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Pentair Water Pool and Spa®

AVISO E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA DA BOMBA
Bombas para Piscina e Banheira de Hidromassagem (bombas não SVRS)
(Pentair Water Pool and Spa®, Sta-Rite® e Pentair Pool Products®)
Avisos e instruções de segurança para bombas Pentair Water Pool and Spa® e outros produtos relacionados estão
disponíveis em www.pentair.com/pool-owner/safety-warnings/ ou www.pentairpiscinas.com/br/ ou ligue para (800)
831-7133 para obter cópias adicionais e gratuitas destas instruções.
Consulte www.pentair.com/pool-owner/safety-warnings/ ou www.pentairpiscinas.com/br/ para ver todas as aviso e
instruções de segurança relacionadas à bomba IntelliFlo® Variable Speed.

LEIA E SIGA TODAS AS AVISOS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Este é o símbolo de alerta de segurança. Quando você vir este símbolo em seu sistema
ou neste manual, procure por uma das seguintes palavras de sinalização e esteja atento à
possibilidade de ferimentos pessoais.
PERIGO

Avisos sobre riscos que, se ignorados, podem causar morte, ferimentos pessoais graves ou
danos à propriedade

ADVERTÊNCIA

Avisos sobre riscos que, se ignorados, talvez causem morte, ferimentos pessoais graves ou
danos à propriedade.

CUIDADO

Avisos sobre riscos que, se ignorados, podem causar ferimentos pessoais leves ou danos à
propriedade.

OBSERVAÇÃO indica instruções especiais não relacionadas aos riscos
Leia atentamente e siga todas as instruções de segurança neste manual e no equipamento. Mantenha as
etiquetas de segurança em boas condições. Substitua as etiquetas, caso estejam faltando ou danificadas.

PERIGO

INSTALAÇÃO E USO INCORRETOS DESTA BOMBA PODEM RESULTAR EM GRAVES
FERIMENTOS OU MORTE. ESSA 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 ADVERTÊNCIAS E TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTA BOMBA.
ESTES AVISOS E O MANUAL DO PROPRIETÁRIO DEVEM PERMANECER COM O
PROPRIETÁRIO DA PISCINA.

PERIGO

RISCO DE ENROSCAMENTO POR SUCÇÃO: MANTENHA DISTÂNCIA DA DRENAGEM
PRINCIPAL E DE TODAS AS SAÍDAS DE SUCÇÃO!

F

ESTA BOMBA PRODUZ NÍVEIS DE SUCÇÃO ALTOS E CRIA UM FORTE VÁCUO NA DRENAGEM PRINCIPAL, NA PARTE INFERIOR DE SUA PISCINA OU BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM. ESSA SUCÇÃO É TÃO FORTE QUE PODE PRENDER ADULTOS OU CRIANÇAS SOB
A ÁGUA SE ELES SE APROXIMAREM DA DRENAGEM DA PISCINA OU DA BANHEIRA DE
HIDROMASSAGEM OU DE UMA TAMPA OU GRADE DE DRENAGEM SOLTA OU QUEBRADA.

LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA FUTURA
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Pentair Water Pool and Spa®

AVISO E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA DA BOMBA
Bombas para Piscina e Banheira de Hidromassagem (bombas não SVRS)
(Pentair Water Pool and Spa®, Sta-Rite® e Pentair Pool Products®)
O USO DE TAMPAS NÃO APROVADAS OU O USO DA PISCINA OU BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM
QUANDO AS TAMPAS ESTIVEREM RACHADAS OU QUEBRADAS PODEM RESULTAR EM ENROSCAMENTO
DO MEMBRO OU CORPO, ENROSCAMENTO DOS CABELOS, ENROSCAMENTO DO CORPO, EVISCERAÇÃO/
RETIRADA DAS VÍSCERAS O MORTE.
A sucção de um ralo da piscina ou spa ou tomada pode causar:
Enroscamento do membro: Quando um membro é aspirado ou inserido em uma abertura, resultando em aderência
mecânica ou inchaço. Esse risco está presente quando uma tampa de drenagem está ausente, quebrada, solta,
rachada ou não fixada corretamente.
Enroscamento dos cabelos: Quando os cabelos se enrolam ou se prendem na tampa de drenagem, prendendo
o nadador sob a água. Esse risco está presente quando a taxa de vazão da tampa é muito pequena para a bomba
ou bombas.
Enroscamento do corpo: Quando uma parte do corpo é presa contra a tampa de drenagem, prendendo o nadador
sob a água. Esse risco existe quando a tampa de drenagem está ausente, quebrada ou a taxa de vazão da tampa
não é alta o bastante para a bomba ou bombas.
Evisceração/Retirada das vísceras: Quando uma pessoa senta em uma piscina aberta (especialmente uma piscina
infantil) ou em uma saída de banheira de hidromassagem e a sucção é aplicada diretamente aos intestinos, causando
graves danos intestinais. Esse risco está presente quando uma tampa de drenagem está ausente, solta, rachada ou
não fixada corretamente.
Enroscamento mecânico: Quando joias, roupas de banho, acessórios de cabelo, dedos das mãos, dos pés ou
articulações são presos na abertura de uma saída ou tampa de drenagem. Esse risco está presente quando uma
tampa de drenagem está ausente, quebrada, solta, rachada ou não fixada corretamente.
OBSERVAÇÃO: TODA A TUBULAÇÃO DE SUCCÇÃO DEVE SER INSTALADA DE ACORDO COM AS MAIS
RECENTES NORMAS NACIONAIS E LOCAIS PARA PISCINAS, BANHEIRAS DE HIDROMASSAGEM E BANHEIRAS, INCLUINDO PADRÕES NSPI E DIRETRIZES CPSC.
PARA MINIMIZAR O RISCO DE FERIMENTOS DEVIDO AO RISCO DE ENROSCAMENTO
ADVERTÊNCIA
POR SUCÇÃO:
• Piscinas e banheiras de hidromassagem devem utilizar pelo menos dois drenos por
bomba.
• Uma tampa antienroscamento aprovada por ANSI/ASME A112.19.8, instalada e
protegida adequadamente deve ser usada para cada dreno.
• Cada tampa de sucção deve ser instalada com uma distância mínima de três (3’) pés
(0,9 m), como medido do ponto mais próximo até o ponto mais próximo.
• Inspecione regularmente todas as tampas para ver se há rachaduras, danos e
desgaste avançado.
• Se a tampa estiver solta, rachada, danificada, quebrada ou ausente, feche
imediatamente a piscina ou banheira de hidromassagem, desligue a bomba, divulgue
um aviso e mantenha a piscina ou banheira de hidromassagem fechada até que uma
tampa com certificação seja adequadamente instalada.
• Troque as tampas do dreno quando necessário. As tampas do dreno se deterioram
com o passar do tempo devido à exposição à luz solar, aos produtos químicos da
piscina e ao clima.
• Evite deixar o cabelo, membros ou corpo próximo de qualquer tampa de sucção,
dreno da piscina ou saída.

ADVERTÊNCIA

• Desative as saídas de sucção ou reconfigure para entradas de retorno.
É necessário colocar uma chave de desligamento de emergência claramente indicada para a
bomba da piscina e a bomba do jato da banheira de hidromassagem em um local evidente e
facilmente acessível, próximo à piscina ou banheira de hidromassagem. Certifique-se de que
os banhistas saibam onde está e como usá-la no caso de emergência.
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Pentair Water Pool and Spa®

AVISO E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA DA BOMBA
Bombas para Piscina e Banheira de Hidromassagem (bombas não SVRS)
(Pentair Water Pool and Spa®, Sta-Rite® e Pentair Pool Products®)
A Lei de Segurança para Piscinas e Spas Virginia Graeme Baker impõe determinadas novas exigências para os
proprietários e operadores de piscinas ou spas.
Piscinas ou spas construídos a partir de 20 de dezembro de 2008:
(A) Não devem usar saídas de sucção submersas. Eles devem utilizar um sistema de drenagem por
gravidade com tampa(s) de acordo com o padrão ASME/ANSI, uma ou mais saídas não bloqueáveis ou
(B) Devem usar um sistema de drenagem principal múltiplo sem recursos de isolamento com tampas da
saída de sucção que atendam ao padrão ASME/ANSI A112.19.8 de conexões de sucção para uso em
piscinas, piscinas infantis, spas e banheiras, e ainda:
(i) Devem adotar um SVRS (Sistema de segurança com liberação de vácuo) que atenda ao padrão ASME/
ANSI A112.19.17 SVRS produzido para sistemas de sucção de piscinas, spas, banheiras e piscinas
infantis residenciais e comerciais e/ou o padrão ASTM F2387 de especificação de SVRSs produzidos
para piscinas, spas e banheiras, ou
(ii) Devem ter um sistema de ventilação limitador da sucção apropriadamente projetado e testado, ou
(iii) Devem ter um sistema de desligamento automático da bomba.
Piscinas e spas construídos antes de 20 de dezembro de 2008 e com uma única saída de sucção submersa
devem usar uma tampa da saída de sucção que atenda ao padrão ASME/ANSI A112.19.8 e:
(A) Um sistema de drenagem principal múltiplo sem recurso de isolamento, ou
(B) Um SVRS que atenda à norma ASME/ANSI A112.19.17 e/ou ASTM F2387, ou
(C) Um sistema de ventilação limitador da sucção apropriadamente projetado e testado, ou
(D) Um sistema de desligamento automático da bomba, ou
(E) Saídas submersas desativadas, ou
(F) As saídas de sucção devem ser reconfiguradas como entradas de retorno.
Para obter mais informações sobre a lei, entre em contato com a Comissão de Segurança de Produtos do
Consumidor dos EUA no telefone 301 504 7908 ou acesse www.cpsc.gov.

PRESSÃO PERIGOSA: MANTENHA DISTÂNCIA DA BOMBA E DO FILTRO DURANTE A INICIALIZAÇÃO
Os sistemas de circulação da piscina e da banheira de hidromassagem operam sob alta pressão. Quando for
realizada manutenção em qualquer parte do sistema de circulação (por exemplo, anel de travamento, bomba, filtro,
válvulas etc.), o ar pode entrar no sistema, que pode se tornar pressurizado. O ar pressurizado pode fazer com
que a tampa do alojamento da bomba e as válvulas se separem violentamente, o que pode resultar em ferimentos
pessoais graves ou morte. A tampa do tanque do filtro e a tampa do filtro devem ser fechadas devidamente para
impedir a separação violenta. Mantenha distância de todo equipamento do sistema de circulação ao ligar a bomba.
Antes de realizar manutenção no equipamento da piscina ou da banheira de hidromassagem, anote 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 energia da bomba. IMPORTANTE: Coloque a válvula de alívio manual
do ar na posição aberta e aguarde até que toda a pressão no sistema seja aliviada.
Antes de iniciar o sistema, abra totalmente a válvula de alívio manual do ar e coloque todas as válvulas do sistema
na posição “aberta” para permitir que a água flua livremente da piscina e da banheira de hidromassagem de volta
para a piscina ou banheira de hidromassagem. Mantenha distância de todo o equipamento de piscina e banheira
de hidromassagem e inicie a bomba. IMPORTANTE: Não feche a válvula de alívio manual do ar até que toda
pressão tenha sido descarregada da válvula e uma corrente estável de água seja visível. Observe o medidor
de pressão do filtro e certifique-se de que não esteja maior do que a condição anterior à manutenção.
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Pentair Water Pool and Spa®

AVISO E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA DA BOMBA
Bombas para Piscina e Banheira de Hidromassagem (bombas não SVRS)
(Pentair Water Pool and Spa®, Sta-Rite® e Pentair Pool Products®)

Informações gerais de instalação
•
•
•

Todo o trabalho deve ser executado por um pro f ssional qualif cado na manutenção de piscinas e
deve obedecer a todas as normas nacionais, estaduais e locais.
A instalação deve fornecer drenagem do compartimento para componentes elétricos.
Estas instruções contêm informações para uma grande variedade de modelos de bomba e, por isso,
algumas instruções podem não se aplicar a um modelo especí
f co. Todos os modelos são projetados
para uso em aplicações de piscinas. A bomba só funcionará corretamente se for adequadamente
dimensionada para a aplicação especí f ca e corretamente instalada.

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

Bombas dimensionadas ou instaladas incorretamente ou usadas em aplicações diferentes
daquelas para as quais foram projetadas podem resultar em graves ferimentos ou morte. Esses
riscos podem incluir, sem limitação, choque elétrico, incêndio, inundação, enroscamento por
sucção ou graves ferimentos ou danos à propriedade causados por uma falha estrutural da
bomba ou de outro componente do sistema.
A bomba pode produzir altos níveis de sucção dentro da lateral de sucção do sistema de
tubulação. Esses altos níveis de sucção podem representar um risco se uma pessoa
f car
muito próxima às aberturas de sucção. Uma pessoa pode ser gravemente ferida por esse alto
nível de vácuo ou f car presa e afogar-se. É absolutamente fundamental que a tubulação de
sucção seja instalada de acordo com as mais recentes normas nacionais e locais para piscinas.

Advertências gerais
ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

CUIDADO

CUIDADO

Risco de choque eléctrico ou eletrocussão.
Conecte apenas a um circuito de derivação protegido por um interruptor de circuito de falha
de aterramento (ground-fault circuit-interrupter - GFCI). Entre em contato com um eletricista
qualif cado se não conseguir verif car 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 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 energia. Aperte o botão de reinicialização. A energia deve ser restaurada. Se o
GFCI falha em operar dessa maneira, o GFCI está com defeito.
Se o GFCI interromper a energia para a bomba sem que o botão de teste tenha sido pressionado, haverá uma corrente de aterramento f uindo, indicando a possibilidade de um choque
elétrico. Não use essa bomba. Desconecte a bomba e peça para um representante de manutenção qualif cado corrigir o problema antes de usar.
Esta bomba é destinada ao uso com piscinas instaladas permanentemente e também pode
ser usada com banheiras de hidromassagens, se assim estiverem identi f cadas. Não a use
com piscinas aramazenaveis. Uma piscina permanentemente instalada é construída no ou
sobre o solo ou em uma edi f cação, de forma que não pode ser prontamente desmontada
para armazenamento. Uma piscina armazenável é construída, de modo que possa ser desmontada rapidamente para armazenamento e remontada com sua integridade original.
Controles elétricos, como chaves ligar/desligar , temporizadores e sistemas de controle etc.
devem ser instalados devidamente, a f m de permitir a operação (inicialização, desligamento
ou manutenção) de qualquer bomba ou f ltro sem exigir que o usuário coloque qualquer parte
de seu corpo sobre ou próximo à tampa do f ltro da bomba. Tal instalação deve permitir que
o usuário mantenha distância do f ltro e da bomba durante a inicialização, desligamento ou
manutenção do sistema.
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Pentair Water Pool and Spa®

AVISO E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA DA BOMBA
Bombas para Piscina e Banheira de Hidromassagem (bombas não SVRS)
(Pentair Water Pool and Spa®, Sta-Rite® e Pentair Pool Products®)

Advertências gerais, (continuação)
•
•
•

•

•
•

•

Nunca abra o interior da carcaça do motor de acionamento. Há um banco de capacitores que
armazena uma carga de 230 VCA mesmo quando não há alimentação para a unidade.
A bomba não é submersível.
A bomba tem capacidade de 658,7 l/min (174 GPM) ou 104 pés de altura; tenha cuidado ao
instalar e programar a potência de desempenho das bombas até seu limite com equipamentos
velhos ou não conf áveis.
As exigências das normas para conexão elétrica diferem de estado para estado. Instale o
equipamento de acordo com as normas elétricas nacionais e todas as normas e regulamentações
locais aplicáveis.
Sempre pressione o botão Stop (Desligar) e desconecte o cabo de comunicação antes de executar
manutenção e sempre desligue a unidade desconectando o circuito principal da bomba.
Este aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidade física,
sensorial ou motora reduzida ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam
supervisionados ou tenham recebido instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa
responsável por sua segurança.
Para reduzir o risco de ferimentos, não permita que crianças usem este produto, a menos que
sejam supervisionadas com atenção o tempo inteiro.

Aviso dos controles da bomba de duas velocidades (conformidade com o Título 20)
Leia as seguintes Instruções de Segurança importantes (consulte a página 6 para ver a
configuração da velocidade da bomba). Ao usar bombas de duas velocidades fabricadas a
partir de 1º de janeiro de 2008, a velocidade de circulação padrão da bomba DEVE ser
definida para a VELOCIDADE MAIS BAIXA, com um recurso de operação de alta velocidade
por um período temporário, de forma a não exceder um ciclo normal ou duas horas, o que for
menor.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
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Seção 1
Visão geral das bombas
IntelliFlo® Variable Speed
Introdução
A bomba de velocidade variável IntelliFlo® é bastante adequada à sua piscina, banheira de hidromassagem,
purificador, queda d’água e outras aplicações de água. Usando o painel de controle, a bomba IntelliFlo
pode usar uma das quatro velocidades predefinidas selecionáveis ou pode ser ajustada para uma
velocidade específica. A bomba Intelliflo supera o desempenho de todas as bombas convencionais de
sua classe. Os avançados recursos de conservação de energia garantem que o sistema de filtragem esteja
operando na eficiência máxima.
A bomba IntelliFlo é uma bomba de velocidade variável que pode usar até oito velocidades e pode ser
ajustada para funcionar em velocidades e intervalos de tempo específicos. A bomba pode operar de
450 RPM a 3450 RPM com velocidades predefinidas de 750, 150, 2350 e 3110 RPM. A bomba pode
ser ajustada, no painel de controle, para funcionar em qualquer velocidade entre 450 RPM e 3450
RPM para diferentes aplicações. O LED de alarme do painel de controle da bomba e as mensagens de
erro alertam o usuário para subtensão ou sobretensão, alta temperatura, sobrecorrente e proteção de
congelamento, com velocidades mínima e máxima predefinidas pelo usuário.
Controle Remoto
A bomba pode se comunicar com um sistema de controle IntelliTouch®, EasyTouch® ou SunTouch® ou
com o centro de comunicação IntelliComm® por meio de um cabo RS-485 de dois fios fornecido com a
bomba. O EasyTouch e o IntelliComm podem controlar remotamente as quatro velocidades predefinidas
da bomba. O sistema IntelliTouch pode ser configurado para controlar um total de oito velocidades.
O endereço e outras funções da bomba são acessados através do painel de controle da bomba.

Bomba de velocidade variável IntelliFlo® Variable Speed

Guia do Usuário Instalação da bomba IntelliFlo Variable Speed

2

Recursos
Ajusta-se a diversos tamanhos de piscina
Evita sobrecarga térmica
Detecta e evita danos causados por condições de subtensão e sobretensão
Protege contra o congelamento
Comunica-se com um sistema de controle EasyTouch, IntelliTouch ou SunTouch da Pentair
ou com o centro de comunicação IntelliComm por meio de uma conexão de cabo RS-485 de
dois fios
Painel de controle do operador fácil de usar
Botões do painel de controle do operador para controle de velocidade
Vaso e espiral do filtro integrados
Motor TEFC de flange quadrado com ultraeficiência energética
Compatibilidade com a maioria dos sistemas de limpeza, filtros e spas com ação a jato
O conjunto do motor apresenta um motor síncrono com ímã permanente
Estrutura de serviço pesado e durável projetada para uma longa vida útil
Possui aprovação UL, ETL e NSF
12 velocidades programáveis
  Oito velocidades configuradas
  Programação
  Duração
  Manual
  Quatro modos de velocidade IntelliComm
Recurso de escorva
  Sensor de carga
  Ativar ou desativar
Proteção de travamento
  Senha de quatro dígitos
  Ativar ou desativar
Visor LCD
  Potência e velocidade
  Alertas de texto
Proteção contra congelamento
  Velocidade regulável
  Temperaturas reguláveis
  Ativar e desativar em modo independente
Recursos adicionais
  Relógio e timer
  Limites de velocidade máximo e mínimo
 Modo Quick Clean
  Comunicação com até 16 bombas
  Recursos de manutenção
  Modo Timeout
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Conjunto de acionamento e painel de controle
O conjunto de acionamento da bomba consiste no painel de controle do operador e nos componentes
eletrônicos do sistema que acionam o motor. O microprocessador de acionamento controla o motor
mudando a frequência da corrente recebida e a tensão, a fim de controlar a velocidade rotacional.

Botões e LED do painel
de controle do operador
(consulte a página 4)

Compartimento
de conexão de
alimentação CA
(consulte a página 33)

Suporte do motor

Conjunto de acionamento da bomba

Recursos do motor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motor síncrono com ímã permanente (PMSM)
Alta eficiência (3450 RPM 92% é 1000 RPM 90%)
Controle superior de velocidade
Opera em temperaturas menores devido à alta eficiência
Mesma tecnologia empregada em veículos elétricos híbridos
Projetado para suportar ambiente externo
TEFC (Totalmente vedado, refrigerado por ventilador)
Motor trifásico
Flange quadrado 56
Seis polos
Baixo ruído
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Seção 2
Painel de controle do operador
Esta seção descreve os controles e LEDs do operador da bomba.

Painel de controle do operador
®

12:15

Ícone de bloqueio de teclas

750 RPM
Contagem regressiva

1

T 0.00 150 WATTS
Running Speed 1
Speed
1

Speed
2

Speed
3

Speed
4

Hora atual
Velocidade atual
Uso de energia atual
Recurso em
funcionamento atual

4

2

3

5

6

7
8

Quick
Clean

Time
Out

Controles e LEDs
1
2
3

4
5
6
7
8

Botão/LED Speed 1 (Velocidade 1): Pressione o botão para selecionar a velocidade 1 (1100 RPM). O LED
aceso indica que a velocidade 1 está ativa.
Botão/LED Speed 2 (Velocidade 2): Pressione o botão para selecionar a velocidade 2 (1500 RPM). O LED
aceso indica que a velocidade 2 está ativa.
Botão/LED Speed 3 (Velocidade 3): Pressione o botão para selecionar a velocidade 3 (2350 RPM). O LED
aceso indica que a velocidade 3 está ativa.
Botão/LED Speed 4 (Velocidade 4): Pressione o botão para selecionar a velocidade 4 (3110 RPM). O LED
aceso indica que a velocidade 4 está ativa.
Botão Select (Selecionar): Exibe itens de menu disponíveis ou entra no modo de edição para alterar o valor
na segunda linha do visor.
Botão Escape: Passa para o próximo nível acima na estrutura do menu e/ou para de editar a conf guração atual.
Botão Menu: Acessa os itens de menu se a bomba for interrompida.
Botão Enter: Salva a conf guração do item de menu atual. Pressione este botão para reconhecer os alarmes e
advertências.
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Controles e LEDs (continuação)
®

Linha 1

12:15

Linha 2

750 RPM

Linha 3

T 0.00 150 WATTS
Running Speed 1

15

Linha 4

Speed
1

Speed
2

Speed
3

Speed
4

14

15.W

10

9

Quick
Clean

Time
Out

13
12

11
9

10
11
12
13
14

Botões de seta:
• Seta para cima: Passa para o próximo nível acima na árvore de menu ou aumenta um dígito ao editar uma con f guração.
• Seta para baixo: Passa para o próximo nível abaixo na árvore de menu ou diminui um dígito ao editar uma con f guração.
• Seta para a esquerda: Move o cursor um dígito para a esquerda ao editar uma con f guração.
• Seta para a direita: Move o cursor um dígito para a direita ao editar uma con f guração.
Quick Clean (Limpeza Rápida): A duração e a velocidade (RPM) podem ser prede f nidas para economizar energia.
O LED acende quando está ativo.
Time Out (Tempo Limite): Quando ativo (LED ligado), ao f nal do "tempo limite" predef nido, a bomba executará uma programação.
Botão Start/Stop (Ligar/Desligar): Liga ou desliga a bomba. Quando o LED está ligado, signif ca que a bomba está
atualmente em operação ou em um modo no qual será ligada automaticamente.
Botão Reset (Reiniciar): Redef ne o alarme ou alerta.
LEDs
Ligado: Este LED verde de alimentação acende quando a bomba está ligada.
Advertência: O LED f cará aceso se houver uma advertência.
Alarme: O LED vermelho acenderá se houver uma condição de alarme. Consulte "Alertas e Advertências" na página 39.

15

LCD do painel de controle:
• Linha 1 - O ícone de chave indica que o modo de proteção por senha está ativo. Se a proteção por senha não estiver
ativada, o ícone de chave não será exibido.
• Linha 2 - Exibe a velocidade atual da bomba (RPM).
• Linha 3 - Contagem regressiva e watts
• Linha 4 - Status atual da bomba.
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Seção 3
Operando a bomba
Esta seção descreve como operar a bomba usando os botões e recursos de menu do painel de controle.

Acionamento da bomba
Para ligar a bomba

1. Verifique se a bomba está recebendo alimentação e se o LED verde de alimentação está aceso.
2. Selecione um dos botões de velocidade e pressione o botão Start (LED aceso) para ligar a bomba.

Desligamento da bomba
Para desligar a bomba

•

Pressione o botão Stop para desligar a bomba.

Observação: A bomba pode ser automaticamente reiniciada se o cabo de conexão for ligado.
Manutenção do equipamento (desconecte a alimentação da bomba)

•

Ao fazer a manutenção em equipamentos (filtros, aquecedores, cloradores etc.), desconecte o
cabo de comunicação e desligue o disjuntor para interromper a alimentação da bomba.

Operando a bomba em velocidades predefinidas
A bomba está programada com quatro velocidades padrão de 750, 1500, 2350 e 3110 RPM. Um
botão Speed é associado a cada uma das velocidades predefinidas, conforme mostrado.
Para operar a bomba em uma das quatro velocidades predefinidas

1. Verifique se a bomba está recebendo alimentação e se o LED verde de alimentação está aceso.
2. Pressione o botão Speed (1 - 4) correspondente à velocidade predefinida desejada e solte-o
rapidamente. O LED acima do botão Speed irá acender, como mostra a figura.
3. Pressione o botão Start. A bomba irá acelerar para a velocidade predefinida selecionada.
LED aceso

Speed
1

Speed
2

Speed
3

Speed
4

Ajuste da velocidade da bomba

1. Enquanto a bomba estiver operando, pressione a seta para cima para aumentar a velocidade.
2. Pressione a seta para baixo para diminuir a velocidade.
3. Pressione e segure um botão Speed por três segundos para salvar a velocidade no botão ou
pressione o botão Enter para salvar a velocidade.
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Modos de operação da bomba
A bomba pode ser programada de três maneiras:
1. Operação manual: Os botões Speed 1-4 podem ser programados para operação manual. Isso
significa que o botão Speed é pressionado e, em seguida, o botão Start. Desse modo, a bomba
opera em uma velocidade programada. As velocidades 5-8 não podem ser programadas para
operação manual porque não há botões associados a elas.
Para operar a bomba no Modo Manual, pressione um dos quatro botões de velocidade e
pressione o botão Start/Stop para operar na velocidade designada àquele botão. Quando a bomba
estiver operando em uma Configuração de Velocidade Manual (botão de velocidade 1, 2, 3 ou
4 pressionado manualmente) e uma velocidade estiver programada para operar, a velocidade
programada tem prioridade, independentemente do valor da velocidade de RPM. Quando o tempo
da velocidade programada estiver concluído, a bomba não voltará à velocidade selecionada
manualmente. Se a bomba estiver executando uma programação e um botão de velocidade for
pressionado manualmente, a bomba irá operar na velocidade selecionada manualmente até o
próximo programa de velocidade agendado.
2. Timer (Duração): As velocidades 1-4 podem ser programadas para executar por um período de
tempo após serem pressionadas. Isso significa que o botão Speed é pressionado e, em seguida,
o botão Start. Desse modo, a bomba opera em uma velocidade programada, que será desligada
ao final de um período de tempo pré-programado. As velocidades 5-8 não possuem botões de
velocidade diretos, portanto não podem ser programadas com um Timer.
3. Programação: O botão de velocidade pode ser programado para ligar e desligar em determinados
horários. O LED acima do botão Start/Stop deve estar aceso para que a bomba execute
programações. Uma velocidade ainda pode ser operada manualmente quando estiver configurada
para execução no Modo Schedule. Quando uma velocidade for programada para executar 23
horas e 59 minutos por dia, ela não será desligada. Por exemplo, para que a bomba opere 24
horas por dia, programe-a para ligar às 8h00 e desligar às 7h59.

Programando a bomba
Quando a bomba estiver operando em uma velocidade manual e o tempo limite de senha estiver ativado,
ela poderá ser desligada, mas não poderá ser ligada novamente. Se o botão Start/Stop for pressionado,
ela entrará no Modo Running Schedule. Portanto, a bomba só irá executar velocidades que estejam
programadas em seu período de início agendado.
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Menus
MAIN SCREEN (JANELA PRINCIPAL)
SETTINGS (CONFIGURAÇÕES)
(página 9)

Pressione botão MENU para acessar menus
Pump Address (Endereço da Bomba)
Set Time (Definir Hora)
Set AM/PM (Definir AM/PM)
Temperature Unit (Unidade de Temperatura)

Screen Contrast (Contraste de Tela)
Language (Idioma)

(hh:mm) Padrão: 12:00 AM
AM/PM
24 h
Fahrenheit - Padrão: °F
°C Celsius
(1-5) Padrão 3
Inglês - Padrão: Inglês

Set Min Speed (Definir Velocidade Mín)

(450 RPM - 1700 RPM) - Padrão: 450 RPM

Set Max Speed (Definir Velocidade Máx)

(1900 RPM - 3450 RPM) - Padrão: 3450 RPM

PASSWORD (SENHA)

SPEED 1-8 (VELOCIDADE 1-8)
(página 14)

(1-16) Padrão: ENDEREÇO 1

Speed 1 (1-4) (Velocidade 1 (1-4))

Desativado/Ativado - Padrão: Desativado
Tempo Limite da Senha (1 min. - 6 horas) Padrão: 10 minutos
Insira Senha (xxxx) Padrão: 1234
Programação
Manual

Timer
Speed 5 (5-8) (Velocidade 5 (5-8))

Desativado

Definir Velocidade - Padrão: MANUAL
Definir Velocidade
Definir Horário de Início
Definir Horário de Parada
Definir Velocidade
Tempo
Padrão: Desativado

Programação

EXT CONTROL (CONTROLE EXT)
(página 15)

FEATURES (RECURSOS)
(página 16)

Program 1 (Programa 1)

Definir Velocidade
Definir Horário de Início
Definir Horário de Parada
Velocidade - Padrão: 750 RPM

Program 2 (Programa 2)

Velocidade - Padrão: 1500 RPM

Program 3 (Programa 3)

Velocidade - Padrão: 2350 RPM

Program 4 (Programa 4)

Velocidade - Padrão: 3110 RPM

Time Out (Tempo limite)

Duração do Tempo Limite (1 min a 10h) Padrão: 3 horas

Quick Clean (Limpeza Rápida)

PRIMING (ESCORVA)
(página 17)

DISABLE/ENABLED (DESATIVADA/ATIVADA)
MAX PRIMING TIME (TEMPO MÁXIMO DE ESCORVA)
PRIMED SENSITIVITY (SENSIBILIDADE DE ESCORVA)

ANTI FREEZE (ANTICONGELAMENTO)
(página 19)

Definir Velocidade (1100 - 3450 RPM) Padrão: 3450 RPM
Tempo (1 min a 10h) Padrão: 10 minutos
Padrão: Ativado
(1 min. a 30 min h) Padrão: 11 minutos
(1 - 100%) Padrão: 1

PRIMING DELAY (ATRASO DA ESCORVA)

(1 segundo - 10 minutos) Padrão: 20 segundos

DISABLE/ENABLED (DESATIVADA/ATIVADA)

Desativado/Ativado - Padrão: Ativado

SET SPEED (DEFINIR VELOCIDADE)
PUMP TEMPERATURE (TEMPERATURA DA BOMBA)
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Menus
As descrições de menu são as seguintes:

Configurações: Endereço da Bomba
O endereço da bomba deve ser alterado quando houver mais de uma bomba em um sistema de automação.
O endereço das bombas permite que o sistema de automação saiba para qual bomba enviar um comando.
Essa configuração é usada quando a bomba está conectada por meio da porta COM RS-485 a um sistema
IntelliTouch®, EasyTouch®, SunTouch® ou IntelliComm®. O endereço padrão da bomba é nº 1. Quando
conectada a EasyTouch®, SunTouch® ou IntelliComm®, a bomba só se comunica com o endereço nº 1.
O endereço da bomba pode ser entre 1-16. No entanto, IntelliTouch pode se comunicar com até quatro
bombas (1-4). Observação: As bombas IntelliFlo não podem ser conectadas em série com outras
bombas.
Para acessar o menu Settings:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verifique se o LED verde de alimentação está aceso e se a bomba está desativada.
Pressione o botão Menu. "Settings" é exibido.
Pressione o botão Select. "Pump Address" é exibido. O padrão de fábrica é o endereço "1".
Para alterar o endereço, pressione o botão Select. O primeiro dígito, "1", é selecionado.
Pressione os botões de seta para cima ou para baixo para alterar o número do endereço de 1-16.
Pressione o botão Enter para salvar a configuração. Para cancelar qualquer mudança,
pressione o botão Escape para sair do modo de edição sem salvar.
7. Pressione o botão Escape para sair.

Configurações: Definir Hora
Use "Set Time" para configurar o horário do sistema da bomba. O relógio do sistema da bomba controla
todos os horários programados de ativação e desativação, funções e ciclos programados. O relógio do
sistema pode armazenar o horário correto até 96 horas após a alimentação ser desligada. A bomba irá
manter a memória do horário por 96 horas até que uma redefinição seja necessária.
Para acessar o menu Set Time:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifique se o LED verde de alimentação está aceso.
Pressione o botão Menu. "Settings" é exibido.
Pressione o botão Select. "Pump Address" é exibido.
Use os botões de seta para cima ou para baixo para rolar até "Set Time".
Pressione o botão Select. O cursor irá aparecer na coluna Minutes.
Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para definir o horário.
Pressione o botão Enter para salvar a configuração. Para cancelar qualquer mudança,
pressione o botão Escape para sair do modo de edição sem salvar.
8. Pressione o botão Escape para sair.
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Configurações: Definir AM/PM ou relógio de 24 horas
Essa configuração serve para alterar o relógio da bomba, do horário regular (AM/PM) para um relógio
de 24 horas. Por exemplo, meia noite (12:00 AM) é 0h, 8:00 AM é 8h00 e 11:00 PM é 23h00.
Para acessar o menu AM/PM ou de 24 horas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifique se o LED verde de alimentação está aceso.
Pressione o botão Menu. "Settings" é exibido.
Pressione o botão Select. "Pump Address" é exibido.
Use os botões de seta para cima ou para baixo para rolar até "AM/PM".
Pressione o botão Select para alterar a configuração.
Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para escolher entre 24h ou AM/PM.
Pressione o botão Enter para salvar a configuração. Para cancelar qualquer mudança,
pressione o botão Escape para sair do modo de edição sem salvar.
8. Pressione o botão Escape para sair.

Configurações: Definir Unidade de Temperatura
Use essa configuração para definir a unidade de temperatura para Celsius (ºC) ou Fahrenheit (ºF). O
recurso de proteção contra congelamento da bomba (consulte a página 16) pode ser configurado com
Fahrenheit ou Celsius.
Para acessar o menu Temperature Units:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verifique se o LED verde de alimentação está aceso.
Pressione o botão Menu. "Settings" é exibido.
Pressione o botão Select. "Pump Address" é exibido.
Use os botões de seta para cima ou para baixo para rolar até o item de menu "Temperature
Units". A configuração padrão de fábrica é "F" (Fahrenheit).
Pressione o botão Select. "F" é exibido.
Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para escolher entre Celsius (ºC) ou
Fahrenheit (ºF).
Pressione o botão Enter para salvar a configuração. Para cancelar qualquer mudança,
pressione o botão Escape para sair do modo de edição sem salvar.
Pressione o botão Escape para sair.

Configurações: Nível de Contraste da Tela
Essa configuração altera o contraste da tela de LCD. A configuração padrão é 3. Os níveis de contraste
da tela podem ser ajustados de 1 a 5, para condições de baixa ou alta luminosidade.
Para acessar o menu Temperature Units:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifique se o LED verde de alimentação está aceso.
Pressione o botão Menu. "Settings" é exibido.
Pressione o botão Select. "Pump Address" é exibido.
Use as setas para cima ou para baixo para rolar até "Contrast Level".
Pressione o botão Select. A tela mostrará a configuração de contraste atual. O padrão é "3".
Pressione o botão Select para alterar a configuração. O número será realçado.
Pressione o botão Enter para salvar a configuração. Para cancelar qualquer mudança,
pressione o botão Escape para sair do modo de edição sem salvar.
8. Pressione o botão Escape para sair.
Guia do Usuário Instalação da bomba IntelliFlo Variable Speed
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Configurações: Idioma
Para acessar o menu de idioma:
1. Verifique se o LED verde de alimentação está aceso.
2. Pressione o botão Menu. "Settings" é exibido.
3. Pressione o botão Select. "Pump Address" é exibido.
4. Use os botões de seta para cima ou para baixo para rolar até "Language".
5. Pressione o botão Select para acessar o menu de idiomas.
6. Pressione Select para realçar o idioma atualmente em uso.
7. Pressione o botão Enter para selecionar o idioma desejado para o painel de controle. Para
cancelar qualquer mudança, pressione o botão Escape para sair do modo de edição sem salvar.
8. Pressione o botão Escape para sair.

Configurações: Definir Velocidade Mínima (RPM)
A velocidade mínima da bomba pode ser configurada de 1100 RPM para 1700 RPM. A configuração
padrão é 450 RPM.
Para acessar o menu Set Minimum Speed:
1. Verifique se o LED verde de alimentação está aceso.
2. Pressione o botão Menu. "Settings" é exibido.
3. Pressione o botão Select. "Pump Address" é exibido.
4. Use os botões de seta para cima ou para baixo para rolar até "Set Min Speed".
5. Pressione o botão Select para alterar a configuração. O cursor aparecerá na primeira coluna
de número (unidades)
6. Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para alterar a configuração de velocidade
mínima de 450 RPM para 1700 RPM.
7. Pressione o botão Enter para salvar a configuração. Para cancelar qualquer mudança,
pressione o botão Escape para sair do modo de edição sem salvar.
8. Pressione o botão Escape para sair.

Configurações: Definir Velocidade Máxima (RPM)
A velocidade máxima da bomba pode ser configurada de 1900 RPM para 3450 RPM. A configuração
padrão é 3450. Essa configuração é usada para definir a velocidade operacional máxima da bomba.
Quando a bomba estiver com a escorva ativada, ela irá acelerar e executar a Velocidade Máxima até
obter a escorva. Um profissional de manutenção deve definir a Velocidade Máxima da bomba para que
ela não exceda o fluxo máximo do sistema no qual irá operar.
CUIDADO: A taxa de Fluxo Máximo deve ser configurada de modo que o sistema nunca opere
em ou acima de um vácuo de 25” (0.635 m).
Para acessar o menu Set Maximum Speed:
1. Verifique se o LED verde de alimentação está aceso.
2. Pressione o botão Menu. "Settings" é exibido.
3. Pressione o botão Select. "Pump Address" é exibido.
4. Use os botões de seta para cima ou para baixo para rolar até "Set Max Speed".
5. Pressione o botão Select para alterar a configuração. O cursor aparecerá na primeira coluna
de número (unidades)
6. Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para alterar a configuração de velocidade
máxima de 1900 RPM para 3450 RPM.
7. Pressione o botão Enter para salvar a configuração. Pressione o botão Escape para sair. Para
cancelar qualquer mudança, pressione o botão Escape para sair do modo de edição sem salvar.
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Configurações: Senha
Quando o recurso de senha estiver ativado, a bomba entrará no modo de proteção por senha por um
período de tempo pré-programado após o último botão ser pressionado. A senha inserida é qualquer
combinação de quatro dígitos.
Para acessar o menu Password:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verifique se o LED verde de alimentação está aceso.
Pressione o botão Menu. "Settings" é exibido.
Pressione o botão Select. "Pump Address" é exibido.
Use os botões de seta para cima ou para baixo para rolar até "Password".
Pressione o botão Select. A configuração padrão é "Disabled".
Pressione o botão Select para alterar a configuração.
Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para alterar a configuração para "Enabled".
Pressione o botão Enter para salvar a configuração.
Pressione o botão de seta para baixo. "Password Timeout" é exibido.
O tempo padrão de fábrica é 10 minutos. Isso significa que a bomba entra no Modo Password
Protection 10 minutos depois que uma tecla foi pressionada pela última vez no painel de controle.
10. Pressione Select para alterar a configuração de tempo de 1 minuto para 6 horas.
11. Pressione o botão Enter para salvar a configuração.
12. Pressione o botão de seta para baixo. "Enter Password" é exibido.
13. Pressione Select para alterar a configuração.
14. Pressione o botão de seta para a esquerda ou para a direita para mover o cursor e pressione
a seta para cima e para baixo para alterar o número da senha até a configuração desejada.
15. Pressione o botão Enter para salvar a configuração. Para cancelar qualquer mudança,
pressione o botão Escape para sair do modo de edição sem salvar.
16. Pressione o botão Escape para sair.

Proteção por senha
Senha: O padrão para essa configuração é desativado, o que significa que a bomba não tem proteção por
senha. Quando esse recurso estiver ativado, o visor da bomba irá solicitar a senha para permitir acesso
ao painel de controle e botões da bomba por um período de tempo predefinido após o último botão ser
pressionado. A senha deve ser um número de quatro dígitos. Anote a senha e guarde-a em um local seguro.
• Quando a bomba está protegida por senha, ela sempre pode ser desligada pressionando-se o
botão Start/Stop.
•

Ao operar a bomba no modo manual, não é possível pressionar o botão Start/Stop para reativá-la.

•

Se o botão Start/Stop for pressionado quando a bomba estiver desligada, ela retornará
ao Modo Running Cycles e executará o próximo período de execução programado. Se o
horário atual estiver dentro do período de execução programado, a bomba irá operar na
velocidade programada.

•

Todas as funções, incluindo a programação, são desativadas no Modo Password Protection.

•

Se for pressionado qualquer botão que não seja Start/Stop, a tela mostrará a mensagem Enter
Password (Insira a senha).

•

Quando a proteção por senha está ativada, há um ícone de chave exibido no canto superior
esquerdo do LCD.
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Inserindo a senha
•

Quando a proteção por senha está ativada, pressionar qualquer botão que não seja o botão de
velocidade fará com que a tela solicite a senha.

•

Para inserir a senha, use as setas para a esquerda e direita para mover o cursor e o botão de
seta para cima e para baixo para rolar pelos dígitos. Em seguida, pressione o botão Enter
para confirmar.
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Velocidade 1-8 (agendar um horário para executar a bomba)
Ao configurar um horário de início e um horário de parada, as velocidades 1-8 podem ser programadas
para executar a uma determinada velocidade em um determinado período do dia. Para executar em
uma velocidade programada, pressione o botão Start (LED aceso). A tela de LCD irá exibir "Running
Schedules" quando estiver pronta para executar uma velocidade programada. Se o botão Start for
pressionado durante um horário de velocidade programado, a tela irá mostrar "Running Speed X" e
a velocidade X será executada. (Se a escorva for ativada, ela será realizada primeiro na configuração
máxima de RPM da bomba antes de a velocidade X ser executada.)
Observação: A bomba não irá executar as velocidades programadas até que o botão Start/Stop
seja pressionado (LED ligado) para colocar a bomba no modo "Running Schedule".
Para configurar uma programação para executar a bomba:
1. Verifique se o LED verde de alimentação está aceso.
2. Pressione o botão Menu. "Settings" é exibido.
3. Use os botões de seta para cima ou para baixo para rolar até "Speed 1-8".
4. Pressione o botão Select. "Speed 1" é exibido.
5. Use os botões de seta para cima ou para baixo para escolher a velocidade que você deseja
programar.
6. Pressione o botão Select. Selecione Manual, Schedule ou Egg Timer para as velocidades
1-4. "Disabled" ou "Schedule" para as velocidades 5-8 são exibidos.
A configuração padrão das velocidades 1-4 é MANUAL. Para criar uma programação para as
velocidades 1-4, pressione Select para realçar Manual.
A configuração padrão das velocidades 5-8 é DISABLED. Para criar uma programação para
as velocidades 5-8, pressione Select para realçar Disabled.
7. Use os botões de seta para cima ou para baixo para rolar até "Schedule".
8. Pressione o botão Enter.
9. Pressione o botão de seta para baixo. A velocidade configurada será exibida.
10. Pressione o botão Select para alterar a velocidade. O primeiro dígito será realçado (digito
de unidade).
11. Use os botões de seta para cima ou para baixo para alterar a velocidade.
12. Pressione o botão Enter para salvar a configuração.
13. Pressione o botão de seta para baixo. "Set Start Time" é exibido.
14. Pressione o botão Select para alterar o horário de início. O cursor irá realçar a coluna de minutos.
15. Use o botão de seta para a esquerda para mover o cursor para a coluna de horas, se desejado.
16. Pressione o botão Enter para salvar a configuração.
17. Pressione a seta para baixo. "Set Stop Time" é exibido.
18. Pressione o botão Select para alterar o horário de parada.
19. Pressione o botão Enter para salvar a configuração.
20. Pressione o botão Start/Stop. O LED acima do botão irá acender e a bomba será ligada se
estiver dentro de um horário programado ou se "Running Schedule" for exibido.
Quando a bomba estiver executando uma velocidade programada ou uma velocidade de duração
(timer), a contagem regressiva (T 00:01) mostrando as horas e os minutos será exibida na tela.
Observação: As velocidades 5-8 podem ser programadas para operar apenas no Modo Schedule.
A bomba pode operar em até oito velocidades diferentes em oito horários de início e de parada
programados por dia.
Observação: Quando duas velocidades forem programadas durante o mesmo período de execução, a
bomba irá executar a velocidade de maior RPM, independentemente do número de velocidade usado.
Guia do Usuário Instalação da bomba IntelliFlo Variable Speed
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Programação para execução constante
Ao programar uma agenda com uma velocidade, não é possível programar os mesmos horários de
início e parada. No entanto, a bomba irá operar de maneira ininterrupta se for programada com
o horário de início um minuto antes do horário de parada. Exemplo: uma única velocidade será
executada de maneira ininterrupta se for programada com um horário de início de 8h00 e horário
de parada de 7h59.

Controle externo
A função External Control se destina a programar velocidades que serão executadas quando o controlador
do centro de alimentação IntelliComm enviar um comando. Por exemplo, os Terminais 3 e 4 no
IntelliComm corresponderão ao Programa de Controle Externo nº 1 (5 e 6 ao Controle Externo nº 2).
Use o recurso External Control para programar o centro de alimentação IntelliComm.
Para acessar o menu Ext Control:
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.

Verifique se o LED verde de alimentação está aceso.
Pressione o botão Menu. "Settings" é exibido.
Use os botões de seta para cima ou para baixo para rolar até "Ext Ctrl".
Pressione o botão Select. "Program 1" é exibido.
Pressione o botão Select. "750 RPM" é exibido.
Pressione o botão Select. O número "RPM" será realçado.
Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para alterar a configuração de RPM.
Pressione o botão Enter para salvar a configuração. Observação: Para cancelar qualquer
mudança, pressione o botão Escape para sair sem salvar.
10. Pressione o botão Escape.
11. Use os botões de seta para cima ou para baixo para rolar até "Program 2".
12. Repita as etapas 5 a 9 para configurar os Programas 2, 3 e 4.12 Velocidades Programáveis.

Recursos: Limpeza Rápida
Esse recurso pode ser usado para acelerar a bomba para um valor de RPM maior para limpeza a vácuo,
limpeza, adição de produtos químicos, após uma tempestade para ter capacidade de escumação. Pressione
o botão Quick Clean (LED aceso) e o botão Start/Stop (LED aceso) para ligar a bomba no valor de RPM
e duração de tempo predefinidos. Quando o ciclo de limpeza rápida for concluído, a bomba retomará
as programações regulares. Ela estará no modo "Running Schedule".
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Limpeza Rápida

(continuação)

Para acessar o menu Quick Clean:
1. Verifique se o LED verde de alimentação está aceso.
2. Pressione o botão Menu. "Settings" é exibido.
3. Use o botão de seta para baixo para rolar até "Features".
5. Pressione o botão Select. "Timeout" é exibido.
6. Pressione o botão de seta para baixo. "QuickClean" é exibido.
7. Pressione o botão Select. "Set Speed" é exibido.
8. Pressione o botão Select. A primeira coluna "RPM" (unidades) será destacada.
9. Use os botões de seta para cima ou para baixo para alterar a velocidade.
10. Pressione o botão Enter para salvar a configuração.
11. Pressione o botão de seta para baixo. "Time Duration" é exibido.
12. Pressione o botão Select. O cursor irá aparecer na coluna Minutes.
13. Use o botão de seta para cima ou para baixo para alterar o tempo de 1 minuto para 10 horas.
14. Pressione o botão Enter para salvar a configuração. Observação: Para cancelar qualquer
mudança, pressione o botão Escape para sair sem salvar.
15. Pressione o botão Escape para sair.

Recursos: Tempo Limite
Esse recurso impede que a bomba opere por um período de tempo programável. Esse recurso pode ser
usado para permitir que as juntas de tubulações recém-coladas sequem antes que a circulação da água da
piscina seja retomada. Esse recurso impede que a bomba opere por um período de tempo programável.
Quando o período de tempo desse recurso se esgotar, a bomba estará no modo "Running Schedule",
o LED Start/Stop será aceso e a bomba estará pronta para passar para o próximo período de execução
programado.
Para acessar o menu Time Out:
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.

Verifique se o LED verde de alimentação está aceso.
Pressione o botão Menu. "Settings" é exibido.
Use o botão de seta para baixo para rolar até "Features".
Pressione o botão Select. "Timeout" é exibido.
Pressione o botão Select. "Timeout Duration"é exibido.
Pressione o botão Select. A coluna "Minutes" será realçada.
Pressione o botão de seta para a esquerda para rolar para a configuração de horas. O tempo
pode ser configurado de 1 minuto a 10 horas.
9. Pressione o botão Enter para salvar a configuração. Observação: Para cancelar qualquer
mudança, pressione o botão Escape para sair sem salvar.
10. Pressione o botão Escape para sair.
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Escorva
A escorva é habiltado por padrão. Ativar esse recurso permite que a bomba use a "Flow Technology"
(Tecnologia de Fluxo) para garantir que seja escorvada ao entrar em operação. Esse recurso não substituirá
a configuração "Max Speed". O recurso de escorva acelera a bomba para 1800 RPM e pausa por três
segundos. Se houver fluxo de água suficiente na cesta, a bomba sai do modo de escorva e opera na
velocidade comandada. Se o fluxo na cesta não for suficiente, a bomba irá acelerar para a configuração
"Max Speed" e permanecer nessa configuração durante o período de escorva, que, por padrão, é de 20
segundos. Se houver fluxo de água suficiente na cesta nesse momento, a bomba sairá do modo de escorva
e irá acelerar até a velocidade comandada. Se ainda houver fluxo insuficiente na cesta, a bomba tentará
escorvar na velocidade máxima pelo período de tempo configurado no menu "Maximum Priming Time".
Maximum Priming Time: O tempo máximo de escorva pode ser definido entre 1 minuto e 30 minutos.
A configuração padrão é de 11 minutos. Esse é o período máximo em que a bomba tentará escorvar antes
de emitir um erro. No entanto, se a bomba não detectar uma quantidade de água suficiente na cesta, isso
pode fazer com que ela gere um Alarme de Escorva a Seco segundos após o início do ciclo de escorva.
Priming Dry Alarm: Uma quantidade insuficiente de água na cesta durante a escorva fará com que a
bomba gere um Alarme de Escorva a Seco. A cesta deve ser preenchida com água, e a bomba deve ser
reiniciada quando este alarme ocorrer.
Observação: quando o Alarme de Escorva a Seco acontece, a bomba tenta reiniciar após 10 minutos,
diferente de uma bomba que não tenta reiniciar após um Alarme de Escorva a Seco.
Primed Sensitivity: A sensibilidade da escorva pode ser configurada entre 1% e 100%. A configuração
padrão de fábrica é 1%, o que significa que a bomba está na configuração mais sensível em relação a
determinar se a escorva foi realizada ou não. Ao aumentar esse número, a quantidade de fluxo necessária
para que a bomba detecte a escorva será diminuída. Se esse número for alto demais, a bomba pode
considerar que a escorva foi realizada e retirou todo o ar do sistema quando, na verdade, isso não
aconteceu. Se o sistema for tal que a bomba não consiga sair do modo de escorva e seja evidente que
a cesta da bomba esteja cheia de água e fluindo, o número de Primed Sensitivity pode ser aumentado.
Priming Delay: O atraso da escorva pode ser configurado entre 1 segundo e 10 minutos. A configuração
padrão é de 20 segundos. Isso significa que a bomba irá acelerar até 1800 RPM e permanecer assim por
três segundos, o que será sempre feito no Modo Priming rígido. Se houver fluxo suficiente na cesta,
a bomba sai do modo de escorva e opera na velocidade comandada. Se houver fluxo insuficiente de
água na cesta, a bomba irá acelerar até Max Speed Setting e permanecer nessa configuração pelo tempo
padrão de 20 segundos. Pode ser necessário aumentar o atraso da escorva para permitir que o sistema
se estabilize antes que a bomba entre no modo de execução. Se a bomba apresentar erro imediatamente
após a escorva, aumentar o período de Priming Delay pode corrigir o problema.
Quando a bomba estiver conectada a um sistema de automação e o recurso “Maximum Prime Time”
estiver ativado, ela permanecerá ativada.
Continua na próxima página.
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Escorva

(continuação)

Para acessar o menu Priming:
1. Verifique se o LED verde de alimentação está aceso e pressione o botão Menu. “Settings” é
exibido.
2. Use o botão de seta para baixo para rolar até “Priming”
4. Pressione o botão Select. O padrão de fábrica para a escorva é "Enabled".
5. Para desativar a escorva, pressione o botão Select.
6. Use o botão de seta para cima. "Disabled" é exibido.
7. Pressione o botão Enter.
8. Pressione o botão de seta para baixo. A tela mostrará "Max Priming Time". O padrão de
fábrica é de 11 minutos.
9. Pressione o botão Select para alterar a configuração. O cursor irá realçar a coluna de minutos.
10. Use o botão de seta para cima ou para baixo para alterar o tempo de 1 minuto para 30 minutos.
11. Pressione o botão Enter para salvar a configuração.
12. Pressione o botão de seta para baixo. A tela exibirá "Primed Sensitivity". O valor padrão
para essa configuração é "1".
13. Pressione o botão Select para alterar a configuração. O cursor irá realçar o número.
14. Use o botão de seta para baixo para alterar o tempo de 1% para 100%. Aumentar o número
faz com que a Escorva seja menos sensível.
15. Pressione Enter para salvar.
16. Pressione o botão de seta para baixo. A tela mostrará "Priming Delay". A configuração
padrão é de 20 segundos.
17. Pressione o botão Select para alterar a configuração.
18. Use o botão de seta para cima ou para baixo para alterar a configuração de 1 segundo para
10 minutos.
19. Pressione o botão Enter para salvar a configuração. Observação: para cancelar uma
mudança, pressione o botão Escape em vez do botão Enter para sair sem salvar.
20. Pressione o botão Escape para sair.

Desativar o recurso de escorva na bomba
Quando a bomba Intelliflo é conectada a um sistema de controle de automação, o recurso de escorva
interno da Intelliflo não pode ser desativado pelo sistema de controle de automação externo. Se a
Intelliflo for conectada a um sistema de controle de automação (IntelliTouch, EasyTouch ou SunTouch),
os recursos de escorva do sistema de controle de automação são um acréscimo às configurações
internas de escorva das bombas. Se a escorva estiver ativada na bomba, na inicialização, a escorva
será realizada primeiramente usando sua lógica interna, antes de responder aos comandos de qualquer
sistema de controle de automação. Se a bomba Intelliflo for conectada a um sistema de controle de
automação e a escorva não for desejada, ela deverá ser desativada na bomba e no sistema de controle
de automação.
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Para desativar o recurso de escorva na bomba e permitir que o sistema de automação controle a
bomba:
1. Abra a tampa na tela LCD da bomba.
2. Verifique se o LED verde de alimentação está aceso. Pressione o botão Menu. As configurações
são exibidas.
3. Use o botão de seta para baixo para rolar até “Priming”.
4. Pressione o botão Select. O padrão de fábrica para a escorva é “Enabled”.
5. Pressione o botão de seta para cima até que “Disabled” seja exibido.
6. Pressione o botão Enter.
7. Pressione o botão Escape para salvar e sair do menu da bomba.

Anticongelamento
Esse recurso lhe permite definir uma velocidade (450 RPM - 3450 RPM) que será executada quando a
bomba estiver no modo de anticongelamento. O nível de temperatura no qual você deseja que o modo
de anticongelamento comece também pode ser configurado.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Esse recurso destina-se à proteção da bomba. Ele não deve ser
utilizado para proteção contra o congelamento da piscina. Algumas situações podem fazer com que
a bomba detecte uma temperatura diferente da temperatura real do ar. O sensor de temperatura do ar
do sistema de automação deve ser usado para detectar a temperatura real. Por exemplo, se a bomba
estiver em um ambiente fechado, a temperatura do local não indicará a temperatura externa. A bomba
não detecta a temperatura da água.
Para acessar o menu AntiFreeze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifique se o LED verde de alimentação está aceso.
Pressione o botão Menu. "Settings" é exibido.
Use o botão de seta para baixo para rolar até "AntiFreeze".
Pressione o botão Select. O padrão de fábrica para o anticongelamento é "Enabled".
Para desativar o AntiFreeze. Pressione o botão Select. "Enabled" será realçado.
Use o botão de seta para cima. "Disabled" é exibido.
Pressione o botão Enter.

Para programar o AntiFreeze quando ativado:

8. Pressione o botão de seta para baixo. "Set Speed" é exibido. A configuração padrão de
fábrica é 1000 RPM.
9. Pressione o botão Select para alterar a configuração. O cursor irá realçar a primeira coluna
(unidades).
10. Use o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar 450 RPM - 3450 RPM.
11. Pressione o botão Enter para salvar a configuração.
12. Pressione o botão de seta para baixo. "Pump Temperature" é exibido. Essa é a temperatura
na qual a bomba ativará o AntiFreeze. O padrão de fábrica é 40 °F (4,4 °C).
13. Pressione o botão Select para alterar a configuração. O cursor irá realçar a primeira coluna
(unidades). Essa configuração pode ser alterada de 40 °F para 50 °F (4,4 °C - 10 °C).
14. Pressione o botão Enter para salvar a configuração. Observação: Para cancelar qualquer
mudança, pressione o botão Escape para sair sem salvar.
15. Pressione o botão Escape para sair.
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Escorva da bomba para o primeiro funcionamento ou após a manutenção
Antes de ser ligada pela primeira vez, a bomba deve passar por uma escorva. Escorvar uma bomba
significa abastecer a bomba e o tubo de sucção com água. Este processo evacua o ar de todas as
linhas de sucção e da bomba. A escorva pode levar vários minutos, dependendo da profundidade
da água, do tamanho e do comprimento do tubo. Para facilitar a escorva de uma bomba, deixe que
o ar saia da bomba e dos tubos. Se o ar não sair, a água não poderá entrar. As bombas não retêm a
escorva, esta tarefa é do sistema de tubulação da piscina.
CUIDADO - Para evitar danos permanentes à bomba, antes de ligá-la, abasteça o f ltro do alojamento
da bomba com água para escorvar a bomba corretamente. Se não houver água no f ltro, a bomba não será
escorvada adequadamente.
•
•
•
•
•

NUNCA coloque a bomba em funcionamento a seco! O funcionamento da bomba a seco pode
danif car as vedações, causando vazamento e inundação!
Não acrescente produtos químicos ao sistema diretamente na parte frontal da sucção da bomba.
A adição de produtos químicos não diluídos pode dani f car a bomba e invalidar a garantia.
Abra as válvulas de gaveta antes de iniciar o sistema.
Certif que-se de liberar todo o ar do sistema de f ltragem e tubulação.
A bomba é de velocidade variável. Geralmente, as velocidades inferiores são usadas para
f ltragem e aquecimento. As velocidades superiores podem ser usadas para jatos de banheiras
de hidromassagem, recursos aquáticos e escorva.

CUIDADO - Antes de iniciar este procedimento, leia as informações a seguir.:
Antes de remover a tampa da bomba:

Tampa

Grampo

1. Antes de continuar, pressione o botão Stop se a bomba
estiver funcionando.
2. Desconecte o cabo de comunicação da bomba.
3. Desconecte a fonte de alimentação principal.
Espiral
4. Feche as válvulas de gaveta nos tubos de sucção e descarga.
5. Libere toda a pressão da bomba e do sistema de tubulação.
6. Nunca aperte ou afrouxe o grampo enquanto a bomba estiver funcionando.
ADVERTÊNCIA! Se a bomba estiver sendo submetida a um teste de pressão, libere toda a
pressão antes de remover a tampa do coletor. Não bloqueie a sucção da bomba enquanto ela estiver em
funcionamento. Se partes do corpo bloquearem a sucção da bomba, poderão ocorrer ferimentos graves ou
fatais. Crianças pequenas usando a piscina SEMPRE devem estar sob a supervisão atenta de adultos.
ADVERTÊNCIA! RISCO DE INCÊNDIO E QUEIMADURA - O motor da bomba pode funcionar a
altas temperaturas. Para reduzir o risco de incêndio, não deixe que folhas, detritos ou material estranho se
acumule em torno do motor da bomba. Para evitar queimaduras ao manusear o motor, desligue-o e deixe
que esfrie por 20 minutos antes de tentar trabalhar nele. A bomba fornece um interruptor interno automático
para proteger o motor de danos causados pelo aquecimento durante o funcionamento.
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Escorva da bomba para o primeiro funcionamento, ou após manutenção
(continuação)

Escorva da bomba
Se você substituir o anel O por outro sem lubrificação, pode ser necessário aplicar um
lubrificante à base de silicone.
• Limpe e inspecione o anel O; reinstale a tampa do coletor.
• Recoloque a tampa do coletor no coletor; gire no sentido horário para apertar a tampa.
AVISO:

Aperte a tampa da bomba apenas manualmente (não use chaves inglesas).
O tempo de escorva dependerá do comprimento vertical da elevação
de sucção e do comprimento horizontal da tubulação de sucção. Se a
escorva da bomba não ocorrer, certifique-se de que todas as válvulas
Tampa
estejam abertas, de que a extremidade do tubo de sucção esteja
debaixo d'água, de que a sucção da bomba esteja abaixo do nível da
água e de que não haja vazamentos no tubo de sucção.
AVISO:

Grampo

Para escorvar a bomba:
1. Gire o grampo da bomba e a tampa no sentido anti-horário até a
parada e remova-os.
2.
3.
4.
5.

Espiral

Vista superior
Abasteça o vaso filtrante da bomba com água.
Verifique o sistema e certifique-se de que a água tenha um caminho aberto para fluxo livre no sistema.
Reinstale o grampo e a tampa da bomba no vaso filtrante. Agora, a bomba está pronta para a escorva.
Certifique-se de que todas as conexões elétricas estejam limpas e apertadas.

6. Abra a válvula de liberação de ar no filtro e mantenha-se afastado dele.
7. Ligue a bomba no disjuntor. Certifique-se de que a luz de alimentação verde esteja acesa.
8. Pressione o botão Speed 1 para selecionar a velocidade da bomba de 750 RPM.
9. Pressione o botão Start para ligar a bomba. Use o botão Para cima/Para baixo para aumentar a
velocidade conforme necessário para escorvar a bomba.
10. Quando sair água pela válvula de liberação de ar, feche a válvula. Agora, o sistema deve estar
circulando água de volta para a piscina sem que apareçam bolhas de ar no depósito de fiapos ou nas
conexões de retorno da piscina.
11. Use o botão para cima/para baixo para ajustar a velocidade de operação conforme desejado.
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Controle externo com o centro de comunicação IntelliComm
A bomba pode ser controlada remotamente pelo Centro de Comunicação IntelliComm da Pentair Water
Pool e Spa® usando um cabo de comunicação RS-485 (N/P 350122). O IntelliComm oferece quatro
pares de conexões terminais de entrada. Essas entradas são atuadas por 15 a 240 VCA ou 15 a 100 VCC.
Usando as entradas do dispositivo, as velocidades programadas da bomba podem ser controladas.
Observação: Para que a bomba aceite comandos do IntelliComm, ela precisa estar no modo
"Running Schedules" (LED acima do botão Start/Stop aceso).
Se mais de uma entrada estiver ativa, o número mais alto será comunicado à bomba. O IntelliComm
sempre se comunicará usando o ENDEREÇO nº 1 da bomba.
A prioridade do número de programa ocorre da seguinte maneira: Exemplo: Se os programas
1 e 2 forem ativados, o programa 2 será executado, independentemente da velocidade (RPM)
atribuída. O número de programa maior (2, no caso) sempre terá prioridade. A tabela a seguir mostra
as descrições do terminal de fiação do IntelliComm.
Controle externo

Centro de comunicação IntelliComm

Número do
terminal

Nome do
terminal

Tensão

Corrente
máxima

Tipo de fase

Frequência

1-2

Fonte de
alimentação

100 - 240 VCA

100 mA

1 Entrada

50/60 Hz

3-4

Programa 1

15 - 240 VCA ou
15 - 100 VCC

1 mA*

1 Entrada

50/60 Hz

5-6

Programa 2

15 - 240 VCA ou
15 - 100 VCC

1 mA*

1 Entrada

50/60 Hz

7-8

Programa 3

15 - 240 VCA ou
15 - 100 VCC

1 mA*

1 Entrada

50/60 Hz

9-10

Programa 4

15 - 240 VCA ou
15 - 100 VCC

1 mA*

1 Entrada

50/60 Hz

-5 a +5 VCC

5 mA

1 Saída

N/D

11
12

RS-485
Dados +: Amarelo
Dados -: Verde
Terra
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Conexão a um sistema EasyTouch
A bomba pode ser controlada por um sistema EasyTouch usando um cabo de comunicação RS-485
(N/P 350122). Nessa configuração, o EasyTouch liga, desliga e controla a velocidade da bomba. Ao
fazer isso, o EasyTouch regrava a memória da bomba, o que pode levar vários segundos. Isso causa
um atraso entre o fornecimento de um comando no painel de controle do EasyTouch e a resposta
física da bomba.
O painel de controle da bomba é desativado durante a comunicação com o sistema EasyTouch.
Observe que o EasyTouch não começará a se comunicar com a bomba até que ela seja atribuída a um
circuito. O endereço padrão da bomba é 1, e esse é o único endereço que funciona com o EasyTouch.
Consulte a página 9 para obter detalhes sobre como verificar o endereço da bomba e alterá-lo, se
necessário. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário do EasyTouch (N/P 520584).
Para conectar o cabo de comunicação da bomba ao centro de carregamento do EasyTouch:
1.

CUIDADO

- Desligue a alimentação principal do centro de carregamento do EasyTouch.

2. Solte as duas travas de mola da porta da carcaça e abra a porta.
3. Remova os dois parafusos de retenção que prendem a tampa de alta tensão e remova-a da carcaça.
4. Solte os dois parafusos de acesso que prendem o painel de controle.

Parafuso de
acesso do painel
de controle

Parafuso de
acesso do painel
de controle

Parafuso de retenção

Tampa de alta tensão

Centro de carregamento do EasyTouch (vista frontal)
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5. Abaixe o painel de controle articulado para acessar a placa-mãe do EasyTouch.
6. Direcione o cabo de comunicação para dentro do anel isolante plástico inferior, e para cima através
do tubo conduíte de baixa tensão até a placa-mãe do centro de carregamento do EasyTouch.
Placa-mãe
do painel de
controle

Tubo conduíte
de baixa tensão

7. Desencape 6,3 milímetros (¼ polegada) dos condutores do cabo. Insira os dois fios nos
terminais de parafuso da placa. Prenda os fios com os parafusos.
8. Configuração do pino do EasyTouch até a bomba:
• Bomba: Conecte o pino 6 (verde) ao pino 2 (verde) do terminal de parafuso do EasyTouch
• Bomba: Conecte o pino 7 (amarelo) ao pino 3 (amarelo) do terminal de parafuso do EasyTouch
Terminal de parafuso (J20)
do EasyTouch

Conector do
IntelliFlo
terminal de parafuso
(cabo de 2 fios)
do EasyTouch
2 (VRD)
VERDE (Pino 6)
3 (AMA)

AMARELO (Pino 7)

Conf guração do pino

Pino 6
(Verde)

Pino 7 (Amarelo)

Conf guração do pino conector da bomba

9. Insira o terminal de parafuso no conector da placa da PORTA DE COMUNICAÇÃO (J20)
do EasyTouch. Observação: É possível inserir vários fios em um único terminal de parafuso.
BOMBA DO
FILTRO

VRM
AMA
VRD
PRE

HTR
ELET

+15 +DD -DD VRD

Painel de controle interno
IntelliChlor
IntelliFlo
Transceptor de radiofrequência
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10. Feche o painel de controle em sua posição original e prenda-o com os dois parafusos de acesso.
11. Instale a tampa de alta tensão e prenda-a com os dois parafusos de retenção.
12. Feche a porta frontal do centro de carregamento do EasyTouch. Aperte as duas travas de mola.
13. Ligue a alimentação do centro de carregamento do EasyTouch.

Parafuso de
acesso do painel
de controle

Parafuso de
acesso do painel
de controle

Parafuso de retenção

Tampa de alta tensão

Centro de carregamento do EasyTouch (vista frontal)
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Conexão a um sistema IntelliTouch
A bomba pode ser controlada por um sistema IntelliTouch usando um cabo de comunicação RS-485
(N/P 350122). Nessa configuração, o IntelliTouch liga, desliga e controla a velocidade da bomba. Ao
fazer isso, o IntelliTouch regrava a memória da bomba, o que pode levar vários segundos. Isso causa
um atraso entre o fornecimento de um comando no painel de controle do IntelliTouch e a resposta
física da bomba.
O painel de controle da bomba é desativado durante a comunicação com o sistema IntelliTouch.
Observe que o IntelliTouch não começará a se comunicar com a bomba até que seu endereço
correto seja atribuído a um circuito. O endereço padrão da bomba é um. Consulte a página 9 para
obter detalhes sobre como verificar o endereço da bomba e alterá-lo, se necessário. Para obter mais
informações, consulte o Guia do Usuário do IntelliTouch (N/P 520102).
Para conectar o cabo de comunicação da bomba ao centro de carregamento do IntelliTouch:
1.

CUIDADO

- Desligue a alimentação principal do centro de carregamento do IntelliTouch.

2. Solte as travas de mola da porta frontal do centro de carregamento do IntelliTouch e abra a
porta da carcaça.
3. Remova os parafusos que prendem a tampa de alta tensão e remova-a da carcaça.
4. Solte os dois parafusos de acesso do painel de controle e abra o painel de controle externo.
5. Insira o cabo de dois fios no anel isolante plástico na parte inferior da carcaça e direcione o
fio através do tubo conduíte de baixa tensão até a placa Personality.

Placa Personality

Parafuso
de acesso
Tubo conduíte de
baixa tensão

Parafuso da
tampa de alta
tensão (tampa de
alta tensão não
mostrada)

Anel isolante plástico

Centro de carregamento do IntelliTouch
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6. Desencape 6,3 milímetros (¼ polegada) dos condutores do cabo. Insira os fios em um dos
terminais de parafuso das PORTAS DE COMUNICAÇÃO (J7 e J8) localizados no lado
esquerdo da placa Personality. Prenda os fios com os parafusos. Para obter detalhes sobre a fiação,
consulte a "Configuração do pino" mostrada a seguir. Observação: é possível inserir vários fios
em um único terminal de parafuso. Desencape 6,3 milímetros (¼ polegada) dos condutores do
cabo. Insira os dois fios nos terminais de parafuso da placa. Prenda os fios com os parafusos.
.
ENTRADA RETORNO

VLVA VLV B

ATUADORES DA VÁLVULA

VRM
AMA
VRD
PRE

i7 E i9 APENAS

VRM
AMA
VRD
PRE

PORTA DE
COMUNICAÇÃO (J7/J8)
da placa Personality
do IntelliTouch

AQUECEDOR
DE GÁS

+15 +DD -DD VRD +15 +DD -DD VRD

PRE
VRD
AMA
VRM

VRD
- DADOS
+ DADOS
+ 15 VDC

ATUADORES
PORTAS DE COM.
USE UMA OU AMBAS
VÁLVULA

CONTROLE
INTERNO (E, OU)
TRANSCEPTOR DE
RF (E, OU) REM.
BANHEIRA
HIDROMASSAGEM
iS10

Bomba de configuração do pino até a configuração do pino do IntelliTouch:
• Bomba: Conecte o pino 6 (verde) ao pino 2 (verde) do terminal de parafuso do IntelliTouch
• Bomba: Conecte o pino 7 (amarelo) ao pino 3 (amarelo) do terminal de parafuso do IntelliTouch
Terminal de parafuso da porta de
COMUNICAÇÃO (J7/J8) do IntelliTouch

Conector do
IntelliFlo
terminal de parafuso
(cabo de 2 fios)
do IntelliTouch
2 (VRD)
VERDE (Pino 6)
3 (AMA)

Pino 6
(Verde)

AMARELO (Pino 7)

Pino 7 (Amarelo)

Conf guração do pino conector da bomba

Conf guração do pino

7. Feche o painel de controle em sua posição original e prenda-o com os dois parafusos de acesso.
8. Instale a tampa de alta tensão e prenda-a com os dois parafusos de retenção.
9. Feche a porta frontal do centro de carregamento. Aperte as duas travas de mola.
10. Ligue a alimentação do centro de carregamento.
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Conexão a um sistema SunTouch
A bomba pode ser controlada por um sistema SunTouch usando um cabo de comunicação RS-485
(N/P 350122). Para conectar um cabo RS-485 de dois fios do conjunto de acionamento da bomba até
a placa-mãe localizada no centro de alimentação do SunTouch:
ADVERTÊNCIA - Antes de fazer quaisquer conexões, desligue a alimentação principal do sistema do
centro de alimentação do SunTouch.

Para acessar o compartimento de componentes eletrônicos do centro de alimentação do SunTouch:
1. Destrave a porta frontal do centro de alimentação do SunTouch e abra a porta.
2. Solte o parafuso de retenção no painel frontal. Abra o painel frontal articulado para acessar o
compartimento de componentes eletrônicos.
3. Direcione os dois cabos condutores através da abertura do anel isolante do centro de alimentação,
localizada no lado esquerdo, e através do tubo conduíte de baixa tensão até a placa-mãe.
4. Desencape 6,3 milímetros (¼ polegada) dos condutores do cabo. Insira os fios nos terminais
de parafuso (fornecidos no kit). Prenda os fios com os parafusos. Verifique a correspondência
da codificação de cores dos fios: amarelo = DADOS +, Verde = DADOS -.
5. Insira o conector no terminal de parafuso da PORTA DE COMUNICAÇÃO (J11) na placa-mãe.
6. Quando a conexão estiver concluída, feche o painel de controle e fixe-o com o parafuso de
retenção.
7. Feche a porta frontal. Fixe a trava de mola.

Pino 6
(Verde)

Pino 7 (Amarelo)

Conf guração do pino do cabo da bomba

Placa-mãe do SunTouch

AMA
VRD

PORTA DE COMUNICAÇÃO
Cabo de comunicação
RS-485 (N/P 350122)

Acionamento
IntelliFlo
VS-3050

Alimentação 230 VCA
para a bomba
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AR

CLNR

AUX 2 AUX 3

Conf guração do pino

J11

SOLAR

BOMBA AUX 1

AMARELO (Pino 7)

ÁGUA

SOLAR

3 (AMA)

+15 +DD -DD VRD

SOLAR
APENAS

Conector do
IntelliFlo
terminal de parafuso
(cabo de 2 fios)
do SunTouch
2 (VRD)
VERDE (Pino 6)

ENTRADA RETORNO

REINIC.

VLV A VLV B VLV C

ATUADORES DA VÁLVULA

AQUECEDOR
A GÁS

Terminal de parafuso da
PORTA DE COMUNICAÇÃO
(J11) do SunTouch
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Seção 4
Manutenção do usuário
As seguintes informações descrevem como executar reparos e manutenção na bomba.

Cesto do filtro da bomba
O filtro, às vezes chamado de "depósito de fiapos", está localizado na frente da bomba. Dentro dele,
há um cesto que deve sempre ser mantido livre de folhas e detritos. Visualize o cesto através da
tampa superior para inspecionar a presença de folhas e detritos.
Independentemente do intervalo entre cada limpeza do filtro, é muito importante inspecionar
visualmente o depósito de fiapos no mínimo uma vez por semana. Um cesto sujo reduzirá a eficiência do
filtro e, possivelmente, do aquecedor.
ADVERTÊNCIA — NÃO abra o vaso f ltrante se a bomba não escorvar ou se a bomba tiver funcionado
sem água no vaso f ltrante. As bombas operadas nessas circunstâncias podem
apresentar um acúmulo de pressão de vapor e podem conter água fervente. A
abertura da bomba pode causar graves ferimentos. Para evitar a possibilidade de
ferimentos, certif que-se de que as válvulas de sucção e descarga estejam abertas
e de que o vaso f ltrante esteja frio. Em seguida, abra-o com extremo cuidado.

CUIDADO — Para evitar danos à bomba e ao f ltro e para a operação adequada do sistema, limpe
regularmente o f ltro da bomba e os cestos do escumador.

Manutenção do cesto do filtro da bomba
Se a bomba estiver instalada abaixo do nível de água da
piscina, feche as linhas de retorno e de sucção antes de abrir o
depósito de fiapos na bomba.
1. Pressione o botão Stop para desligar a bomba e desligue a
bomba no disjuntor.
2. Desconecte o cabo de comunicação da bomba.
3. Libere a pressão no sistema.
4. Gire o grampo e a tampa no sentido anti-horário até
que parem.
5. Remova o grampo e a tampa.
6. Remova o cesto, e jogue os detritos no lixo e enxágue o
cesto. Se o cesto tiver rachaduras, substitua-o.
7. Recoloque o cesto e abasteça o vaso e a espiral da bomba
com água até a porta de entrada.
8. Limpe a tampa, o anel O e a superfície de vedação do vaso
da bomba. Lubrifique o anel O com lubrificante Teflon® ou à
base de silicone.
9. Reinstale a tampa posicionando o grampo e a tampa no
vaso.

Grampo,
vaso
Clamp, pot

Tampa
Lid
Anel
O, lid
tampa
O-ring,

Basket
Cesto

Espiral
do Vaso
Pot volute
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Manutenção do cesto do filtro da bomba (continuação)
10. Certifique-se de que o anel O da tampa está posicionado corretamente.
Assente o grampo e a tampa e, em seguida, gire no sentido horário até
que as manoplas estejam na posição horizontal, conforme mostrado.
11. Reconecte o cabo de comunicação à bomba, se necessário.
12. Ligue a alimentação do disjuntor. Redefina o relógio da piscina no
horário correto.

Tampa
Lid

Grampo
Clamp

Espiral
Volute

ADVERTÊNCIA — O FILTRO OPERA SOB ALTA PRESSÃO. QUANDO
FOR REALIZADA MANUTENÇÃO EM QUALQUER PARTE
DO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO (POR EXEMPLO, ANEL
DE TRAVAMENTO, BOMBA, FILTRO, VÁLVULAS ETC.), O
AR PODE ENTRAR NO SISTEMA, QUE PODE SE TORNAR
PRESSURIZADO. O AR PRESSURIZADO PODE CAUSAR A
VIOLENTA EXPULSÃO DA TAMPA, O QUE PODE CAUSAR FERIMENTOS
GRAVES, MORTE OU DANOS À PROPRIEDADE. PARA EVITAR ESSE
RISCO EM POTENCIAL, SIGA ESTAS INSTRUÇÕES.

13.
14.
15.
16.

Abra a válvula de alívio manual do ar na parte superior do filtro.
Mantenha-se afastado do filtro. Pressione o botão Start na bomba.
Extraia o ar do filtro até que saia um vapor d'água estável.
Feche a válvula de alívio manual do ar.

Manutenção do motor
1. Proteção do calor:
• Proteja o motor e o controlador do sol.
• Qualquer carcaça deve ser bem ventilada para evitar superaquecimento. Preste especial atenção à
tampa do ventilador do motor e às aletas de refrigeração entre o conjunto de acionamento e o motor.
• Permita ampla ventilação cruzada.
2. Proteção contra sujeira:
• Proteja contra qualquer material estranho ou respingo de água.
• Não armazene (ou deixe cair) produtos químicos da piscina perto do motor.
• Evite varrer ou levantar poeira perto do motor enquanto ele estiver funcionando.
• Se um motor for danificado por poeira, sua garantia será anulada.
3. Proteção contra umidade:
• Proteja de respingos de água da piscina.
• Proteja das condições climáticas.
• Proteja de irrigadores de jardim.
• Se um motor for molhado, deixe-o secar antes de colocá-lo em funcionamento. Não permita que
a bomba funcione se ela estiver inundada.
• Se um motor for danificado por água, sua garantia será anulada.
Observação: NÃO envolva o motor e o controlador com plástico ou outros materiais hermeticamente
fechados. O motor e o controlador podem ser cobertos (mas não envolvidos com plástico) durante uma
tempestade, para armazenamento durante o inverno etc., mas nunca durante o funcionamento ou antes
de sua operação.
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Preparação para o inverno
Para proteger os componentes eletrônicos da bomba de danos causados por condições de
congelamento, a bomba será ligada automaticamente para gerar calor interno quando a temperatura
do ar cair para menos de 40 °F (4,4 °C). O recurso "AntiFreeze" da bomba não tem a finalidade
evitar o congelamento da tubulação do sistema. O recurso AntiFreeze pode ser alterado de 40 °F para
50 °F (4,4 °C para 10 °C). Consulte a página 19 para obter mais informações.
1. Se a temperatura do ar cair abaixo de 4,5 °C (40 °F), a água na bomba poderá congelar e causar
danos. Danos por congelamento não são cobertos pela garantia.
2. Para evitar danos causados por congelamento, siga os procedimentos listados abaixo.
• Desligue a energia elétrica da bomba no disjuntor.
• Drene a água da bomba removendo os dois bujões de drenagem manuais localizados na parte
inferior da espiral. Armazene os bujões no cesto da bomba.
• Cubra o motor para protegê-lo de chuva forte, neve e gelo.
• Não envolva o motor com plástico. Isso causará condensação e oxidação na parte interna do motor.
Observação: Em áreas de clima temperado, quando ocorrerem condições temporárias de congelamento,
use o equipamento de filtragem durante toda a noite a fim de evitar congelamento.

Escorva da bomba após manutenção
Antes do acionamento do sistema, a bomba e o sistema devem ser escorvados manualmente.
Certifique-se de reabrir as válvulas antes do funcionamento. Para a escorva da bomba, o vaso do
filtro deve estar preenchido com água.
CUIDADO — NÃO coloque a bomba em funcionamento a seco. Se a bomba funcionar a seco, a

vedação mecânica será danif cada e a bomba começará a vazar. Se isso ocorrer,
será necessário substituir a vedação mecânica. SEMPRE mantenha o nível de água
apropriado na piscina. O funcionamento contínuo nessas condições pode causar perda
de pressão, resultando em danos ao alojamento, ao rotor e à vedação da bomba.

Para obter instruções sobre como escorvar a bomba , consulte "Escorva da bomba para o primeiro
funcionamento ou após a manutenção", na página 20.
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Seção 5
Instalação e remoção
As informações a seguir descrevem como instalar a bomba IntelliFlo Variable Speed.
Observação: Antes de instalar este produto, leia e siga todas as advertências, avisos e instruções nas
páginas iii - vii.

Conteúdo do Kit
•

Bomba, cabo de comunicação RS-485, tampa FWC, junta, parafusos, e Guia de Instalação e do
Usuário (este manual).

Instalando a bomba
A bomba só deve ser instalada por um profissional de manutenção qualificado. Consulte "Aviso E Instruções De
Segurança Da Bomba" nas páginas iii a vii para obter mais orientações para a instalação.

Local
1. Instale as bombas o mais perto possível da piscina ou banheira de hidromassagem. Para evitar a
perda de atrito e aumentar a eficiência, use retornos de sucção e tubulação curtos e diretos.
2. Instale a bomba a pelo menos 1,52 m (5 pés) da parede interna da piscina ou banheira de
hidromassagem. Instalações no Canadá exigem um mínimo de 3 (três) metros da água da piscina.
3. Instale a bomba a pelo menos 61 cm (2 pés) da tomada do aquecedor.
4. Não instale a bomba a mais de 8 pés (2,4 m) acima do nível da água ou 3 pés (0,9 m) abaixo do nível
da água.
5. Instale a bomba em um local bem ventilado e protegido de umidade excessiva (por exemplo, chuva,
irrigadores de jardim etc.)
6. Para banheiras de hidromassagem, não instale a bomba dentro de um gabinete externo ou sob a
borda da banheira.
7. Instale a bomba com uma folga traseira de pelo menos 15,2 cm (6 polegadas), de forma que o motor
possa ser facilmente removido para manutenção e reparo.
Tubulação
Para melhorar a tubulação da piscina, recomenda-se o uso de um tamanho maior de tubos. Ao
instalar as conexões de entrada e saída (adaptadores macho), use vedação de rosca.
Não instale cotovelos de 90° diretamente na entrada ou na saída da bomba. Uma válvula, cotovelo
ou T instalados na linha de sucção devem estar distantes da frente da bomba pelo menos 5 (cinco)
vezes o diâmetro do tubo da linha de sucção; isto é, um tubo de 5 cm requer uma distância em linha
reta de 25 cm em relação à entrada de sucção da bomba. Essa distância ajudará a fazer com que a
escorva da bomba ocorra com mais rapidez e dure mais.
Sistemas de sucção inundados devem ter válvulas de gaveta instaladas nos tubos de sucção e
descarga, para fins de manutenção. No entanto, a válvula de gaveta de sucção deve estar distante
pelo menos 5 (cinco) vezes o diâmetro do tubo de sucção, conforme descrito acima.
Elétrica
• Uma forma de desconexão precisa ser incorporada à fiação fixa, de acordo com as regras de fiação.
• Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído para evitar riscos.
• A bomba deve ser abastecida por meio de um dispositivo de corrente residual (residual current
device - RCD) com uma corrente operacional residual classificada que não exceda 30mA.
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Conectando a bomba
Para conectar a bomba a uma fonte de alimentação CA:

1. Certifique-se de que todas as chaves e interruptores elétricos estejam desligados antes de conectar o motor.
2. Certifique-se de que a tensão da fiação seja 230 VCA ± 10%.
3. Use AWG nº 12 para distâncias de fio de até 100 pés (30,5 m) e AWG nº 10 para distâncias
maiores. Em caso de dúvidas, use um fio de calibre maior (diâmetro maior). O calibre maior
permitirá que o motor funcione mais frio e de forma mais eficiente.
4. Certifique-se de que todas as conexões elétricas estejam limpas e apertadas.
5. Corte os fios no comprimento apropriado para que eles não se sobreponham ou se toquem ao
serem conectados.
6. Aterre permanentemente o motor usando o fio terra verde, conforme mostrado a seguir. Use
o tamanho e tipo corretos de fio especificados pelo padrão das normas elétricas nacionais.
Certifique-se de que o fio terra esteja conectado ao aterramento de um serviço elétrico.
7. Conecte o motor à estrutura da piscina, de acordo com as normas elétricas nacionais. Use um
condutor sólido de cobre AWG Nº 8 ou maior (Nº 6 ou maior no Canadá). Direcione o fio do
terminal de ligação externo até a estrutura de ligação da piscina, conforme mostrado a seguir.
8. A bomba deve ser permanentemente conectada a um disjuntor, temporizador de 2 polos ou relé de
2 polos. Se a alimentação CA for fornecida por um disjuntor GFCI, use um disjuntor dedicado que
não tenha outras cargas elétricas.
9. IMPORTANTE: Ao conectar a bomba a um sistema de automação (IntelliTouch, EasyTouch,
SunTouch e IntelliComm), deve ser fornecida alimentação contínua à bomba conectando-a
diretamente ao disjuntor. Ao usar um sistema de automação, certifique-se de que não haja
outras luzes ou equipamentos no mesmo circuito.
OBSERVAÇÃO: Quando a bomba é ligada e desligada removendo-se a alimentação com um
relé ou temporizador, deve-se utilizar um dispositivo de dois polos para iniciar e interromper a
alimentação de ambos os TERMINAIS DA LINHA DE TRANSMISSÃO.

CONEXÃO DO
FIO TERRA

TERMINAL DE LIGAÇÃO
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Desinstalação da bomba
ADVERTÊNCIA — Sempre desconecte a alimentação da bomba da piscina no disjunto e desconecte o
cabo de comunicação antes de realizar manutenção na bomba. A não observância
desta instrução pode resultar em morte ou graves ferimentos à equipe de manutenção,
usuários da piscina ou a outras pessoas devido a choque elétrico.
Leia todas as instruções de manutenção antes de trabalhar na bomba.
ADVERTÊNCIA — NÃO abra o vaso f ltrante se a bomba não escorvar ou se a bomba tiver funcionado sem
água no vaso f ltrante. As bombas operadas nessas circunstâncias podem apresentar
um acúmulo de pressão de vapor e podem conter água fervente. A abertura da bomba
pode causar graves ferimentos. Para evitar a possibilidade de ferimentos, certif que-se
de que as válvulas de sucção e descarga estejam abertas e de que a temperatura do
vaso f ltrante esteja fria. Em seguida, abra-o com extremo cuidado.
CUIDADO —

Não arranhe ou danif que as faces polidas da vedação do eixo. Se isso acontecer, a
vedação apresentará vazamentos.

Todas as peças móveis estão localizadas no subconjunto traseiro da bomba.
Ferramentas necessárias:
•
•
•
•

Chave Allen de 3/32 pol.
Chave de boca de ½ pol.
Chave de boca de 9/16 pol.
Chave de fenda de lâmina plana e phillips

Para remover e reparar a vedação mecânica da bomba, execute os seguintes procedimentos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Desligue o disjuntor da bomba no painel principal.
Desconecte o cabo de comunicação RS-485 da bomba.
Drene a bomba removendo os bujões de drenagem.
Remova os seis parafusos que prendem o corpo principal da bomba (vaso filtrante/espiral) ao
subconjunto traseiro.
CUIDADOSAMENTE, separe as duas metades da bomba, removendo o subconjunto traseiro.
Use uma chave Allen de 3/32 pol. para soltar os dois parafusos de fixação no difusor.
Segure o rotor firmemente no lugar e remova o parafuso de travamento do rotor usando uma
chave Phillips. O parafuso é uma rosca esquerda e é solto no sentido horário.
Use uma chave de fenda para fixar o eixo do motor. O eixo do motor tem uma abertura na
extremidade, que pode ser acessado por meio do centro da tampa do ventilador.

9. Para desparafusar o rotor do eixo, gire o rotor no sentido anti-horário.
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Desmontagem da bomba (continuação)
10. Remova a parte giratória da
vedação mecânica do rotor.

PARAFUSO DO
MOTOR (4x)
VEDAÇÃO
PARAFUSO
DE APERTO

11. Remova os quatro parafusos da
placa de vedação do motor usando
uma chave de 9/16 pol.
12. Posicione a face da placa de
vedação virada para baixo sobre
uma superfície plana e bata no
assento de carbono da mola.
13. Limpe a placa de vedação, o
alojamento de vedação e o eixo
do motor.

JUNTA

ANEL O

PARAFUSO DO
MOTOR (2x)
PLACA DE
VEDAÇÃO
ROTOR

PARAFUSO DE
TRAVAMENTO

VEDAÇÃO DO PARAFUSO
DE TRAVAMENTO

Substituição da vedação do eixo
A vedação do eixo consiste, primariamente, em duas peças: um membro giratório e uma vedação
cerâmica. Além de cuidados razoáveis, a bomba exige pouca ou nenhuma manutenção. No entanto,
ocasionalmente a vedação do eixo pode ser danificada e precisar de substituição. Observação: As faces
polidas e esmerilhadas da vedação podem ser danificadas se não forem manuseadas com cuidado.
Remontagem/substituição da vedação da bomba
1. Ao instalar a nova vedação do eixo, use uma vedação de silicone na parte metálica antes de pressionar
a placa da vedação, conforme mostrado. Observação: Tome muito cuidado ao aplicar a vedação.
Certifique-se de que a vedação não entrou em contato com a superfície da placa de vedação ou
com a vedação de cerâmica. Deixe a vedação repousar por uma noite antes da remontagem.
2. Antes de instalar a parte giratória da vedação no rotor, certifique-se de que o rotor esteja limpo.
Use um sabão de baixa densidade e água para lubrificar o interior da vedação. Pressione a vedação
no rotor usando os polegares e limpe as faces cerâmica e de carbono com um tecido limpo.
3. Remonte a placa de vedação no motor.
4. Lubrifique a rosca do eixo do motor e parafuse o rotor no eixo do motor.
5. Atarraxe o parafuso de travamento do rotor (no sentido anti-horário para apertar).
6. Remonte o difusor na placa de vedação. Certifique-se de que os pinos plásticos e os encaixes
do parafuso de fixação estejam alinhados.
7. Lubrifique o anel O do difusor e a junta da placa de vedação antes da remontagem.
8. Lubrifique as roscas do parafuso e instale o subconjunto do motor no corpo da bomba/vaso filtrante
usando os 2 (dois) parafusos passadores para obter um alinhamento adequado. Não aperte os
parafusos passadores até que todos os 6 (seis) parafusos estejam no lugar e apertados manualmente.
9. Abasteça a bomba com água.
10. Reinstale a tampa da bomba e o grampo plástico. Consulte "Manutenção do cesto do filtro da
bomba" na página 29 para obter detalhes
11. Reconecte o cabo de comunicação RS-485 à bomba.
12. Execute a escorva da bomba (consulte a página 17).

Guia do Usuário Instalação da bomba IntelliFlo Variable Speed

36

Remoção e instalação do conjunto de acionamento
Para remover o painel de controle e acionamento da bomba do conjunto do motor:
1. Certifique-se de que todas as chaves e interruptores elétricos estejam desligados antes de remover
o conjunto de acionamento.
2. Desconecte o cabo de comunicação RS-485 da bomba.
3. Abra a tampa do painel de controle.
4. Remova os três parafusos Phillips que prendem o conjunto de acionamento ao conjunto do
motor, conforme mostrado.
CUIDADO: PARA EVITAR RISCO ELÉTRICO, NÃO REMOVA OS QUATRO PINOS
ANTIVIOLAÇÃO DO CONJUNTO DO MOTOR

5. Levante o conjunto de acionamento e remova-o do adaptador do motor localizado na parte
superior do conjunto do motor.
Observação: Certifique-se de não remover a junta entre o conjunto de acionamento e o motor,
isso é fundamental para mantê-los sem umidade. Substitua a junta, se estiver danificada. Não
realize a remontagem com uma junta danificada ou ausente.
Para instalar o conjunto de acionamento da bomba no conjunto do motor:
1. Certifique-se de que todas as chaves e interruptores elétricos estejam desligados antes de instalar
o conjunto de acionamento.
2. Certifique-se de que a junta entre o conjunto de acionamento e motor esteja no local. É
fundamental manter o conjunto de acionamento e o motor livres de umidade. Substitua a junta,
se estiver danificada. Não realize a remontagem com uma junta danificada ou ausente.
CUIDADO: PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO, NÃO TOQUE AS LÂMINAS ELÉTRICAS ABAIXO DO ACIONADOR

3. Verifique se as 3 (três) tampas laranja do suporte do motor estão na posição antes de posicionar o
conjunto de acionamento no conjunto do motor.
4. Alinhe o conjunto de acionamento e o adaptador do motor e assente o conjunto de acionamento
no conjunto do motor.
5. Fixe e aperte o conjunto de acionamento usando os três parafusos Phillips.
Parafuso Phillips

Parafusos Phillips
Observação: Não
remova estes parafusos

Conector do adaptador
Junta

Tampas laranja do
suporte do motor
(QTD 3)
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Lista de peças ilustradas
23
31

26

25

30

27
22

20

3

1

13
10

32

33

21
37
24

19

2

17
15
4

Nº da
peça

1

070387

29

16

18

28

Peças de reposição
Nº do
item

7

34
35

5

6

11

12

9

8

14

Nº do
item

Nº da
peça

CESTO AQ e WF

24

350105S

25

350107

26

350108

JUNTA DE ACIONAMENTO

27

350142

TAMPA DO ESPAÇADOR (QTD 3)

28

350201

KIT DE PLACA DE VEDAÇÃO WFE ALMOND
(item 19, 34, 35)

29

357100

JUNTA SANTOPRENO MOLDADO

30

357151

TAMPA TRANSPARENTE WF

30

357156

LID CHEMICAL RESISTANT (Resistente a
Baquacil®)

Descrição

2

070429

PARAFUSO SEXT, 3/8-16 x 7/8 S/S, (QTD 4)

3

070430

PARAFUSO 3/8- 16X1¼ SEXT 18-8 S/S (QTD 4)

4

070431

PARAFUSO 3/8-16X2 SEXT 18-8 S/S (QTD 2)

5

070927

BASE WF - SUPORTE DO MOTOR DA BOMBA

6

070929

ENCAIXE DA BASE - BOMBA WF

7

071131

BUJÃO DE DRENAGEM WFE (Almond)(QTD 2)

8

071403

PORCA DE LATÃO 3/8-16 NIQUELADA (QTD 2)

9

071406

PORCA 1/4-20 SS SEXT (QTD 2)

10

071444

ANEL O 2-238, 3.484x0.139, Buna-N 70

Descrição
VFD MOTOR 3.2 KW PMSM (ALMOND)
PARAFUSO 10-24 X 3¼ in. PHILLIPS PAN M 18-8
SS, (QTY 3)

11

071652

PARAFUSO 1/4-20x1LH, PHILLIPS MS 18-8 SS

31

357199

CONJUNTO DO GRAMPO E ACELERAÇÃO WF

12

071657

PARAFUSO 1/4-20X1 pol. SEXT 18-8SS (QTD 2)

32

357243

13

071660

CONJUNTO DE PARAFUSOS 4-40,1-1/8, WFE,
SOC, CAP 8-8SS (QTD 2)

POT WF ASSY ALMOND (Items 1,7 (QTD 2), 19
(QTD 2) 20, 21, 30, 31)

33

350621

KIT DE TAMPA INTELLIFLOW FWC

34

0717345

KIT DE VEDAÇÃO

35

357158

PLACA DE VEDAÇÃO (ALMOND)

14

072183

ARRUELA PLANA 1/4x5/8 20 GA GROSSA 18-8 SS
(QTD 2)

15

072184

ARRUELA 3/8 IDX7/8 DE LARGURA 0,05 18-8 SS

16

072928

CONJUNTO DO DIFUSOR, PRETO

17

073131

ROTOR WFE 12 1000 SER

18

075713

ARRUELA BORRACHA WFE PMP

19

192115

ARRUELA PLANA DA JUNTA DRENO WFE
(QTD 2)

20

350013

ANEL O -436 5,85x0,275 BUNA N60

21

350015

ALOJAMENTO WFE

22*

350082

MONTAGEM DA TAMPA DE CONTROLE

23

353251

INTELLIFLO VARIABLE SPEED MTR DRV
3.2KW (Items 22, 25, 26, 27, 33)

Observação: (*) Peças que não podem ser reparadas.
357603 Kit de união: inclui duas uniões completas para uma bomba (não
incluído com a bomba de velocidade variável IntelliFlo)

350601 Kit de conjunto da tampa de controle de acionamento:
Almond (contém Velocidade variável de acionamento, parafusos da
tampa de espaçador, tampas laranja de acionamento) - (Itens 22, 25
(Qtd. 3), 26, 27 (Qtd. 3)
350612 Kit de conjunto de hardware/gaxeta. Kit: Contém 3 parafusos,
3 tampas de espaçador e gaxeta de acionamento - (Itens 25, 26, 27)
350122 - Cabo de comunicação de 15 metros
357149 Kit de substituição da placa de vedação/espiral Almond:
Itens 1, 7 (Qtd. 2), 19 (Qtd. 2), 20, 29, 30 ,31, 34, 35)
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Dimensões da bomba

12,50

23,41

TDH (em pés)

Curva de fluxo da bomba vs. potência e fluxo

TAXA DE VAZÂO EM GPM (EUA)

Especificações elétricas
Proteção do circuito: dispositivo bipolar de 20 A no painel elétrico.
Entrada: 230 VCA, 50/60 Hz, 3.200 Watts
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Seção 6
Solução de problemas
CUIDADO: Antes de instalar este produto, leia e siga todas as advertências, avisos e
instruções nas páginas iii - vii.

Alertas e advertências
A bomba exibe todos os alarmes e advertências no visor do painel de controle. Quando existir uma
condição de alarme ou advertência, o LED correspondente será aceso no visor. Todos os botões do
painel de controle serão desativados até que o alarme ou advertência seja reconhecido com o botão
Enter. Pressione o botão Reset para cancelar o alarme depois que a condição de falha for resolvida.
Observação: A bomba não será ativada se o rotor estiver girando. Os alertas e advertências são:
• Falha de energia: A tensão de alimentação de entrada é menor que 170 VCA. O acionador falha
para se proteger da sobrecorrente. O acionador contém capacitores que o mantêm funcionando por
tempo suficiente para salvar os atuais parâmetros de execução. Se a alimentação for restabelecida
durante esse processo (aproximadamente 20 segundos) o acionador não será reativado até que o
tempo acabe.
• Erro de escorva: Se a bomba não estiver configurada para escorva em "Max Priming Time",
ela irá parar e gerar um alarme de escorva por 10 minutos e, em seguida, tentar escorvar
novamente. O "Max Priming Time" é configurado pelo usuário no menu de escorva,
conforme foi discutido na página 11. Se a bomba não fizer a escorva em cinco tentativas, ela
irá gerar um alarme permanente que deve ser reiniciado manualmente.
• Alerta de sobreaquecimento: Se a temperatura do acionador ficar acima de 130 graus, a
bomba reduzirá a velocidade lentamente até que a condição de sobreaquecimento termine.
• Anticongelamento: Quando ativo, o motor irá operar no valor de RPM predefinido até
que a temperatura do acionador aumente para um valor acima do mínimo. A proteção de
anticongelamento interna da bomba fica desativada quando ela é conectada a um sistema
de automação. Para ter a proteção contra congelamento, selecione YES na parte ON WITH
FREEZE do menu de função de circuito apropriado do IntelliTouch. Para reativar a proteção
de anticongelamento interna da bomba, a alimentação do acionador deve ser desligada e ligada
novamente.
• Sobrecorrente: Indica que o acionador está sobrecarregado ou que o motor tem um problema
elétrico. O acionador reinicia 20 segundos após a condição de sobrecorrente terminar.
• Sobretensão: Indica tensão de alimentação excessiva ou que uma fonte de água externa
está fazendo com que a bomba e o motor girem, gerando assim uma tensão excessiva nos
barramentos CC internos do acionador. O acionador reinicia 20 segundos após a condição de
sobretensão terminar.
Bloqueio de sucção
Quando algo bloquear completamente a sucção ou a bomba, ela irá desligar imediatamente (após 1
segundo). Ela também desligará após alguns minutos de funcionamento bloqueado com o mesmo alerta.
A unidade irá retornar em dois minutos e acelerar lentamente. Essa função deve ser testada com todas as
instalações novas. Quando algo bloqueia completamente a sucção da bomba, ela irá desligar imediatamente.
Ela também desligará após alguns minutos de funcionamento bloqueado com o mesmo alerta. A unidade
irá reativar após 2 minutos e acelerar lentamente. Essa função deve ser testada em todas as instalações
novas. A operação pode ser verificada por uma das duas maneiras a seguir. O primeiro método requer que
o sistema tenha uma válvula esférica, borboleta ou deslizante de fechamento rápido na linha de sucção.
Essa válvula deve ser fechada rapidamente em menos de 1 segundo. O segundo método de teste requer o
uso de um tapete de teste para cobrir rapidamente a saída de sucção e simular um evento de enroscamento.
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Solução geral de problemas
Use as seguintes informações gerais de solução de problemas para resolver possíveis problemas com a bomba.
Observação: Desligue a alimentação da unidade antes de tentar fazer manutenção ou reparo.
Problema

Possível causa

Ação corretiva

Falha da bomba.
(Para ver as mensagens
de alerta do visor
IntelliFlo, consulte
Alertas e Advertências
na página 39.)

A bomba não escorva - Vazamento de
ar na sucção.
PRIME ERROR pode ser exibido.

Verif que a tubulação de sucção e as gaxetas da válvula
em todas as válvulas de gaveta de sucção.
Fixe a tampa no vaso f ltrante da bomba e certif que-se
de que a junta da tampa está no lugar.
Verif que o nível de água para assegurar que o
escumador não está aspirando ar.

A bomba não escorva - Água insuf ciente.

Certif que-se de que as linhas de sucção, a bomba, o f ltro
e a espiral da bomba estejam cheios de água.

A bomba não sai da escorva.

Ajuste a sensibilidade de escorva para um valor maior (o
valor padrão é 1%).

Filtro da bomba obstruído.

Limpe o vaso f ltrante da bomba.

Junta do f ltro da bomba com defeito.

Substitua a gaxeta.

Bolsa de ar ou vazamentos na linha de sucção.
PRIME ERROR pode ser exibido.

Verif que a tubulação de sucção e as gaxetas da válvula
em todas as válvulas de gaveta de sucção.

Rotor obstruído.
PRIME ERROR pode ser exibido.

Desligue a energia elétrica da bomba.

Capacidade e/ou altura
reduzidos.
(Para ver as mensagens
de alerta do visor
IntelliFlo, consulte
Alertas e Advertências
na página 39).

Remova os (6) parafusos que f xam a espiral na placa de
vedação.
Deslize o motor e a placa de vedação para longe da espiral.
Limpe os detritos do rotor. Se não for possível remover os
detritos, conclua as seguintes etapas.
1. Remova o difusor e o anel O.
2. Remova o parafuso de rosca esquerdo antirrotação e
o anel O.
3. Remova, limpe e reinstale o rotor.
4. Reinstale o parafuso antirrotação e o anel O.
Reinstale o difusor e o anel O.
Reinstale o motor e a placa de vedação na espiral.

Filtro da bomba obstruído.
PRIME ERROR pode ser exibido.
A bomba é acionada
e reiniciada
constantemente

Reinstale os seis parafusos em torno da placa de
vedação e da espiral e aperte bem.
Limpe o coletor de sucção.

Ar no sistema

Retire o ar do f ltro. Verif que se há bolhas de ar visíveis
entrando na bomba.

Elevação de sucção acima do limite projetado

Insira o medidor de vácuo na porta de conexão da
bomba. Conf rme se o nível de vácuo é de 25 pol. de
mercúrio (hg) ou menos.

Sucção bloqueada
Descarga bloqueada

Desative a bomba e limpe o bloqueio.

Fluxo do sistema alto demais. Sistema
mudando de f uxo rápido demais.
Problemas do sistema de limpeza no piso.

Reduza o f uxo do sistema. Altere a velocidade.
Reduza o f uxo de água. Sistemas de limpeza no
piso devem ser projetados com perdas hidráulicas
equilibradas em todas as pernas.

A escorva não está ativada.

Ative a escorva no menu "PRIMING".

Problemas relacionados a outros equipamentos,
tais como Bombas de Calor e Aquecedores com
válvulas internas que vibram.

A diminuição da velocidade para menos de 200 RPM ou
a adição de controles de válvula manuais externos pode
resolver o problema.
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Resolução de problemas (continuação)
Problema

Possível causa

Ação corretiva

Circulação inadequada.
(Para ver as mensagens
de alerta do visor
IntelliFlo, consulte
Alertas e Advertências
na página 39).

Filtro ou cesto da bomba sujo.

Verif que se o cesto está conectado,
desligue a bomba e limpe o cesto.
A tubulação de sucção/descarga é
pequena demais. Verif que e limpe o
f ltro da piscina.

A velocidade conf gurada está baixa demais para o ciclo
de f ltragem.

Aumente o período de execução
da f ltragem

Problema elétrico.
(Para ver as mensagens
de alerta do visor
IntelliFlo, consulte
Alertas e Advertências
na página 39).

Pode aparecer como um alarme "Low Voltage".
PRIME ERROR pode ser exibido.

Verif que a tensão nos terminais do
motor e no medidor com a bomba
em funcionamento. Se estiver baixa,
consulte as instruções de f ação ou
fale com a empresa de eletricidade.
Verif que se há conexões frouxas.

Pode aparecer como um alerta "Over Heat".
PRIME ERROR pode ser exibido.

Verif que a tensão da linha; se estiver
inferior a 90% ou superior a 110%
da tensão nominal, consulte um
eletricista qualif cado.
Aumente a ventilação.
Reduza a temperatura ambiente.
Aperte quaisquer conexões de
f ação soltas.
O protetor de sobrecarga do terminal
interno do motor está aberto.
O motor está aquecendo muito ao
funcionar. Desligue o motor.
Verif que se a tensão está adequada.
Verif que se o rotor está adequado ou
se há fricção no rotor.

O motor da bomba está funcionando, mas com ruído alto.

Se a tubulação de sucção e descarga
não estiver apoiada adequadamente,
o conjunto da bomba sofrerá
tensão. Não instale a bomba em
uma plataforma de madeira! Instale
a bomba f rmemente em uma
plataforma de concreto para obter um
desempenho mais silencioso. Material
estranho (cascalho, metal etc.) no
rotor da bomba. Desmonte a bomba,
limpe o rotor e siga as instruções de
reparo da bomba para remontagem.

Cavitação.

Melhore as condições de sucção.
Aumente o tamanho do tubo. Reduza
o número de conexões. Aumente a
pressão de descarga.

Conf guração inadequada de automação IntelliFlo.

1. Certif que-se de que o cabo de
comunicação está conectado em
ambas as extremidades.
2. Verif que se o endereço local da
IntelliFlo corresponde ao endereço
usado no IntelliTouch.
3. Verif que se a bomba IntelliFlo
recebeu um nome de circuito no
sistema IntelliTouch.
4. Verif que se a IntelliFlo exibe a
mensagem "DISPLAY NOT ACTIVE".

Rede de comunicação inoperante.

Um dispositivo defeituoso na
rede pode inibir a operação
adequada de outro dispositivo da
rede. Os dispositivos devem ser
desconectados em sequência até
que a rede comece a funcionar.

Problemas mecânicos
e ruídos.

O IntelliFlo não responde
aos comandos do
IntelliTouch, EasyTouch,
SunTouch, IntelliCOM
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Advertências gerais
•

Nunca entre no alojamento do acionador. Há um banco de capacitores que armazena uma
carga de 230 VCA mesmo quando não há alimentação para a unidade.

•

A bomba não é submergível.

•

A bomba tem capacidade de 660 litros por minuto (174 GPM) ou 104 pés de altura (31,7 m).
Tenha cuidado ao instalar e programar para limitar o potencial de desempenho das bombas
com equipamentos velhos ou não confiáveis.

•

As exigências das normas para conexão elétrica diferem de estado para estado. Instale o equipamento
de acordo com as normas elétricas nacionais e todas as normas e regulamentações locais aplicáveis.

•

Não há limite de pressão no controle de fluxo "Features".

•

A unidade precisa de alimentação constante. Ela foi instalada para ligar e desligar.

•

Sempre desative a unidade antes de realizar manutenção.

Visão geral do custo elétrico
Para calcular os "Watts Contínuos" de um sistema, use a seguinte fórmula:
Amps X Volts X Fator de Energia = Watts Contínuos
Exemplos:
•
•

1 HP E+ WhisperFlo = 7,4 amps X (230 Volts) X 0,90 PF = 1532 watts
1 HP Max – E – Pro = 8,0 amps X (230 Volts) X 0,87 PF = 1600 watts

Quando os watts forem calculados, converta watts em quilowatts (quilo = 1000) e multiplique esse
número pelo custo de quilowatt/hora.
1 watt = 0,01 quilowatt
100 watts = 0,1 quilowatt
1000 watts = 1 quilowatt
1 HP E+ WhisperFlo 1532 watts ou 1532 kilowatts x $ 0,08 = $ 122 por hora
1 HP Max-E-Pro 1600 watts ou 1600 quilowatts x $ 0,08 = $ 128 por hora
A bomba não exige cálculo de watts contínuos, pois isso é exibido na tela em todos os modos. Basta
pegar os watts exibidos na tela, converter para quilowatts e multiplicar por quilowatts/hora. A fórmula é:
210 watts = 0,210 quilowatt X $ 0,08 = $ 0,016 por hora
Lembre-se de considerar também a quantidade de água movida no custo (Eficiência de Água para
Fio). A bomba não tem concorrentes no setor atual em termos de fluxo contra watts contínuos, em
qualquer velocidade e por qualquer outra bomba na piscina. O modo Filter e o controle de fluxo
auxiliam ainda mais na economia, pois permitem que a bomba sempre faça o menor trabalho.
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Como melhorar a eficiência energética da sua piscina
As piscinas são ótimas para relaxar, fazer exercícios ou se divertir. Mas elas também representam
contas de energia maiores que a média. A chave para economizar energia na sua piscina é administrar
corretamente o tempo da bomba de filtro, a temperatura da piscina e a iluminação. Considere os
seguintes aspectos ao usar sua piscina:
Usando a bomba
Sua piscina precisa ser filtrada a cada 24 horas. O tempo para filtrar a piscina depende:
•
•
•
•

Do tamanho da piscina.
Do equipamento de filtragem.
Da frequência de uso da piscina.
De diferentes fatores ambientais (por exemplo, a quantia de luz solar que atinge a piscina).

Geralmente, uma rotação completa de água a cada 24 horas oferece filtragem adequada para uma
piscina usada por uma única família. Quanto mais você usar a piscina, mais precisará de filtragem.
Recomenda-se que o filtro seja executado de quatro a seis horas por dia no verão e de duas a quatro
horas por dia no inverno. Se você estiver filtrando mais que isso, tente reduzir o tempo de filtragem
em 30 minutos. Após uma semana, se a transparência e equilíbrio químico da água mostrarem que
a filtragem está ocorrendo, tente reduzir o tempo de filtragem em mais 30 minutos. Continue esse
processo até que a transparência ou a falta de equilíbrio químico da água indicar que é necessário
filtrar mais. Além do teste químico, uma boa maneira de verificar a transparência da água é lembrar
que a tampa de drenagem principal deve estar visível do deque.
Varreduras automáticas da piscina (estilo de bomba booster)
Geralmente, três a quatro horas de operação diária no verão e duas a três horas diárias no inverno são
suficientes. Comece a varredura da piscina uma hora ou mais após a bomba da piscina ter iniciado
e interrompa a varredura uma hora ou mais após a bomba ser desligada. Em dias com muita poeira,
aumente o tempo de limpeza em acréscimos de meia hora até que a piscina esteja limpa. Use uma
escova de parede e peneira de folhas com frequência para ajudar a varredura.
Filtro durante os períodos de pouco uso
É benéfico para todos que você filtre sua piscina em horários de pouco uso. Evite operar o filtro da
piscina entre 12h e 18h. Isso ajudará a reduzir a demanda por eletricidade, preservar os recursos
naturais e economizar dinheiro. Obviamente, se a piscina tiver aquecimento solar, será necessário
filtrar quando o sol estiver posicionado corretamente nos painéis solares. No entanto, recomendamos
que você minimize o máximo possível a filtragem no período de pico das 12h às 18h.
Configurando o tempo de filtragem
Um relógio de tempo de filtragem é uma maneira fácil de administrar a filtragem da piscina. Não
se esqueça de verificá-lo uma vez por mês para ver se os acionadores estão firmes. Consulte o
manual de instruções do relógio para obter orientação sobre a configuração de períodos de operação.
Lembre-se de reiniciar o relógio após blecautes e nas mudanças do horário de verão.

Guia do Usuário Instalação da bomba IntelliFlo Variable Speed

44

Manutenção preventiva
Siga um programa regular de manutenção preventiva, incluindo uma inspeção anual do trocador de
calor, para ajudar a manter a eficiência do aquecimento.
Eficiência energética
Quando for o momento de substituir o velho conjunto de motor e bomba, considere usar uma bomba
de velocidade variável e que seja eficiente do ponto de vista energético. Ela move mais água de
maneira mais rápida e pode ajudar a reduzir o tempo de operação da filtragem em horas. Quando
essas tarefas forem concluídas, a bomba desacelera automaticamente o ciclo de filtragem diário da
piscina, o que pode economizar energia e dinheiro para você.
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