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Opis  
 

Sterownik OS-One przeznaczony jest do sterowania biologiczną oczyszczalnią ścieków. Sterownik 

wyposażony jest w zegar czasu rzeczywistego i w oparciu o wybrany tryb pracy umożliwia 

sterowanie czasami załączeń i włączeń dmuchawy napowietrzającej oraz dwóch elektrozaworów 

rozdzielających strumień powietrza w obrębie reaktora biologicznego oczyszczalni.  

Dodatkowo sterownik wyposażony jest w układ pomiarowy prądu pobieranego przez dmuchawę 

napowietrzającą. W przypadku przekroczenia wartości granicznych prądu dmuchawy, 

sygnalizowany jest alarm akustyczny i optyczny. Sterownik rejestruje także czas pracy dmuchawy i 

przypomina użytkownikowi o konieczności wykonania takich czynności jak wyczyszczenie filtra lub 

konieczność jego wymiany. Sterownik rejestruje w nieulotnej pamięci daty i godziny zdarzeń 

zaistniałych alarmów oraz zaników i powrotów napięcia zasilającego.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

5. Przepusty przewodów 

6. Śruby obudowy 

7. Sygnalizator pracy 

8. Sygnalizator alarmu 

9. Przewód zasilający 

1. Obudowa 

2. Wyświetlacz 

3. Klawisze sterujące 

4. Gniazdo dmuchawy 

Rysunek 1 Elementy sterownika 

P1P2P3 15:29 

Dzien   23.02 

godzina 

data 

aktywne wyjścia 

pora dnia 

Rysunek 2 Ekran główny 
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Parametry 
 

Parametr Wartość 

Zasilanie ~230V 50/60Hz 

Pobór mocy przez sterownik 3W (ok. 26kWh/rok) 

Stopień ochrony 
IP54 (standard), IP65* (opcja – bez gniazda zasilającego 

dmuchawy) 

Ilość wyjść 3 (P1 dmuchawa, P2, P3 zawory) 

Obciążenie wyjścia P1 (dmuchawa) 230V; max. 1,2A; max 250W 

Obciążenie wyjścia P2, P3 230V; max. 1,2A; max 250W; łącznie (P1 + P2) 

Dokładność chodu zegara RTC 10 s/mies. (w temp. 20oC, możliwość ręcznej kalibracji) 

Ilość wejść* 2 cyfrowe, 1 analogowe (0-10V) – (opcja) 

 

Tryby pracy sterownika 
 

Sterownik może pracować w następujących trybach pracy. 

Lp. Nazwa trybu Opis 

1 Dzień/Noc Praca normalna w porze dnia określonej jako Dzień / Praca oszczędna w 

porze dnia określonej jako Noc.  

W porze określonej jako Dzień fabrycznie ustawione czasy to: dla wyjść P1 

P2  załączone 15min. / 20 min. wyłączone, natomiast dla wyjść P1P3 

załączone 5 min. / 30 min. wyłączone.  

Dla pory określonej jako Noc czasy te wynoszą odpowiednio: P1P2 załączone 

10 min. / 25min. wyłączone, P1P3 załączone 5 min. / 30 min wyłączone. 

Czasy te można konfigurować w Menu: 4. Ustawienia > 1. Cykle pracy  

2 5+2 Praca normalna w dni robocze tygodnia w dzień / Praca oszczędna w 

weekendy w dzień oraz w nocy przez wszystkie dni tygodnia.  

3 2+5 Praca normalna w weekendy w Dzień / Praca oszczędna w dni robocze w 

dzień oraz w nocy przez wszystkie dni tygodnia. 

4 Wakacje Tryb pracy wakacyjnej.  

Wyjścia P1P2 oraz P1P3 załączone 5 min. / 55min wyłączone.  

Tryb wakacyjny od momentu uruchomienia jest aktywny przez kolejne 14 

dni. Po tym okresie sterownik powraca automatycznie do poprzedniego 

trybu pracy.  

5 Rozruch Tryb rozruchowy. Praca bardzo intensywna w dzień / Praca oszczędna w 

nocy.  

Wyjścia P1P2  załączone 15min./ 10 min. wyłączone, wyjście P1P3 załączone 

5 min. / 20 min. wyłączone. 

Tryb rozruchowy od momentu uruchomienia jest aktywny przez kolejne 14 

dni. Po tym okresie sterownik automatycznie przechodzi do trybu pracy 

Dzień/Noc. 

6 Ręczny Tryb pracy ręcznej.  

Umożliwia załączenie / wyłączenie poszczególnych wyjść na stałe.    
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Rysunek 3 Domyślne cykle pracy: Dzień / Noc 

 

Domyślny (ustawiony fabrycznie) cykl pracy w porze dnia określonej jako dzień dla wyjścia P2 

(zawór napowietrzający) wynosi  15 min. załączony / 20 min. wyłączony, natomiast wyjście P3 

(zawór pompy mamutowej)  5 min. załączony / 30 min. wyłączony.  

UWAGA! 

Wyjście P1 (zasilanie dmuchawy) jest aktywne zawsze kiedy aktywne jest wyjście P2 lub P3. 

 

Obsługiwane dmuchawy 
 

Sterownik OS-One może współpracować z każdą dmuchawą zasilaną napiciem 230V o mocy nie 

przekraczającej 250W. Niemniej jednak, ze względu na zapisane w pamięci sterownika charakterystyki 

prądowo wydajnościowe dmuchaw HIBLOW, zalecany jest właśnie do współpracy z dmuchawami tego 

producenta. W pamięci sterownika znajdują się charakterystyki następujących dmuchaw HIBLOW: 

 HP-40 

 HP-60 

 HP -80 

 HP-100 

 HP-120 

 HP-150 

 HP-200 

 XP-60 

 XP-80 
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Struktura menu 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1P2P3 15:29 

Dzien   23.02 
Tryb: Dzien/Noc 
Prad:   0.000A 

23.02.2014 16:38 
Alarm A0:  

2.Data i czas 

Nacisnij menu 
1.Czas 
20:38:45 

2.Data 

23.02.2014 

3.Noc 

22:00-06:00 

1.Tryb pracy 
Nacisnij menu 

1.Dzien/noc (*) 
2.5+2 ( ) 

3.2+5 ( ) 

4.Wakacje ( ) 

5.Rozruch ( ) 

6.Reczny (*) 
1.P1 (*) 
2.P2 ( ) 

3.P3 (*) 

 

4.KALIBRACJA 

-016 pulse/min 
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3.Licznik 

Nacisnij menu 
Pompa: 00003h 
OGÓŁEM: 00123H 

4.Ustawienia 

Nacisnij menu 
1.CYKLE PRACY 

NACISNIJ MENU 

4.Wyj.p1p3 WYL. 
Dzien/noc 30/30 

1.Wyj.p1p2 ZAL. 

Dzien/noc 15/10 

2.Wyj.p1p2 wyl. 
Dzien/noc 20/25 

3.Wyj.p1p3 ZAL. 
Dzien/noc 05/05 

2.Dmuchawa 
Nacisnij menu 

7.HP200 [ ] 
8.XP60 [ ] 

1.HP40 ( ) 
2.HP60 ( ) 

3.HP80 (*) 
4.HP100 ( ) 

5.HP120 ( ) 
6.HP150 ( ) 
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3.RESET LICZNIKA 
Nacisnij MENU 

9.xp80 [ ] 

10.inna… [ ] 

Reset licznika 
Czy na pewno? 

4.Ustaw. fabr. 

Nacisnij MENU 
Ustawienia fabr. 
Czy na pewno? 

5.Informacje 
Nacisnij menu 

***** LOGO ***** 

Os-one v1.0 DEMO 

23.02.2014 16:38 
Powrót  zasilania  

23.02.2014 16:35 
ZANIK  zasilania  


