
1
 1

• Introdução ..........................................................................2

• Identificação do produto ........................................................2

• Local de instalação ...................................................................2

• Acessórios de instalação..................................................3

• Posicionamento do Coletor Solar..............................................4

• Dimensionamento e quantidade de placas...........................6

• Sistemas de instalação e tabela técnica............................7

• Instalações hidráulicas.......................................................14

• Segurança............................................................................18

• Montagem dos Coletores................................................18

• Controlador automático (CDT)................................................20

• Instalação elétrica......................................................................17

• Acionamento do produto...................................................22

• Certificado de Garantia .........................................................................24

ÍNDICE



2
 2

INTRODUÇÃO
O Coletor Solar para piscinas sobre injetado (CSi) Sodramar, é um produto totalmente

renovado, desenvolvido em polipropileno com aditivos que garantem durabilidade, resistência  e
total aproveitamento de uma fonte de energia renovável e não poluente. Projetado especialmente
para trabalhar no aquecimento de piscinas com total praticidade e economia.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
A linha de Coletor Solar (CSi) Sodramar é fornecida em 3 modelos:
- CSi 2, CSi 3 e CSi 4, cada modelo de coletor diferencia-se pelo comprimento da placa e

área de captação do sol, que possibilita a perfeita adequação do produto em diversos modelos de
telhados e diferentes áreas de aquecimento.

A tabela abaixo apresenta as caracterísitcas técnicas de cada modelo.

FUNCIONAMENTO
Seu  funcionamento compõe-se de um conjunto de mangueiras  coletoras (placas) dispostas

sobre o telhado ou estrutura suspensa que captam a radiação solar para aquecimento da água
que circula pelos perfis com a ação de uma motobomba.

A liberação da água aquecida para piscina, acontecerá com o bombeamento automático
da água, comandada por um controlador diferencial de temperatura, (acessório opcional).

LOCAL DE INSTALAÇÃO
Os Coletores solar podem ser instalados em edificações novas ou antigas, preferencialmente

no nível mais elevado possível (telhado), ou numa localidade ao ar livre que permita sua exposição
ao sol o maior tempo possível.

No entanto, para possibilitar uma instalação sem problemas técnicos, rendimento ideal e a
custos menores, deve-se prever sua instalação na fase inicial do projeto adequando  a construção
ao coletor,  prevendo uma disposição perfeita, vide pags. 4 e 5.

T1
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ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO  DOS COLETORES
Todos os componentes desmontáveis do coletor são itens de reposição, exceto o tubo

distribuidor e o tubo coletor. A tabela abaixo especifica os itens que são fornecidos com o produto,
e os que são adquiridos separadamente.

ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
Os itens abaixo são componentes adquiridos separadamente e são indispensáveis na

instalação hidráulica do produto.

Filtro (Y) 1 1/2” para
entrada de água

Válvula anti-vácuo Colar tomada para alojamento
do sensor que monitora a

temperatura da água.

F1
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POSICIONPOSICIONPOSICIONPOSICIONPOSICIONAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTO DO COLETO DO COLETO DO COLETO DO COLETO DO COLETOR SOLAROR SOLAROR SOLAROR SOLAROR SOLAR
   Para que se obtenha o rendimento máximo dos coletores, principalmente nas regiões

de clima frio e médio, onde no inverno necessita-se de água mais quente, e em contrapartida,
a radiação solar é a menor do ano, torna-se muito importante que se posicione o coletor solar
de acordo com as informações constadas neste manual.

A tabela (T3) abaixo especifica a inclinação ideal do telhado ou estrutura de instalação (F6),
tomando como referência o Estado e a inclinação em relação ao Norte.

F6

(**) Porcentagem da tabela (T3)
calculada de acordo com a figura
acima, exemplificando a
inclinação do coletor solar em
que a alura (h) deverá seguir o
percentual estabelecido em
relação ao comprimento da base
( C ), a partir de uma linha
horizontal imaginária.

T3
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IMPORTANTE
Os Estados destacados com (*) na tabela (T3), estão acima ou próximos da linha do equa-

dor, e deverão voltar seus coletores para o sul, o restante deverão seguir a fig. (F7).
Não é aconselhável instalar os coletores solares com uma defasagem em relação ao norte

verdadeiro acima de 45° para leste ou oeste, uma vez que isso prejudicará seriamente seu desem-
penho nos meses frios.

Caso isso seja inevitável devemos posicioná-lo de forma que seu plano esteja voltado para o
norte, nas regiões destacadas por (*) na tabela (T3) isso não será necessário, vide fig. (F8).

A definição da inclinação e posicionamento dos coletores tem como base a trajetória do Sol
referente à Terra, e de que forma os raios solares incidem em cada Estado do país.
Como o inverno é o período crucial e o sol não atinge perpendicularmente a superfície dos locais,
principalmente no hemisfério Sul, todo plano é direcionado para que os coletores obtenham a maior
insolação possível nesta época, isto só ocorre direcionando os coletores para o Norte Verdadeiro.

A tabela abaixo indica o ângulo ou a relação distância / altura, para que o coletor solar fique na
inclinação ideal, (F7), esta definição deverá levar em conta a defazagem em relação ao norte, (F8).

F3 F7

F8
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QQQQQUUUUUANTIDANTIDANTIDANTIDANTIDADE DE ADE DE ADE DE ADE DE ADE DE AAAAACESSÓRIOS POR COLETCESSÓRIOS POR COLETCESSÓRIOS POR COLETCESSÓRIOS POR COLETCESSÓRIOS POR COLETOR SOLAROR SOLAROR SOLAROR SOLAROR SOLAR

REGRA BÁSICA PREGRA BÁSICA PREGRA BÁSICA PREGRA BÁSICA PREGRA BÁSICA PARA DIMENSIONARA DIMENSIONARA DIMENSIONARA DIMENSIONARA DIMENSIONAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTOOOOO
A simulação abaixo serve de referência para dimensionamento com base numa temperatura

de aquecimento da água da piscina de 28°C, tomando como referência as seguintes médias de
temperatura regional:

- CLIMA QUENTE - Média anual 20°C.
- CLIMA MÉDIO - Média anual 18°C.
- CLIMA FRIO - Média anual 16°C.
NOTA: Consideramos diferencial como a subtração da temperatura desejada da água

da piscina da temperatura média no local de instalação.

Este exemplo de dimensionamento funciona na maioria dos casos, caso tenha dúvidas
quanto ao clima da sua região, ou queira um aquecimento específico ou preciso, entre em conta-
to com o seu representante.

T4
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SISTEMAS DE INSTALAÇÃO
A instalação da placa solar pode ser realizada de várias formas, de acordo com o formato e

a metragem quadrada da área disponível a distribuição das placas tem seu lay-out variado. Porém,
existem algumas peculiaridades que devem ser observadas em qualquer instalação, como carga
máxima que suporta a estrutura que comportará as placas, inclinação do telhado em relação ao
norte, formato da área disponível, sistemas de instalação em série ou paralelo, vazão necessária
no sistema hidráulico, tubulação e bomba a serem utilizados, projeto hidráulico, posicionamento
dos itens indispensáveis na instalação como, filtro, válvula de ar e válvula de passagem, são
fatores importantes que devem ser bem planejados antes da instalação.

ATENÇÃO
Os coletores normalmente são instalados em telhados ou locais similares de altura elevada,

portanto, a instalação deste produto deverá ser realizada por profissionais qualificados e que
sigam as normas de segurança vigentes e necessárias para esta prestação de serviço.

Toda instalação de Coletor Solar requer um estudo prévio que envolve projeto hidráulico,
dimensional e de localização que são muito importantes para um bom rendimento do produto. A
empresa sob nenhum pretexto se responsabilizará por dimensionamentos ou projetos mal elaborados,
portanto, leia com atenção as instruções e dados especificados neste manual e contrate profissionais
capacitados para prestar os serviços de instalação e projeto.

Antes de iniciar a instalação certifique-se de que a estrutura do telhado suporta o peso dos
Coletores, bem como, permite o acesso e a circulação do instalador com segurança.

SISTEMAS DE INSTALAÇÃO
Célula de aquecimento.
Denominamos como célula um conjunto de coletores interligados. A célula possui um limite

máximo de placas, esta quantidade é definida de acordo com o modelo do coletor.
Cada modelo de coletor possui sua tabela técnica de dimensionamento. Através da mesma,

poderemos visualizar a quantidade máxima, a vazão, a área de abrangência, o comprimento e a
largura necessária para instalação do produto.

   A fixação dos Coletores Solar no telhado é obrigatória de acordo com esquema acima.

F10
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Tabela técnica de dimensionamento para coletores modelo CSi2.

T5
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Tabela técnica de dimensionamento para coletores modelo CSi3.

T6

F11
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Tabela técnica de dimensionamento para coletores modelo CSi4.

T7
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INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO
- Área de captação necessária para aquecimento da piscina (vide pág. 6).
- Modelo e quantidade de coletores necessários para o aquecimento, (vide tabela técnica de

dimensionamento).
- Modelo, potência e vazão da motobomba de alimentação dos coletores, levando em consideração

a altura manométrica.
- Definição do lay-out e Ø da tubulação do sistema hidráulico, (vide tabela T8, pág. 11).
- Definição do sistema de instalação (série ou paralelo).
- Disposição dos coletores sobre o telhado e inclinação em relação ao Norte (vide tabela T3).

O diâmetro mínimo da tubulação para alimentação dos coletores é de 32mm ou 1”.
A altura do detalhado (mca) deve ser considerado para definição da motobomba que

alimentará os coletores.

SEGURANÇA
Toda instalação hidráulica em piscinas deverá seguir as normas que constam na ABNT

prescristas na NBR 10.339. Seguir a norma, bem como, as advertências e procedimentos
citados neste manual é uma questão de segurança. A empresa não se responsabiliza por
instalações que estejam em desconformidade com o que estiver prescrito na norma, que
podem acarretar desde danos à equipamentos e acessórios, até acidentes graves podendo
ser fatais.

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

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

--  A fixação da tampa do dreno através de 2 parafusos é obrigatória.

Acidentes ocasionados pela sucção hidráulica de drenos e grades de fundo

F20

T8
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SISTEMAS DE INSTALAÇÃO
Instalação em paralelo
No sistema de instalação dos coletores em paralelo, a composição é feita com 2 ou mais

células com a mesma quantidade de coletores. Os pontos de entrada e saída da água são
independentes e a distribuição dos tubos hidráulicos deve ser simétrica.

Para definirmos a vazão de água para alimentação neste sistema, devemos somar a vazão
de todas as células, com auxílio da tabela técnica de dimensionamento de acordo com o modelo
adquirido.

As instalações com células de diferentes modelos de coletores, poderão ser realizadas
desde que, a área de captação das células sejam iguais ou aproximadas

F12

F14
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Instalação em série
A instalação em série ocorre quando duas ou mais células possuem um único ponto de entrada e

saída de água, figs (F13 e F15), nestes casos a água será aquecida de forma gradual de acordo com sua
passagem pelas células e a vazão no sistema hidráulico será determinada pela primeira célula, sem a
necessidade de dividir o volume d’água entre as mesmas.

IMPORTANTE No sistema em série devemos utilizar no máximo 2 células alimentadas por
um único ponto.

SISTEMAS DE INSTALAÇÃO

As instalações com células de diferentes modelos de coletores, poderão ser realizadas
desde que, a área de captação das células sejam iguais ou aproximadas

F13

F15
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SISTEMA DE AQUECIMENTO CONJUGADO COLETOR SOLAR / TROCADOR DE
CALOR

Nesta instalação o aquecimento da piscina é inteligente, ou seja, com o auxílio de uma
válvula 3 vias, o sistema monitora a melhor condição de aquecimento, entre Coletor Solar e
Trocador de Calor e de forma automática a vazão da água é direcionada automaticamente para a
melhor opção.

A escolha preferencial será o aquecimento via Coletores Solar, caso não haja exposição do
aparelho ao sol, o sistema direcionará automaticamente o fluxo de água para aquecimento via
Trocador de Calor, que possui fluxo de água sucção e recalque independentes.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (1)

A instalação hidráulica deve seguir a norma da ABNT prescrita na NBR 10.339.
Priorizando a segurança, a Sodramar aconselha a instalação de no mínimo 2 drenos de
fundo em qualquer piscina, independente do formato ou dimensão. O projeto e instalação
do produto devem ser executados por profissionais qualificados que compreendam e façam
cumprir todas as normas técnicas e de segurança no ato da instalação do produto.

F16

Para obter-se um aquecimento homogênio da
piscina os dispositivos que retornam a água
aquecida proveniente dos coletores solar, de-
verão estar instalados numa altura de 20cm a
30cm do fundo da piscina.
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SISTEMA DE AQUECIMENTO INDEPENDENTE COLETOR SOLAR  /  TROCADOR DE
CALOR

Nesta instalação os Coletores Solar podem atuar simultaneamente com o Trocador de Calor,
onde o fluxo de água será com controle manual possuindo sucção e recalque independentes.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (2)

A instalação hidráulica deve seguir a norma da ABNT prescrita na NBR 10.339.
Priorizando a segurança, a Sodramar aconselha a instalação de no mínimo 2 drenos de
fundo em qualquer piscina, independente do formato ou dimensão. O projeto e instalação
do produto devem ser executados por profissionais qualificados que compreendam e façam
cumprir todas as normas técnicas e de segurança no ato da instalação do produto.

F17

Para obter-se um aquecimento homogênio da
piscina os dispositivos que retornam a água
aquecida proveniente dos coletores solar, de-
verão estar instalados numa altura de 20cm a
30cm do fundo da piscina.
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INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (3)
SISTEMA IDEAL DE AQUECIMENTO COM COLETOR SOLAR

Nesta instalação os Coletores Solar possuem um fluxo de água independente do sistema
hidráulico de filtagem da piscina. Este sistema melhora o rendimento do aparelho e facilita o
controle dos recursos hidráulicos necesários para manutenção e limpeza da piscina.

A instalação hidráulica deve seguir a norma da ABNT prescrita na NBR 10.339.
Priorizando a segurança, a Sodramar aconselha a instalação de no mínimo 2 drenos de
fundo em qualquer piscina, independente do formato ou dimensão. O projeto e instalação
do produto devem ser executados por profissionais qualificados que compreendam e façam
cumprir todas as normas técnicas e de segurança no ato da instalação do produto.

F18

Para obter-se um aquecimento homogênio da
piscina os dispositivos que retornam a água
aquecida proveniente dos coletores solar, de-
verão estar instalados numa altura de 20cm a
30cm do fundo da piscina.
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INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (3)

SISTEMA POSSÍVEL DE AQUECIMENTO COM COLETOR SOLAR
Nesta instalação os Coletores Solar estão com seu fluxo de água vinculados ao sistema

hidráulico de filtagem da piscina. Neste caso, a manobra de registros e o controle manual do fluxo
de água é necessário.

IMPORTANTE
A circulação de água pelo coletor solar quando não há exposição ao sol ou condição de

aquecimento do produto, pode implicar no resfriamento da piscina. Portanto, este sistema de
instalação necessita do monitoramento constante das condições para o aquecimento.

A instalação hidráulica deve seguir a norma da ABNT prescrita na NBR 10.339.
Priorizando a segurança, a Sodramar aconselha a instalação de no mínimo 2 drenos de
fundo em qualquer piscina, independente do formato ou dimensão. O projeto e instalação
do produto devem ser executados por profissionais qualificados que compreendam e façam
cumprir todas as normas técnicas e de segurança no ato da instalação do produto.

F19

Para obter-se um aquecimento homogênio da
piscina os dispositivos que retornam a água
aquecida proveniente dos coletores solar, de-
verão estar instalados numa altura de 20cm a
30cm do fundo da piscina.
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ADVERTÊNCIA
SEGURANÇA NA INSTALAÇÃO
A instalação, montagem e manutenção dos coletores solar, normalmente são executados

sobre telhados ou coberturas de edifícios e casas. Este procedimento deve ser prestado por
profissionais qualificados e aptos a executar serviços em altura, que possuam o Atestado de
Saúde Ocupacional (ASO), constando exame de Eletroencefalograma, emitido pelo médico
coordenador do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) acusando que o
trabalhador esteja apto para executar trabalhos em altura no período vigente.

É obrigatória a utilização dos EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) conforme disposto
na NR 6 e NR 18 da Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho.

A empresa não se responsabiza por acidentes ocasionados na instalação, montagem e
manutenção do coletor solar.

MONTAGEM DOS COLETORES SOLAR
Os Coletores Solar Sodramar foram desenvolvidos para tornar sua

montagem rápida, prática e eficiente na vedação.
Para auxiliar este procedimento é disponível um exclusivo guia de

montagem fig. (F29), que assegura um perfeito alinhamento entre as placas
e o anel de vedação, estabilizando o conjunto para promover uma instalação rápida e eficaz na
vedação.

Antes de iniciar a montagem leia as instruções a seguir.

PASSO 1
 Alinhe o rasgo de passagem com os furos de passagem da placa. Pressione levemente o

guia e introduza uma das pontas no interior do tubo, vide figs. (F21 e F22).

Pat. req.
F29

F21 F22
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MONTAGEM DOS COLETORES SOLAR

PASSO 2
Com o guia instalado, posicione o anel de vedação no seu alojamento na cabeça do tubo. Em

seguida, introduza a outra placa no guia, vide figs. (F23) e (F24).
Repita os passos 1 e 2 nas duas extremidades das placas.

PASSO 3
Com as placas guiadas e o anel de vedação posicionado, encaixe a abraçadeira unindo o

conjunto fig. (F26), em seguida, encaixe a cunha de travamento fig.  (F27). Se houver necessida-
de, utilize um alicate de bico para unir a abraçadeira e encaixar a cunha de travamento.

F23 F24

F26 F27
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CONTROLADOR  AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA E ACIONAMENTO
O Coletor Solar Sodramar é um aparelho desenvolvido para trabalhar automaticamente

após sua instalação. Esta é a função do controlador diferencial de temperatura, comparar através
de sensores térmicos os  parâmetros de aquecimento, tais como, temperatura da água da pisci-
na, temperatura dos coletores e temperatura desejada da água, para  então, acionar ou desativar
automaticamente o bombeamento de água para as placas.

IDENTIFICAÇÃO DO APARELHO
Este aparelho monitora todo aquecimento do Coletor de Solar, indicando de forma instantânea

a temperatura da água e a temperatura desejada para aquecimento, além de oferecer várias
opções de ajustes para o operador. Seu termostato é digital e suas funções vêm impressas no
próprio aparelho.

CONTROLADOR DIGITAL
Monitora as temperaturas e controla o funcionamento dos Coletores Solar de acordo com

as configurações desejadas. Dotado de recursos capazes de configurar funções específicas para
o bom rendimento dos coletores. Maiores informações vide págs. 22 e 23.

TECLA DE ACIONAMENTO
Aciona e determina em qual condição de monitoramento o controlador irá atuar. Maiores

informações vide pág. 22.

SINALIZADOR VERMELHO
Quando aceso, indica que há bombeamento e circulação de água pelos Coletores Solar.

SINALIZADOR VERDE
Quando aceso, indica que o quadro está acionado e monitorando o aquecimento de acordo

com as configurações estabelecidas.

F30
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INSTRUÇÕES OPERACIONAIS

No frontal do quadro de comando está aderida uma etiqueta informativa com as principais
configurações e instruções de acionamento do produto.

SENSORES

Monitoram a temperatura do sistema para controle do termostato.
O Controlador possui 2 sensores (T1) e (T2), o sensor (T1) deve ser conectado no coletor

solar, e o sensor (T2) na entrada da motobomba.

INSTALAÇÃO DO CONTROLADOR AUTOMÁTICO

LOCAL DE INSTALAÇÃO E LIMPEZA

O quadro de comando do controlador automático deve ser instalado em local coberto e
arejado, proteja-o contra respingos e jatos d’água. Faça a limpeza do aparelho com pano umidecido
e detergente neutro.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

A alimentação do aparelho é 220V, o sistema pode ser monofásico para motobombas de
1/4cv a  1cv, passando para trifásico para as bombas 1 1/2cv e 2cv.

F31
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ACIONAMENTO DO APARELHO
Antes de acionar o produto, leia atentamente o manual e faça uma revisão minuciosa em todo sistema

hidráulico e elétrico da instalação.

São dispositivos de segurança e proteção contra choques diretos e danos no equipamento, provenientes de
corrente de fuga e aterramento inadequado. Este acessório deve ser adquirido separadamente e envolve todos os
condutores do circuito.

A função do disjuntor residual de segurança, é desativar automaticamente o aparelho 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 não superior a 30mA. Sua não
instalação implicará na perda de garantia do produto.

IMPORIMPORIMPORIMPORIMPORTTTTTANTE:ANTE:ANTE:ANTE:ANTE:     No ato da instalação, seguir sempre o esquema elétrico do fabricante do DR. (A
instalação do DR é obrigatória, sua não instalação implicará na perda de garantia do produto).

DISPOSITIVO RESIDUAL DE SEGURANÇA (USO OBRIGATÓRIO)

4º PASSO – Dirija-se ao quadro de comando e posicione a tecla de
acionamento na posição (AUTOMÁTICO / OFF).

OBSERVAÇÃO
A Tecla de acionamento possui 3 posições:
- (AUTOMÁTICO / OFF) A circulação da água pelos coletores Solar

será automática, atuando de forma inteligente, sempre quando houve
necessidade e condições para o aquecimento da água. Seguindo todas
as programações configuradas no controlador digital.

- (DIRETO/ ON) A circulação da água pelos Coletores Solar será
direta e ininterrupta,  havendo ou não condições de aquecimento.

- (DESLIGADO) A circulação pelos Coletores Solar e aquecimento
da piscina será interrompdo.

IMPORTANTE
Na posicção (DIRETO/ ON), poderá haver circulação de água pelos Coletores solar sem exposição ao sol

ou condição de aquecimento do produto, podendo implicar no resfriamento da piscina. Portanto, esta condição de

trabalho necessita do monitoramento constante das condições para o aquecimento.

3º PASSO – Faça uma revisão minuciosa em toda instalação elétrica, verifique se os cabos estão bem
conectados de acordo com o esquema elétrico, e se a motobomba é compatível com o sistema monofásico ou
trifásico, vide pág.21, fig.(F31). Em seguida,  ligue o disjuntor do quadro de comando.

2º PASSO – Abra totalmente os registros de sucção e recalque da motobomba que alimentará os Coletores Solar.

1º PASSO – Certifique-se de que os sensores (T1) e (T2) estão bem conectados no Coletor Solar e na
entrada da motobomba (colar tomada) respectivamente.

DADOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO
Alimentação: 220VCA (direta, com transformador interno).
Corrente máxima: 10A (carga resistiva).
NOTA: O comprimento do cabo do sensor é de 2,5m pode ser aumentado pelo próprio usuário, até 200m.
Para sensor (T1) utilize cabo coaxial tipo microfone 2 x 0,14mm².
Para sensor (T2) utilize cabo coaxial tipo microfone 1x 0,5mm².
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5º PASSO – Com a tecla na posição (AUTOMÁTICO / OFF), o sinalizador vermelho que indica acionamento
da motobomba deverá acender.

6º PASSO – Ao acionar o aparelho aparecerá no visor a temperatura da água da piscina. Caso queira visualizar
a temperatura dos Coletores Solar, pressione o botão azul       e receberá esta informação no visor, em seguida, o
mesmo voltará a indicar a temperatura da água da piscina.

7º PASSO - Para ajustar a temperatura desejada, basta pressionar o botão amarelo       (toque rápido). No
visor aparecerá a sigla (SSP), pressione novamente (toque rápido) e aparecerá a temperatura piscando no visor.
Neste momento ajuste a temperatura desejada utilizando os botões         , em seguida, confirme a operação
pressionando a tecla verde       .

CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS
O quadros de comando (CDT), já vêm configurados de fábrica, caso necessite ajustar alguma configuração

pré-estabelecidas, proceda da seguinte forma:
-Pressione o botão amarelo       (toque rápido) e aparecerá no visor  a sigla (SSP), pressione novamente

( toque rápido) e aparecerá a temperatura piscando no visor, pressione novamente (toque rápido) e aparecerá a
sigla (COD).

Com os botões           digite o código (123) e com o botão      amarelo selecione a função que deseja
reconfigurar.

A tabela abaixo indica as configurações padrão de fábrica.

O valor da função            deverá ser
sempre maior que o valor da função            no
termostato digital.

Os parâmetros estabelecidos de fábrica
são os ideais para o aquecimento de piscina,
portanto, evite altera-los aleatoriamente ou sem
objetivo concreto, para não interferir no aqueci-
mento e rendimento do Coletor Solar.
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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 36 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 ou acidentes ocorridos a este produto

ou terceiros durante o transporte ou instalação.

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.






