyciu dołączonych kotwi i wkrętów. 

 
Aby zapewnić jej wodoszczelność, należy sprawdzić poprawność umieszczenia uszczelki 
podczas zamykania pokrywy, a także dokręcić 2 wkręty na przodzie po każdym dostępie do 
szafki.  
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Legenda do schematu jednofazowego obwodu elektrycznego 

Plug Auxiliary 2 – Wtyczna urządzenie pomocnicze 2 
Output bus – Magistrala wyjściowa 
12V lights – Oświetlenie 12V 
Temperature probe – Sonda temperatury 
Cover – Pokrywa 
Level – Poziom 
Option – Opcja 
T3.15A fuse – bezpiecznik T3,15A 
Electronic board – Płytka elektroniczna 
T1A fuse Filling – Bezpiecznik T1A napełnianie 
Output valve – Zawór wyjściowy 
Ground – Uziemienie 
Neutre – Neutralny 
Phase - Faza 
230V AC power supply – Zasilanie 
Filtration pump – Pompa filtracyjna 
Booster – Wspomaganie 
Auxiliary or Treatment – Pomocnicze lub Uzdatnianie 
Only one possible connection configuration – Tylko jedna możliwa konfiguracja połączenia 
Booster/Aux/Heating/Treatment in menu – Wspomaganie/Pom./Ogrzewanie/Uzdatnianie w 
menu 
Dry contact HEATING – Styk bezpotencjałowy OGRZEWANIE 
 

4.4.1. Zasilanie elektryczne 
 

Podłącza się je do dwóch zacisków przyłączeniowych i szyny uziemiającej. Moduł MeteoR2 

wymaga zasilania jednofazowego, 230V, 50Hz z zabezpieczeniem ziemnozwarciowym 30 
mA, które zapewni odpowiednie natężenie. Na przewodzie zasilającym szafki sterowniczej 
konieczne jest także zabezpieczenie przeciwporażeniowe (maks. 16 A). Należy zapewnić 
odpowiedni przekrój przewodu zasilającego, dostosowany do całkowitej długości oraz 
urządzeń podłączonych do modułu MeteoR2. 
 
 
Szafka sterownicza zawiera urządzenie ochronne dla pompy filtrującej, które 
monitoruje zużycie energii elektrycznej, ale nie zawiera ochrony zwarciowej ani 
zabezpieczeń różnicowych. Należy zapewnić montaż poprawnych systemów 
zabezpieczeń przed szafką! 
 

Szafka sterownicza nr ref. PF10Y002 gwarantuje ochronę elektryczną modułu MeteoR2 i 
sprzętu do niego podłączonego. 
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Do podłączenia należy wykorzystać szynę uziemiającą na dole szafki sterowniczej. 

4.4.2. Czujnik temperatury 
 

Czujnik temperatury jest podłączony do stałej listwy zaciskowej, znajdującej się bezpośrednio 
na module. Jego przewód należy przełożyć przez niewielki dławik kablowy wchodzący w 
skład dostawy. 
 

 
Temperature sensor – Czujnik temperatury 
 
 
Należy zastosować wkrętak płaski w rozmiarze dostosowanym do listwy zaciskowej! 
(maks. 2,5 mm). 

 

4.4.3. Pompa filtra 
 

Pompa filtrująca jest podłączona pod pierwszym stycznikiem (z lewej strony).  

 
 
Filtration pump – Pompa filtracyjna 

 

 
‘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



str. 14 

 

 
Przed włączeniem zasilania sprawdzić, czy jest poprawnie dokręcona. 
Do podłączenia należy wykorzystać szynę uziemiającą na dole szafki sterowniczej. 
 

4.4.4. Urządzenia pomocnicze 1 
 

Urządzenie pomocnicze 1 (szczotka, ogrzewanie, uzdatnianie, pomocnicze 1) jest 
podłączone do drugiego stycznika (z prawej strony). 
 
 
 
Połączenie elektryczne zależy od sposobu wykorzystania Urządzenia pomocniczego 1 
(szczotka, ogrzewanie, uzdatnianie czy pomocnicze). Należy przestrzegać poniższych 
instrukcji.  
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Pomocnicze lub Uzdatnianie* 

Styk bezpotencjał. 

Ogrzewanie* 

Tylko jedna możliwa konfiguracja 

podłączenia: Wspomaganie / Pom. / 

Ogrzewanie / Uzdatnianie w menu 

V 

Do podłączenia należy wykorzystać szynę uziemiającą na dole szafki sterowniczej. 

 



str. 16 

 

4.4.5. Urządzenie pomocnicze 2 (gniazdo zasilania) 
 

Urządzenie pomocnicze 2 to gniazdo zasilania z boku modułu sterującego. Jest to 
standardowe europejskie gniazdo typu 2P+E. Maksymalna moc dostępna w tym gnieździe 
wynosi 1000 W. W szafce sterowniczej znajduje się bezpiecznik 5 A chroniący jej wyjście. 
 

 
 
Gniazdo 230 V 
URZĄDZENIE POMOCNICZE 2 
 

4.4.6. Reflektory 
 

Zależnie od numeru ref. modułu MeteoR2 istnieją 2 możliwe sposoby podłączenia: 

 

PF10Y501 12 V 100 VA 

PF10Y502 12 V 300 VA 

 
Podłączenie wykonuje się do 2-punktowej listwy zaciskowej typu „skręcanego“. 

 
 

 
 
 
 
 
 

                           Oświetlenie 12V AC 

PF10Y500 MAKS. 100 W/12 V 

PF10Y501 MAKS. 300 W/12 V 
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4.4.7. Styk pokrywy 
 
W przypadku basenów z pokrywą automatyczną po jej zamknięciu należy skrócić czas 
filtracji, a nawet czas uzdatniania wody, jeżeli podłączono uzdatnianie (Urządzenie 
pomocnicze 1). Wówczas woda posiada ochronę przed promieniami UV i większością 
zanieczyszczeń, co oznacza znacznie mniejsze zapotrzebowanie na powyższe czynności. 
Większość pokryw posiada łącznik krańcowy, do którego można podłączyć moduł MeteoR2, 
aby skorygować jego działanie. 
 
Ten styk musi być otwarty przy otwartej pokrywie, a zamknięty, gdy pokrywa znajduje się nad 
basenem. 
 
Należy wykorzystać przepust kablowy na dole szafki sterowniczej i podłączyć dwa przewody 
bezpośrednio do modułu (patrz poniższe zdjęcie). 
 
 
*Styk pokrywy musi być stykiem bezpotencjałowym, tj. wolnym od potencjału 
elektrycznego. W tym samym miejscu nie można podłączać innych przewodów (złącza 
innych urządzeń itp.) Błąd podłączenia może spowodować poważne uszkodzenie 
urządzenia i być powodem anulowania gwarancji. 

 
Należy zastosować wkrętak płaski w rozmiarze dostosowanym do listwy zaciskowej! 
(maks. 2,5 mm) 

 

4.4.8. Szafka sterownicza Zen’iT do odsunięcia 
 

Szafka sterownicza Zen'iT jest podłączona do stałej listwy zaciskowej, znajdującej się 
bezpośrednio na module. Jej przewód należy przełożyć przez dostarczony dławik kablowy 
(patrz zdjęcie poniżej). 

 

Output bus – Magistrala wyjściowa 

 

Należy zastosować wkrętak płaski w rozmiarze dostosowanym do listwy zaciskowej! (maks. 
2,5 mm) 
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4.4.9. Regulacja poziomu  
 

Pływak (lub kanał w przypadku basenów przelewowych) jest podłączony do stałej listwy 
zaciskowej, znajdującej się bezpośrednio na module. Jego przewód należy przełożyć przez 
dostarczony dławik kablowy. 
 
Elektrozawór napełniania jest podłączony do końcówek oczkowych w prawym dolnym rogu 
modułu. Zestaw zawiera dwa przewody z żeńskimi końcówkami oczkowymi, a także dławiki 
kablowe i okrągły bezpiecznik, który należy montować obok niego (patrz zdjęcie poniżej). 
OPCJA Bezpiecznik T1A napełniania  

 
Należy zastosować wkrętak płaski w rozmiarze dostosowanym do listwy zaciskowej! 
(maks. 2,5 mm) 

 
 

4.4.10. Rozbudowująca szafka sterownicza do pracy 
wymuszonej (MF)/ zatrzymania pompy (IP) 

 

Rozbudowująca szafka sterownicza MF / IP (PF10HY511) jest podłączona do stałej listwy 
zaciskowej, znajdującej się bezpośrednio na module. Jej przewód należy przełożyć przez 
dostarczony dławik kablowy. 

 

Należy zastosować wkrętak płaski w rozmiarze dostosowanym do listwy zaciskowej! 
(maks. 2,5 mm) 
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5. Eksploatacja 

5.1. Prezentacja interfejsu 
 

Interfejs posiada wielofunkcyjny wyświetlacz ciekłokrystaliczny z dwoma wierszami po 16 
znaków, 4 przyciskami i 7 kontrolkami stanu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Element Opis 

Klawisz [strzałka w górę] 

„UP / PLUS“ (w górę/plus) 

Służy do stopniowego zwiększania wartości lub przewijania 

do góry listy ustawień lub programów 

Klawisz [strzałka w dół] 

„DOWN / MINUS“ (w dół/minus) 

Służy do stopniowego obniżania wartości lub przewijania 

do dołu listy ustawień lub programów 

Klawisz [zaznaczenie] 
 

„VALIDATION / OK“ (walidacja/OK) 

Służy do walidacji wyboru programu 

Klawisz [krzyżyk] 

„RETURN / CANCEL“ (powrót/anuluj) 

Służy do powrotu, anulowania bieżących aktualizacji bez 
ich walidacji 

 

Element Opis 

  
Wyjście FILTRACJI aktywne. 

  
Wyjście OŚWIETLENIA aktywne. 

  
Wyjście DOLEWANIA aktywne. 
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Element Opis 

 Wyjście URZĄDZENIA 
POMOCNICZEGO 1 aktywne. 
(Urządzenie pomocnicze, Uzdatnianie, 
Ogrzewanie lub Pompa wspomagania 
zależnie od konfiguracji). 

Kontrolka Opis 

 
 

 
Wyjście URZĄDZENIA 
POMOCNICZEGO 2 aktywne. (Gniazdo 
zasilania z boku urządzenia) 

 
 

„POKRYWA ZAMKNIĘTA“: Ta kontrolka 
świeci, gdy aktywowano wejście 
wykrywania zamknięcia pokrywy 
(pokrywa basenu jest zamknięta). 

 W przypadku filtracji w trybie AUTO, 
czas filtracji dzieli się przez 2. (patrz 
punkt MENU FILTRACJI). Nie ma 
wpływu w trybie ON lub PROG. 

 Jeżeli urządzenie pomocnicze 
skonfigurowano jako UZDATNIANIE, 
a jego tryb działania to PROG, czas 
działania dzieli się przez 4. Nie ma 
wpływu w trybie ON 

 „USTERKA“ Ta kontrolka świeci 
światłem ciągłym w przypadku wykrycia 
usterki, a miga w charakterze zwykłego 
ostrzeżenia. Bardziej szczegółowe 
informacje na temat danej usterki 
znajdują się na wyświetlaczu. 

 

5.2. Eksploatacja 
 

System włącza się przy pomocy podświetlonego przycisku z przodu. Ekran główny wyświetla 
następujący komunikat: 

Do 

przewijania menu służy klawisz [strzałka w górę] i [strzałka w dół] 
Aby uzyskać dostęp do menu, naciśnij [zaznaczenie] 
Aby zaktualizować zmienną, naciśnij przycisk [zaznaczenie], aż zacznie migać. Kiedy 
zmienna zacznie migać, ustaw wartość za pomocą [strzałka w górę] i [strzałka w dół]. Aby 
dokonać walidacji nowej wartości zmiennej, naciśnij [zaznaczenie]. Na koniec, aby wrócić 
bez aktualizacji zmiennej, naciśnij [krzyżyk]. Po upływie kilku sekund na ekranie wyświetli się 



str. 21 

 

stan systemu (patrz poniżej).  
 

5.2.1. Stan systemu 
 

Ekran domyślny (wygaszacz ekranu) podaje informacje na temat stanów funkcji modułu 
MeteoR2, naprzemiennie wyświetlając komunikacji 
funkcji filtracji i urządzeń pomocniczych. 
 
  Z lewej strony znajduje się temperatura    
  wody, a z prawej aktualny czas. 
  W drugim wierszu naprzemiennie wyświetlają  
  się informacje na temat filtracji i urządzenia  
  pomocniczego 1 (Pomocnicze, Uzdatnianie,  
  Ogrzewanie lub pompa wspomagania  
  zależnie od konfiguracji). W drugim wierszu  

                                                               mogą wyświetlać się komunikaty błędów   
                                                               (patrz poniżej).  
 
Zależnie od stanu systemu, na ekranie wyświetlają się poniższe symbole: 
 

Symbol Znaczenie 

 
 

 
Trwa dolewanie. Wyjście „elektrozawór 
dolewania“ jest aktywne. 

  
Wyjście aktywne. (Filtracja, Pom1, 
Pom2, zależnie od wskazań na ekranie) 

  
Ochrona przed zamarzaniem aktywna. 
Temperatura jest niższa od temperatury 
ochrony przed zamarzaniem określonej 
w menu. Pompa aktywuje się co godzinę 
na 10 minut, jeżeli temperatura jest 
wyższa od temperatury zamarzania, lub 
działa nieprzerwanie, jeżeli jest ona 
niższa od temperatury zamarzania. Ten 
symbol miga, gdy pompa działa, a przez 
pozostały czas jest włączony. 
 

  
Wyjście OGRZEWANIE jest aktywne 
(jeżeli urządzenie pomocnicze 1 
skonfigurowano jako OGRZEWANIE). 
 

 
 

 
Pompa wyłączona. Nie można 

aktywować filtracji (zbyt niski poziom 

wody, wyjście IP itp.) 
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Działanie wymuszone. Filtracja jest 
wymuszona (Ochrona przed 
zamarzaniem, wyjście MF itp.) 

 Niska temperatura. Ponieważ bieżąca 
temperatura jest niższa od temperatury 
minimalnej (12°C) w trybie AUTO, 
filtracja będzie się włączać w regularnych 
odstępach czasu (monitorowanie 
ochrony przed zamarzaniem). Nie jest to 
usterka. Ten symbol miga, gdy pompa 
działa (30 minut co 4 godziny), a przez 
pozostały czas jest włączony. Jeżeli 
urządzenie pomocnicze 1 
skonfigurowano jako Uzdatnianie, a tryb 
to PROG lub AUTO, wyjście uzdatniania 
jest całkowicie nieczynne. 

 
 

5.2.2. Komunikaty 
 

Na przemian z opisanym powyżej ekranem stanu (wygaszacz ekranu) moduł MeteoR2 daje 
użytkownikowi informacje pozwalające zapobiec ewentualnym nieprawidłowościom lub 
usunąć możliwą usterkę. Komunikaty wyświetlają się naprzemiennie ze stanem urządzenia: 
 

Komunikat Opis Rozwiązanie 

T sensor defect 
Błąd pomiaru 

temperatury wody 
Sprawdzić podłączenie czujnika 
temperatury. 

SUPERVISOR Ten komunikat wyświetla się na krótki czas w chwili 
wejścia w tryb nadzoru. 

 Wewnętrzny błąd szafki sterowniczej, problem 

komunikacji między płytką wyświetlacza a bazą 

(modułem zasilania). 

RS485 defect 

Current >> 

Wykryto nadmierną intensywność pracy pompy. Aby 

anulować usterkę, szafkę sterowniczą należy wyłączyć 

lub należy wybrać tryb OFF w menu Filtracja. Sprawdzić, 

czy pompa nie jest wadliwa lub czy nie doszło do jej 

zablokowania. 

Current << 

Wykryto niewystarczająca intensywność pracy pompy. 

Aby anulować usterkę, szafkę sterowniczą należy 

wyłączyć lub należy wybrać tryb OFF w menu Filtracja. 

Sprawdzić, czy pompa nie działa bez wody. 
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Pump calibration 

Pompa wymaga kalibracji. Ponieważ monitoring prądu 

jest aktywny, moduł MeteoR2 musi rejestrować prąd 

znamionowy pompy. 

W celu kalibracji proszę nacisnąć [zaznaczenie]. 

Kalibracja przebiega automatycznie (pompa aktywuje się 

na kilkadziesiąt sekund, a potem zatrzymuje). 

 

5.2.3. Menu 
 

Za pomocą przycisków [strzałka w górę] i [strzałka w dół] można przewijać ekrany, aby 
uzyskać dostęp do poniższych menu:  
 

Ekran Funkcja 

Configuration  

Menu Służy do uzyskiwania dostępu do ustawień funkcji 
filtracji.   

Configuration  

Menu Służy do uzyskiwania dostępu do ustawień funkcji 
oświetlenia.   

Configuration 
Treatment / 
Auxiliary 

Służy do uzyskiwania dostępu do ustawień 

urządzenia pomocniczego 1. Nazwa menu zmienia 

się zależnie od konfiguracji wyjścia urządzenia. 

(ustawienia w trybie nadzoru opisano w punkcie 

5.4.3) 

Configuration  

Menu To menu zapewnia dostęp do ustawień ogólnych 
urządzenia.   

Filtration STAN FILTRACJI Ten ekran przedstawia licznik 

czasu dobowej filtracji (w przykładzie 0:01), a w 

nawiasach znajduje się przewidziany czas dobowego 

działania (zaprogramowany lub obliczony). Na 

przemian z tym ekranem pojawia się licznik godzin 

filtracji (w przykładzie 000006:01), pokazujący liczbę 

godzin od chwili rozruchu urządzenia. 

0:01 (2:00) 

 

na przemian z 

000006:01 

AM: ……X 
 

 Zegar graficzny. Szczegóły znajdą Państwo poniżej. 
PM: ……  

  
LIGHTING  

 STAN OŚWIETLENIA: Ten ekran wyświetla tryb Blue Program. działania oświetlenia (Off/On/Prog/AUTO), a po nim 
aktualnie 

na przemian z 
wybrany kolor lub sekwencję, jeżeli jest włączone i 

jeżeli oświetlenie skonfigurowano dla BRiO RC+®. 

Jeżeli trybem jest PROG, zaprogramowane czasy 

pojawiają się na przemian z aktualnym kolorem. 
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Prog 21:00–>23:00  

  
AUXILIARY 1 STAN URZĄDZENIA POMOCNICZEGO 1: 

 
 

Ekran Funkcja 

 
 
 

na przemian z 
 

 
 

lub (jeżeli skonfigurowano dla 
ogrzewania): 

 

 
 

 

Uzdatnianie / Pomocnicze / Pompa 
wspomagania: Ten ekran wyświetla tryb 
operacyjny (Off/On/Prog + Auto w 
przypadku uzdatniania) na przemian z 
zaprogramowanym czasem, jeżeli tryb to 
PROG lub AUTO. Jeżeli wyjście jest 
aktywne, wyświetla się symbol „strzałki“. 
(Wyjście można ustawić na ON, ale bez 
aktywacji, na przykład podłączenia go w 
celu filtracji) 
 
Ogrzewanie: Ten ekran wyświetla 
aktualną temperaturę wody w basenie, w 
nawiasach podano temperaturę nastawy. 
Jeżeli wyjście jest aktywne, wyświetla się 
symbol „ogrzewania“. 
 
W trybie Auto lub Prog naprzemiennie 
wyświetlają się przewidziany czasy 
działania. Czas zakończenia w trybie 
Auto to czas zakończenia obliczony 
przez urządzenie zależnie od 
temperatury. 
 

W trybie Auto obliczeń dokonuje 
się jedynie w przewidzianym 
czasie działania. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

na przemian z 
 

 
 

 

 
STAN URZĄDZENIA POMOCNICZEGO 
2 (gniazdo zasilania z boku modułu 
sterującego). Wł. lub Wył. Jeżeli wyjście 
jest aktywne, wyświetla się symbol 
„strzałki“. (Wyjście można ustawić na 
ON, ale bez aktywacji, na przykład 
podłączenia go w celu filtracji). 
 
Wyświetla aktualną datę i godzinę, a 
także temperaturę w basenie. 
 
STAN POZIOMU: Ten ekran wyświetla 
stan regulacji poziomu na przemian z 
licznikiem sumującym napełniania (w 
przykładzie 000:00). Jeżeli wyjście 
napełniania (elektrozawór) jest aktywne, 
wyświetla się symbol „strzałki“. 
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5.2.4. Zegar graficzny 
 

Zegar graficzny służy do przedstawiania przedziałów czasowych pompy filtracyjnej. Pierwszy 
wiersz (AM) przeznaczony jest dla godzin dopołudniowych, a drugi (PM) popołudniowych. 
Każde pół doby dzieli się na dwanaście godzin, a każdy znak odpowiada godzinie. Znaki 
odpowiadają poniższym czasom działania dla poszczególnych godzin: 
 

 
 
Legenda do tabeli: 
[krzyżyk] – Aktualny czas. Ten krzyżyk miga naprzemiennie z jednym z poniższych symboli. 
[pionowy prostokąt]– Czas bez czynności filtracji. 
[poziomy prostokąt w dolnej części] – Pompa powinna działać w ciągu pierwszych 30 minut 
tej godziny. 
[poziomy prostokąt w górnej części] – Pompa powinna działać w ciągu drugich 30 minut tej 
godziny. 
[duży pionowy prostokąt] – Pompa powinna działać przez całą tę godzinę. 
 
 

 
 
Na przykład dla programu P1=10:30 -> 12:00 oraz P2=14:00->18:30 (aktualny czas 9:10); 
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5.2.5. Menu filtracji 
 
To menu zapewnia dostęp do ustawień funkcji filtracji. 
 

Ekran Funkcja 

 
 

 
Używane do wyboru trybu filtracji (patrz 
poniżej). 

  
Służy do wprowadzania czasów dla 
przedziału czasu filtracji P1. 

 W trybie PROG filtracja będzie 
odbywać się między tymi dwoma 
ustawieniami czasu. 

 W trybie AUTO filtracja rozpocznie 
się w czasie rozpoczęcia (w 
przykładzie godzina 10). 

  

  
Służy do wprowadzania czasów dla 
przedziału czasu filtracji P2. W trybie 
PROG filtracja będzie odbywać się między 
tymi dwoma ustawieniami czasu. 
--:-- służy do dezaktywacji przedziału 
czasu. 
 

  

Służy do wprowadzania czasów dla 

przedziału czasu filtracji P3. Nie wyświetla 

się, jeżeli dezaktywowano przedział czasu 

filtracji P2 (--:--). 

 W trybie PROG filtracja będzie 

odbywać się między tymi dwoma 

ustawieniami czasu. 

 

 
 

 
Ten ekran wyświetla się jedynie, gdy 
aktywowano monitorowanie prądu pompy i 
służy do kalibracji prądu pompy. 

  
To menu służy do wyboru temperatury, 
poniżej której aktywuje się ochrona przed 
zamarzaniem (0, 1 lub 2°C). „Off“ służy do 
całkowitej dezaktywacji ochrony przed 
zamarzaniem. 
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Poniżej znajdują się różne możliwe tryby filtracji: 

 OFF (wył.): MeteoR2 nie steruje filtracją. 

 ON (wł.): Filtracja odbywa się w trybie obejścia, 24h/24h 

 PROG: Filtracja zostanie aktywowana przy użyciu ustawień dla 3 przedziałów 
czasowych filtracji P1 do P3. 

 AUTO: Filtracja zostanie aktywowana w czasie rozpoczęcia przewidzianym dla 
przedziału czasu P1 na czas obliczony automatycznie zależnie od temperatury 
wody. 

 
Metoda obliczania filtracji regulowanej ciepłem: 
 

- Jeżeli temperatura basenu przekracza 25°C: dobowy czas trwania = P1 + d 
- Jeżeli temperatura basenu jest niższa od 25°C: dobowy czas trwania = P1 - d/2 

gdzie d = |T°C w basenie - 25°C|, a P1 = dobowy czas filtracji dla programu P1 
 

Przykład czasu filtracji obliczonego w trybie AUTO: 
 

Temperatura 

wody w basenie 10°C 15°C 20 25 30 35 

Czas filtracji w 

trybie AUTO / 

P1 = 10h 

8h do 18:00 

02:30 5h 07:30 10h 15h 20h 

Czas filtracji w 

trybie AUTO / 

P1 = 14h 

8h do 22:00 

06:30 9h 11:30 14h 19h 24h 

Czas filtracji w 

trybie AUTO / 

P1 = 5h 

8h do 13:00 

2h 
2h (min. 

czas 
trwania) 

02:30 5h 10h 15h 

 

5.2.6. Menu oświetlenia 
 

To menu zapewnia dostęp do ustawień funkcji oświetlenia. 
 

Ekran Funkcja 

 
 
 
 
 

 
OFF (wył.): Oświetlenie jest wyłączone 
ON (wł.): Oświetlenie jest włączone 24 h na 

dobę. 
PROG: Oświetlenie aktywuje się zależnie 

od poniższych ustawień przedziału czasu. 
AUTO: Oświetlenie aktywuje się o 

zmierzchu na czas 4 godzin (patrz 3.5. 
Zarządzanie oświetleniem) 
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Służy do wprowadzania przedziału czasu 
oświetlenia w przypadku wyboru trybu 
PROG. 

 
 
 
 
 

 
Ten ekran wyświetla się jedynie, gdy 
oświetlenie skonfigurowano na tryb „BRiO 
RC+“ i służy do wyboru koloru lub 
sekwencji reflektorów. 
 

 
 
 
 
 

 
Ten ekran wyświetla się jedynie, gdy 
oświetlenie skonfigurowano na tryb „BRiO 
RC+“ i służy do wyboru mocy oświetlenia 
(25, 50, 75 lub 100%). 
 

 
 
 
 
 

 
Ten ekran wyświetla się jedynie, gdy 
oświetlenie skonfigurowano na tryb „BRiO 
RC+“ i służy do wyboru prędkości, z którą 
przesuwają się sekwencje reflektorów. (25, 
50 lub 100%) 
 

 

5.2.7. Menu pomocnicze 
 

To menu zapewnia dostęp do ustawień funkcji pomocniczej. Zależnie od trybu działania 
wybranego dla wyjścia pomocniczego zmienia się nazwa tego menu (Pomocnicze / 
Uzdatnianie / Ogrzewanie / Pompa wspomagania). 
 

Ekran Funkcja 

 
 
 

Służy do wyboru trybu działania wyjścia 
pomocniczego 1. 

 OFF (wył.): Wyjście jest wyłączone. 

 ON (wł.): Wyjście jest aktywne. 
(Jeżeli wyjście skonfigurowano jako 

- uzdatnianie lub pompa wspomagania, 
aktywuje się ono podczas filtracji. 
- ogrzewanie, aktywuje się ono podczas 
filtracji, gdy temperatura jest niższa od 
podanej poniżej nastawy. 
- w trybie uzdatniania, jest dostępny tryb 
AUTO, który automatycznie obliczy idealny 
czas działania na przykład dla modułu 
elektrolizy. 

 PROG: Wyjście aktywuje się 
zależnie od powyższych warunków i 
zgodnie z poniższymi zasadami 
przedziału czasu. 

 AUTO (jedynie, gdy POM 1 
skonfigurowano jako Uzdatnianie): 

Dobowe uzdatnianie reguluje się 
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ciepłem (patrz poniżej) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
W trybie PROG służy do ustawiania 
przedziału czasu działania wyjścia. 
 
W trybie AUTO (jedynie, gdy POM 1 
skonfigurowano jako Uzdatnianie), czas 
rozpoczęcia służy do rozpoczęcia cyklu 
regulowanego ciepłem (czas zakończenia 
się oblicza, patrz poniżej) 
 

  
 
 
 
 

 
Ten ekran wyświetla się jedynie, gdy 
urządzenie pomocnicze skonfigurowano na 
tryb „Ogrzewanie“ i służy do wyboru 
nastawy temperatury, poniżej której nastąpi 
aktywacja wyjścia. 
 

 
 
 
 
 

 
Ten ekran wyświetla się jedynie, gdy 
urządzenie pomocnicze skonfigurowano na 
„Ogrzewanie“ i służy do wyboru funkcji 
priorytetu ogrzewania. 

 Off (Wył.): Ogrzewanie można 
aktywować jedynie podczas filtracji. 

 On (Wł.): Filtracja zostaje 
wymuszona w przypadku 
konieczności ogrzewania (jeżeli 
temperatura basenu spadnie poniżej 
określonej powyżej nastawy) 

 
 
 
Jedynie, gdy POM 1 skonfigurowano jako Uzdatnianie: W trybie PROG lub AUTO, jeżeli 
temperatura jest niższa od 12°C, wyjście uzdatniania jest całkowicie nieczynne. 
Wyświetla się wówczas symbol [T/M]. 

 

5.2.7.1. Czas uzdatniania regulowany ciepłem (tryb AUTO) 
 

Ten tryb działania jest dostępny jedynie, gdy wyjście POM 1 skonfigurowano na tryb 
UZDATNIANIA (patrz menu nadzór). 
 
 
W związku z wahaniami temperatury wody w ciągu sezonu konieczna jest regulacja czasu 
uzdatniania. Tę codzienną regulację uzdatniania zależnie od temperatury prowadzi MeteoR2 
automatycznie w trybie uzdatniania AUTO. 
 
Obliczeń dokonuje się jedynie podczas przedziałów czasu działania (widocznych na 
ekranie stanu Uzdatniania). 
 
 
Metoda obliczania uzdatniania regulowanego ciepłem: 
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 Jeżeli temperatura basenu przekracza 25°C: dobowy czas trwania = PT + d 

 Jeżeli temperatura basenu jest niższa od 25°C: dobowy czas trwania = PT - d/2 
 

gdzie d = |T°C w basenie - 25°C|, a PT = dobowy czas uzdatniania ustawiany w „Ttmt. Prog“. 
 
Ten sposób obliczeń umożliwia dostosowanie dobowych czasów uzdatniania w trybie AUTO. 
Jeżeli sądzą Państwo, że dobowy czas uzdatniania jest zbyt krótki, można go wydłużyć, 
zwiększając czas w programie „Ttmt. Prog“. Jeżeli sądzą Państwo, że dobowy czas 
uzdatniania jest zbyt długi, można go skrócić, obniżając czas.  
 
Przykład czasu uzdatniania obliczonego w trybie AUTO: 
 

Temperatura 

wody w basenie 
10°C 15°C 20 25 30 35 

Czas w trybie 

AUTO / PT = 

10h 

8h do 18:00 

0h* 5h 07:30 10h 15h 20h 

Czas w trybie 

AUTO / PT = 

14h 

8h do 22:00 

0h* 9h 11:30 14h 19h 24h 

Czas w trybie 

AUTO / PT = 5h 

8h do 13:00 

0h* 

0h30 (min. 

czas 

trwania) 

02:30 5h 10h 15h 

*Wyjście uzdatniania jest całkowicie nieczynne, gdy temperatura spadnie poniżej 12°C — 
Wyświetli się wówczas symbol 

 
 
Czas uruchomienia (włączenie uzdatniania) można skonfigurować, jest to pierwszy czas w 
programie „Ttmt. Prog“. Czas zakończenia będzie zależeć od obliczonego czasu i 
ewentualnych zatrzymań pompy (brak wystarczającej ilości wody itp.). 

5.2.8. Menu konfiguracji 
 

To menu zapewnia dostęp do ustawień ogólnych urządzenia. 
 

Ekran Funkcja 

Clock setting 
10:10 

Służy do ustawiania czasu w urządzeniu. 

Date setting 
07/01/2016 

Służy do ustawiania daty w urządzeniu. 

Language 
Służy do wyboru języka dla urządzenia (francuski, 
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English niemiecki, angielski, holenderski lub portugalski, 
hiszpański, włoski) 

 

5.3. Pilot o częstotliwości radiowej – użytkowanie 
 

Pilota o częstotliwości radiowej można używać do zdalnego sterowania zmianami kolorów. 
Dostarczamy także uchwyt ścienny. Ten uchwyt mocuje się do ściany dwoma wkrętami. 
Utrzymuje on nadajnik w okresach bezczynności. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kiedy reflektory są wyłączone, pilota można używać do sterowania gniazda elektrycznego 
(POMOCNICZE) za pomocą drugiego przycisku (||► ). 
 
 
 
 

Klawisz Funkcja 

 
 
 

 
WŁ./WYŁ. 

Ten przycisk włącza i wyłącza reflektory. Po 
ponownym naciśnięciu będą one miały ten 
sam kolor lub sekwencję, jak po włączeniu. 
 

 
 
 
 

ll> 
 

 
Ustaw / Programuj 

Kiedy reflektor jest włączony, ten przycisk 
pozwala przełączyć między trybem „ustaw“ i 
„sekwencja“. Kiedy basen jest oświetlony w 
zadanym trybie, naciśnięcie tego przycisku 
uruchomi sekwencję nr 1. W przypadku 
naciśnięcia przycisku podczas działania 
sekwencji, oświetlenie basenu zmieni kolor 
na biały (zadany kolor nr 1). 
 

 

<< 
 

>> 

 
Ostatni i Następny 
Te przyciski służą do przewijania kolorów (1 
do 11) i sekwencji (1 do 7). 
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5.3.1. Ponowne uruchamianie 
 

Jeżeli posiadają Państwo kilka reflektorów, które nie działają synchronicznie lub świecą na 
różne kolory, warto uruchomić je ponownie. W tym celu, oprócz metody opisanej w punkcie 
działania „samodzielnego“, można je uruchomić ponownie pilotem o częstotliwości radiowej. 
W tym celu: 
 
1. należy wyłączyć reflektory przyciskiem „wł./wył.“ i odczekać 5 sekund, 
2. ponownie włączyć reflektory przyciskiem „wł./wył.“ 
3. i w ciągu 5 sekund po ich włączeniu nacisnąć przycisk Ustaw /Programuj. 
 
Wszystkie reflektory powinny świecić na niebiesko (zadany kolor nr 2). 

 

5.3.2. Dostosowany kolor 
 

W trybie sekwencji basen oświetla sekwencja różnych kolorów. Użytkownicy mogą zapisać 
ulubiony kolor, naciskając przycisk Ustaw / Programuj po pojawieniu się tego koloru. Kolor 
zostanie zapisany i stanie się zadanym kolorem nr 11. 
 

5.4. Menu nadzoru 

5.4.1. Dostęp do grupy nadzoru 
 

Z niektórych funkcji urządzenia mogą korzystać wyłącznie instalatorzy lub osoby 
odpowiedzialne za konserwację urządzenia. Aby uzyskać dostęp do menu nadzoru, 
1. Należy wyłączyć urządzenie przyciskiem ON/OFF na szafce sterowniczej, 
2. Odczekać około 30 sekund, 
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk [zaznaczenie] oraz [krzyżyk 
4. Ponownie włączyć zasilanie urządzenia przyciskiem ON/OFF na szafce sterowniczej i 

zwolnić przyciski, 
5. Zobaczą Państwo wyświetlacze potwierdzające tryb nadzoru. 
 

 
 

 
 
W tryb nadzoru można wejść także w pierwszym kwadransie godziny po włączeniu zasilania, 
przytrzymując te same 2 przyciski wciśnięte przez 5 sekund na wygaszaczu ekranu / ekranie 
stanu urządzenia. 
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5.4.2. Stan systemu (nadzór) 
 

W trybie nadzoru są dostępne poniższe dodatkowe ekrany stanu systemu: 

 

Ekran Funkcja 

METEOR–Z 
Firmware A/B vXY 

 
 
 

Wyświetla wersje programów wgranych do szafki 

sterowniczej. Wyświetlacz naprzemiennie pokazuje 

„Firmware A“, co 

podaje wersję programu karty wyświetlacza, i 

„Wyświetlacz B“, co podaje wersję programu bazy 

(modułu zasilania). 

 

 
 
 

MENU 
F 0.0A (45A) 

 

STAN FILTRACJI Oprócz opisanych powyżej liczników 

dziennych i godzinowych filtracji ten ekran wyświetla 

także wartość natężenia zmierzoną przez urządzenie, 

w nawiasach podając skalibrowaną wartość pomp (w 

przykładzie 4.5A). Jeżeli działa jedynie filtracja, 

wyświetla się F, a jeżeli działa pompa wspomagania, 

wyświetla się FB. 

 

5.4.3. Konfiguracja menu (nadzór) 
 

W trybie nadzoru są dostępne poniższe dodatkowe ekrany konfiguracji: 
 

Ekran Funkcja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ten ekran pozwala uzyskać dostęp do 
poniższych danych: 
• #1 cx --/--/: Data ostatniego zdarzenia: 

- c4: Zbyt słaby prąd pompy filtracyjnej 
- c5: Zbyt mocny prąd pompy filtracyjnej 
- c6: Niski poziom wody 
• #2 c1 --/--/: Data rozruchu (1 godzina po 

pierwszym 
rozruchu). 
• #3 c3 --/--/: Data ostatniej aktywacji 
ochrony przed zamarzaniem 
 

 
 

 

 

 

 

 
Ten ekran służy do wyboru zamontowanych 
reflektorów: 
• Mono: Oświetlenie jednobarwne. 
• T. Switch: Służy do sterowania większością 
zmian kolorów przy użyciu mikro-przerw 
zasilania (przełącznik). 
• Brio RC: Służy do sterowania oświetleniem 
CCEI kompatybilnym z BRIO RC. 
• Brio RC+: Służy do sterowania 
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oświetleniem CCEI kompatybilnym z BRIO 
RC+. 

 
 

 

 

 
Ten ekran służy do wyboru typu wyjścia 
pomocniczego: 
• Auxil. : Pomocnicze 
• Ttmt: Uzdatnianie / elektroliza 
 

 
 
 
 
 
 

 
• Heat.: Ogrzewanie 
• Boost.: Pompa wspomagająca 
Jeżeli urządzenie pomocnicze 1 
skonfigurowano na tryb OGRZEWANIA, ten 
ekran służy do jego aktywacji, gdy szafka 
sterownicza znajduje się w trybie ochrony 
przed zamarzaniem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ten ekran służy do wyboru typu regulacji 
poziomu: 
• None: Brak regulacji poziomu. 
• Top-up: Jedynie dolewanie, odpowiada 
zestawowi KIT-NIV nr ref PF10K006/V02. 
• Overfl.: Regulacja przepływu (kanał), 
odpowiada zestawowi KIT-NIV4 nr ref 
PF10K009. 
• Safety: Zatrzymanie pompy + 
automatyczne napełnianie, odpowiada 
zestawowi KIT-FLOT nr ref SF140008. 
 

 
 

 

 

 

 
Ten ekran służy do konfiguracji, czy wyjście 
„pomocnicze 1“ ma być połączone z filtracją, 
czy nie. Tę opcję można ustawić na „Nie“ 
jedynie, gdy wyjście pomocnicze 1 
skonfigurowano jako „Auxil.“ (wyjście 
Pomocnicze 1 jest zawsze połączone w 
przypadku konfiguracji jako uzdatnianie, 
ogrzewanie lub pompa wspomagania). 
 

 
 

 

 

 

 

 
Ten ekran służy do automatycznej 
konfiguracji zmiany względem czasu 
letniego. 
 
Tak: Automatyczne przełączenie na czas 
letni jest aktywne. Nie: Automatyczne 
przełączenie na czas letni jest nieaktywne. 
 

 
 

 

 

 
Ten ekran służy do konfiguracji, czy wyjście 
„pomocnicze 2“ (gniazdo zasilania) ma być 
połączone z filtracją, czy nie. 
• Tak: Wyjście pomocnicze 2 będzie aktywne 
jedynie podczas działania filtracji. 
• Nie: Wyjście pomocnicze 2 może być 
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aktywne niezależnie od filtracji. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ten ekran służy do konfiguracji kodu 
zdalnego sterowania. Jeżeli zakłócenia 
utrudniają działanie urządzenia (na przykład 
jeżeli w okolicy jest kilka modułów MeteoR2), 
może istnieć konieczność wyboru różnych 
kodów dla każdego urządzenia. 
Szczegółowe informacje podano poniżej. 
 

 
 
 
 
 

 
Ten ekran służy do podawania adresu na 
potrzeby rozbudowy systemu w przyszłości 
(wyświetlacz zdalny, Zen'iT itp.). W szafce 
sterowniczej należy pozostawić to ustawienie 
na „1“! 
 

 

 

 

 

Pump protection 

<iMin >Imax 

 
Ten ekran służy do konfiguracji typu 
monitorowania prądu 
pompy: 
• None: Brak monitorowania zużycia przez 
pompę. 
• > Imax: Monitoruje się jedynie nadmierną 
intensywność. 
• < Imin: Monitoruje się jedynie 
niewystarczającą intensywność. 
• < Imin > Imax: Pełne monitorowanie 
(nadmiernej i niewystarczającej 
intensywności). 
 

 

Reset 

Confirm reset? 

 
Ten ekran służy do resetowania wszystkich 
ustawień szafki sterowniczej. 
 
[wykrzyknik] To resetuje wszystkie 
ustawienia do wartości domyślnych. 
Urządzenie wymaga ponownej 
konfiguracji. 

 

 

5.4.4. Tryb zdalnego sterowania 
 

W module pilota istnieje 10 przełączników (pod pokrywą baterii) używanych do ustawiania 
kodu. 
Kod wyświetlony w menu „Zdalnego sterowania“ musi odpowiadać położeniom 
przełączników nr 5 do 8. 

 „0“ odpowiada położeniu „OFF“ przełącznika 

 „1“ odpowiada położeniu „ON“ przełącznika 
 
Pozostałe przełączniki muszą pozostać w tym samym położeniu. Łącznie istnieje 16 
możliwych kodów. 
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Kod Wyświetlacz i położenie przełączników 

 
Domyślnie 
0001001110 

 

 

 
Przykład nr 1: 
0001101010 
 

 
 

 
Przykład nr 2: 
0001010110 

 

 

 
 

  

5.4.5. Opuszczanie menu nadzoru  
 

Z trybu nadzoru wychodzi się automatycznie po upływie kilku minut lub przez wyłączenie 
urządzenia przyciskiem ON/OFF i jego ponowne włączenie po około 30 sekundach. 

6. Rozruch  
 

Po podłączeniu elementów elektrycznych należy skonfigurować moduł MeteoR2. 
1. Wejść do menu nadzoru 
2. Ustawić opcje zależnie od konfiguracji instalacji 
• Typ wyjścia pomocniczego 1 (Pomocnicze, Ogrzewanie, Pompa wspomagania lub 

Uzdatnianie) 
• Typ oświetlenia / typ regulacji poziomu (jeżeli zainstalowano tę opcję) / Tryb monitorowania 

prądu 
3. Ustawić datę / czas 
4. Dokonać kalibracji pompy (jeżeli aktywowano monitorowanie) 
5. Wybrać przedziały czasu dla różnych funkcji MeteoR2. 

A.Schemat okablowania wewnętrznego 
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B.Menu synopsis 
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Legenda do Menu: 

Pool controller – Sterownik basenowy 
Display – Wyświetlacz 
Filtr. Program – Program filtr. 
Auxil. Program – Program pomocniczy 
FILTRATION – Filtracja 
Pump calibration – Kalibracja pompy 
*Only if current … – Jedynie, gdy w menu konfiguracji włączono monitorowanie poboru 
energii 
Anti Frost – Ochrona przed zamarzaniem 
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LIGHT – Oświetlenie 
Lichting prog. – Program oświetlenia 
Blue – Niebieski 
Brightness – Jasność 
Speed seqce – Prędkość sekwencji 
AUXILIARY** – Urządzenie pomocnicze 
Heating setpoint – Nastawa ogrzewania 
Heating Priority – Priotytet ogrzewania 
Clock setting – Ustawienia zegara 
Date setting – Ustawieniadaty 
Language – Język 
English – Angielski 
Event – Zdarzenie 
Log – Dziennik 
Typ of light – Typ oświetlenia 
Mono/T.Switch/… – Jednobarwn./Przełącznik/… 
Aux 1 Function – Funkcja urządzenia pomocniczego 1 
Auxil/Treatmnt/Heating/Booster – Pomoc./Uzdatn./Ogrzewanie/Wspomaganie 
Heating/Frost – Ogrzewanie/Zamarzanie 
Aux 1 controlled – Sterowane Urządzenie pomocn. 1 
Level control – Sterowanie poziomem 
Fill – Napełnianie 
None/Fill/Overflow/Safety – Brak/Napełnianie/Przepływ/Bezpieczeństwo 
Remote control – Pilot 
Display nr – Wyświetlacz nr 
Pump protection – Ochrona pompy 
Confirm reset? – Potwierdzić resetowanie? 
On Blue – Blue wł. 
Socket – Gniazdo 
Legenda: 
Menu User – Menu użytkownika 
Menu Supervisor – Meny nadzoru 
If heating – W przypadku ogrzewania 
 

C.Deklaracja zgodności 
 

Bleu Electrique SAS (FR47403521693) oświadcza, że produkt MeteoR2 spełnia 

wymogi dotyczące bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej dyrektyw 

europejskich 2006/95/WE i 2004/108/WE. 

CE 

 

Emmanuel Baret 

Marsylia, 9.03.2017 

Pieczęć Dystrybutora 

Data sprzedaży: .........  ..................  Partia nr:  .......   

 


