
ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO LINHA LED
-Caixa de passagem Sodramar.

-Eletroduto (PVC) “plástico liso” Ø3/4”.

-Conexões de PVC marrom.

-Dispositivo residual de segurança.

Os refletores da linha Led são gerenciados por módulos de comando adquiridos separadamente, a instalação elétrica deve  seguir as

instruções do respectivo módulo adquirido. (Para maiores informações acesso o site www.sodramar.com.br)

INTRODUÇÃO
Parabéns! Você acaba de adquirir o refletor subaquático Sodramar, desenvolvido para oferecer-lhe a mais eficiente e potente iluminação em

piscinas de vinil, fibra e alvenaria, o que possibilita você usufruir de sua piscina no período noturno, além de aprimorar sua estética e agregar valor ao
seu patrimônio.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO LINHA TRADICIONAL
-Transformador de segurança de 110/220V, para 12V. (Adquirido separadamente de acordo com o modelo do refletor).

-Caixa de passagem Sodramar.

-Eletroduto (PVC) “plástico liso” Ø3/4”.

-Conexões de PVC marrom.

-Dispositivo residual de segurança.



POSICIONAMENTO NA PISCINA
O nicho deve ser concretado na parede da piscina conforme dimen-

sões abaixo. Passe o cabo de alimentação através do eletroduto, deixando
o excedente enrolado dentro do nicho para eventual manutenção.

MANUTENÇÃO
Desligue a chave geral de alimentação de energia e com auxílio

de uma chave de fenda média, retire o conjunto refletor de dentro do
nicho chumbado. Os modelos mini refletor e L48, necessitam de um
pequeno giro no sentido anti-horário antes da sua remoção.

Após removê-lo para fora d’água a
manutenção ou troca de lente pode ser reali-
zada. Com o término da manutenção enrole
novamente o cabo para dentro do nicho e en-
caixe o conjunto refletor.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Para maiores informações consulte o site
 www.sodramar.com.br

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.

A NÃO UTILIZAÇÃO DESTE DISPOSITIVO PODE OCASIONAR CHOQUE NO CONTATO COM A ÁGUA, QUE PODE SER FATAL

PARA ADULTOS E CRIANÇAS.

SEGURANÇA - DISJUNTOR RESIDUAL

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, 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.

Os refletores da linha Led são gerenciados

por módulos de comando adquiridos separadamente,

a instalação elétrica deve  seguir as instruções do

respectivo módulo adquirido. (Para maiores

informações acesso o site www.sodramar.com.br)


