
Válvula Especial para sacar areia
de Filtros para Piscinas
Procedimento de instalação e utilização

Após soltar todos os 
parafusos, retire a válvula
(como ilustrado acima).

BCom uma chave de boca 
de 11mm, solte os 

parafusos que fixam a 
Válvula instalada e as 
respectivas conexões 

hidraúlicas

A

Ferramenta
necessária

Chave de Boca 11mm

Retirada da Válvula original
Válvula Original

Encaixe o tubo do kit 
correspondente ao modelo do

filtro no Cesto da Válvula 
Especial que acompanha o 

kit.

PS: O tubo do Elemento 
Filtrante é encaixado 

normalmente ao Cesto

C

Encaixe a Válvula que 
acompanha o Kit e 
parafuse-a no Filtro.

D

Instalação da Válvula de Retirada da Areia
Ferramenta
necessária

Chave de Boca 11mm

Válvula Especial
(acompanha o kit)

Contém:

Válvula Especial (adaptada)
(1 peça)

Conjunto de Tubos de PVC 
(compatível com os modelos de 

Filtro FM-25 ao FM-75) (7 peças)
Mangueira de saída da areia

3,00 m. c/ 2 ponteiras de
borracha (1 conjunto)

Mangueira hidráulica 1,20 m
c/ uniões (adaptar Motobomba
existente na válvula especial)

(1 peça)

Parabéns! Você acaba de adquirir a Válvula Especial para retirada de areia dos Filtros de piscina Sodramar. Um sistema 
inovador que trará praticidade e agilidade na manutenção e troca de areia.

Introdução

Modelo Comprimento do
Tubo (medidas em cm.)

FM25

FM30

FM36

FM40

FM50

FM60

FM75

10,0

26,0

28,0

33,0

39,0

41,0

50,0

Tubo do
Elemento Filtrante

Tubo de
Retirada da Areia

Kit exclusivo para
Filtros e Bombas



Instalação das Mangueiras

Funcionamento

E

Devido o tamanho da Mangueira Hidráulica, é necessário que o Filtro e a Bomba estejam a no máximo 
1,20m de distância um do outro.

Retire a tubulação de recalque original 
da instalação hidraúlica da Motobomba 

Sodramar existente na casa de 
máquinas

- Encaixe a Mangueira Hidráulica no recalque da bomba e 
na Entrada de água da Válvula Especial

- Encaixe a Mangueira de Saída da areia na saída de 
Esgoto da Válvula e a posicione num local onde a areia do  

tanque possa ser despejada.

F

Tubulação de
Recalque

Sucção da Piscina

 Sempre que for retirar a areia do Filtro deixe 
a Válvula Especial na posição de 
RETROLAVAR e ligue a bomba.

Deve-se prever o local que a areia retirada 
será despejada para que sua futura 

remoção seja possível.

IMPORTANTE

Mangueira de saída 
da areia
3,00m. 

Mangueira hidráulica
1,20m. 

DADOS 

Após toda retirada da areia e a colocação de uma nova carga, 
recoloque a Válvula original no filtro e reconecte a tubulação de 

recalque na Motobomba para que o Filtro volte a funcionar

Remonte o sistema Filtro / Bomba 

A areia só é retirada até a altura das 
crepinas.

Areia
Retirada

Sobra

Média de 100L a 500L de água para retirada da areia.

Média de 1 a 4 minutos para esvaziar a areia do filtro.

A areia utilizada nos Filtros Sodramar são de granulo-
metria 0,5 a 0,8 mm.


