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SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE / SUPORTE TÉCNICO 

Sibrape Pentair
Telefone: 55 16 2101-7000 
Fax: 55 16 2101-7010

Suporte técnico e ao cliente (Estados Unidos) 
Para questões sobre suporte técnico e informações 
sobre atendimento do produto, entre em contato com:

Sanford, North Carolina (08:00 às 17:00 EST)
Moorpark, California (08:00 às 17:00 PST)

Telefone: (800) 831-7133

Fax: (800) 284-4151

Visite-nos na Internet em www.pentairpiscinas.com.br
www.pentairpool.com

Suporte técnico e ao cliente (Europa) 
Para questões sobre suporte técnico e informações 
sobre atendimento do produto, entre em contato com:

Telefone: (0032) 14 25 99 66 - de 08:00 às 17:00 (GMT)

Fax: (0032) 14 25 99 73
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Instalação da bomba de velocidade variável SUPERFLO® VS e Manual do usuário

ADVERTÊNCIAS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES DA BOMBA

Ao instalar e utilizar este equipamento elétrico, tome sempre as precauções 
básicas de segurança, que incluem: 

Não permita que crianças usem este produto. AVISO

AVISO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.  Conecte apenas a um 
circuito de derivação protegido por um interruptor de circuito 

de falha de aterramento (GFCI).  Entre em contato com um eletricista qualificado se 
você não conseguir verificar se o circuito está protegido por um GFCI.  

Esta unidade deve ser conectada apenas a um circuito 
de alimentação protegido por um interruptor de circuito 

AVISO

de falha de aterramento (GFCI).  Tal GFCI deve ser fornecido pelo instalador e 
deve ser testado rotineiramente.  Para testar o GFCI, aperte o botão de teste.  O 
GFCI deve interromper a alimentação.  Aperte o botão de reinicialização.  A ali-
mentação deve ser restaurada.   Se o GFCI falhar em funcionar dessa maneira, 
ele está com defeito.  Se o GFCI interromper a alimentação para a bomba sem 
que o botão de teste tenha sido pressionado, uma corrente de aterramento está 
fluindo, indicando a possibilidade de um choque elétrico.  Não use essa bomba.  
Desconecte a bomba e solicite que um técnico de manutenção qualificado cor-
rija o problema antes de usá-la. 

Esta bomba é destinada ao uso com piscinas instaladas 
permanentemente e também pode ser usada com ban-

heiras de hidromassagem e banheiras térmicas, se assim estiver identificado.  
Não a use com piscinas armazenáveis.  Uma piscina instalada permanente-
mente é construída no solo, ou sobre ele, ou em uma edificação, de tal modo 
que não possa ser prontamente desmontada para armazenamento.  Uma pisci-
na armazenável é construída de modo que possa ser prontamente desmontada 
para armazenamento e remontada com sua integridade original. 

CUIDADO

Advertências gerais 
• Nunca abra o interior da caixa do motor da unidade.  Há um banco de 

capacitores que armazena uma carga de 230 VCA, mesmo quando não 
há alimentação na unidade. 

• A bomba não é submersível. 
• A bomba tem capacidade para altas taxas de vazão;  tenha cuidado ao 

instalar e programar a potência de desempenho das bombas até seu limite 
com equipamentos velhos ou não confiáveis. 

• As exigências das normas para conexão elétrica variam de estado para 
estado.  Instale o equipamento de acordo com o Código Nacional de 
Eletricidade e todos os códigos e regulamentações locais aplicáveis. 

• Antes de fazer a manutenção da bomba  DESLIGUE a alimentação 
desconectando seu circuito principal. 

• Este aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com 
capacidade física, sensorial ou mental reduzida ou sem experiência e 
conhecimento, a menos que tenham sido supervisionadas ou instruídas 
sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança. 

PERIGO O NÃO CUMPRIMENTO DE TODAS AS INSTRUÇÕES E 
ADVERTÊNCIAS PODE RESULTAR EM FERIMENTOS 

CORPORAIS GRAVES OU MORTE.  ESTA BOMBA DEVE SER INSTALADA E 
SUBMETIDA À MANUTENÇÃO APENAS POR UM PROFISSIONAL 
QUALIFICADO PARA A MANUTENÇÃO DE PISCINAS.  INSTALADORES, 
OPERADORES E PROPRIETÁRIOS DE PISCINAS DEVEM LER ESTAS AD-
VERTÊNCIAS E TODAS AS INSTRUÇÕES NO MANUAL DO PROPRIETÁRIO 
ANTES DE USAR ESTA BOMBA.  ESTAS ADVERTÊNCIAS E O MANUAL DO 
PROPRIETÁRIO DEVEM PERMANECER COM O PROPRIETÁRIO DA PISCINA. 

PERIGO RISCO DE APRISIONAMENTO POR SUCÇÃO: MAN-
TENHA DISTÂNCIA DA DRENAGEM PRINCIPAL E DE 
TODAS AS SAÍDAS DE SUCÇÃO! 

F

ESTA BOMBA PRODUZ NÍVEIS DE SUCÇÃO ALTOS E CRIA UM FORTE 
VÁCUO NO DRENO PRINCIPAL LOCALIZADO NA PARTE INFERIOR DO 
VOLUME DE ÁGUA.  ESSA SUCÇÃO É TÃO FORTE QUE PODE PRENDER 
ADULTOS OU CRIANÇAS EMBAIXO D'ÁGUA CASO SE APROXIMEM DE UM 
DRENO OU DE UMA TAMPA OU GRADE SOLTA OU QUEBRADA. 

Este é o símbolo de alerta de segurança.  Ao ver 
este símbolo no seu sistema ou neste manual, 
procure por uma das seguintes palavras de 
sinalização e esteja atento à possibilidade de 
ferimentos pessoais. 
Avisos sobre riscos que, se ignorados, podem 
causar morte, ferimentos pessoais graves ou 
sérios danos à propriedade. 
Avisos sobre riscos que, se ignorados, podem 
causar morte, ferimentos pessoais graves ou 
sérios danos à propriedade. 
Avisos sobre riscos que, se ignorados, podem 
causar ferimentos pessoais leves ou danos à 
propriedade. 

OBSERVAÇÃO Indica instruções especiais não relacionadas aos riscos. 

Leia com atenção e siga todas as instruções de segurança contidas neste 
manual e no equipamento.  Mantenha as etiquetas de segurança em bom 
estado de conservação,  substituindo-as caso estejam faltando ou danificadas. 

AVISO

CUIDADO

LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES 
GUARDE ESSAS INSTRUÇÕES 

PERIGO

Aviso importante 
Este manual fornece instruções de instalação e de operação para a 

bomba de velocidade variável SuperFlo® VS.  Consulte a Pentair caso tenha dúvidas em 
relação a este equipamento.  

Atenção, instalador: este guia contém informações importantes sobre a instalação, 
operação e uso seguro deste produto.  Essas informações devem ser repassadas ao 
proprietário e/ou operador deste equipamento após a instalação ou mantidas sobre a 
bomba ou próximo a ela.  
Atenção usuário: Esse manual contém informações importantes que o ajudarão na 
operação e na manutenção deste produto.  Guarde-o para referência futura. Advertências 
e instruções de segurança para bombas e outros produtos relacionados da Pentair Aquatic 
Systems estão disponíveis no site http://www.pentairpool.com/pool-owner/safety-warnings/
ou ligue para (800) 831-7133 (nos EUA) para obter cópias adicionais gratuitas destas instruções.

PERIGO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO OU ELETRO-
CUSSÃO: AS BOMBAS EXIGEM ALTA VOLTAGEM 
QUE PODE PROVOCAR CHOQUES, QUEIMADU-
RAS OU CAUSAR A MORTE.  ANTES DE TRAB-
ALHAR EM UMA BOMBA!  Sempre desconecte a 
alimentação da bomba da piscina no disjuntor antes 
de fazer a manutenção da bomba.  A não observância 
dessa advertência pode resultar em morte ou ferimen-
tos graves ao instalador, encarregado da manutenção, 
usuários da piscina ou outros,   em função de choques 
elétricos. 

O USO DE TAMPAS NÃO APROVADAS OU A PERMISSÃO PARA 
USAR A PISCINA OU A BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM QUANDO 
AS TAMPAS ESTIVEREM FALTANDO, RACHADAS OU QUEBRADAS 
PODE RESULTAR NO APRISIONAMENTO DO CORPO OU MEMBRO, 
ENROSCAMENTO DO CABELO, APRISIONAMENTO DO CORPO E 
EVISCERAÇÃO E/OU MORTE.   
A sucção em um dreno ou saída pode causar: 
Aprisionamento de membros: quando um membro é aspirado ou in-
serido em uma abertura, resultando em aderência mecânica ou inchaço. 
Esse risco está presente quando uma tampa do dreno está faltando, 
quebrada, solta, rachada ou fixada incorretamente. 



Para a instalação de controles elétricos na base do equipamento (interruptores 
LIGADO/DESLIGADO, temporizadores e central de carga de automação) 

Instale todos os controles elétricos na base do equipamento, tais 
como interruptores liga/desliga, temporizadores, e sistemas de 
controle, etc. para permitir a operação (inicialização, desligamento 
ou manutenção) de qualquer bomba ou filtro para que o usuário 
não coloque qualquer parte do corpo sobre a tampa do tanque 
do filtro da bomba, tampa do filtro ou válvula de fechamento, ou 
próximo a elas.  Essa instalação deve fornecer espaço suficiente 
ao usuário para que ele afaste-se do filtro e da bomba durante 
a inicialização do sistema, desligamento ou manutenção do filtro 
do sistema. 

Pentair Water Pool and Spa®

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
For Installation of Electrical Controls at Equipment Pad
(ON/OFF Switches, Timers and Automation Load Center)

Install all electrical controls at equipment pad, such as on/off
switches, timers, and control systems, etc. to allow the
operation (startup, shut-down, or servicing) of any pump or
filter so the user does not place any portion of his/her body
over or near the pump strainer lid, filter lid or valve closures.
This installation should allow the user enough space to stand
clear of the filter and pump during system start-up, shut down
or servicing of the system filter.

CUIDADO

GUARDE ESSAS INSTRUÇÕES 
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ADVERTÊNCIAS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES DA BOMBA

Antes de fazer a manutenção do equipamento, observe a pressão do filtro.  
Certifique-se de que todos os controles estejam ajustados para garantir que 
o sistema não inicie inadvertidamente durante a manutenção.  Desligue toda 
a alimentação da bomba.  IMPORTANTE: Coloque a válvula de escape de ar 
manual na posição aberta e aguarde até que toda a pressão no sistema seja 
aliviada.
Antes de iniciar o sistema, abra totalmente a válvula de escape de ar manual e 
coloque todas as válvulas do sistema na posição "aberta" para permitir que a água 
flua livremente do tanque e retorne a ele.  Afaste-se de todos os equipamentos 
e ligue a bomba.   

IMPORTANTE: Não feche a válvula de escape de ar manual do filtro até que toda 
a pressão tenha sido descarregada da válvula e se atinja um fluxo constante de 
água.  Observe o medidor de pressão do filtro e certifique-se de que não esteja 
maior que a condição anterior à manutenção. 

PRESSÃO PERIGOSA: MANTENHA DISTÂNCIA DA 
BOMBA E DO FILTRO DURANTE A INICIALIZAÇÃO 
Os sistemas de circulação operam sob alta pressão.  
Quando é feita a manutenção de qualquer parte do 
sistema de circulação (por exemplo, anel de bloqueio, 
bomba, filtro, válvulas, etc.), o ar pode entrar no sistema e 
tornar-se pressurizado.  O ar pressurizado pode fazer com 

Pentair Water Pool and Spa®

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
For Installation of Electrical Controls at Equipment Pad
(ON/OFF Switches, Timers and Automation Load Center)

Install all electrical controls at equipment pad, such as on/off
switches, timers, and control systems, etc. to allow the
operation (startup, shut-down, or servicing) of any pump or
filter so the user does not place any portion of his/her body
over or near the pump strainer lid, filter lid or valve closures.
This installation should allow the user enough space to stand
clear of the filter and pump during system start-up, shut down
or servicing of the system filter. PERIGO

que a tampa da estrutura da bomba, a tampa do filtro e as válvulas separem-se 
violentamente, o que pode resultar em ferimentos graves ou morte.  A tampa 
do tanque do filtro e a tampa do filtro devem ser fechadas corretamente para 
evitar uma separação violenta.  Mantenha distância de todos os equipamentos 
do sistema de circulação ao ligar ou inicializar a bomba.

Informações gerais de instalação 
• Todo o trabalho deve ser realizado por um profissional de manutenção 

qualificado e deve estar em conformidade com todas as normas nacionais, 
estaduais e locais.  

• A instalação deve fornecer a drenagem do compartimento para componentes 
elétricos.  

• Estas instruções contêm informações para vários modelos de bomba e, 
portanto, algumas instruções podem não se aplicar a um modelo específico.  
Todos os modelos são projetados para uso em aplicações de piscinas.  A 
bomba só funcionará corretamente se for devidamente dimensionada para a 
aplicação específica e instalada corretamente.  

Bombas dimensionadas, instaladas ou usadas incorreta-
mente em aplicações diferentes daquelas para as quais 

foram projetadas podem resultar em ferimentos graves ou morte.  Esses riscos 
podem incluir, entre outros, choque elétrico, incêndio, inundação, 
aprisionamento por sucção, ferimentos graves ou danos à propriedade causa-
dos por uma falha estrutural da bomba ou de outro componente do sistema. 

AVISO

A bomba pode produzir níveis elevados de sucção dentro 
da lateral de sucção do sistema de tubulação.  Esses 

níveis elevados de sucção podem representar um risco se uma pessoa ficar 
muito próxima às aberturas de sucção.  Ela pode ser gravemente ferida por esse 
elevado nível de vácuo ou ficar presa e afogar-se.  É absolutamente importante 
que a tubulação de sucção seja instalada de acordo com as mais recentes nor-
mas nacionais e locais para as piscinas. 

AVISO

A Lei Virginia Graeme Baker (VGB) de Segurança para Piscinas e Banheiras 
de Hidromassagem impõe novas exigências aos proprietários e operadores de 
piscinas comerciais e banheiras de hidromassagem. 
Piscinas comerciais ou banheiras de hidromassagem construídas em, ou a partir de 
19 de dezembro de 2008 devem utilizar: 
(A) Um sistema de drenagem principal múltiplo sem recurso de isolamento com tampas 
de saída de sucção que atendam às normas ASME/ANSI A112.19.8a de conexões 
de sucção para uso em piscinas, piscinas infláveis para crianças, banheiras de 
hidromassagem e banheiras térmicas, e ainda: 

(I) Um sistema de segurança de liberação de vácuo (SVRS) que atenda à norma 
ASME/ANSI A112.19.17 para sistemas de segurança de liberação de vácuo (SVRS) 
fabricados para sistemas de sucção para piscina residenciais e comerciais, banheiras 
de hidromassagem, banheiras térmicas e piscinas infláveis para crianças e/ou à norma 
de especificação ASTM F2387 para sistemas de segurança de liberação de vácuo 
(SVRS) fabricados para piscinas, banheiras de hidromassagem, banheiras térmicas, ou 
(ii) Um sistema de ventilação limitador da sucção adequadamente projetado e 
testado, ou 
(iii) Um sistema de desligamento automático da bomba.  

Piscinas comerciais e banheiras de hidromassagem construídas antes de 19 de 
dezembro de 2008 com uma única saída de sucção submersa devem usar uma tampa 
para saída de sucção que atenda à norma ASME/ANSI A112.19.8a, e ainda: 

(A) Um sistema de segurança de liberação de vácuo que atenda à norma ASME/ANSI 
A112.19.17 e/ou ASTM F2387, ou 
(B) Um sistema de ventilação limitador da sucção adequadamente projetado e 
testado, ou 
(C) Um sistema de desligamento automático da bomba, ou 
(D) Saídas submersas desativadas, ou 
(E) As saídas de sucção devem ser reconfiguradas como entradas de retorno. 

PARA MINIMIZAR O RISCO DE FERIMENTOS DEVIDO 
AO PERIGO DE APRISIONAMENTO POR SUCÇÃO: AVISO

• Uma tampa de sucção antiaprisionamento aprovada pela norma ANSI/ASME 
A112.19.8 adequadamente instalada e protegida, deve ser usada para cada 
dreno. 

• Cada tampa de sucção deve ser instalada a uma distância mínima de 91 cm 
(3 pés), como medido do ponto mais próximo até o ponto mais próximo. 

• Inspecione regularmente todas as tampas em busca de rachaduras, danos 
e desgaste avançado. 

• Se uma tampa estiver solta, rachada, danificada, quebrada ou faltando, 
substitua por uma tampa devidamente certificada. 

• Substitua as tampas dos drenos conforme necessário.  As tampas dos drenos 
deterioram-se ao longo do tempo devido à exposição ao clima e à luz solar. 

• Evite deixar o cabelo, os membros ou o corpo próximo à qualquer tampa de 
sucção, dreno ou saída da piscina. 

• Desative as saídas de sucção ou reconfigure-as como entradas de retorno. 

Um interruptor de desligamento de emergência claramente 
identificado para a bomba deve ser colocado em um local AVISO

evidente e facilmente acessível.   Certifique-se de que os usuários saibam onde ele está 
localizado e como usá-lo em caso de emergência.  

Enroscamento do cabelo: quando os cabelos se enroscam ou se prendem na tampa do 
dreno, prendendo o nadador embaixo d'água.  Esse risco está presente quando a taxa de 
vazão da tampa é muito pequena para a bomba ou bombas. 

Aprisionamento do corpo: quando uma parte do corpo é presa na tampa do dreno, 
prendendo o nadador embaixo d´água.  Esse risco está presente quando a tampa do 
dreno está faltando, quebrada ou a taxa de vazão da tampa não é alta o suficiente para 
a bomba ou bombas. 

Evisceração/Retirada de vísceras: quando uma pessoa senta-se sobre uma saída 
aberta de uma piscina (especialmente uma piscina inflável para crianças) ou banheira 
de hidromassagem e a sucção é aplicada diretamente aos intestinos, causando graves 
danos intestinais.  Esse risco está presente quando a tampa do dreno está faltando, solta, 
rachada ou fixada incorretamente. 

Aprisionamento mecânico:  quando joias, roupas de banho, acessórios de cabelo, dedos 
das mãos e dos pés ou articulações são presos em uma abertura de uma saída ou tampa 
de dreno.  Esse risco está presente quando a tampa do dreno está faltando, quebrada, 
solta, rachada ou fixada incorretamente. 

OBSERVAÇÃO: TODA A TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO DEVE SER INSTALADA DE 
ACORDO COM OS CÓDIGOS, NORMAS E DIRETRIZES NACIONAIS E LOCAIS MAIS 
RECENTES. 
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Visão geral da bomba 
A escolha perfeita para todos os tipos de 
piscinas, a bomba de velocidade variável 
SuperFlo® VS foi projetada especificamente para 
ser a sua melhor escolha para uma variedade 
de piscinas no chão.  

As peças de paredes grossas da estrutura, um 
motor TEFC de serviço pesado  e uma hidráulica 
altamente projetada tornam este projeto 
resistente e testado, perfeito para qualquer 
piscina, banheira de hidromassagem, queda 
d'água ou fonte.  

Todas as bombas da Pentair Aquatic Systems 
incorporam engenharia hidráulica inovadora 
que tem sido aperfeiçoada por mais de 
40 anos.  Compacta, resistente e de fácil 
manutenção, a bomba SuperFlo VS fornecerá 
anos de serviço confiável. 

Bomba SuperFlo VS 

 VISÃO GERAL DA BOMBA 
Recursos do controlador da bomba 

• Interface de usuário simples 

• Projeto do motor reduz as emissões de ruído 

• Estrutura à prova de chuva e de raios UV 

• CONTROLE Manual 

• Projeto de controle e de motor eletromecânico de 
 alta eficiência 

Recursos gerais 
• Funcionamento extremamente silencioso 

•  Conexões unificadas (1,5 e 2 polegadas) para 
substituição simples 

•  Tampa Cam and Ramp™ para fácil limpeza e 
manutenção 

•  Motor TEFC de alta resistência para longa 
duração 

•  A voluta integral e o potenciômetro reduzem o 
ruído hidráulico 

•  A tampa transparente permite uma fácil 
inspeção do cesto coletor 

•  Sucção automática para arranque rápido e 
fácil 

•  UL/CUL/NSF listados 
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Visão geral do controlador 
 

A bomba de velocidade variável SuperFlo® 
VS usa um motor de velocidade variável 
com excelente eficiência que oferece uma 
enorme flexibilidade de programa em termos 
de ajustes de duração e velocidade do motor.  
A bomba é projetada para funcionar nas 
velocidades mais baixas necessárias para 
manter um ambiente limpo, que por sua vez 
reduz o consumo de energia.  O tamanho 
da piscina, a presença de recursos hídricos 
adicionais, os produtos químicos usados 
para manter as condições sanitárias e os 
fatores ambientais afetarão a programação 
ideal necessária para maximizar a economia 
de energia.  

A interface eletrônica integrada controla as 
configurações de velocidade, bem como as 
durações funcionamento.  A bomba pode 
operar em velocidades que variam entre 
600 e 3.450 RPM e está classificada para 
208-230 Vrms em uma frequência de entrada 
de 60 Hz. 

A personalização do programa pode exigir 
algumas tentativas para determinar as 
configurações mais satisfatórias conforme 
determinado pelas condições.  Na maioria 
dos casos, a configuração da bomba na 
velocidade mais baixa para a duração mais 
longa é a melhor estratégia para minimizar 
o consumo de energia.   No entanto, as 
condições podem exigir que a bomba opere 
a uma velocidade mais elevada durante 
algum período de tempo por dia para manter 
a filtragem adequada para alcançar uma 
limpeza satisfatória.   

O teclado do painel de controle está localizado 
na parte superior da bomba. À direita 
dos botões STEP (ETAPA) está o botão 
OVERRIDE (SOBREPOSIÇÃO).   Use este 
botão para operar a bomba em velocidades 
fora da programação de funcionamento 
normal.  

Observação: Otimize a bomba para adequá-la 
às condições individuais da piscina.   Condições 
específicas, incluindo o tamanho da piscina, 
outros dispositivos, características e fatores 
ambientais podem impactar os ajustes ideais. 

Bomba SuperFlo VS 

Conexão de 
alimentação 
de CA 

Botões do 
painel de 
controle 

Interruptor 
DIP 

Conector de 
entrada digital 

Esta bomba deve ser usada com 208-230 
Vrms nominal e SOMENTE em aplicações 

de bomba de piscina.  A conexão à voltagem errada ou o uso em 
outra aplicação pode causar danos ao equipamento ou ferimentos 
pessoais. 

AVISO
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Visão geral das funções e LEDs do painel de controle 

X
*

**
#

X

STEP1 X X X ** ** **
STEP2 X X X ** ** **
STEP3 X X X ** ** **
OVERRIDE X X X ** ** **

X * * *
X X X X
X * X X
X
X * * X X
X

X * X X
X * X X
X * X X
X * X X

X *
X * X

X *
X X

Chave para LEDs 
Indicação permanente de LIGADO 
Piscando a cada um (1) segundo 
Alterna entre DURAÇÃO e VELOCIDADE 
Pisca três vezes a cada um (1) segundo 

Função 
Alimentação ligada 

Alimentação START FAULT STEP1 STEP2 STEP3 OVERRIDE AJUSTE DE
VELOCIDADE

AJUSTE DE
DURAÇÃO

GRÁFICO
DE BARRAS 

Bloqueio do teclado 
Desbloqueio do teclado 
Avanço de programação 

LED

Funções de entrada digital

Funções de comunicação serial

Manuseio de falhas

Restaurar configurações padrão

Pausa do motor 
Parada temporária 

DI1 (entrada digital 1) LIGADA
DI2 (entrada digital 2) LIGADA

DI3 (entrada digital 3) LIGADA

DI4 (entrada digital 4) LIGADA

Comunicação serial 
Rotação do motor 

Falha de UI (interface do usuário)
Falha do controlador 

Funções do teclado

# (Todos os LEDs)

Tabela de funções e indicação de LED 
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Instruções de partida rápida 

Usando a programação padrão de fábrica 
A tabela a seguir descreve os ajustes padrão de fábrica  
para DURAÇÃO e VELOCIDADE: 

Pressionando-se a tecla START a bomba iniciará 
com base na programação padrão de fábrica. 

OBSERVAÇÃO: Se a alimentação da bomba for 
ligada e desligada e o usuário não pressionar a 
tecla STOP, a bomba iniciará automaticamente e 
será executada a programação padrão definida 
mostrada na tabela acima.   Este recurso garante 
que a bomba reinicie em caso de falta de energia.  
Ela iniciará no modo STEP 1. 

Programação personalizada definida 
pelo usuário 

OBSERVAÇÃO: A bomba deve ser 
interrompida (pressione a tecla STOP) ao 
programar a DURAÇÃO e a VELOCIDADE 
das teclas STEP 1, STEP 2 e STEP 3.   A 
VELOCIDADE e a DURAÇÃO de OVERRIDE 
podem ser programadas com a bomba parada 
ou em funcionamento. 

Para definir a DURAÇÃO e a VELOCIDADE 
para as teclas STEP 1, STEP 2, STEP 3 E 
OVERRIDE: 

Pressione a tecla STEP 1.  Os LEDs de ajustes 
de DURAÇÃO e do botão STEP 1 acenderão.   
O gráfico de barras exibirá a DURAÇÃO 
padrão para a ETAPA 1. Ver figura 1. 

1. Pressione as setas PARA CIMA (+) 
ou PARA BAIXO (-) para alterar a 
DURAÇÃO. 

2. Pressione a tecla STEP 1 novamente 
para alterar a configuração de 
VELOCIDADE.   O LED da configuração 
de velocidade acenderá.   O gráfico de 
barras exibirá a VELOCIDADE padrão 
para a ETAPA 1. Ver figura 2. 

3.  Pressione as setas PARA CIMA (+) 
ou PARA BAIXO (-) para alterar a 
VELOCIDADE.  

4.  Pressione qualquer tecla STEP ou 
OVERRIDE para salvar as configurações 
de DURAÇÃO e VELOCIDADE para 
a ETAPA 1.  Para reverter para a 
configuração armazenada previamente, 
pressione a tecla STOP. 

5.  Pressione as teclas STEP 2, STEP 3 
ou OVERRIDE.   Repita os passos 1 
a 4 para programar a DURAÇÃO e a 
VELOCIDADE correspondentes para 
cada botão.  

6.   Pressione START para funcionar a bomba 
com base na programação de 24 horas 
definida. 

7.   Para parar a bomba, pressione o botão 
STOP.  

OBSERVAÇÃO: a bomba só pode ser configurada 
para funcionar em uma programação de 24 horas.   
Se um usuário tentar definir uma programação 
com uma duração combinada para todas as três 
etapas superior a 24 horas, o software da bomba 
manterá apenas o tempo de duração da função 
STEP atual e zerará as outras duas configurações 
de tempo da respectiva ETAPA.   Por exemplo, se 
STEP 1 for igual a oito (8) horas, STEP 2 for igual 
a nove (9) horas e STEP 3 for igual a oito (8) horas, 
totalizando 25 horas, a bomba manterá o ajuste 
para a etapa atual que estiver sendo programada 
e zerará as duas restantes.  Para saber mais 
detalhes sobre o ajuste das três etapas como 
parte de uma programação de 24 horas, consulte a 
página 6. 
OBSERVAÇÃO: Caso utilize dispositivos externos, 
é responsabilidade dos usuários verificar as 
condições de alimentação e de velocidade 
adequadas.   Consulte o manual do dispositivo 
externo adequado. 

GUIA DE PARTIDA RÁPIDA  

Botão Duração 
(em Horas) 

Velocidade 
(em RPM) 

STEP 1 4 3100
STEP 2 4 2600
STEP 3 8 1600

OVERRIDE 2 3450

Se a alimentação estiver ligada ao motor da 
bomba de velocidade variável SuperFlo® VS, o 

pressionamento de qualquer um dos botões mencionados na seção 
seguinte pode resultar na partida do motor.  A não observância disso 
pode resultar em ferimentos pessoais ou danos ao equipamento. 

CUIDADO

Figura 1: LED de duração  

Figura 2: LED de 
velocidade 
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Visão geral de navegação 
• Teclas + e - aumentam/diminuem o valor selecionado. 
• O pressionamento de qualquer tecla após uma alteração aceita o valor atual exibido na configuração. 

Figura 3: Painel de controle 

Observação: o botão START (INICIAR) deve ser pressionado para a bomba funcionar.  O LED do botão 
START acenderá após este botão ser pressionado indicando que a bomba pode funcionar.  Pressionando-
se o botão stop (parar) desligará o LED do botão START e o funcionamento do motor, caso esteja em 
funcionamento. 

Se a alimentação estiver ligada ao motor da bomba de velocidade variável SuperFlo® VS, 
pressionar qualquer um dos botões mencionados nesta seção pode resultar na partida do motor.  A 

não observância disso pode resultar em ferimentos pessoais ou danos ao equipamento. 

VISÃO GERAL DO PAINEL DE CONTROLE 

Botões deprogramação (x4) 

LED de alimentação 

LED de falha 

Botão ligar 
Botão desligar 

LEDs de etapas ativas (x4)  

LED de velocidade 

LED de duração (horas) LED 

Gráfico de barras 

Botões + / - 

CUIDADO
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OPERAÇÃO DA BOMBA 
Visão geral do teclado 

 

1.    STEP 1 (definir programação)    è   DURAÇÃO e VELOCIDADE 
2.    STEP 2 (definir programação)    è   DURAÇÃO e VELOCIDADE 
3.    STEP 3 (definir programação)    è   DURAÇÃO e VELOCIDADE 
4.    OVERRIDE (ajustes)                    è   DURAÇÃO e VELOCIDADE 
5.    START 
6.    STOP 

Definir uma programação 

 

Defina a DURAÇÃO e a VELOCIDADE da bomba utilizando as 
teclas na interface do usuário.  A programação é baseada em uma 
programação de 24 horas e será repetida todos os dias da semana.   

      

 

 

A classificação de velocidade mais alta para a bomba é 
de 3.450 RPM e a menor é de 600 RPM.   Exceto se for 
inserida uma nova programação definida pelo usuário, a 
bomba funcionará com base na seguinte programação 
padrão de fábrica: 

Tabela 3: Programação padrão de fábrica 

Botão Duração 
(em Horas) 

Velocidade 
(em RPM) 

STEP 1 4 3100
STEP 2 4 2600
STEP 3 8 1600

OVERRIDE 2 3450

Tabelas de programação 

Use as tabelas abaixo para registrar uma 
programação de operação personalizada.   O 
registro de uma programação prevista na tabela 
abaixo tornará o processo de programação 
mais fácil e ajudará o usuário a lembrar das 
configurações personalizadas em caso de perda 
acidental da programação.   A interface do 
usuário não permitirá que o usuário programe 
uma sobreposição entre diferentes ETAPAS 
da programação.   A ETAPA que estiver sendo 
definida atualmente sempre terá prioridade 
sobre quaisquer definições anteriores.   No 
caso de um usuário tentar programar com 
uma duração combinada que ultrapasse 24 
horas, a configuração da ETAPA atual será 
mantida enquanto a configuração das outras 
duas ETAPAS serão apagadas, exigindo que 
o usuário as redefina.   Antes de iniciar o 
processo de programação atual, recomenda-se 
que o usuário revise a programação planejada, 
conforme descrito na tabela para garantir que 
a duração total não seja superior a 24 horas e 
não existam sobreposições.   É sempre uma boa 
ideia verificar a precisão das suas configurações 
programadas duas vezes após ter concluído o 
processo de programação. 

Configuração Nº 1 

STEP 1 STEP 2 STEP 3 

Duração   

Velocidade  

Tabela 4: Programação personalizada 

Configuração Nº 2 

STEP 1 STEP 2 STEP 3 

Duração   

Velocidade  

Se a alimentação estiver ligada ao motor da bomba de velocidade variável SuperFlo® 
VS, pressionar qualquer um dos botões mencionados nesta seção pode resultar na 
partida do motor.  A não observância disso pode resultar em ferimentos pessoais ou 

danos ao equipamento. 

CUIDADO

Se a alimentação estiver ligada ao motor da bomba, o pressionamento de qualquer 
um dos botões mencionados nesta seção pode resultar na partida do motor.  A não 
observância disso pode resultar em ferimentos pessoais ou danos ao equipamento. 

CUIDADO
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Operação da bomba de velocidade variável 
SuperFlo® VS no painel de controle 

1. Pressione a tecla START e a bomba executará 
a programação de duração de 24 horas definida.   
O evento de PARTIDA será armazenado.   Se 
houver uma falha de energia, a bomba reiniciará 
automaticamente no modo STEP 1 quando a 
energia for restaurada. 

2. A bomba sempre executará a sequência de 
ESCORVAMENTO quando retornar do período 
DESLIGADO, incluindo quando reiniciar 
automaticamente após uma queda de energia.   A 
configuração de Escorva padrão é definida na 
seção "Escorvamento"; consulte a página 10. 

3. A bomba, então, começa a funcionar no 
modo STEP 1 na DURAÇÃO e VELOCIDADE 
programadas.   O "LED ACTIVE" para o modo 
STEP 1 será LIGADO.  Os LEDs de ajuste da 
VELOCIDADE e da DURAÇÃO, juntamente com 
o respectivo LED do gráfico de barras, piscarão 
rapidamente a cada três (3) segundos.  

4. Esta sequência se repetirá para o modo STEP 2 
e, em seguida, para STEP 3 sem que a bomba 
pare. 

5. No final do modo STEP 3, a bomba esperará, 
se necessário, a conclusão da programação 
de 24 horas.   Durante este período de espera 
(se  for o caso), todos os "LEDs de etapa 
ativa" permanecerão DESLIGADOS.  No entanto, 
o LED START ainda estará aceso.   Após a 
conclusão da programação de 24 horas, o sistema 
reinicia no modo STEP 1 e esse ciclo se repetirá 
indefinidamente até que o usuário pressione a 
tecla STOP. 

OBSERVAÇÃO: O pressionamento de uma 
tecla STEP diferente da ETAPA atualmente 
em execução provocará uma transição 
imediata para  a ETAPA recém-selecionada.   
A bomba continuará a programação definida 
a partir desse ponto em diante. 

OBSERVAÇÃO: Se a tecla STOP for 
pressionada durante a operação normal 
programada, a programação de 24 horas 
será interrompida.   Quando a tecla START 
for pressionada novamente, a programação 
de 24 horas iniciará no modo STEP 1. 

OBSERVAÇÃO: Se faltar energia 
enquanto a bomba estiver executando 
uma programação de 24 horas, após a 
restauração da energia, a bomba iniciará a 
programação de 24 horas no modo STEP 1. 

OBSERVAÇÃO: Se uma entrada do 
sistema de controle de automação 
(fornecida por uma fonte externa) 
for detectada, a bomba iniciará o 
funcionamento na velocidade de STEP 1, 
STEP 2, STEP 3 ou OVERRIDE 
correspondente a essa entrada de 
automação.   Após a remoção da entrada 
de automação (fornecida de uma fonte 
externa), a bomba irá parar e o usuário 
precisará pressionar a tecla START para 
iniciar a operação da programação de 24 
horas.   No entanto, se a tecla START foi 
pressionada antes do recebimento de uma 
entrada de automação, a bomba continuará 
a executar a programação de 24 horas após 
a entrada ser removida. 

OBSERVAÇÃO: O pressionamento da 
tecla STOP a qualquer momento DESLIGA 
a bomba e apaga a hora de início da 
programação de 24 horas. 

Se a alimentação estiver ligada ao motor da bomba, o pressionamento de qualquer 
um dos botões mencionados nesta seção pode resultar na partida do motor.  A não 
observância disso pode resultar em ferimentos pessoais ou danos ao equipamento. 

CUIDADO
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OVERRIDE 
A bomba de velocidade variável SuperFlo® VS é 
equipada com um recurso de sobreposição (OVERRIDE) 
que pode ser empregado para executar temporariamente 
velocidades mais altas ou mais baixas que variam de 
600 a 3.450 RPM.   Após a duração da sobreposição 
(OVERRIDE) ter transcorrida, a bomba retornará 
automaticamente para a programação definida. 

1. O pressionamento da tecla OVERRIDE enquanto 
a bomba estiver funcionando fará com que a 
bomba inicie no modo OVERRIDE na DURAÇÃO 
e VELOCIDADE programadas.   O "LED active" da 
função OVERRIDE acenderá.   Os LEDs de ajuste 
da VELOCIDADE e da DURAÇÃO, juntamente com 
o respectivo LED do gráfico de barras, piscarão 
rapidamente em intervalos de três (3) segundos. 

2. As setas PARA CIMA (+) / PARA BAIXO (-) 
permitem que o usuário configure a DURAÇÃO 
e a VELOCIDADE da função OVERRIDE.  Essas 
configurações podem ser alteradas enquanto a 
bomba estiver funcionando.  Esses ajustes são 
armazenados a cada vez que as setas PARA CIMA 
(+) / PARA BAIXO (-) forem pressionadas.

OBSERVAÇÃO: Quando a duração da função 
OVERRIDE terminar, a bomba recomeçará a 
programação de 24 horas no ponto em que ela 
estaria funcionando naquele momento.   A duração 
da função OVERRIDE não afetará o início ou o fim da 
programação de 24 horas.  Por exemplo, se a função 
OVERRIDE for executada durante um período de 
sobreposição com a parte posterior da função STEP 1 
e uma parte inicial da função STEP 2, a hora de início 
da função STEP 3 não será afetada. 

OBSERVAÇÃO: Pressionando-se e mantendo a tecla 
OVERRIDE por mais de três (3) segundos cancela-se 
o modo OVERRIDE.  

OBSERVAÇÃO: Durante o modo OVERRIDE, a 
bomba não iniciará com a sequência de escorva. 

OBSERVAÇÃO: Recomenda-se que você não defina 
a duração da função OVERRIDE para 0 hora.  O ajuste 
da duração da função OVERRIDE para 0 hora não 
permitirá que você altere a configuração de duração 
enquanto o motor estiver funcionando.  O motor terá 
que ser parado para alterar as configurações da função 
OVERRIDE caso a duração esteja definida para 0 hora.

Avanço de programação 
O modo Avanço de programação permite que o 
usuário pressione o botão START em um momento 
do dia, com a programação de 24 horas iniciando 
em um horário diferente para aquele dia.   A bomba 
pode funcionar no modo Avanço de programação 
(usando o botão OVERRIDE) e após a conclusão, 
começará a programação de 24 horas definida 
na DURAÇÃO e VELOCIDADE do modo STEP 1.  
As seguintes passos devem ser seguidos para definir 
o modo Avanço de programação: 

 
OBSERVAÇÃO: O botão 
OVERRIDE ainda funcionará 
quando o modo de Avanço 
de programação estiver 
ativado.   Isso permitirá que 
o usuário execute a bomba 
durante o período do modo 
Avanço de programação. 

OBSERVAÇÃO: Enquanto 
a bomba estiver no modo 
Avanço de programação, 
se o usuário pressionar as 
teclas STEP 1, STEP 2, STEP 3 ou START, o sistema 
iniciará a programação normal e o modo Avanço de 
programação será cancelado. 

OBSERVAÇÃO: Enquanto a bomba estiver no modo 
Avanço de programação, se o usuário pressionar a tecla 
STOP, o modo Avanço de programação será cancelado. 

OBSERVAÇÃO: Se faltar energia quando a bomba 
estiver no modo Avanço de programação, a programação 
de 24 horas iniciará automaticamente quando a energia 
for restaurada. 

1. Com a bomba parada, pressione e segure a 
tecla START por mais de três (3) segundos.  
O LED START piscará uma vez por segundo.   
O LED de configuração de DURAÇÃO 
e o LED do gráfico de barras respectivo 
permanecerão acesos até que o modo 
Avanço de programação seja concluído 

2. Pressione as setas PARA CIMA (+) ou PARA 
BAIXO (-) para definir o tempo de espera 
desejado após o qual a programação de 24 
horas deverá iniciar.   O modo Avanço de  
programação iniciará automaticamente após 
o tempo de espera desejado ser selecionado.   
O modo Avanço de programação pode ser 
cancelado pressionando-se a tecla STOP.

Não faça nenhum serviço de manutenção no motor enquanto estiver no modo 
Avanço de programação.  Ele pode iniciar sem aviso prévio.  Essa ação pode 

causar a morte ou ferimentos pessoais graves. 

PERIGO
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Bloqueio de teclas 

A interface do usuário da bomba de velocidade variável 
SuperFlo® VS tem um recurso de "bloqueio de teclas" para 
evitar alterações indesejadas nas configurações.   

Para bloquear as teclas, mantenha pressionados os botões 
"STEP 1, STEP 2 e STEP 3", todos ao mesmo tempo por 
pelo menos três segundos.   Os "LEDs ativos (active)" para 
STEP 1, STEP 2 e STEP 3 piscarão por 30 segundos, 
indicando que o teclado está bloqueado.   

O usuário pode desbloquear as teclas pressionando 
os mesmos três botões STEP durante pelo menos três 
segundos.   Os "LEDs ativos (active)" para STEP 1, STEP 
2 e STEP 3 acenderão temporariamente indicando que o 
teclado está desbloqueado. 

OBSERVAÇÃO: Durante a operação no modo "bloqueio 
de teclas" o motor ainda pode ser parado ao pressionar 
a tecla STOP.  Se nenhuma entrada estiver presente, ele 
permanecerá parado.  Se estiver sendo controlado por uma 
entrada do sistema de controle de automação, o motor vai 
parar apenas temporariamente por 4 minutos.

Tempo limite 

O recurso "tempo limite" permite que o usuário 
pare a bomba temporariamente para manutenção 
sem interromper a programação de 24 horas 
(por exemplo, para limpeza do filtro).   Se a 
bomba estiver em funcionamento, o usuário 
pode pressionar e segurar o botão START por 
mais de três (3) segundos e a bomba vai parar e 
permanecer desligada até que  o botão START 
seja novamente pressionado e mantido por 
mais de três (3) segundos.   Os botões START 
e OVERRIDE piscarão uma vez por segundo, 
indicando que o recurso "tempo limite" está 
habilitado.   Esses LEDs pararão de piscar quando 
esse recurso for cancelado. 

Parada temporária com entrada do 
sistema de controle de automação 

 
A bomba tem um recurso de "parada temporária" que vai 
parar a bomba imediatamente ao ser controlada por uma 
entrada de automação.    O usuário pode pressionar o 
botão STOP quando a bomba estiver em funcionamento 
e ela vai parar e permanecer desligada por quatro (4) 
minutos.   Uma vez transcorrido este tempo, a bomba 
voltará ao funcionamento normal e aceitará uma entrada 
proveniente de uma entrada de automação.  

OBSERVAÇÃO:  Se a bomba estiver operando a partir 
da entrada de automação, o " LED de 0 RPM" do gráfico 
de barras piscará uma vez por segundo indicando que 
o recurso "parada temporária" foi ativado.   Após o 
período de tempo especificado, a bomba retornará ao 
funcionamento normal e aceitará uma entrada proveniente 
de qualquer  entrada de automação.  Consulte a página 
14 para obter detalhes adicionais sobre as entradas do 
sistema de controle de automação. 

O bloqueio de teclas não impedirá que o motor seja interrompido ao 
pressionar o botão STOP.  Se o motor estiver operando no modo  "bloqueio 

de teclas" e sendo controlado através de uma entrada de automação, ele vai 
parar apenas temporariamente (4 min.) e em seguida reiniciará. 

CUIDADO

A função de parada temporária só funciona enquanto a bomba estiver 
sendo controlada por uma entrada de automação.  Se o motor estiver 

sendo controlado pelo teclado integrado e a tecla STOP for pressionada, 
ele vai parar e permanecer parado. 

CUIDADO
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Restaurar os padrões de fábrica 
 
A interface do usuário da bomba de velocidade variável SuperFlo® VS possui o recurso "Restaurar padrões de 
fábrica" para restaurar as configurações de programação para os valores originais programados de fábrica.   O 
usuário deve pressionar e segurar os botões STOP e OVERRIDE por três (3) segundos para restaurar as 
configurações para os padrões de fábrica.   Todos os LEDs do gráfico de barras da interface do usuário piscarão 
três (3) vezes para confirmar que as configurações foram restauradas para os padrões de fábrica. 

Escorvamento 
 

A bomba sempre executará a sequência de ESCORVAMENTO ao iniciar do estado DESLIGADO, exceto quando 
iniciar no modo OVERRIDE.   As configurações de escorva de fábrica são 3.450 RPM por três (3) minutos. 

  
Cuidados e manutenção 
 
A bomba é confiável e resistente em ambientes agressivos.   No entanto, este produto contém circuitos 
eletrônicos arrefecidos por um ventilador instalado na bomba.   Para assegurar a máxima confiabilidade do 
produto, recomenda-se limpar a entrada do ventilador na parte traseira da bomba uma vez por mês.   Também é 
importante manter essa área livre de grandes detritos, como folhas, galhos, palha, sacos plásticos, etc. 
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INSTALAÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA 

AVISO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO OU ELETROCUÇÃO.  A bomba de velocidade variável SuperFlo® VS deve ser instalada por 
um eletricista licenciado ou certificado ou um profissional de manutenção qualificado de acordo com o Código Nacional de Elet-
ricidade e com todos os códigos e regulamentos locais aplicáveis.  A instalação inadequada criará um risco elétrico que poderá 
resultar em morte ou ferimentos graves ao instalador, encarregado de manutenção, usuários da piscina, ou outros, em função 
de choques elétricos e pode também causar danos à propriedade. 

Sempre desconecte a alimentação da bomba no disjuntor antes de fazer a manutenção.  A não observância dessa ad-
vertência pode resultar em morte ou ferimentos graves ao instalador, encarregado da manutenção, usuários da piscina 
ou outros , em função de choques elétricos..  
Leia todas as instruções de manutenção antes de trabalhar na bomba.

8. Conecte o fio ao conector do fio acessível no 
motor a todas as partes metálicas da estrutura 
da piscina, spa ou banheira de hidromassagem 
e a todos os equipamentos elétricos, conduítes 
de metal e tubulações de metal dentro de 1,5 
metro (5 pés) das paredes internas da piscina, 
spa ou banheira de hidromassagem. No Canadá, 
é necessário um condutor de ligação sólido de 
cobre maior (6 AWG). 

9. A bomba deve ser conectada permanentemente 
a um disjuntor, temporizador de 2 pólos ou relé 
de 2 pólos.  Se a alimentação de CA for fornecida 
por um disjuntor GFCI, use um disjuntor dedicado 
que não tenha outras cargas elétricas. 

10. Conecte a bomba permanentemente a um 
circuito.  Assegure-se de que não haja outras 
luzes ou equipamentos no mesmo circuito. 

1. Certifique-se de que todos os interruptores e 
disjuntores elétricos estejam desligados antes de 
instalar o motor. 

2. Certifique-se de que a tensão da fiação corresponde à 
tensão do motor (230 VCA).  Se não corresponderem, 
o motor poderá superaquecer. 

3. Escolha uma bitola de fio para a bomba de acordo 
com o Código Nacional de Eletricidade (Estados 
Unidos) e todos os códigos e regulamentações 
locais aplicáveis.  Em caso de dúvida, use um fio 
de calibre maior (diâmetro maior).  O calibre maior 
permitirá que o motor funcione mais frio e de modo 
mais eficiente. 

4. Certifique-se de que todas as conexões elétricas 
estejam limpas e apertadas. 

5. Corte os fios no comprimento adequado para que 
eles não se sobreponham ou entrem em contato 
quando conectados à placa de terminais. 

6. Aterre o motor permanentemente usando o parafuso 
de aterramento localizado na parte traseira dentro da 
interface do controlador. Ver figura 4. Use o tamanho 
e o tipo de fio corretos especificados pelo Código 
Nacional de Eletricidade (Estados Unidos) atual.  
Certifique-se de que o fio terra esteja conectado a 
um aterramento de serviço elétrico. 

7. Conecte o motor à estrutura da piscina de acordo 
com o Código Nacional de Eletricidade (Estados 
Unidos). A UL exige o uso de um condutor sólido 
de cobre AWG Nº 8 ou superior.  

Fiação 

Observação: Quando a bomba é montada 
permanentemente a 1,5 metro (5 pés) das paredes 
internas de uma piscina, use um condutor AWG Nº 8 ou 
maior para conectar ao borne do condutor de ligação.  

Observação:  Quando a bomba é ligada e 
desligada pela remoção da alimentação com 
um relé ou temporizador, um dispositivo de dois 
pólos deve ser usado para aplicar e remover a 
alimentação aos dois TERMINAIS DA LINHA DE 
ALIMENTAÇÃO.

Parafuso de 
aterramento

Figura 4. 
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TERRA 

L2 
(VERMELHO OU 

BRANCO) 

TERRA L1 
(PRETO) 

208-230V 
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

Fiação 
O controlador da bomba de velocidade variável SuperFlo® VS deve ser conectado de acordo com a versão local 
adotada do Código Nacional de Eletricidade (Estados Unidos).   Um eletricista qualificado e licenciado deve 
finalizar a fiação para este produto.  

O controlador é projetado para operar com alimentação monofásica de 208-230 Vrms.    

A bomba é projetada para lidar com uma conexão de fio desencapado ou conexão de desconexão rápida.   A guia 
de desconexão rápida tem 0,64 centímetros (0,250 polegadas) e suportará quaisquer conectores de acoplamento 
geralmente disponíveis.   Para uma conexão de fiação direta, o isolamento dos fios deve ser aumentado para um 
comprimento de aproximadamente 0,84 centímetros (0,33 polegadas).  O bloco de terminais suporta fio rígido 
ou trançado com bitola de até 12 AWG.   O parafuso para as conexões de alimentação deve ser devidamente 
apertado a um valor de torque de 0,115 quilograma-força metro (10 libra-polegadas).  

Nº do pino Cor do fio Descrição 
L1 PRETO Fase 1 
L2 Vermelho ou 

branco 
Fase 2 

Parafuso de 
aterramento 

VERDE Terra 

Figura 5: Diagrama de conexão principal 

Nº do pino Cor do fio Descrição 
J201 - 1 VERMELHO +12V 
J201 - 2 PRETO A 
J201 - 3 Amarelo B 
J201 - 4 VERDE COM 

Tabela 2: Conexões de comunicação Tabela 1: Conexões principais 

A alimentação deve ser desligada durante a instalação, manutenção ou reparo de 
componentes elétricos.  Observe todos os avisos de advertência fixados no equipamento 

existente, na bomba e nestas instruções de instalação. 

AVISO



13 

Instalação da bomba de velocidade variável SUPERFLO® VS e Manual do usuário Instalação da bomba de velocidade variável SUPERFLO® VS e Manual do usuário 

O acesso a estes terminais está em estreita proximidade com os conectores de alimentação que 
transmitem a tensão da linha e podem causar ferimentos pessoais ou danificar o equipamento, se houver 

contato.  A alimentação deve ser desligada ao acessar esta área. 

AVISO

Faixa de alimentação externa: 
18-30V CA (24V CA+/- 20%) 
9-30V CC (12/24V CC +/- 20%) 

Figura 6: Diagrama de fiação para entradas do sistema de controle de automação 

 

 

 

Controlador da bomba 

Figura 7: Conector de entrada do sistema de controle de automação 

Controlador do sistema de 
automação ou de sistema solar 

CONECTOR DE 
ENTRADA DIGITAL 

UI J202

ALIMENTAÇÃO EXTERNA

VCA ou 
VCC

TERRA

STEP 1 
(pino 1) 

STEP 2 
(pino 2) 

STEP 3 
(pino 3) 

OVER RIDE 
(pino 4) 

COMUM 
(pino 5) 
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Controle com entradas do sistema de controle de automação 

O usuário pode operar a bomba de velocidade variável SuperFlo® VS nas velocidades programadas dos modos 
STEP 1, STEP 2, STEP 3 ou OVERRIDE, utilizando as quatro entradas do sistema de controle de automação.   
STEP 1, STEP 2, STEP 3 ou OVERRIDE são equivalentes às entradas 1, 2, 3 ou OVRD respectivamente.   

OBSERVAÇÃO: O controlador está classificado para aceitar entradas de 18V-30V CA (24V CA+/- 20%) e 9-30V 
CC (12/24V CC +/- 20%). 

OBSERVAÇÃO: a bomba detectará uma entrada de 50/60 Hz para CA ou um sinal de alta ativo para as 
entradas de CC. 

Os itens abaixo descrevem a função das entradas: 

1. Se o usuário fornecer qualquer uma das quatro (4) entradas, o LED da função STEP ativa correspondente 
 piscará a cada um (1) segundo.  O LED SPEED e o LED do gráfico de barras correspondente acenderá para 
 indicar que a entrada está funcionando corretamente. 

2. O LED START será DESLIGADO quando uma entrada estiver presente. 

OBSERVAÇÃO:  um diagrama de fiação geral é fornecido na Figura 6 (na página 13) para conectar a bomba a 
um "Controlador do sistema de automação".  Esse conceito pode ser aplicado a um sistema de energia solar ou 
qualquer outro tipo de sistema de controle. 

OBSERVAÇÃO:  Não há programação para as entradas do sistema de automação.   O tempo para cada 
velocidade é controlado diretamente pelas entradas. 

OBSERVAÇÃO:  As entradas digitais têm a prioridade mais alta entre todas as entradas (ou seja, teclado ou 
digital).   Portanto, as entradas da interface do usuário serão ignoradas quando uma entrada digital estiver 
presente. 

OBSERVAÇÃO:  Se mais de uma entrada (interruptor) estiver presente, a bomba dará prioridade à entrada de 
maior número.   Assim, a função OVERRIDE tem maior prioridade, seguida dos modos STEP 3, STEP 2 e STEP 1. 

OBSERVAÇÃO:  Se nenhuma entrada de automação for detectada, a bomba iniciará automaticamente a 
programação de 24 horas, caso a tecla START tenha sido pressionada antes da aplicação de uma entrada. 

OBSERVAÇÃO:  Se usar dispositivos externos, é responsabilidade dos usuários verificar as condições de 
alimentação e de velocidade adequadas.   Consulte o manual do dispositivo externo adequado. 

O acesso a estes terminais está em estreita proximidade com os conectores de alimentação que 
transmitem a tensão da linha e podem causar ferimentos pessoais ou danificar o equipamento, 

se houver contato.  A alimentação deve ser desligada ao acessar esta área. 

AVISO

Interruptores DIP 

Figura 8: Interruptores DIP 

Os interruptores DIP são usados para a programação de fábrica. 
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MANUTENÇÃO 

Cesto de filtração da bomba 
O cesto de filtração da bomba (ou "vaso filtrante” e 
"coletor de fiapos e pelos") está localizado em frente 
à voluta.  O cesto que está dentro da câmara sempre 
deve ser mantido livre de folhas e detritos.  Visualize o 
cesto através da "Tampa transparente" para inspecionar 
se há folhas e detritos.  
Independentemente do tempo transcorrido entre 
as limpezas do filtro, é mais importante inspecionar 
visualmente o cesto pelo menos uma vez por semana.  
Um cesto sujo reduzirá a eficiência do filtro e do 
aquecedor e também adicionará um esforço anormal 
ao motor da bomba, o que resultaria em um custo de 
reparo caro.  

NÃO abra o reservatório do filtro se a bomba de velocidade variável SuperFlo® VS não escorvar ou se estiver funcionando sem água no reservatório 
do filtro.  Nessas circunstâncias, a bomba poderá sofrer um acúmulo de pressão de vapor e conter água fervente.  A abertura da bomba pode 
causar sérios ferimentos pessoais.  Para evitar a possibilidade de ferimentos pessoais, certifique-se de que as válvulas de sucção e de descarga 
estejam abertas e a temperatura do reservatório do filtro esteja fria ao toque, em seguida, abra com extremo cuidado. 

Para evitar danos à bomba e para o funcionamento adequado do sistema, limpe o filtro da bomba e os cestos da escumadeira regularmente. 

AVISO

CUIDADO

Limpeza do cesto de filtração da bomba 
1. Desligue a bomba no disjuntor. 
2. Alivie a pressão no sistema, permitindo que a água 

esfrie.  
3. Bata na braçadeira levemente no sentido anti-horário 

para remover a braçadeira e a tampa. 
4. Remova os detritos e enxague o cesto.  Substitua o 

cesto caso esteja rachado. 
5. Coloque o cesto de volta no compartimento.  

Certifique-se de alinhar o entalhe no fundo do cesto 
com a ranhura no fundo da voluta. 

6. Preencha a voluta e o reservatório da bomba com 
água até o orifício de entrada. 

7. Limpe a cobertura, o anel de vedação e a superfície 
de vedação do reservatório da bomba.   Observação: 
É importante manter a tampa do anel de vedação 
limpa e bem lubrificada. 

8. Reinstale a tampa, colocando-a no reservatório.  
Assegure-se de que o anel de vedação da tampa 
esteja devidamente colocado.   Assente a braçadeira 
e a tampa na bomba, em seguida, gire em sentido 
horário até que as alças estejam na horizontal. 

9. LIGUE a alimentação no disjuntor da estrutura.  
Reajuste a hora do relógio da piscina para a hora 
correta, se necessário. 

10.  Abra a válvula de escape de ar manual High Flow™ 
na parte superior do filtro. 

11.  Afaste-se do filtro.  Ligue a bomba. 
12.  Retire o ar do filtro até que saia um fluxo constante 

de água.  Feche a válvula de escape de ar manual 
High Flow™. 

ESTE SISTEMA OPERA SOB ALTA PRESSÃO.  
Quando é feita a manutenção de qualquer parte 
do sistema de circulação (por exemplo, anel de 
bloqueio, bomba, filtro, válvulas, etc.), o ar pode 
entrar no sistema e tornar-se pressurizado.  O ar 
pressurizado pode provocar a separação da tampa, 
o que pode resultar em ferimentos graves, morte ou 
danos materiais.  Para evitar este perigo potencial, 
siga as instruções acima. 

AVISO

Montagem do reservatório do filtro 

Preparação para o inverno 
Você é responsável por determinar quando podem 
ocorrer condições de congelamento.  Se forem 
esperadas condições de congelamento, tome as 
seguintes medidas para reduzir o risco de danos 
causados  por congelamento.  Os danos causados por 
congelamento não são cobertos pela garantia.  
Para evitar danos por congelamento, siga os 
procedimentos abaixo: 

1. Desligue a alimentação elétrica da bomba no 
disjuntor. 

2. Drene a água da estrutura da bomba, removendo 
os dois plugues de drenagem manuais da 
estrutura.  Armazene-os no cesto da bomba. 

3. Cubra o motor para protegê-lo de chuva forte, neve 
e gelo. 

CAVILHÃO 

TAMPA 

O-ANEL 

CESTA

VOLUTA

Observação: Não enrole plástico ou outros materiais 
herméticos no motor durante o armazenamento de 
inverno.   Ele pode ser coberto durante uma tempestade, 
armazenamento de inverno, etc., mas nunca durante o 
funcionamento ou esperando o funcionamento. 

Observação: Em áreas de clima temperado, quando 
ocorrem condições de congelamento temporário, use 
o equipamento de filtragem durante toda a noite para 
evitar o congelamento.  
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Cuidados com o motor elétrico 
Proteger do calor 

1. Proteja o motor do sol. 
2. Qualquer gabinete deve ser bem ventilado para evitar 

superaquecimento.  
3. Forneça ampla ventilação cruzada. 

Proteger contra sujeira 

1. Proteja contra qualquer material estranho. 
2. Não armazene (ou deixe cair) produtos químicos no 

motor ou próximo a ele. 
3. Evite varrer ou levantar poeira próximo ao motor 

durante o funcionamento. 
4. Se um motor for danificado por sujeira, a garantia 

será anulada. 
5. Limpe a tampa, a braçadeira, o anel de vedação e 

a superfície de vedação do reservatório da bomba. 

Proteger contra umidade 

1. Proteja de respingos e vapores de água. 
2. Proteja contra climas extremos como inundações. 
3. Se as partes internas do motor foram molhadas, deixe-

as secar antes de ligá-lo.  Não permita que a bomba 
funcione se estiver inundada. 

4. Se um motor for danificado por água, a garantia será 
anulada. 

CONSERVAÇÃO 

AVISO
Sempre desconecte a alimentação da bomba de velocidade variável SuperFlo® VS no disjuntor e desconecte o cabo de comunicação antes de 
fazer a manutenção da bomba.  A não observância dessa advertência pode resultar em morte ou ferimentos graves ao instalador, encarregados de 
manutenção, usuários da piscina e outros,  em função de choques elétricos.  Leia todas as instruções de manutenção antes de trabalhar na bomba. 

AVISO

CUIDADO

NÃO abra o reservatório do filtro se a bomba não for ativada ou se estiver funcionando sem água no reservatório do filtro.  Nessas circunstâncias, 
a bomba poderá sofrer um acúmulo de pressão de vapor e conter água fervente.  A abertura da bomba pode causar sérios ferimentos pessoais.  
Para evitar a possibilidade de ferimentos pessoais, certifique-se de que as válvulas de sucção e de descarga estejam abertas e a temperatura do 
reservatório do filtro esteja fria ao toque, em seguida, abra com extremo cuidado. 

Tenha cuidado para não arranhar ou danificar as faces de vedação polidas do eixo;  a vedação vazará se as faces estiverem danificadas.  As 
faces polidas e esmerilhadas da vedação podem ser danificadas caso não sejam manuseadas com cuidado. 

Desmontagem da bomba 
Todas as peças móveis estão localizadas no 
subconjunto traseiro desta bomba. 

Ferramentas necessárias: 

• Chave de boca ou soquete de 1/4 pol. 
• Chave de boca ou soquete de 3/8 pol. 
• Chave de boca de 9/16 pol. 
• Chave Allen de 5/16 pol. 
• Chave de fenda. 

Para remover e consertar o subconjunto do motor, siga 
as etapas abaixo: 

1. Desligue o disjuntor da bomba no painel principal. 

2. Drene a bomba removendo os plugues de 
drenagem. 

3. Retire os quatro parafusos que prendem a estrutura 
principal da bomba (reservatório de filtração/
voluta) ao subconjunto traseiro. 

4. Separe CUIDADOSAMENTE as duas partes da 
bomba, removendo o subconjunto traseiro. 

5. Remova os três parafusos sextavados que 
prendem o difusor no local. 

6. Segure o impulsor firmemente no lugar e retire 
seu parafuso de travamento usando uma chave de 
fenda ou uma chave inglesa.  O parafuso tem rosca 
esquerda e é desaparafusado no sentido horário. 

7. Para desaparafusar o impulsor do eixo, insira 
uma chave Allen de 5/16 no centro da tampa do 
ventilador do motor e gire o impulsor no sentido 
anti-horário. 

8. Remova os quatro parafusos da placa de vedação 
do motor usando uma chave de 9/16 polegadas. 

9. Coloque a placa de vedação voltada para baixo 
em uma superfície plana e retire a vedação de 
cerâmica. 

10. Limpe a placa de vedação, a estrutura de 
vedação e o eixo do motor. 

Substituição da vedação do eixo 
A vedação do eixo é composta, basicamente, de 
duas peças: uma peça giratória e uma vedação de 
cerâmica. 

A bomba requer pouco ou nenhum serviço de 
manutenção além de cuidados razoáveis, no entanto, 
a vedação do eixo pode, ocasionalmente, ser 
danificada e deve ser substituída.

Observação: As faces polidas e esmerilhadas da 
vedação podem ser danificadas caso não sejam 
manuseadas com cuidado.  

Observação: Ao substituir o motor, certifique-se de 
que seu suporte esteja posicionado corretamente para 
suportar o tamanho do motor sendo instalado. 
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NÃO opere com a bomba seca.  Se a bomba operar seca, a vedação mecânica será danificada e a bomba começará a vazar.  
Se isso ocorrer, a vedação danificada deverá ser substituída.   SEMPRE mantenha o nível de água adequado.  Se o nível de água 

cair abaixo da porta de sucção, a bomba aspirará ar através da porta de sucção, perdendo a escorva e fazendo com que a bomba seque, resultando 
em uma vedação danificada.  O uso contínuo nessas condições pode causar uma perda de pressão, resultando em danos à estrutura da bomba, ao 
impulsor e à vedação e pode causar danos materiais e ferimentos pessoais. 

CUIDADO

Instruções de reinicialização 
Se a bomba de velocidade variável SuperFlo® VS 
estiver instalada abaixo do nível da água da piscina, 
feche as linhas de retorno e de sucção antes de abrir 
o coletor de fiapos/pelos da bomba.  Certifique-se de 
reabrir as válvulas antes da operação. 

Escorvamento da bomba 

O reservatório de filtração da bomba deve ser 
preenchido com água antes que ela seja ligada pela 
primeira vez.  

Siga esses passos para escorvar a bomba: 

1. Remova a braçadeira plástica da tampa da bomba.  
Remova a tampa da bomba. 

2. Encha o reservatório de filtração da bomba com 
água. 

3. Recoloque a tampa da bomba e a braçadeira 
plástica no reservatório de filtração.  A bomba 
agora está pronta para escorvar. 

4. Abra a válvula de escape de ar no filtro e afaste-se. 

5. Ligue o interruptor ou o relógio temporizador. 

6. Quando a água sair da válvula de escape de ar, 
feche a válvula.  O sistema, agora, deve estar livre 
de ar e recirculando água da piscina e para ela. 

ANEL DE VEDAÇÃO DA
PLACA DE VEDAÇÃO 

ANEL QUAD RING 
PARAFUSO DO DIFUSOR 

DIFUSOR 

PARAFUSO DO
IMPULSOR 

IMPULSOR
PLACA DE VEDAÇÃO

PARAFUSO 

MOTOR

EIXO DO MOTOR

DEFLETOR DO MOTOR 

SELAGEM
DO EIXO

Remontagem da bomba 
1. Ao instalar a vedação de substituição na placa de 

vedação, use água com sabão para lubrificar a 
capa de borracha antes de pressioná-la na placa 
de vedação. 

2. Remonte a placa de vedação no motor. 
3. Antes de instalar a parte rotativa da vedação no 

eixo do motor, lubrifique-o com água ensaboada e 
deslize a vedação no eixo do motor.  Certifique-se 
de que a face de carbono esteja em contato com 
a face de cerâmica do assento fixo.  Pressione a 
vedação na placa de vedação com os polegares e 
enxague a cerâmica com um pano limpo. 

4. Lubrifique a rosca do eixo do motor e aparafuse o 
impulsor no eixo do motor. 

5. Aparafuse no parafuso de travamento do impulsor 
(sentido anti-horário para apertar). 

6. Remonte o difusor na placa de vedação.  Certifique-
se de que os pinos plásticos e os encaixes dos 
parafusos de fixação estejam alinhados. 

7. Lubrifique o anel quad-ring do difusor e o anel 
de vedação da placa de vedação antes da 
remontagem. 

8. Lubrifique as roscas dos parafusos, monte o 
subconjunto do motor na estrutura da bomba 
no reservatório de filtração, utilizando os dois 
parafusos com porca para obter um alinhamento 
adequado.  Não aperte os parafusos até que todos 
os quatro parafusos estejam no lugar e apertados 
manualmente. 

9. Encha a bomba com água. 
10. Reinstale a braçadeira plástica e a tampa da 

bomba.  Consulte a próxima seção, "Instruções de 
reinicialização". 

11. Escorve o sistema novamente. 

Montagem do motor 
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 Problema Possível causa Ação corretiva 
Falha da bomba. A bomba não escorva - Vazamento de ar, muito 

ar. 

A bomba não escorva - Água insuficiente. 

O cesto de filtração da bomba está obstruído. 

O cesto de filtração da bomba está com defeito. 

Verifique a tubulação de sucção e os empanques das 
válvulas em todas as válvulas de gaveta de sucção.  
Fixe a tampa no reservatório de filtração da bomba 
e assegure-se de que a gaxeta da tampa esteja no 
lugar.  Verifique o nível de água para assegurar-se de 
que a escumadeira não esteja aspirando ar.  

Certifique-se de que as linhas de sucção, a bomba, 
o filtro e a voluta da bomba estejam cheias de água.  
Certifique-se de que a válvula na linha de sucção 
esteja aberta e funcionando (alguns sistemas não 
possuem válvulas).  Verifique o nível de água para 
garantir que a água esteja disponível através da 
escumadeira. 

Limpe o reservatório de filtração da bomba.  

Substitua a gaxeta. 

Capacidade e/ou altura 
reduzidos. 

Bolsas de ar ou vazamentos na linha de sucção. 

Impulsor obstruído. 

Filtro da bomba obstruído. 

Verifique a tubulação de sucção e os empanques das 
válvulas em todas as válvulas de gaveta de sucção.  
Fixe a tampa no reservatório de filtração da bomba 
e assegure-se de que a gaxeta da tampa esteja no 
lugar.  Verifique o nível de água para assegurar-se de 
que a escumadeira não esteja aspirando ar.  

Desligue a alimentação da bomba. 
Desmonte (ver página 16, "Desmontagem da 
bomba") 

Limpe os detritos do impulsor.   Se não for possível 
removê-los, execute passos a seguir: 
1. Remova o parafuso anti-rotação de roscagem à 
esquerda e o anel de vedação. 
2. Remova, limpe e reinstale o impulsor. 
Remonte (ver página 17, "Remontagem da bomba") 

Limpe o coletor de sucção. 

A bomba não liga. A alimentação principal não está presente 

O eixo da bomba está bloqueado 

O eixo da bomba está danificado 

1. Substitua o fusível, reinicie o disjuntor/interruptor 
de circuito de falha de aterramento (GFCI). 
2. Aperte as conexões dos cabos. 

Verifique se a bomba pode ser girada manualmente e 
remova qualquer bloqueio. 

Substitua a bomba. 

A bomba funciona e, em 
seguida, para. 

FALHA de sobreaquecimento 

FALHA de sobrecorrente 

Verifique se a parte traseira da bomba está livre de 
sujeira e de detritos.  Use ar comprimido para limpar. 

A bomba reinicia automaticamente após um (1) 
minuto. 

O diagnóstico de certos problemas pode exigir a interação com, ou a proximidade a, componentes 
que são energizados com eletricidade.  O contato com a eletricidade pode causar morte, ferimentos 

pessoais ou danos materiais.  Ao solucionar problemas na bomba, os diagnósticos envolvendo 
eletricidade devem ser feitos por um profissional licenciado. 

AVISO
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS (CONT.) 

Problema Possível causa Ação corretiva 

A bomba está barulhenta. Detritos em contato com o ventilador 

Detritos no cesto de filtração 

Montagem folgada 

Verifique se a parte traseira da bomba está livre de 
sujeira e de detritos.  Use ar comprimido para limpar. 

Limpe o cesto de filtração. 

Verifique se a bomba e os parafusos de montagem 
da bomba estão apertados. 

A bomba funciona sem 
fluxo. 

O impulsor está folgado 

Vazamento de ar 

Tubulação restrita ou obstruída 

Verifique se a bomba está girando olhando o venti-
lador na parte traseira da bomba de velocidade var-
iável SuperFlo VS.  Se estiver, verifique se o impulsor 
da bomba está instalado corretamente. 

Verifique as conexões da tubulação e confira se elas 
estão apertadas. 

Verifique se há obstrução no filtro ou na tubulação 
lateral de sucção. 

Verifique se há alguma obstrução na tubulação de 
descarga, incluindo válvula parcialmente fechada ou 
filtro da piscina sujo. 
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Status de FALHA 

Os parágrafos a seguir ilustram as possíveis falhas que podem ocorrer com a bomba de velocidade variável 
SuperFlo® VS.  Se a bomba não reiniciar automaticamente após a FALHA, ligue e desligue a alimentação 
de CA da bomba e espere cinco (5) minutos.   Se isso não corrigir o problema, entre em contato com o 
Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone 1-800-831-7133 (Estados Unidos). 

A bomba lê o status de FALHA e informa ao usuário através do LED FAULT.   O LED FAULT, acenderá no 
caso de FALHA.   A bomba será automaticamente desligada e permanecerá DESLIGADA quando uma 
FALHA for detectada.   Após a FALHA ser eliminada, se a bomba estava em funcionamento anteriormente, 
ela continuará automaticamente a execução da programação normal. 

Abaixo está o comportamento do LED FAULT quando uma FALHA é detectada: 
 
 1.  Quando uma FALHA for detectada, e o motor não estiver funcionando, apenas os LEDs FAULT e 
      POWER acenderão. 

 2.  Quando uma FALHA for detectada, e o motor estiver funcionando, apenas o LED FAULT acenderá. 
      Durante a ocorrência da FALHA, os LEDs do gráfico de barras na interface serão DESLIGADOS. 
      No entanto, os LEDs POWER, START e STEP ativo permanecerão acesos. 

 3.  Quando uma FALHA for detectada e o LED FAULT estiver aceso, apenas a tecla STOP funcionará. 
      Os outros botões são desativados.   

 4.  Quando o LED FAULT permanecer LIGADO continuamente (ou seja, sem piscar), há uma FALHA no  
      controlador.  Quando o LED FAULT estiver piscando a cada um (1) segundo, há uma FALHA na 
      interface do usuário. 

 5.  Quando a FALHA for solucionada, o LED FAULT DESLIGARÁ. 

 6.  Após a FALHA ser solucionada, se a bomba estava em funcionamento anteriormente, ela continuará 
      automaticamente a execução da programação normal. 

 Consulte a seção Solução de problemas (página 19) e suas ações corretivas. 

Enquanto o LED FAULT estiver aceso o motor não funcionará. Após solucionar a falha, ele pode 
continuar a funcionar automaticamente dependendo do momento da programação no qual a FALHA 

ocorreu.  Isso pode causar ferimentos pessoais ou danos ao equipamento. 

AVISO
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Lista das peças de substituição da bomba de velocidade variável SuperFlo® VS 

19

20

10

8

21 12

3

11

14

18

23

2

4

24

22

5

6

15
7

13

9

1

17

16

25

Item Nº    Part Nº   Description
     1    28080157   MOTOR / DRIVER CONTROLADOR
     2    28040096   PLACA VEDAÇÃO
     3    28072179   BASE MOTOR
     4    28072180   TRAVA PRÉ-FILTRO
     5    28072181   TAMPA PRÉ-FILTRO
     6    28040091   ANEL VEDAÇÃO TAMPA PRÉ-FILTRO Nº 2-357
     7    28072182   CORPO BBA
     8    28072183   ADAPTADOR P/ CONEXÃO SUCÇÃO/RECALQUE
     9    28072184   PORCA CONEXÃO SUCÇÃO/RECALQUE
    10    28072185   PLUGUE DRENO CORPO BBA
    11    28040092   ANEL O’RING PLUGUE DRENO CORPO BBA
    12    28050134   ARRUELA 3/8” A.I. PARAFUSO CORPO BBA
    13    28050135   PARAFUSO SEXT. 3/8-16x2¼ CORPO BBA
    14    28040093   ANEL O’RING VEDAÇÃO CORPO BBA
    15    28040094   O’RING VEDAÇÃO ADAP. CONEXÃO Nº 2-226
    16    28040095   JUNTA P/ VEDAÇÃO DIFUSOR
    17    28050136   PARAFUSO Nº 8-32 SEXTAVADO C/ ARRUELA
    18    28072186   DIFUSOR
    19    28050137   PARAFUSO SEXT. 3/8”-16x1” FLANGE MOTOR
    20    28072187   ROTOR
    21    28050138   PARAFUSO FIXAÇÃO ROTOR
    22    28100040   CONJUNTO SELO MECÂNICO
    23    28072188   CESTO PRÉ-FILTRO
    24    28072189   SUPORTE APOIO MOTOR
    25    28072190   KIT CONEXÕES SUCÇÃO/RECALQUE

PEÇAS DE REPOSIÇÃO 
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Bomba de velocidade variável SuperFlo® VS  

Especificações 
Classificações gerais 

 Tensão de entrada  208 - 230 Vrms nominal 
 Corrente de entrada  10,5 - 10,0 Arms 
 Frequência de entrada  Monofásica, 60 Hz 
 Terminais de controle  18-30V CA (24V CA+/- 20%) ou  
   9-30V CC (12/24V CC +/- 20%) 
 Terminais de carga auxiliar  N/A 
 Carga contínua máxima  1,65 THP (Total Horse Power) 

 Faixa de velocidade  600 - 3450 RPM 
 Classificação ambiental   NEMA Tipo 3R 
 Aprovação de agência  R/C XDNW2.E302804 
   R/C XDNW8.E302804 

 Condições ambientais 
  Armazenamento -40ºC a +85ºC (-40ºF a +185°F) 
  Operação  0ºC a +50ºC (+32°F a +122°F) 
  Umidade relativa 0 a 95% semcondensação 
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VELOCIDADE MÁX/OVERRIDE DE 3.450 RPM 

VELOCIDADE/STEP 1 DE 3.100 RPM 

VELOCIDADE/STEP 2 DE 2.600 RPM 

VELOCIDADE/STEP 3 DE 1.600 RPM 

VELOCIDADE MÍNIMA DE 600 RPM 

À VELOCIDADE MÁX/OVERRIDE DE 3.450 RPM  

À VELOCIDADE/STEP 1 DE 3.100 RPM   

 À VELOCIDADE/STEP 2 DE 2.600 RPM  

À VELOCIDADE/STEP 3 DE 1.600 RPM  

À VELOCIDADE MÍNIMA DE 600 RPM  

21.2 CM

19.6 CM

26.9 CM

23.7 CM

61.0 CM

27.4 CM
28.3 CM

Dimensões da bomba 

Curvas de desempenho da bomba 
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1620 HAWKINS AVE., SANFORD, NC 27330 • (919) 566-8000 
10951 WEST LOS ANGELES AVE., MOORPARK, CA 93021 • (805) 553-5000 

WWW.PENTAIRPOOL.COM

Todas as marcas comerciais e logotipos Pentair são propriedade da Pentair Inc. Pentair Aquatic Systems™, SuperFlo®, Eco-Select® e Cam and Ramp™ 
são marcas comerciais e/ou registradas da Pentair Water Pool and Spa, Inc. e/ou de suas empresas afiliadas nos Estados Unidos e/ou em outros 
países. A menos que seja expressamente notificado, nomes e marcas de terceiros utilizados neste documento não têm a intenção de indicar uma 
afiliação ou endosso entre os proprietários desses nomes e marcas e a Pentair Water Pool and Spa, Inc. Esses nomes e marcas podem ser  marcas 
comerciais ou registradas pertencentes a esses terceiros. Por aperfeiçoarmos continuamente nossos produtos e serviços, a Pentair reserva-se o 
direito de alterar as especificações sem notificação prévia. A Pentair é um empregador de oportunidades equivalentes. 

© 2015 Pentair Water Pool and Spa, Inc. Todos os direitos reservados.  Este documento está sujeito a alterações sem notificação.  

Última Revisão:  3/6/15 


