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INTRODUÇÃO
Os refletores Mini dicróica Sodramar, foram desenvolvidos para

oferecer-lhe a mais eficiente e potente iluminação aquática em piscinas de
vinil, fibra e alvenaria, o que possibilita você usufruir de sua piscina no período
noturno, além de aprimorar sua estética.

ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO
A instalação dos refletores Mini bi-iodo requerem o uso obrigatório

dos seguintes acessórios:
- Transformadores de segurança TR de 110/220V, para 12V. (Ver de-

talhes na pág.7, em instalações elétricas).
- Caixa de passagem Sodramar.
- Eletroduto (PVC colável Ø 3/4”), cujo modelo deve estabelecer as

medidas especificadas na (figs. 1,3,5 e 9)

VEDAÇÃO ELÉTRICA
Nas instalações a seguir é importante destacar a vedação da caixa

de passagem no momento da instalação elétrica, para evitar umidade e
contato das conexões com a água proveniente da piscina ou de fonte externa.
Esta vedação deverá ser feita com parafina, devendo ser adicionada no estado
líquido até preencher toda caixa de passagem e suas conexões, caso este
procedimento não seja executado, isto implicará na perda de garantia do
refletor.
Bem como, o eletroduto deverá ser constituído de material plástico e fixado
com cola para tubo nas suas extremidades.
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INSTALAÇÃO EM PISCINAS DE VINIL

1º Passo – Instale o nicho na parede da piscina, chumbando-o
conforme as dimensões especificadas na fig. 1.

2° Passo – Posicione o bolsão de vinil, primeiramente cole uma das
guarnições na face do nicho, alinhando suas furações e instale o bolsão na
parede, conforme instruções de instalação da piscina, fig. 2. Localize sob o
bolsão os furos de fixação e juntamente com a guarnição restante fixe a
flange através dos parafusos, para então, recortar o vinil no contorno do furo
expondo o interior do nicho.

DETALHE DA INSTALAÇÃO
 EM PISCINAS DE VINIL

FIG. 1

FIG.2
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INSTALAÇÃO EM PISCINAS DE ALVENARIA

1º Passo – Instale o nicho na parede da piscina, chumbando-o con-
forme as dimensões especificadas na fig. 3. A fixação da flange é opcional,
podendo a mesma ser excluída no momento da instalação, fig. 4.

DETALHE DA INSTALAÇÃO
 EM PISCINAS DE ALVENARIA

FIG. 3

FIG. 4
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INSTALAÇÃO EM PISCINAS DE FIBRA
1º Passo – Instale o nicho na parede da fibra, marque os furos de

fixação e recorte-a conforme as dimensões especificadas na fig. 5, seguindo
o diâmetro interno, em seguida, a fixação poderá ser feita de duas formas,
laminando o nicho na parte de traz da piscina, ou flangeando–o através da
flange e parafusos, fig.6.

DETALHE DA INSTALAÇÃO
 EM PISCINAS DE FIBRA

FIG. 5

FIG. 6
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ENCAIXE DO CONJUNTO REFLETOR

LENTE COLORIDA REMOVÍVEL
Os refletores Mini dicróica Sodramar, vêm

equipados com lente colorida na cor azul. E
também oferecem a opção de instalar ou-
tras cores de lente que são adquiridas se-
paradamente, bastando remover a atual

com uma chave de fenda pequena, fazendo
a alavanca no seu encaixe na tampa frontal,

fig.10.

PISCINAS DE ALVENARIA / VINIL PISCINAS DE FIBRA

O conjunto refletor é encai-
xado, após a instalação do nicho na pa-
rede da piscina, seja ela, alvenaria, vinil
ou fibra, figs 7 e 8. Passe o cabo de ali-
mentação por dentro do nicho, introdu-
zindo sua extremidade através do
eletroduto até a caixa de passagem, dei-

xando aproximadamente 100mm de compri-
mento livre de cabo, o restante deve ser enro-
lado e alojado dentro do nicho para possíveis
reparos, em seguida, monte o conjunto refletor
no nicho, travando a tampa frontal no interior
do mesmo, fig. 9.
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FIG. 10
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DETALHES DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

FIG. 11

FIG. 12

FIG. 13

MANUTENÇÃO
Para iniciar a manutenção no
refletor Mini dicróica , ou a tro-
ca de uma lente colorida,
deve-se primeiramente desli-
gar a energia elétrica na cha-
ve geral, em seguida,
desengate o conjunto refletor
removendo a tampa frontal do
nicho com auxílio de uma cha-

ve de fenda média, para executar a alavanca.
Posicione o conjunto refletor na borda da piscina ou
acima do nível da água e faça os reparos necessári-
os. Por fim, enrole e aloje o cabo de alimentação den-
tro do nicho e encaixe a tampa frontal juntamente
com o conjunto refletor no seu interior, fig. 11.
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DADOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO
Entrada 110 / 220V

Saída 12V (Alternada)
Potência 50W

Amperagem 5A

Transformador TR-1 (60W)
Transformador TR-2  (120W)
Transformador TR-3 (180W)
Transformador TR-4 (240W)

SEGURANÇA - DISJUNTOR RESIDUAL
Este componente deve ser instalado em linha com o disjuntor do

transformador. 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 disjuntor residual de segurança, é desativar
automaticamente o refletor 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.

TABELA CABO / DISTÂNCIA DO TR AO REFLETOR
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OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Para que se obtenha uma iluminação eficiente com claridade total
da piscina, é necessário a instalação de um refletor Dicróica para cada 10m²
de superfície d’água.
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NUNCA INICIE A MANUTENÇÃO OU TROCA DE LENTE SEM ANTES DESLIGAR A CHAVE
GERAL DO REFLETOR

SOMENTE ACENDA O REFLETOR APÓS A TOTAL IMERSÃO DO SEU CONJUNTO NA
ÁGUA.
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ESPECIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS COMPONENTES

FIG. 15
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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.

CERTIFICADO DE GARANTIA






