
INTRODUÇÃO

Parabéns! Você acaba de adquirir os controladores automáticos para

aquecimento de piscinas Sodramar, na linha de Trocadores de Calor “Yes”,

a função desses quadros de comando é agregar comodidade e agilidade

nas operações e manobras do equipamento, padronizando seu

funcionamento de acordo com sua real necessidade, otimizando tempo e

economia no seu aquecimento.

No painel principal do trocador de calor, encontra-se a chave seletora de funções, que define o tipo de comando que

o equipamento irá atuar, (Digital ou Analógico). O trocador de calor sai de fábrica configurado na função Analógico. No ato da

instalação do comando Digital ou Smart esta chave deverá ser posicionada na função Digital. Os trocadores que não

estiverem equipados com comando Digital ou Smart deverão obrigatoriamente trabalhar com a chave na posição Analógico.

O quadro de comando digital, monitora com precisão a temperatura da piscina. Através de um visor digital você pode comparar a qualquer

momento a temperatura real da piscina e a temperatura desejada, acionando a motobomba e ajustando o aquecimento do trocador de acordo com

sua preferência de maneira prática e rápida.

COMANDO DIGITAL

CONFIGURAÇÃO DO TROCADOR DE CALOR

COMANDO SMART
O quadro de comando Smart além de possuir os recursos do modelo Digital, agrega outras funções para automatizar completamente sua

piscina. Através de uma chave seletora de 5 posições, você define a programação ideal para sua motobomba, conciliando horário de acionamento,

temperatura desejada ou  mesclando estas duas funções.

Este quadro é ideal para conciliar aquecimento e processo de filtragem da piscina.
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INSTALAÇÃO QUADRO DIGITAL

A instalação do quadro digital é muito simples, determine um local coberto e arejado para posicionar o aparelho,

o ideal é que o mesmo seja concretado na parede, prevendo o conduite para passagem dos cabos, conforme fig. 12.

Primeiramente desmonte o quadro retirando seu painel frontal, observe bem a instalação original para que possa remontá-lo em seguida, figs. 5 e 7.

Com o aparelho desmontado, fure a caixa no local desejado para passagem dos cabos e concrete-a na parede conforme fig.8, após a segagem da mesma faça

a instação elétrica e monte novamente o painel frontal na caixa, conforme originalmente.

INSTALAÇÃO QUADRO SMART

A instalação do quadro Smart é muito simples,

determine um local coberto e arejado para posicionar o aparelho,

o ideal é que o mesmo seja sobreposto na parede, prevendo o

eletroduto para passagem dos cabos, conforme figs. 10 e 11.

Primeiramente posicione o quadro no local correto,

fixando-o na parede. Em seguida, abra o quadro girando as

travas laterias com auxílio de uma chave de fenda e selecione a

voltagem de travalho 220V / 380V, posteriormente realize a

instalação elétrica do aparelho.

A função  SP  , é responsável pelo

controle de temperatura, onde deve-se indicar a

temperatura desejada da água da piscina.

Para aciona-la, pressione o botão de

ajuste por 5 segundos e aparecerá a função  SP.

Solte e volte a pressionar a tecla para ajustar a

temperatura. Em 4 segundos o valor estará

gravado e o visor voltará a indicar a temperatura

ambiente.

Observação: A temperatura pode ser alterada a qualquer momento, e indi-

ca com quantos graus o trocador vai desativar, parando assim, de aquecer a

piscina.

O Timer ou Programador Horário

é um acessório opcional, que vem embutido

no quadro 5 posições ou Smart. Este

componente  tem a finalidade de automatizar

por programação horária as funções dos

trocadores de calor, como já havíamos citado

anteriormente, o mesmo trabalha em conjunto

com a chave seletora de 5 posições.

A seguir, estaremos especificando como operar e programar o Timer.

1º PASSO - Após o Timer instalado e energizado, ajuste a hora e os minutos

do relógio de acordo com a atual, no exemplo abaixo o timer indica  15h e 30min.

2º PASSO – Programe os intervalos de tempo nos quais você deseja que o

equipamento entre em funcionamento, ligando as aletas do cavalete, conforme fig. 21,

lembrando que, cada aleta acionada vale 15 minutos de funcionamento da máquina.

OPERAÇÃO DO TERMOSTATO DIGITAL

OPERAÇÃO DO TIMER

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
SMART

INSTALAÇÃO ELÉTRICA DIGITAL
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