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1.0 INTRODUÇÃO
O I-Pool é um dispositivo de automação destinado a controlar no máximo até 4

(quatro) equipamentos através de controle remoto ou manualmente, acionando contatoras
ou relês que liberam a ação de motobombas e/ou refletores.
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1.1 Itens do Produto
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Posicionamento do Ipool
O quadro deve ser fixado a uma distância maior ou igual 4 metros da borda da

piscina e pelo menos a 1 metro de altura do piso.
O quadro deve ser instalado em local coberto ou protegido de chuva, jatos d’água

ou qualquer outro material que venha causar curto no quadro.
A manipulação ou instalação de produtos elétricos dentro ou próximo da piscina

é um fator de risco grave que pode causar choques elétricos fatais.

Este quadro tem a função de controle e não de proteção elétrica dos
equipamentos, estes devem ser protegidos por produtos específicos (disjuntor,
disjuntor motor). Todo equipamento deve ser alimentado através de um DR com
sensibilidade 30 mA, sempre observe normas locais de segurança elétrica.

Antes da instalação do I-Pool verifique se a rede elétrica está desligada
para evitar acidentes.

O não cumprimento desta informação pode acarretar na perda de garantia
concedida de fábrica.
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2.2 Contatora 2
Controla 1 (um) equipamento com função liga/desliga manual ou por controle

remoto, com potência máxima de 1 CV em 220 VAC monofásico ou 3 CV em 220 VAC
trifásico. Esta contatora pode acionar a motobomba que alimenta cascatas,
hidromassagem, bicos de fontes ou qualquer outro acessório que utilize esta especificação
de motobomba.

Exemplo de ligação em monofásico da motobomba na Contatora 1

F13

2.1 Contatora 1
A controladora 1 (um) é a única vinculada ao programador horário (timer), portanto,

sugere-se que sua instalação esteja na motobomba que alimenta o filtro da piscina. A
potência máxima é de 1 CV em 220 VAC monofásico ou 3 CV em 220 VAC trifásico.
(MOTOBOMBA DA PISCINA OPÇÃO SUGERIDA).

Exemplo de ligação em trifásico da motobomba na Contatora 2
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2.0 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
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2.3 Contatora 3
Controla 1 (um) equipamento com função liga/desliga manual ou por controle

remoto, com potência máxima de 1 CV em 220 VAC monofásico ou 3 CV em 220 VAC
trifásico.Esta contatora pode acionar a motobomba que alimenta cascatas,
hidromassagem, bicos de fontes ou qualquer outro acessório que utilize esta especificação
de bomba.

Exemplo de ligação em trifásico da bomba na Contatora 3
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Exemplo de ligação de um led
F16

2.4 Relê Liga/Desliga
Controla 1 (um) equipamento com função liga/desliga manual ou por controle

remoto, com potência máxima de 5A em 220VAC, este quipamento pode ser iluminação
sub-aquática tradicional ou LED, devendo o relê ligar e desligar a linha de alimentação
do transformador.

2.4 Relê Liga/Desliga
Controla 1 (um) equipamento com função liga/desliga manual ou por controle

remoto, com potência máxima de 5A em 220VAC, este quipamento pode ser iluminação
sub-aquática tradicional ou LED, devendo o relê ligar e desligar a linha de alimentação
do transformador.
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3.0 INSTALAÇÃO DO RECEPTOR DE SINAL

3.1 Ligação no Receptor

3.2 Ligação no Painel

Ligue os fios nos conectores em que estão ligados suas cores correspondentes.
Ex: Amarelo com amarelo, vermelho com vermelho, etc.

Ligue os fios nos conectores como especificado abaixo:
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4.0 ALIMENTAÇÃO DO PAINEL I-POOL
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SEGURANÇA - DISPOSITIVO RESIDUAL (DR) USO OBRIGATÓRIO
Este componente deve ser instalado em linha com o disjuntor. Trata-se de

um  dispositivo de segurança e proteção contra choques e danos no equipamento,
provenientes de corrente de fuga e aterramento inadequado. Este acessório deve ser
adquirido separadamente.

A função do dispositivo residual de segurança, é desativar automaticamente
o gerador de vapor sempre que existir uma corrente de fuga no circuito elétrico. Quando
isto ocorrer, faça uma revisão na sua instalação elétrica, verifique se o aterramento está
correto, assim como, se os cabos e as conexões estão em perfeito estado.

Este DR deve ser de alta sensibilidade (corrente diferencial - residual /
nominal de 30mA. Sua não instalação implicará na perda de garantia do produto.
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5.0 CHAVE DE COMANDO E PROGRAMADOR HORÁRIO

5.1 CHAVE DE COMANDO
O I-Pool possui chave geral para o comando do quadro, esta chave desliga

automaticamente todas as chaves de comando.

5.2 PROGRAMADOR HORÁRIO
O programador horário (timer) é analógico permitindo regulagem de 15 em 15

minutos durante 24 horas, caso queira aspirar a piscina acione a chave A na posição
DIRETO.
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6.0 CHAVES SELECIONADORAS

Cada equipamento possui sua chave de comando de três posições (chave

selecionadora), sendo:
- Acionando a parte SUPERIOR da chave o equipamento correspondente funciona

com o acionamento do controle remoto
- Acionando a parte CENTRAL o equipamento correspondente ficará desligado
- Acionando a parte INFERIOR da chave, o equipamento correspondente atuará

de forma direta.
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OBSERVAÇÕES

- A chave A, na posição SUPERIOR permite que o aparelho funcione de acordo

com a programção do timer ou do controle remoto.
- A chave A, quando utlizada na posição INFERIOR, é ideal para utilização no

processo de aspiração.
- O alcance do controle remoto é de 15m.

F22
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7.0 OPÇOES DE LIGAÇÃO

T1

OBSERVAÇÕES

- O I-Pool possui a capacidade de controlar motobombas de 1 CV em 220 VAC

monofásico ou 3 CV em 220 VAC trifásico e equipamentos diversos com função liga/
desliga manual ou por controle remoto, com potência máxima de 5A em 220 VAC
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CERTIFICADO DE GARANTIA
A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material

ou de fabricação que o produto apresentar no período de 12 meses contados
a partir da data de aquisição, devidamente comprovada através da nota fiscal
emitida pelo nosso distribuidor.

Durante o período de vigência desta garantia, comprometemo-nos a
trocar ou consertar gratuitamente as peças defeituosas, quando o seu exame
técnico revelar a existência de defeitos de material ou fabricação.

Para o cumprimento desta garantia, este produto deverá ser colocado
na fábrica ou no revendedor mais próximo, correndo por conta do comprador
as despesas inerentes de transporte, embalagem e seguro.

Esta garantia não se aplica a quaisquer peças ou acessórios
danificados por inundações, incêndios, componentes impróprios na instalação
elétrica ou hidráulica, ou ainda, casos imprevisíveis ou inevitáveis.

Esta garantia também fica nula e sem efeito algum, caso este produto
seja entregue para conserto a pessoas não autorizadas.

Não nos responsabilizamos por danos ocorridos a este produto durante
o transporte, acidentes ou negligência na instalação ou operação.

Reservamo-nos o direito de promover alterações no produto sem prévio
aviso ao usuário.

Esta garantia somente será válida mediante a apresentação da nota
fiscal de compra emitida contra o comprador inicial.
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