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1. Wprowadzenie

Gratulacje dokonanego zakupu!

Stacja  dozująca  Pacifc  Sun  Kore  7th  i  moduł  kHLab  są  wykonane  z  najwyższej  jakości
materiałów i są zbudowane tak, aby umozliwic przetrwanie, pomagając przenieść rafę na wyższy
poziom!

Zespół  badawczo-rozwojowy  Pacifc  Sun  nieustannie  testuje,  opracowuje  i  udostępnia
nowe produkty z nowymi funkcjami.

Ten  dokument  służy  do  omówienia  podstaw Kore  7  stacji  dozowania  i  modułu  kHLab.
Zostaną udostępnione szczegółowe informacje o dodatkowych nowych produktach i funkcjach po
ich wydaniu.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem service@pacifc-sun.eu.

Informacje i cechy produku
Dlaczego powstał Kore 7th & kHLab?

Głównym  zadaniem  modułu  kHLab  jest  umożliwienie  dokonywania  automatycznych
pomiarów alkaliczoności wody morskiej  w akwarium i w razie potrzeb utrzymywanie zadanego
poziomu twardości wody poprzez automatyczne regulowanie wydajności pomp dozownika Kore
7th. Tym co odróżnia Kore 7th oraz kHLab od produktów konkurencji jest fakt iż w przypadku Kore
7th urządzenie to reguluje dozowania zarówno bicarbonate solution jak i płynu calcium (Ca) oraz
magnezu (Mg) i Mineral Salt.

KHLab/Kore 7th  przewidziany został także do sterowania zewnętrzymi reaktorami wapnia
poprzez regulowanie dozowania CO2 do komory reaktora.

Pamiętać należy że urządzenie Kore 7th / kHLab powinno być regularnie monitorowane
przez użytkownika a jego praca nadzorowana bowiem czynności  serwisowe takie jak regularna
kalibracja sondy pH (w płynach pH 4.0 i 7.0) oraz sprawdzanie wydajności dozowania kanałów #1
oraz #2 może mieć decydujący wpływ na dokładność i właściwą pracę urządzenia.

Urządzenie to właściwie skonfgurowane i zaprogramowane z pewnością może okazać się
niezbędnym  narzędziem  w  rękach  akwarystów  którzy  pragną  utrzymać  twradość  wody  na
właściwym  i  stabilnym  poziome  oraz   zapobiec  przypadkowym  spadkom/wzrostom  twardości
wody  w  akwarium  co  może  w  istotny  sposób  wpłynąć  na  kondycję/życie  wymagających
koralowców twardych takich jak SPS trzymanych coraz częściej w akwariach domowych.
 
Kore  th /kHLab Pakiet
Kore 7th / kHLab pakiet zawiera:

● Kore 7th stacja dozujaca
● 12V/2A zasilacz (USA/EU/AUS)
● Wi-Fi antena dla Kore 7th stacji dozującej
● 10m (33ft) sylikonaowy wężyk połączeniowy 3mm ID   5mm OD
● 4.0pH i 7.0pH płyny kalibracyjne
● 1000ml Skoncentrowany plyn do testowania alkalicznosci. Musi byc rozcienczony w 

proporcji 1:4 w wodzie RO/DI
e.g. 100ml reagent zmieszane z 400ml wody RO/DI

● moduł kHLab wraz z kablem połączeniowym
● precyzyjna waga elektroniczna do kalibracji płynów
● cylinder pomiarowy dedykowany



● strzykawki, końcówki dozowania precyzyjnego
● magnetyczny pelet do mieszacza (znajduje się wewnątrz komory kHLab)
● kalibracyjna podstawa

Główne cechy urządzenia
Urzadzenie kHLab ma zdolność pomiaru zasadowości z dokładnością laboratoryjna. Może

dostarczyć  wartości  pomiaru  KH  z  dokładnością  0,1  dKH.  Jest  to  minimalnie  potwierdzona
rozdzielczość podczas ciągłego działania urządzenia. W przypadku wykonywania testów ręcznie (w
małych odstępach czasu) rozdzielczość może być większa.

Parametry techniczne urządzenia
- Systematic error ISO: ±0.03ml
- Numeric division: 0.05ml
- Random error: ≤ 0.05ml
- Zakres pracy urządzenia do 5 do 15kH
- Rozdzielczosc: 0.1 dKH
- Urządzenie może pracować w dwóch trybach:

1. Tryb Monitorowania 
2. Tryb Sterowania

- wymiary kHLab: L105   D95   H172 mm (L4-1/8      D3-3/4   H6-3/4 in) – bez sondy pH
- wymiary Kore7th: L554   D120   H50 mm (L20-1/8   D4-3/4   H2 in)

− Tryby Monitorowania (passive) i Sterowania (active):
1. Tryb Monitorowania

W trybie  monitor  urządzenie  mierzy  poziom  alkaliczności  i  rejestruje  wyniki  w
pamięci / wyświetla na ekranie LCD.

2. Tryb Sterowania
W trybie  Sterowania urządzenie  automatycznie  dostosowuje  ilość  dozowanych
płynów w kanałach 4/5/6/7 (Alk/Ca/Mg/Mineralna Sól),  aby kontrolować poziom
Alkalinity.  Kanały  są  jednocześnie/symultanicznie  kontrolowane  (w  tym  samym
czasie).

 



Kor
e 7th ultimate Wi-Fi stacja dozujaca

2. Konfguracja urzadzenia

Właściwe skonfugurowanie urządzenia
Aby  uzyskać  optymalną  wydajność,  różnica  wysokości  między  urządzeniem  kHLab  a

powierzchnią poziomu wody, z której urządzenie pobierze próbkę wody do badania, NIE powinna
przekraczać  około 50-60cm (20-24”),  a  długość przewodu łączącego między modułem kHLab a
doserem Kore 7th NIE powinna przekraczać 100cm (39”).

Urządzenie kHLab może być montowane bezpośrednio na ścianie za pomocą dolaczonych
do zestawu mocowan albo może pracować na płaskiej powierzchni.

Important!
1. Upewnij sie aby upewnić się, że wewnątrz komory testowej kHLab znajduje się

magnes do mieszania wody (mieszajacy bar).
2. Upewnij  się,  że  wężyki  silikonowe są  prawidłowo połączone z  poszczególnymi

pompami Kore 7th:
- pompa nr  1  –  dostarcza próbkę wody (wody z  akwarium) do komory

testowej kHLab. NIE NALEŻY przekraczać  długości  100cm (39 ")  między
miejscem pobierania wody testowej a urządzeniem kHLab.

- pompa nr 2 –  dostarcza roztwór odczynnika do testowania.  Staraj  się
umieścić  butelkę  z  roztworem odczynnika  jak  najbliżej  dozownika  i  na
podobnym poziomie.

- pompa  nr  3  –  usuwa  „brudną”  wodę  (wode  testowana) z  komory
testowej  kHLab.  Woda  ta  może  być  odprowadzona  do  akwarium
(sugerujemy w pobliże pompy zasysającej wodę do odpieniacza). Długość
wężyka z wyjścia pompy to maksymalnie 150cm (59”).

3. Upewnij się, że podłączony jest kabel sterujący między urządzeniem kHLab a Kore 7th
stacją dozującą.



Polaczenie wezykow i kabli

 Przyklady polaczen Kore 7th i kHLab



Note
Pompy stacji dozujacej moga funkcjonowac ze wszystkimi zlaczkami zwroconymi do gory
(pierwsze zdjecie) albo do dolu (drugie zdjecie).

Pompy ze zlaczkami zwroconymi do dolu



Pompy ze zlaczkami zwroconymi do dolu



Zlaczka 1 WYJSCIE – wylot wody testowanej do modułu kHLab - używając wężyka podłącz
do portu Water w górnej części modułu kHLab.

Zlaczka 2 WEJSCIE – wejście wody testowanej z sump – podłącz do holdera wężyków i
upewnij  się że końcówka znajduje się zawsze pod wodą (także podczas prac serwisowych przy
akwarium, gdy wyłączona jest pompa główna).

Zlaczka 3 WYJSCIE – wyjście reagentu do modułu kHLab – podłącz do górnej części modułu
do złączki opisanej Reagent

Zlaczka 4 WEJSCIE – podłącz do butelki  z reagentem – połączyć z pojemnikiem/butelką
roztworem odczynnika - upewnić się, że rurka silikonowa znajduje się przy dnie pojemnika/butelki
i NIGDY nie jest narażona na działanie powietrza. Upewnij się, że pojemnik/butelka nigdy nie jest
pusta.

Zlaczka 5 WYJSCIE – wyjście wody testowanej z modułu kHLab – podłącz rurkę silikonową i
umieść  ją  w  misce  w  pobliżu  wlotu  pompy  odpieniacza.  Nie  wsuwaj  rurki  do  wlotu  pompy
odpieniacza.

Zlaczka  6 WEJSCIE  –  wejście  wody  z  modułu  kHLab  –  podłącz  do  modułu  do  portu
opisanego “Waste”.

Instalacja aplikacji i konfguracja komunikacji ze stacja dozujaca
Po polaczeniu Kore 7th stacji  dozujacej  do modulu kHLab oraz polacznieu wezykow do



wsztkich zlaczek, nalezy:

1) Pobrać aplikację do sterowania Kore 7th z Apple store dla urzadzen na iOS lub Google Play
dla urzadzen na Android. 

2) Otwórz Pacifc Sun Kore 7th aplikację na urządzeniu z iOS lub Android.
Uwaga:  W  przypadku  prośby  o  instalację  niezbędnych  pakietów  systemowych  należy
wyrazić zgodę. W pzeciwnym wypadku aplikacja może działać nieprawidłowo. 

3) Otworz ustawiania sieci Wi-Fi na twoim urzadzeniu i wybierz z listy Wi-Fi siec o nazwie Kore
 th  _xxxx (gdzie       to  Kore  7th  numer  seryjny).  Domyślny  adres  IP  urządzenia  to
192.168.4.1.

4) Kliknij  przycisk  Connect i  poczekaj  kilka chwil  na  polaczenie  do urzadzenia.  Na ekranie
wyswietli sie wiadomosc informujaca o pomyślnym podłączeniu do urządzenia „successful
connecton”. Teraz możesz zacząć konfgurować i używać urządzenie.

Note
Pamiętaj o początkowym skalibrowaniu pomp dozujących, w szczególności kilkukrotnym
sprawdzeniu kalibracji pomp nr #1 oraz #2 (rozdziel 3), a także elektrody pH (rozdzial 4
instrukcji).

3. Kalibracja pomp dozujących dozownika

Kalibracja przy pomocy folki testowej
Ten sposób kalibracji opisany został w dziale dotyczącym konfguracji Kore 7th.

Kalibracja za pomocą precyzyjnej wagi elektronicznej



Konfguracja stacji calibracyjnej

Wazne!
Kalibracja pomp dozujących w kanale #1 oraz #2 powinna być wykonywana/sprawdzana
co każde 2-4 tygodnie.

Przygotowanie do procedury kalibracji przy użyciu wagi elektronicznej:

1) Podłącz wężyk wychodzący z pompy #1 (probka wody do testu, wyjscie wychodzace ze
Zlaczki 1 WYJSCIE) do złączki wężyka stojaka kalibracyjnego (bez zielonej końcówki).

2) Podłącz drugi wężyk wychodzacy z pompy #2 (reagent, wyjście ze  Zlaczki 3 Wyjscie) do
złączki wężyka stojaka kalibracyjnego z zieloną końcówką.

Procedura kalibracji:

1) Ustaw elektroniczna wage na stojaku kalibracyjnym.
2) Ustaw pojemnik kalibracyjny na elektronicznej wadze.
3) Uruchom pompę kanału #1 (Menu – Manual mode w aplikacji)  - pompa zacznie tłoczyć

wodę  do  pojemnika  kalibracyjnego.  Gdy  zobaczysz  że  woda  wlewa  się  jednostajnie,
zatrzymaj pompę poprzez kliknięcie przycisku “Manual buton” w aplikacji.

4) Opróżnij  pojemnik  testowy i  powtórz  procedurę  kalibracyjna  dla  reagentu  testowego.
Pamietaj by w tym przypadku uruchomic pompe #2 do czasu gdy reagent będzie wypływał
bez przeszkód z zielonej koncowki.



Wazne!
Nie  wlewaj  ponownie  testowanego  reagentu  z  pojemnika  kalibracyjnego  (folki)  do
butelki/pojemnika z reagentem!

Upewnij się że pojemnk kalibracyjny (folka) jest całkowicie pusta, dla pewności wytrzyj ją
papierem i umieść ponownie na wadze.

Rozpoczęcie procesu kalibracji kanału #1

Kanal #1 jest dedykowany dla probki wody testowej. Aby przeprowadzic kalibracje pompy w
tym kanale wykonaj  nastepujace czynnosci. Zwroc uwage na opisy przyciskow wagi opisane na
powyzszym rysunku.

1) Uruchom elektroniczna wage.
2) Poczekaj kilka sekund i nastepnie wyzeruj wagepoprzez wcisniecie przycisku tarowania T

(Tare). Przed rozpoczeciem pomiarow waga musi wyswietlac 0.00g on wyswietlaczy LCD.
3) Upewnij  sie ze waga wyswietla [g] jako jednostke wagi.  Jesli  nie to wciskaj przycissk  M

(Units) az do momentu kiedy na wyswiatlaczu LCD pojawi sie jednostka [g] gram. 
4) W aplikacji, wciscnij przycisk “Calib water” - pompa zacznie nalewać wodę do pojemnika

kalibracyjnego.
5) Po kilkudziesięciu sekundach pompa #1 zatrzyma się automatycznie - zanotuj wyswietlony

wynik na ekranie LCD wagi.
6) Opróżnij  pojemnik  kalibracyjny  i  powtórz  kilkukrotnie  pomiary  (zalecane  jest  5  razy).



Uporzedkuj wyniki od najwiekszego do najmniejszego, pomin najwiekszy i najmniejszay i
uzyj pozostałe trzy do obliczenia średniej wydajności pompy.

Przyklad:
Jezeli po wyeliminowaniu najwyzszego i niajnizszego rezultatu pozostanie: 70.98g, 70.61g, 71.05g,
to dodaj je i podziel przez 3 zeby obliczyc srednia arytmetyczna wartosc.

Obliczone to zostanie w nastepujacy sposob: (70.98g + 70.81g + 71.05g) / 3 = 212.84g / 3 =  0.95g

8) Zapisz obliczoną  wartość,  umieszczając  końcowy  numer  w  polu  obok  przycisku  "Save
water" w oknie aplikacji i kliknij " Save water ".

9) Procedura kalibracji kanału #1 zostala zakonczona.

Wazne!
Wynik  testu  powinien  zawierać  się  w  przedziale  69.2  -   0.8  ml  (przy  zachowanej
dokładność pomiaru  ±1%). Jeśli otrzymany wynik odbiega od podanego zakresu proces
kalibracji należy powtórzyć.

Rozpoczęcie procesu kalibracji kanału #2 

Kanal #2 jest dedykowany dla reagentu. Aby przeprowadzic kalibracje pompy w tym kanale
wykonaj  nastepujace czynnosci.  Zwroc uwage na opisy przyciskow wagi  opisane w powyzszym
rozdziale (Rozpoczęcie procesu kalibracji kanału #1).

1) Uruchom elektroniczna wage.
2) Poczekaj kilka sekund i nastepnie wyzeruj wagepoprzez wcisniecie przycisku tarowania T

(Tare). Przed rozpoczeciem pomiarow waga musi wyswietlac 0.00g on wyswietlaczy LCD.
3) Upewnij  sie ze waga wyswietla [g] jako jednostke wagi.  Jesli  nie to wciskaj przycissk  M

(Units) az do momentu kiedy na wyswiatlaczu LCD pojawi sie jednostka [g] gram. 
4) W aplikacji, wciscnij przycisk “Calib water” - pompa zacznie nalewać wodę do pojemnika

kalibracyjnego.
5) Po 500 cyklach pompa #2 zatrzyma sie automatycznie. Liczba cykli zostanie wyświetlana na

ekranie LCD wagi.  Zanotuj otrzymany wynik np.: 8.98g

6) Opróżnij pojemnik kalibracyjny i powtórz kilkukrotnie pomiary (zalecane jest 5 razy). 
Skrajne wyniki odrzuć i pozostałe trzy użyj do obliczenia średniej arytmetycznej.

Jezeli po wyeliminowaniu najwyzszego i niajnizszego rezultatu pozostanie: 8.94g, 9.12g, 9.01g, to
dodaj je i podziel przez 3 zeby obliczyc srednia arytmetyczna wartosc.

Obliczone to zostanie w nastepujacy sposob: (8.94g + 9.12g + 9.01g) / 3 = 27.07g / 3 = 9.02g

7) „Save” w aplikacji obliczona wartosc w okienku przy przycisku “Save reagent”.
8) Procedura kalibracji kanału #2 zostala zakonczona.



4. Kalibracja, ustawienie oraz konserwacja sondy pH

Używaj tylko dedykowanych sond pH które charakteryzują się doskonałymi parametrami
pracy. W przypadku użycia sond innego producenta istnieje ryzyko iż urządzenie będzie pracowało
w sposób nieprawidłowy a wyniki pomiarów będą odbiegały od rzeczywistych.

Przewidywany  czas  żywotności  sondy  to  około  16-18  miesięcy  i  czas  ten  może  ulec
skróceniu  w  przypadku  długotrwałej  ekspozycji  na  wodę  morską.  Bezpieczny  czas  wymiany
gwarantujący wysoką dokładność to 12 miesięcy.

Uwaga
Należy pamiętać aby elektroda nigdy nie była przetrzymywana „na sucho”, gdyż może to
spowodować jej permanentne uszkodzenie.

W celu uzyskania wysokiej dokładności pomiaru sonda kalibrowana jest w dwóch punktach
pomiarowych – 4.0 oraz  7.0.  Pamiętaj  aby  używać tylko dedykowanych płynów kalibracyjnych
których  temperatura  powinna byc  rowna temperaturze  wody  w akwarium.  Obie,  nie  otwarte
butelki  z  plynami  kalibracyjnymi  pH  4  and  pH  7  moga  byc  wlozone  do  akwarium  w  celu
zaaklimatyzowania.

Uwaga
Sonda pH przed uzyciem musi byc zawsze poddana procesowi kalibracji. Pamietaj aby
usunac zbiornik zabazpieczajacy sonde pH przed rozpoczeciem procedury kalibracji jak
rowniz jej uzyciem.

Podłącz elektrodę do portu pH #1 (zobacz instrukcja – panel tylny Kore 7th stacji dozujacej).



Tylny panel Kore 7th stacji dozujacej

Wstępna procedura kalibracji sondy pH - pierwsze użycie po zakupie
Procedura kalibracji:

1) Zdejmij zbiorniczek zabezpieczający elektrodę przed wyschnięciem.
2) Zanurz  elektrodę  na  głębokość  min  4cm  (1.5”),  (maksymalnie  9cm  (3.5”))  w  wodzie

osmotycznej na kilkanaście minut (okolo 3-5min). Przy tym delikatnie przesuwajc i obracajc
sondę pH kilka razy w wodzie.

3) Nigdy  nie  trzymaj  suchej  elektrody dłużej  niż  3-4 minut.  Elektroda pH powinna zawsze
znajdować  się  w  wodzie  lub  w  pojemniku  transportowym/zabezpieczającym  przed
wyschnięciem.

4) Po wyjęciu z wody osmotycznej delikatnie wytrzyj ją używając papieru – nigdy nie pocieraj
powierzchni elektrody, wysusz ją poprzez „przykładanie” papieru do jej powierzchni.



Plyny do kalibracji: pH 4.0 and pH 7.0

Procedura kalibracja w płynie pH 4.0
1) Zanurz elektrodę w płynie kalibracyjnym pH 4.0 na głębokość minimum 3cm (1”).
2) Elektrodą  powinna  znajdować  się  płynie  przez  około  4-5  minut.  W  tym  czasie  co

kilkadziesiąt sekund wykonaj nią ruch obrotowy wewnątrz folki z płynem kalibracyjnym.
3) Po około 5 minutach, w aplikacji, pod “pH ports” Tab, kliknij przycisk „Calibrate pH 4”.
4) Proces kalibracji dla pierwszego punkt pomiarowego zostal zakonczony.
5) Usuń sondę pH z roztworu o pH 4.0 i przepłucz ją wodą RO (lub wodą bierzaca) przez co

najmniej 2-3 minuty i osusz sondę w taki sam sposób jak opisano powyżej.

Procedura kalibracja w płynie pH  .0
1) Zanurz elektrodę w płynie kalibracyjnym pH  .0 na głębokość minimum 3cm (1”).
2) Elektrodą  powinna  znajdować  się  płynie  przez  około  4-5  minut.  W  tym  czasie  co

kilkadziesiąt sekund wykonaj nią ruch obrotowy wewnątrz folki z płynem kalibracyjnym.
3) Po około 5 minutach, w aplikacji, pod „pH ports” TAB, kliknij przycisk „Calibrate pH  ”.
4) Proces kalibracji dla drugiego punkt pomiarowego zostal zakonczony.
5) Usuń sondę pH z roztworu o pH 7.0 i przepłucz ją wodą RO (lub wodą bierzaca) przez co

najmniej 2-3 minuty i osusz sondę w taki sam sposób jak opisano powyżej.

W przypadku uzyskiwania wyników twardości wody innych od oczekiwanych(potwierdzonych
np.  precyzyjnym  testem  laboratoryjnym)  należy  upewnić  się  że  elektroda  pH  jest  właściwie
skalibrowana przeprowadzając procedurę kalibracji ponownie.



Uwaga!

Ze względu na właściwości fzykochemiczne, elektrodzie pH zajmuje trochę czasu, aby
ustabilizować i zapewnić dokładne/powtarzalne wyniki. W związku z tym zaleca się, aby
podczas  pierwszych  dni/tygodni  stosowania  elektrody  pH  procedura  kalibracji  była
przeprowadzana częściej niż jest to zalecane.

5. Sprawdzenie dokladnosci dozowania probki wody i 
reagentu

Wazne!
Precyzyjna kalibracja ilości dozowanej wody/reagentu ma niezmiernie istotne znaczenie
dla właściwej dokładności pomiaru alkaliczności wody.

Sprawdzenie dokładności dozowania reagentu (Kanal #1)
1) Ustaw elektroniczna wage na stojaku kalibracyjnym.
2) Oproznij pojemnik kalibracyjny (folke) z plynu i postaw pojemnik na elektronicznej wadze.
3) Uruchom elektroniczna wage.
4) Poczekaj kilka sekund i nastepnie wyzeruj wage poprzez wcisniecie przycisku tarowania T

(Tare). Przed rozpoczeciem pomiarow waga musi wyswietlac 0.00g na wyswietlaczy LCD.
5) Upewnij  sie ze waga wyswietla [g] jako jednostke wagi.  Jesli  nie to wciskaj przycissk M

(Units) az do momentu kiedy na wyswiatlaczu LCD pojawi sie jednostka [g] gram. 
6) W  aplkacji,  pod  “kHLab”  TAB, wcisnij  przycisk  “Check  test”  -  dozownik  rozpocznie

procedurę dozowania 70ml wody z kanalu #1 do pojemnkika kalibracyjnego.
 ) Odczytaj wynik w gramach [g] z wyswiatlacza LCD wagi elektronicznej. Jest to dodana ilosc

wody w ml przez stacje dozujaca z kanalu #1.

Dopuszczalna minimalna dokładność pomiarowa wynosi +/- 2ml (co daje 3% dokładność pomiaru 
alkaliczności).

Sprawdzenie dokładności dozowania reagentu (Kanal #2)
1) Ustaw elektroniczna wage na stojaku kalibracyjnym.
2) Oproznij pojemnik kalibracyjny z plynu i postaw pojemnik na elektronicznej wadze.
3) Uruchom elektroniczna wage.
4) Poczekaj kilka sekund i nastepnie wyzeruj wage poprzez wcisniecie przycisku tarowania T

(Tare). Przed rozpoczeciem pomiarow waga musi wyswietlac 0.00g na wyswietlaczy LCD.
5) Upewnij  sie ze waga wyswietla [g] jako jednostke wagi.  Jesli  nie to wciskaj przycissk M

(Units) az do momentu kiedy na wyswiatlaczu LCD pojawi sie jednostka [g] gram. 
6) W  aplikacji,  pod  “kHLab”  TAB, wcisnij  przycisk  “Reagent  test”  –  dozownik  rozpocznie

dodawanie reagent z kanalu #2 do pojemnkika kalibracyjnego.
7) Odczytaj wynik w gramach [g] z wyswiatlacza LCD wagi cyfrowej i porownaj go z wynikiem



wyswietlonym na ekranie LCD stacji dozujacej.

Dopuszczalny błąd pomiarowy (pomiędzy odczytem z wagi a ekranem LCD dozownika) może 
wynosić nie więcej niż ±2%.

6. Przygotowanie kHLab mieszacza magnetycznego

Upewnij  się,  że  wewnątrz  komory  testowej/mieszającej  modułu  kHLab  znajduje  się
specjalny magnez mieszający (maly bialy bar). Jest on niezbędny do właściwego mieszania wody w
trakcie wykonywania testu. Podłącz rowniz moduł kHLab do Kore 7th stacji  dozujacej używając
dedykowanego kabla z 8 pinową wtyczką.

 . Przygotowanie reagentu

Ten  etap  przygotowania  urządzenia  do  pracy  jest  niezwykle  istotny.  W  przypadku
rozcieńczenia  w  niewłaściwych  proporcjach  wynik  pomiaru  może  odbiegać  od  rzeczywistego
poziomu alkaliczności. Aby uzyskać najlepszą możliwą dokładność sugerujemy wykorzystanie do
rozcieńczenia dołączonej do zestawu wagi elektroniczne.

Wazne!
Zawarte  w  pakiecie  1000ml  zkoncentrowanego  reagent  musi  zostac  rozcienczone  w
proporcji 1:4 z woda RO/DI.

Dla  przykladu:  100ml  zkoncentowanego  reagentu  musi  byc  dodane  do  400ml  wody
RO/DI.

Przed  rozpoczeciem  przygotowania  wlasciwego  roztworu  reagetu,  nalezy  przygtowac  dwa
pojemniki:

- Pojemnik Pomiarowy – musi posiadac minimum 100ml objetosci dla pomiaru wlasciwej
ilosci skoncentrowanego reagentu oraz wory RO/DI;

- Docelowy Pojemnik Roztworu Reagentu – musi posiadac minimum 500ml objętości dla
rozmieszania skoncentowanego reagent z wodo RO/DI.

-  

Uwaga!
Waga cyfrowa zawarta wpakiecie moze zostac uzyta do pomiaru maksymalnej wagi do
500g.

W celu przygotowania 500ml gotowego do użycia reagentu wykonaj następujące kroki:
1) Przygotuj pusty Pojemnik Pomiarowy.
2) Poloz na elektronicznej wadze Pojemnik Pomiarowy.



3) Uruchom elektroniczna wage.
4) Poczekaj kilka sekund i nastepnie wyzeruj wage poprzez wcisniecie przycisku tarowania T

(Tare). Przed rozpoczeciem pomiarow waga musi wyswietlac 0.00g na wyswietlaczy LCD.

5) Upewnij sie ze waga wyswietla [g] jako jednostke wagi. Jesli nie to wciskaj przycissk M 
(Units) az do momentu kiedy na wyswiatlaczu LCD pojawi sie jednostka [g] gram.

6) Odmierz dokladnie 100g reagentu (ze 1000ml butelki ze skoncentorowanym reagentem).
7) Wlej odmierzona ilosc reagent do Docelowy Pojemnik Roztworu Reagentu.
8) Poloz pusty pusty Pojemnik Pomiarowy z powrotem na elektronicznej wadze.
9) Poczekaj kilka sekund i wyzeruj wage poprzez wcisniecie przycisku (T) Tare.
10) Dodaj  dokladnie 100g wody RO/DI  do  Pojemnika Pomiarowego,  nastepnie dodaj  wode

RO/DI do Docelowego Pojemnika Roztworu Reagentu.
11) Powtorz  poprzedni  krok  trzy  razy (lacznie  dodajac  400g  wody  RO/DI  do  Docelowego

Pojemnika Roztworu Reagentu.
12) Po  dodaniu  calosci  (100ml  skoncentrowanego  reagent  i  400ml  wody  RO/DI)  wszystko

dokładnie  wymieszaj  kilkukrotnie  wstrząsając  Docelowym  Pojemnikiem  Roztworu
Reagentu.

Uzyskana mieszanka jest gotowa do użycia. Zalecamy przygotowanie nie więcej niż 1000ml
gotowego  do  użytku  odczynnika.  Ta  ilość  wystarczy  na  około  25-30  dni  pracy  pomiarowej
urządzenia.

8. Tryby pracy urzadzenia

Jak wspominano wczesniej, Kore 7th/kHLab moze pracowac w dwoch trybach.

Tryb Monitorowania
W trybie monitorowania urządzenie może służyć do pomiaru zasadowości i wyświetlania wyników
na ekranie LCD stacji dozującej. Urządzenie NIE podejmie żadnej akcji na poszczególnych kanałach i
pompach dozujących, nie będzie włączać/wyłączać poszczególnych kanałów ani zmieniać żadnych
zdefniowanych wydajności/harmonogramu pomp dozujących.

Tryb Sterowania
W trybie sterowania urządzenie może służyć do:

- zaprzestać dozowania  suplementu Alkalinity i innych płynów z kanałów # 4, #5, #6 i #7,
gdy testowana wartość Alkalinity przekracza ustawioną wartość KH w aplikacji "Maximum
kH".

- rozpocząć dozowanie dodatkowej dawki suplementu Alkalinity, gdy testowana wartość KH
spadnie  poniżej  wartości  ustawionej  w  aplikacji  "Minimum  KH",  a  wszystkie  inne
ustawione wartości dawek płynów nie są w stanie utrzymać zasadowości na pożądanym
poziomie.

Note
Zaleca  się,  aby  przed korzystaniem z  "trybu  sterowania"  przez  co najmniej  kilka dni
uruchomić "Tryb  monitorowania", aby upewnić się, że urządzenie działa poprawnie, a



pomiary Alkalinity nie obiegaja od spodziewachy rezultatow.

9. Alkalinity test intervals

Stacja dozujaca Kore 7th może dokonywać pomiarów alkalicznosci w różnych interwałach
czasowych:  jeden,  dwa,  cztery,  szesc  oraz  osiem razy  dziennie.  Należy  pamiętać,  że  z  natury
alkaliczność  wody  ciągle  się  zmienia  i  dlatego  konieczne  jest  porównywanie  wyników  badań
wykonywanych o tej samej porze każdego dnia.

Dla trybu Monitorowania zalecamy ustawienie dwoch lub czterech pomiarów w ciagu dnia
a  w przypadku trybu Sterowania zalecamy wykonywanie czterach, szesciu a nawet osmiu testow
w ciągu dnia.

10. Etapy pracy urządzenia

Urzadzenie pracuje w kilku ponizszych etapach:

a) Inital Flush
Initial fush przeznaczony jest do początkowego „zalania” urządzenia oraz przygotowania
do  pracy  w  trybie  ciągłym.  W  trybie  tym  moduł  kHLab  kilkukrotnie  opróżniany  jest  i
zalewany wodą do testów.

b) Empty Cylinder (fask)
W  trybie  tym  komora  testowa  zostaje  opróżniona,  mieszacz  magnetyczny  pozostaje
włączony.

c) Micro Flush
W trybie  tym  komora  testowa  płukana  jest  kilkukrotnie  bierzącą  wodą  z  akwarium  i
przygotowywana do pomiaru zasadniczego.

d) EMV Stabilize
Podczas trybu EMV urządzenie odczytuje pomiar pH z elektrody i czeka na ustabilizowanie
odczytu przed rozpoczęciem właściwego testu.

e) Standby Preparaton
Po dokonanym pomiarze komora testowa zalana jest wodą co zapobiega uszkodzeniu 
elektrody pomiędzy pomiarami.

11. Carbonate soluton preparaton

Aby  urządzenie  mogło  utrzymywać  alkaliczność  wody  na  zadanym  poziomie  należy
przygotować roztwór wg poniższego wzoru w oparciu o produkt np. Aquaforest:

1) Przygotuj co najmniej 1500ml pojemnik.
2) Rozpuść  80g  preparatu KH Bufer w 1000ml wody RODI.

100ml  gotowego roztworu KH bufer  podnosi  twardość  o 2.6dKH w 100 litrach wody i
roztwór  uzyskany  wg  tej  receptury  zapewni  właściwe  działanie   urządzenia  (podtrzymywanie



zadanej  twardości  w  przypadku  spadku  alkaliczności  poniżej  zadanej  granicznej,  minimalnej
wartości “Minimum KH”). 

Poniżej znajdują się receptury sporządzone z preparatów innych producentów które będą 
działały poprawnie z Kore 7th/kHLab device.

Receptura na podstawie
NaHCO3/Na2CO3

RO/DI water NaHCO3 Na2CO3 

1000ml 66g 10g

Receptura na podstawie Na2CO3

RO/DI water Na2CO3

1000ml 52g

12. Parallel calibraton

Oprócz testów kHLab i kalibracji zaleca się okresowe sprawdzanie wyników testu alkaliczności
kHLab za pomocą drugiej  kalibracji  przy użyciu podstawowego zestawu do testu kropelkowego
Alkalicznosci. Ta druga kalibracja służy do sprawdzenia, czy kHLab działa poprawnie, biorąc pod
uwagę, że jego wyniki pokazują KH wokół tego samego zakresu.

13. Uaktualnienie oprogranowania dla Kore 5th/ th

Procedura uaktualnienia oprogamowania zostala dokladnie opisana w instrukcji dla Kore 5th/7th.

14. Możliwe powody niewłaściwej pracy urządzenia

Problem Solutions

urządzenie jest nieprecyzyjne Należy  upewnić  się  że  obie  pompy  #1  oraz  #2  są  właściwie
skalibrowane a także w wężykach doprowadzających płyny nie
znajduje  się  powietrze  (długie  szczeliny  powietrzne).  Drobne
pęcherzyki powietrza nie mają dużego znaczenia na dokładność
pomiaru.

Upewnić  się,  że  bar/pellet  magnetyczny  do  testu  płynu
mieszającego  znajduje  się  w  cylindrycznej  komorze  testowej
kHLab zgodnie z instrukcjami.

Upewnij  sie,  ze  wężyki  doprowadzające  reagent/wodę  do
komory testowej znajdują się poniżej lustra wody.



Upewnij się, że zielona końcówka pod pokrywą komory modułu
kHLab jest zanurzona poniżej poziomu wody testowej podczas
testu alkaliczności.

W  przypadku  użycia  nowego  PharMed  wężyka  w  pompie
dozującej  urządzenie  może  podawać  nieco  inne  ilości  płynów
jednak efekt ten powinie zniknąć w ciągu kilku dni od wymiany.
Nie zaleca się w tym czasie dokonywania ponownej kalibracji,
chyba że użyty został wężyk o innej średnicy, innego producenta
lub innym nominalnym przepływie, w takiej sytuacji  zaleca się
ponowną kalibrację.

Problemy z komunikacją 
pomiędzy dozownikiem a 
aplikacją

Upewnij się, że stacja dozowania jest podłączona do sieci Wi-Fi.
Upewnij się, że w aplikacji na komputerze wybrano prawidłowy
numer portu komunikacji COM.
Należy  pamiętać,  że  po podłączeniu urządzenia  mobilnego do
Kore  7th  nie  będzie  dostępu  do  Internetu  na  urządzeniu
mobilnym  za  pośrednictwem  sieci  Wi-Fi  (komunikacja  tylko
między urządzeniem mobilnym a Kore 7th).

Bardzo niedokladne pomiary 
Alkalinity

Upewnij się, że rolki głowic pompy są czyste - nie ma czarnych
nagromadzeń,  kurzu  lub  smaru/smaru  na  rolkach.  Poniższy
rysunek pokazuje głowicę pompy z brudnymi rolkami. Jeśli rolki
są zabrudzone, zdejmij głowicę pompy dozującej i oczyść rolki.
Możesz  użyć  świeżego  ręcznika  papierowego  i  alkoholu  lub
innego środka odtłuszczającego.




