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Atenção: Antes de realizar o procedimento de instalação de seu módulo Pool Light Fast Controller, por favor, 
leia cuidadosamente este manual. Ele traz as instruções de instalação, de uso e manutenção de seu módulo 
controlador.

Cuidado! Não ligue o equipamento enquanto não estiver devidamente instalado e certifique-se de que a in-
stalação elétrica está de acordo com as normas de segurança NBR 5410. Antes de qualquer procedimento de 
manutenção, desconecte o equipamento da energia elétrica para não ocorrer riscos de choque elétrico.

O Pool Lights é Bivolt e automático podendo ser alimentado tanto em 127 VAC quanto 220 VAC com saída para 
os refletores de 12 VDC.

A instalação elétrica deve ser feita observando-se as normas técnicas vigentes e as recomendações da dis-
tribuidora de energia elétrica regional.

É necessário um ponto de energia de acordo com a NBR 5.410 – Instalações elétricas de baixa tensão.

Quando a instalação dos refletores forem feitas na rede principal através de uma caixa de passagem é fundamen-
tal que esta caixa esteja vedada de forma que impeça a entrada de água, pois haverá uma emenda elétrica na caixa 
de passagem se ocorrer entrada de água poderá queimar tanto os refletores quanto o módulo.

Atenção: Por se tratar de um equipamento eletrônico e o mesmo for instalado dentro de uma casa de máquinas, 
lembramos que a casa de máquinas deve ter ventilação adequada com espaço físico suficiente para promover 
uma boa instalação e manutenção dos equipamentos conforme norma da ABNT NBR 10819, caso contrário se a 
casa de máquinas promover um índice alto de umidade poderá ocorrer oxidação da placa eletrônica e danificar 
o equipamento.

Informações Importantes

!
AVISOS

!

!

!

!

!
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O módulo Pool Light Fast Controller é para ser utilizado para controlar os refletores RGB.

( 36 Led´s ; 72 Led´s ; 108 Led´s )

Dados Técnicos:  

Tensão de Entrada –  100 – 240 VAC

Tensão de Saída – 12 VCDC

Frequência – 50/60 Hz

Fonte Modelo HD1250 – In 100/240 VAC – out 12VDC – 50 watts

Obs: O modulo Controlador esta preparado para receber fonte com potência máxima de 85 watts sendo que acompanha o módulo uma 
fonte de 50 watts.

Controle Remoto por RF – 433 MHZ.

Bateria do Controle Remoto – 9VDC

Alcance do Controle Remoto – 50 metros sem barreiras

Efeitos – 12 programas

Conhecendo o Produto

Fig. 2: Fonte de Alimentação

Fig. 1: Fonte de Alimentação
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O módulo pode ser instalado fora da casa de máquinas ou dentro dela, lembrando que a casa de máquinas deve ter ventilação adequada 
com espaço físico suficiente para promover uma boa instalação e manutenção dos equipamentos conforme norma da ABNT NBR 10819, 
caso contrário se a casa de máquinas promover um índice alto de umidade poderá ocorrer oxidação da placa eletrônica e danificar o 
equipamento.

Todos os refletores RGB possuem cabos de ligação de 4 vias com 2 metros de comprimento cada, estes devem ser ligados na rede de 
alimentação dos refletores que passa pelas caixas de passagens,  respeitando a sequência de cores dos cabos de 4 vias até o último 
refletor instalado. ( Fig: 3)

Para fixar o módulo na parede basta fazer a furação e colocar uma bucha nº 5, após ter instalado o módulo e os refletores basta apenas 
plugar a fonte de alimentação no módulo e alimentá-lo á rede elétrica ( 100-240 VAC) Seu módulo possui um recurso adicional de 
entrada de áudio, para usar este recurso você deve adquirir o sound sensor que deve ser afixado junto ao melhor local de captação de 
som. Para maiores informações a respeito desta ligação consulte o S.A.C. O controle remoto já vem cadastrado de fábrica.

Instalação

Atenção: Quando a instalação dos refletores forem feitas na rede principal através de uma caixa de passagem é fundamental que esta 
caixa esteja vedada de forma que impeça a entrada de água, pois haverá uma emenda elétrica na caixa de passagem se ocorrer entrada 
de água poderá queimar tanto os refletores quanto o módulo.

Fig.3: Instalação
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Operação

Dimensionamento: Para se calcular a potência da fonte de alimentação com o módulo devemos considerar a potência de cada 
modelo de refletor como segue abaixo:

36 Led´s  - 3,0 watts
72 Led´s  - 3,5 watts
108 Led´s  - 5,0 watts

A fonte de alimentação do módulo deve ser dimensionada de acordo com o total de watts dos refletores de sua instalação na piscina, 
por exemplo:

Se tiver instalado na piscina 3 refletores de 72 Led´s mais 2 refletores de 36 Led´s na prainha teremos um total em watts de: 3 x 3,5 
w + 2 x 3,0 w – total em watts será de 16,5 watts, desta forma a fonte de alimentação indicada será o modelo HD1250, pois esta fonte 
pode alimentar até 50 watts. Abaixo segue uma tabela referencial indicando a quantidade máxima de cada refletor para uma fonte.

Ligando seu controlador:  Existem duas formas para você ligar e controlar os efeitos através do controle remoto ou do próprio 
módulo para isto basta apertar o botão on/off e em seguida apertar a função desejada conforme ilustração no módulo e no controle 
remoto, para desliga-lo basta apertar novamente o botão on/off.

Descrições das funções:

Função Cores Fixas: Branco; Azul ; Verde ; Vermelho ; Amarelo ; Cian; Violeta.

Função Mix Rápido: Nesta função todas as cores fixas se alternam sequencialmente de forma rápida.

Função Mix Lento:  Nesta função todas as cores fixas se alternam sequencialmente de forma lenta.

Função Stroble: Nesta função o stroble o pulso é somente na cor branca.

Função Stroble Mix: Nesta função o stroble o pulso  se apresenta em todas as cores.

Função Áudio: Nesta função nenhum refletor será aceso até que o módulo receba um sinal do sound sensor que possui um botão para 
regulagem da sensibilidade e quando habilitada esta função o led indicador do módulo ficará piscando.

Fonte 36 LED’S 72 LED’S 108 LED’S

Modelo Quantidade

HD 1250 16 14 10
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Problemas / Causas / Soluções

Problema Causa Solução

O módulo controlador não liga.
- Falta de energia elétrica;

- Fonte Queimada.
- Verificação da Rede Elétrica;

- Troca da Fonte.

O módulo liga, mas não liga o refletor.

- Refletor Queimado;
- Ligação errada do Refletor;

- Módulo com a função áudio sele-
cionada (LED indicador piscando).

- Troca do Refletor;
- Verificar o padrão de cores dos cabos;

- Mudar para Outra função. 

Módulo liga com cores incompátiveis 
com a função.

- Ligação dos Refletores à rede 
com cores dos cabos invertidas.

- Verificar o padrão de cores dos cabos.

Controle Remoto não funciona.

- Bateria Fraca (Distância acima de 
50 metros sem barreiras);

- Excesso de barreiras;
- Controle Remoto descadastrado.

- Substtuição da bateria;
- Reposicionar o módulo;

- Cadastrar controle remoto.
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Assistência Técnica

Garantia do Pool Clean:

A garantia de seu Módulo Controlador Fast Controller será de 1 ano de fabricação  e conta a partir da emissão da nota fiscal de venda 

e as condições desta garantia estão descritas no termo de garantia.

Certifique-se que a revenda preencha o termo de entrega do produto em sua presença e que você esteja ciente das condições de 

instalação, uso e manutenção das coberturas.

Todas as lojas revendedoras são treinadas e estão aptas para prestar atendimento técnico.

Quando for pedir atendimento técnico tenha sempre em mãos a nota fiscal de venda.

Exija sempre manutenção na fábrica, lembrando que a garantia desta manutenção e mão de obra dos reparos efetuados serão de 90 

dias.

Rua Armando Tarozzo, 210 | Parque Industrial Lagoinha 

Ribeirão Preto/SP | CEP: 14095-200  

Tel. Brasil: +55 (16) 2101-7000

www.PentairSibrape.com.br

Facebook.com/Sibrape

Youtube.com/PiscinaSibrape
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Termo de Garantia

Garantia do Módulo Controlador: 

A garantia de seu Módulo Fast Controller,  será de 365 dias ( 90 dias legais, mais 275 dias contratuais) contados a partir da data de 

entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra.

Não fazem parte desta garantia: Instalações elétricas fora do padrão para instalações de baixa tensão, ABNT-NBR 5410. Esta norma 

trata das instalações de baixa tensão, onde discrimina a necessidade da colocação de disjuntores de proteção, dispositivos contra 

surtos ( descarga de raio na rede elétrica ) e dispositivos de proteção ao usuários chamado de D.R.

• Instalação dos refletores com inversão do padrão de cores das fiações elétricas.

• Falha de funcionamento por instalação em local que haja obstruções estruturais.

• Instalação em local com excesso de umidade.

• Instalações elétricas usando tomadas tipo benjamim.

• Falha de funcionamento por bateria fraca do controle remoto.

• Problemas decorrentes por ligações de refletores RGB de outros fabricantes.
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Termo de Entrega de Produto

picote* picote*
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Termo de Entrega de Produto

picote*
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Termo de Entrega de Produto



Rua Armando Tarozzo, 210 | Parque Industrial Lagoinha 
Ribeirão Preto/SP | CEP: 14095-200  
Tel. Brasil: +55 (16) 2101-7000 ou 0800 727 37 37
PentairSibrape.com.br
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