
INTRODUÇÃO
O Skimmer é mais um produto de alto padrão da linha Sodramar, projetado e desenvolvido com tecnologia de ponta, ele adapta-se em piscinas de vinil, fibra e alvenaria.
Este acessório é indispensável para manutenção e higienização da água da piscina. Sua função é eliminar toda sujeira superficial que fica suspensa na água, tais como, folhas,

oleosidades provocadas por bronzeadores ou similares e secreções.
O Skimmer é instalado diretamente no sistema de aspiração e também tem a função de controlar o nível da água, evitando transbordamento acidental.

DIMENSIONAMENTO
A quantidade de skimmers a serem instalados na piscina varia de acordo

com a área da superfície da mesma, bem como, o tipo de utilização da piscina, que
pode ser coletiva (clubes) ou privativa (residencial).
Conforme tabela ao lado:

INSTALAÇÃO
Antes de iniciar a construção da piscinas é necessário fazer um estudo prévio

da direção dos ventos predominantes, para então, posicionar a boca do skimmer num
sentido favorável para captação da água.

Como regra geral, o skimmer deve ser instalado no lado oposto onde estão
posicionados os dispositivos de retorno, sempre no topo da piscina, centralizado com
a lâmina d’água e na região mais profunda proximo ao dreno de fundo, Fig 1. Nas
piscinas com 3 ou mais skimmers estes deverão ser posicionados em paralelo na
parede mais larga.

MODELOS BL, BP e BP c/ ângulo
O skimmer deverá ser posicionado na altura da lâmina de água, no

máximo 50mm da borda da piscina, para que possa captar toda sujeira suspensa
na água sem interferir no nível da água da piscina.

O corpo e a tampa prolongadora são peças fixas, porém devem ser
bem planejadas e posicionadas antes de serem chumbadas.

Após o posicionamento do corpo na altura correta, encaixe a tampa e
ajuste de forma que sua face fique nivelada com o piso ou pedra mineira, para
então chumbar e fixar o conjunto de forma definitiva, Fig 2.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
A ilustração ao lado trata-se de um exemplo típico de esquema hidráulico

em condições perfeitas de instalação e projeto, na qual o skimmer trabalha
interligado com os drenos de fundo sem registro.

IMPORTANTE
Toda instalação hidráulica em piscinas deverá seguir as normas

que constam na ABNT (NBR 10.339). A empresa não se responsabiliza caso
os tópicos abaixo, bem como, a norma não sejam seguidos. Não seguir
pode acarretar desde danos à equipamentos e acessórios até acidentes
graves.

- A velocidade de escoamento da água nas grades e drenos de fundo
nunca deverão ultrapassar a 0,6 m/s.

- O skimmer deverá ser instalado interligado com o dreno de fundo,
sem registro entre os dois, para que a velocidade de escoamento do dreno possa
ser controlável.

- Caso não possa interligar o skimmer com o dreno de fundo, deve-se
utilizar duas ou mais grades interligadas, ou optar pelo dreno de fundo anti-
turbilhão.

- É aconselhável a não utilização da piscina por banhistas no ato da
aspiração da mesma, principalmente através do dreno de fundo.
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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, 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.
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.

GARANTIA

SEGURANÇA
A Sodramar recomenda a instalação de no mínimo 2 drenos ou grades de

fundo por piscina, independente do modelo (Anti-turbilhão ou grade), respeitando sempre
as normas de segurança da ABNT. Piscinas com apenas 1 dreno devem ser submetidas
a uma análise técnica que possa assegurar as reais condições de segurança da mesma.

Exemplos de acidentes provocados por sucção ou falta de manutencão
do sistema hidráulico da piscina.

VISTA EXPLODIDA (MODELOS BL, BP e BP c/ ângulo)
Abaixo estão detalhados todos os acessórios que compõem os skimmer

modelos BL e BP da linha Sodramar. O reconhecimento desses itens é muito
importante para auxiliar na montagem, manuseio e manutenção do skimmer.

ASPIRAÇÃO ATRÁVÉS DO SKIMMER (Modelo BL, BP e BP c/ ângulo)
Além de eliminar a sujeira superficial da água, o skimmer exerce outras

funções que agilizam o processo de aspiração, e controlam o nível da água e
sucção.

Esta função facilita o processo de aspiração principalmente em piscinas
de grande porte e profundidade, onde o fundo é de difícil acesso, neste caso,
basta seguir os tópicos abaixo:

1- Retire a tampa de acabamento e a tampinha do dispositivo e encaixe no
mangote da mangueira no furo de sucção da tampa do cesto coletor.
2- Posicione a tampa reguladora de fluuxo fechada para o dreno.
3- Posicione a tampa reguladora de fluxo fechada para o dreno.
4- Abra o registro do skimmer e ligue a motobomba.
5- Caso haja muita resistência no movimento do aspirador (agarrando no
piso), abra aos poucos a tampa reguladora de fluxo do bocal do dreno, isso
distribuirá a vazão entre o dreno e o aspirador aliviando a sucção até que
seu rendimento fique perfeito.
A instalação do dreno interligado ao skimmer é opcional, usual nos casos
em que a piscina tenha apenas 01 dreno de fundo e queira minimizar os
riscos de sucção por vácuo.

OBSERVAÇÕES
Todos os componentes são de materiais

não corrosivos, sendo todos os parafusos
constituidos em aço inoxidável.

A quantidade do item (14) da tabela
especificado por um (X), são de (18 parafusos no
modelo BL) e (12 parafusos no modelo BP e BP
c/ ângulo)

DIMENSÕES FÍSICAS PARA MODELOS BL, BP e BP c/ ângulo
Abaixo estão especificadas as dimensões básicas dos dois modelos

disponíveis.
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