
INTRODUÇÃO
Parabéns! Você acaba de adquirir o módulo de comando Monocromático para refletores subaquáticos Led Monocromático Sodramar,

desenvolvido para oferecer-lhe a mais eficiente iluminação ornamental em piscinas de vinil, fibra e alvenaria, possibilitando que você usufrua de
sua piscina no período noturno, além de destacar sua beleza e agregar valor ao seu patrimônio, com um detalhe em especial, com o módulo
Monocromático você pode comandar via controle remoto diversos refletores da linha L61 nas cores azul, verde ou branco, com baixo consumo
de energia e rendimento integral de todos os leds.

ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DO MÓDULO MONOCROMÁTICO
-A instalação do Módulo Monocromático Sodramar requer o uso obrigatório dos seguintes acessórios:
-Disjuntor residual de segurança (DR).
-Transformador de segurança Sodramar de 127/220V, para 12Vac (TR - 2 120W obrigatório).

- USO OBRIGATÓRIO COM TRANSFORMADOR SODRAMAR TR - 2
- USO OBRIGATÓRIO DE (DR)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÓDULO MONOCROMÁTICO

ENTRADA DE ENERGIA NO MÓDULO 12V

Transformador Sodramar de 120W - Entrada 127V / 220V - Saída 12Vac

Quantidade máxima de leds por módulo - 1.000 leds.
Consumo na condição máxima de 1.000 leds - 96W

Dimensões  em  mm



INSTALAÇÃO ELÉTRICA

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

Este componente deve ser instalado em série 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. O módulo de comando, bem como, todos os componentes que fazem parte da instalação elétrica devem ser instalados em local arejado e protegidos de umidade,

chuva e respingos d’água.

A NÃO UTILIZAÇÃO DESTE DISPOSITIVO PODE OCASIONAR CHOQUE NO CONTATO COM A ÁGUA, QUE PODE SER FATAL PARA ADULTOS E CRIANÇAS.

SEGURANÇA - DISJUNTOR RESIDUAL - (DR)

GARANTIA
A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que o produto apresentar no período de 06 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 entregue a fábrica ou revendedor mais próximo, as despesas inerentes de transporte, embalagem

e seguro são de responsabilidade do comprador.
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.

Este produto deve ser instalado em local coberto e arejado.
Não instale este equipamento em local úmido. Evite qualquer contato com água.
Não enrole o fio da antena.
Este equipamento deverá ser utilizado exclusivamente com o Transformador Sodramar para iluminação Subaquática. Caso esta solicitação e as demais

acima não sejam cumpridas este produto perderá a garantia.

      ACIONAMENTO
1 – Botão LIGA / DESLIGA para acionamento do módulo de comando.

2 – Botão de acionamento manual e troca de funções. Pode substituir o controle remoto no
acionamento dos refletores.

3 – Antena receptora de sinal para controle remoto. Esta antena aumenta o sinal do controle
remoto, caso instale o módulo dentro de um receptáculo ou caixa, mantenha o fio sempre para
o lado externo, de forma que fique visível e desobstruido.

ENTRADA DE ENERGIA NO MÓDULO 12V

           FUNÇÕES
O módulo Monocromático possui 3 funções que são selecionadas respectivamente

cada vez que o botão de acionamento (2) é pressionado ou o botão de Funções do controle
remoto, são as seguintes funções:

1ª FUNÇÃO A iluminação ficará ativada permanente na cor definida pelo modelo
dos leds.

2ª FUNÇÃO – A iluminação piscará freqüentemente, causando um efeito “festa” na
piscina.

3ª FUNÇÃO – A iluminação terá seu nuance atenuado em 100% caindo
gradativamente até 5%, continuamente.

O módulo Monocromático deve trabalhar com
transformador Sodramar, com saída de 12Vac.

IMPORTANTE: Nunca enrole o excedente de cabo do receptor, isto pode causar interferência
no comando do controle remoto. Para realizar emendas utilize o borner do kit conectando sempre
os cabos de cores respectivas.

    Este produto deve ser instalado em local coberto e arejado isento de umidade.
Evite qualquer contato com água. As emendas elétricas necessárias na instalação não podem
ser realizadas em local onde haja qualquer contato com água.


