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ADVERTÊNCIA - Antes de instalar este produto, leia e siga todas as advertências, instruções e avisos
incluídos. A não observância das advertências e instruções de segurança poderá resultar em ferimentos
graves, morte e/ou danos à propriedade. Para obter cópias adicionais e gratuitas destas instruções, ligue
para (800) 831-7133.

ADVERTÊNCIA - A temperatura da água superior a 100 °F pode ser perigosa para sua saúde. Imersão
prolongada em água quente pode induzir à hipertermia. A hipertermia ocorre quando a temperatura interna
do corpo atinge um nível muitos graus acima da temperatura normal do corpo, que é de 37 °C (98,6 °F). Os
sintomas da hipertermia incluem sonolência, letargia, tontura, desmaios e aumento da temperatura interna do
corpo.
Efeitos da hipertermia incluem: 1) Não perceber perigos iminentes. 2) Não perceber o calor. 3) Não
reconhecer a necessidade de sair do spa. 4) Incapacidade física de sair do spa. 5) Em gestantes, pode
causar danos ao feto. 6) Perda da consciência, resultando em perigo de afogamento.
ADVERTÊNCIA - Para reduzir o risco de ferimentos, não permita que crianças usem este produto, a
menos que sejam supervisionadas com atenção o tempo inteiro.
ADVERTÊNCIA - O uso de álcool, drogas ou medicamentos pode aumentar muito o risco de
hipertermia fatal em banheiras de hidromassagem.
ADVERTÊNCIA - O Sistema de controle tem a finalidade de controlar aquecedores APENAS com
circuitos integrados de limite alto. Caso contrário, podem ocorrer danos à propriedade ou ferimentos
pessoais.
ADVERTÊNCIA - Não use este produto para controlar uma tampa automática da piscina. Os usuários
podem ficar presos sob a tampa.
ADVERTÊNCIA - Para unidades destinadas a uso em outras aplicações além de residências familiares,
uma chave de emergência claramente identificada deve ser fornecida como parte da instalação. A chave
deve estar prontamente acessível a todos os ocupantes e deve ser instalada a pelo menos 10 pés (3,05 m)
de distância lateral e dentro do campo de visão da unidade.
CUIDADO - Exceto no caso dos controles remotos da banheira, instale a bomba a pelo menos 5 pés da
parede interna da piscina e banheira de hidromassagem.
Aviso dos controles da bomba de duas velocidades (conformidade com o Título 20)
Leia estas importantes Instruções de Segurança (consulte a página 44 para obter informações sobre
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.
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AVISO IMPORTANTE E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Informações gerais de instalação
1. Todo o trabalho deve ser executado por um eletricista licenciado e deve obedecer a todas as normas
nacionais, estaduais e locais.
2. A instalação deve fornecer drenagem do compartimento para componentes elétricos.
3. Se o sistema for usado para controlar luminárias submersas, um interruptor de circuito de falha
de aterramento (GFCI) deve ser providenciado para essas luminárias. Os condutores no lado de
carregamento do interruptor de circuito de falha de aterramento não devem ocupar conduítes, caixas de
distribuição ou gabinetes contendo outros condutores a menos que eles também sejam protegidos por um
interruptor de circuito de falha de aterramento. Consulte os códigos locais para obter mais informações.
4. Uma barra de terminais gravada
está localizada dentro da caixa de terminais de alimentação. Para
reduzir o risco de choque elétrico, este terminal deve ser conectado ao aterramento do painel de serviço
de alimentação elétrica com um fio de cobre contínuo equivalente em tamanho aos condutores do circuito
que alimentam esse equipamento (não inferior a 12 AWG ou 3,3 mm). O(s) terminal(ais) de ligação
nesta unidade têm a finalidade de conectar um mínimo de um AWG nº 8 para instalação americana e
dois condutores de cobre sólidos AWG nº 6 para instalações canadenses entre esta unidade e qualquer
equipamento de metal, gabinetes metálicos ou equipamentos elétricos, tubos de água em metal ou
conduítes no espaço de 5 pés (1,5 m) da unidade.
5. A alimentação elétrica deste produto deve incluir uma chave devidamente classificada ou interruptor de
circuito para abrir todos os condutores de alimentação não aterrados para atender à Seção 422-20 do
Código Elétrico Nacional, ANSI/NFPA 70.1987. Os meios de desconexão devem ser de fácil acesso para
o ocupante da banheira, mas devem ser instalados a pelo menos 10 pés (3,05 m) de distância da parede
interna da piscina.
6. O condutor de alimentação deve ser capaz de suportar todas as cargas. A corrente máxima de
alimentação deve ser 125 A a 125 VCA.
Canadá - Industry Canada (IC) - Este dispositivo está em conformidade com a norma RSS210 da Industry
Canada. (1999). A operação está sujeita às duas seguintes condições: (1) este dispositivo não deve causar
interferência, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, inclusive interferência que possa causar
operação indesejada do dispositivo.
Norma FCC - 47 CFR Parte 15, Subparte C (Seção 15.247). Esta versão limita-se do capítulo 1 ao 11 por
firmware específico controlado nos EUA.
Instrução para o usuário - Este equipamento foi testado e demonstrou atender aos limites de um dispositivo
digital Classe B, segundo a Parte 15 das Regras FCC. Esses limites são projetados para oferecer proteção
razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode
radiar energia de radiofrequência e, se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar
interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorra interferência
em determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de sinal de rádio
ou televisão, que pode ser determinada desligando e ligando o dispositivo, o usuário deve tentar corrigir a
interferência através de uma ou mais das seguintes providências:
•
•
•
•

Mude a orientação ou o local da antena receptora.
Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
Conecte o equipamento em uma tomada em um circuito diferente do circuito ao qual está conectado o
receptor.
Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

 bservação: o usuário fica advertido de que as alterações e modificações feitas no equipamento sem a
O
aprovação do fabricante podem anular a autoridade do usuário para operar este equipamento.

Requisitos de exposição a radiofrequência: este dispositivo não deve ser colocado próximo ou
operado em conjunto com nenhuma antena ou transmissor.
Aviso regulatório IC:
 operação está sujeita às duas seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência, e
A
(2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, inclusive interferência que possa causar operação
indesejada do dispositivo.
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Conteúdo do kit do painel de controle sem fio do EasyTouch
Os seguintes itens estão incluídos no kit do painel de controle sem fio do EasyTouch. Se houver itens faltando,
entre em contato com a Assistência Técnica Pentair (veja a página vi).
•

Painel de controle sem fio do EasyTouch

•

Quatro pilhas alcalinas AA

•

Módulo receptor do EasyTouch (com quatro âncoras plásticas e parafusos de montagem)

•

Guia de instalação e utilização do painel de controle sem fio do EasyTouch (este manual)

Manuais relacionados
•

Guia do usuário do sistema de controle de piscina e banheira de hidromassagem EasyTouch 8 e 4
(N/P 520584)

•

Guia de instalação e utilização do painel de controle interno do EasyTouch (N/P 520617)

•

Guia de instalação do EasyTouch 8 e 4 (N/P 520583)

Acessórios do EasyTouch

Painel de controle interno do
EasyTouch 8 (N/P 520549)

Controle remoto da banheira iS10
(N/P 520149)

Painel de controle interno do
EasyTouch 4 (N/P 520548)

Controle remoto da
banheira iS4 (N/P 520094)

Controle remoto sem fio QuickTouch
(N/P 520148)
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Acessórios do EasyTouch (continuação)
Painel de controle interno do EasyTouch, 4 circuitos 					

(N/P 520548)

Painel de controle interno do EasyTouch, 8 circuitos 					

(N/P 520549)

Painel de controle sem fio do EasyTouch, 4 circuitos					

(N/P 520546)

Painel de controle sem fio do EasyTouch, 8 circuitos					

(N/P 520547)

Controle remoto da banheira com 4 funções iS4, cabo de 150 pés 			

(N/P 520094)

Controle remoto da banheira com 10 funções iS10, cabo de 150 pés 			

(N/P 520149)

Kit de controle remoto sem fio com quatro funções QuickTouch com conjunto do receptor (N/P 520148)
Kit de limpeza ácida do IntelliChlor 							

(N/P 520670)

Célula de passagem do espaçador do IntelliChlor para inicialização de nova piscina

(N/P 520588)

IntelliChem: 										
											

(N/P 521357)
(sem bomba)

											
											

(N/P 521356)
(uma bomba)

											
											

(N/P 521355)
(duas bombas)

Suporte técnico
Contato do Suporte Técnico:
Tel.: (55) 0800 727-3737
Pentair Water Piscinas
Rua Armando Tarozzo, 210
CEP 14095-200 – Ribeirão Preto – SP - Brazil
Sites da web: www.pentairpiscinas.br
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Seção 1
Visão geral do painel de controle sem fio do EasyTouch
Introdução
O painel de controle sem fio do EasyTouch oferece a liberdade de controlar as operações diárias da sua piscina
e banheira a partir das áreas próximas a elas. O dispositivo sem fio pode operar em uma distância de até 300 pés
do módulo receptor do EasyTouch, que normalmente fica localizado próximo à central de carregamento do
EasyTouch. Há energia suficiente na bateria para operar durante todo o verão sem trocar as pilhas. Usando as
opções do menu de economia de energia, também é possível reduzir o consumo de energia e aumentar a vida útil
da bateria. O painel de controle sem fio do EasyTouch é resistente à água, no entanto, não deve ficar submerso.

Operação do EasyTouch
O sistema EasyTouch é projetado para controlar automaticamente o equipamento da sua piscina e banheira de
hidromassagem, luzes e outros equipamentos opcionais. No entanto, você também pode controlar manualmente as
operações do sistema EasyTouch a partir do painel de controle externo. Usando o botão "Mode" (modo), o sistema
pode ser alterado do modo "Auto" (modo normal de operação) para o modo "Service" (serviço) para operação
manual e manutenção. Usando os botões do painel de controle externo é possível substituir manualmente qualquer
configuração automática. Se necessário, o painel de controle sem fio do EasyTouch pode ser protegido por senha.
Para acessar um painel de controle protegido por senha, digite a senha de quatro dígitos (consulte a página 51).

Sistemas EasyTouch
Há duas configurações disponíveis do sistema EasyTouch; EasyTouch 8 (circuitos auxiliares) e EasyTouch 4
(circuitos auxiliares). O sistema EasyTouch é configurado na fábrica para operar com um sistema de equipamento
"compartilhado" ou com um sistema de "corpo simples". Para informações sobre configurações dos menus do
EasyTouch 4 e do EasyTouch 8, consulte a página 13.

AUTO
HEATER
SPA
85°F / 95°F
AIR
21.11℃ FRZ
MON 09:30 AM

POWER ON

Painel de controle sem fio do EasyTouch (oito circuitos auxiliares)
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Visão geral do painel de controle sem fio do EasyTouch
O painel de controle sem fio do EasyTouch facilita o controle das operações diárias da sua piscina e banheira de
dentro de sua casa. Usar os botões "Pool" e "Spa" permite que um toque no controle aqueça e filtre sua banheira
e piscina. As operações do sistema automático do EasyTouch podem ser realizadas no painel de controle sem fio
ou no painel de controle externo. O painel de controle sem fio conecta-se à placa-mãe do EasyTouch na central de
carregamento.
Botão Spa (Hi-Temp) (banheira [temp
alta]): liga a bomba do filtro, gira o atuador
da válvula (para isolar a água da banheira
da água da piscina) e liga o aquecedor.  O
comando Hi-Temp (sistema EasyTouch de
corpo único) define as configurações de
temperatura alta para a banheira, consulte
a página 39.

Botão Pool (Lo-Temp) (piscina
[temp baixa]): liga a bomba do
filtro, gira o atuador da válvula (para
isolar a água da piscina da água da
banheira) e liga o aquecedor.
O comando Lo-Temp (sistema
EasyTouch de corpo único) define
as configurações de temperatura
baixa para a piscina, consulte a
página 39.   
Para obter detalhes sobre as
mensagens de status do LCD
do painel de controle, consulte a
página 5.
Botões de definição de temperatura,
consulte a página 4.

LED do circuito.
Etiqueta de nome do circuito.

AUTO
HEATER
SPA
100°F / 95°F
AIR
70°F FRZ
MON 09:30 AM

Botão Power ON, Menu/Back,
consulte a página 4.

Painel de controle sem fio (EasyTouch 8) - (N/P 520547)

Botão Pool (Lo-Temp) (piscina
[temp baixa]): liga a bomba do
filtro, gira o atuador da válvula (para
isolar a água da piscina da água da
banheira) e liga o aquecedor.
O comando Lo-Temp (sistema de
corpo único EasyTouch), pode
ser atribuído para definir baixa
temperatura, consulte a página 39.   

Sete circuitos auxiliares
definidos pelo usuário.
Botões ligam/desligam a
função atribuída ao circuito
(tempo limite 12 horas). Se
o equipamento solar não
estiver sendo usado, use
o botão AUX EXTRA (seta
para baixo) para um  
circuito adicional (consulte
a página 4 para ver mais
detalhes).

Botão Spa (Hi-Temp) (banheira
[temp alta]): liga a bomba do
filtro, gira o atuador da válvula
(para isolar a água da banheira
da água da piscina) e liga o
aquecedor.  O comando HiTemp (sistema de corpo único
EasyTouch), pode ser atribuído
para definir configurações de
alta temperatura, consulte a
página 39.
LED do circuito.
Etiqueta de nome do
circuito.

AUTO
HEATER
SPA
100°F / 95°F
AIR
70°F FRZ
MON 09:30 AM

Botões de definição de
temperatura, consulte a página 4.
Botão Power ON, Menu/Back,
consulte a página 4.

Painel de controle sem fio (EasyTouch 4) - (N/P 520546)
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Três botões auxiliares
ligam/desligam a função atribuída ao circuito
(tempo limite 12 horas).
Se o equipamento solar
não estiver sendo usado,
use o botão AUX EXTRA
(seta para baixo) para um
circuito adicional (consulte
a página 4)
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Botões do painel de controle sem fio do EasyTouch
É possível automatizar totalmente sua piscina, banheira e operações de iluminação a partir do painel de controle sem
fio do EasyTouch ou do painel de controle externo do EasyTouch localizado na parede do equipamento da piscina.
Os recursos do menu do EasyTouch permitem que você crie cronogramas personalizados para os equipamentos da
sua piscina e banheira de hidromassagem, temperaturas de aquecimento e configurações de cloração para ligar e
desligar em um dia e horário estabelecidos. As operações automáticas programadas podem ser realizadas no painel
de controle sem fio do EasyTouch ou no painel de controle externo. Para ver as opções do menu, consulte "Menus
do EasyTouch", na página 9. Antes de operar o painel de controle sem fio do EasyTouch, familiarize-se com as

➀

➁
➂

AUTO
HEATER
SPA
100°F / 95°F
AIR
70°F FRZ
MON 09:30 AM

➇

➃

➄ ➅ ➆
Painel de controle sem fio do EasyTouch

Botões do painel de controle sem fio do EasyTouch

➀

➁
P

Botão/LED Spa: para operações da banheira. Pressione o botão Spa para ativar a bomba do filtro, girar

os atuadores de válvula da piscina/banheira e circular a água da banheira (LED aceso). Pressione o
botão novamente para desligar a bomba (LED apagado). Enquanto as válvulas estiverem girando para a
posição, a bomba do filtro desligará. Para fins de manutenção ou teste, se o aquecedor estiver habilitado
no menu Heat, pressionar esse botão também ativará o aquecedor. Para operações normais da banheira,
o aquecedor é automaticamente ligado com a bomba do filtro (consulte Aquecimento Manual, na página
39), independentemente da configuração do menu Heat. Quando esse botão é pressionado, o circuito é
acionado, o LED acende e "SPA" é exibido na tela com as temperaturas de ponto de ajuste da água e
temperatura atual. Quando a bomba do filtro estiver ligada, ela operará por 12 horas a menos que seja
desligada. Quando esse botão é pressionado, os LEDs no botão Filter Pump (F), botão Valves (V) e
botão Heater (se habilitado no menu Heat) do painel de controle externo ficam acesos. Se essa linha de
exibição estiver em branco, indica que não há função ativa de banheira ou piscina atualmente.
Botão Pool: para operações da banheira. Pressione o botão Pool (P) para ativar a bomba do filtro,
girar os atuadores da válvula da piscina/banheira e circular a água da piscina, e ligar o aquecedor (se
habilitado no menu Heat). Pressione o botão novamente para desligar a bomba do filtro. Enquanto
as válvulas estiverem girando para a posição, a bomba do filtro desligará. Quando esse botão é
pressionado, o circuito é acionado, "POOL" é exibido na tela com as temperaturas de ponto de ajuste da
água e temperatura atual. Quando a bomba do filtro estiver ligada, ela operará por 12 horas a menos que
seja desligada. Quando esse botão é pressionado, os LEDs no botão Filter Pump (F), botão Valves (V) e
botão Heater (se habilitado no menu Heat) do painel de controle externo ficam acesos. Se essa linha de
exibição estiver em branco, indica que não há função ativa de banheira ou piscina atualmente.
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Controles e botões (continuação)
Botão Pool (continuação)

• Bomba de filtro de velocidade simples: se a bomba estiver desligada, pressione o botão Pool para
ligar a bomba. Pressione o botão Pool novamente para desligar a bomba. No entanto, se o aquecedor estiver
operando e houver um atraso habilitado para as válvulas, isso permite que o aquecedor resfrie (heater cooldown) e, quando você pressiona o botão Pool para desligar a bomba, apenas o aquecedor desligará, e a
bomba de filtro desligará automaticamente depois de 10 minutos para permitir que o aquecedor resfrie. Os
aquecedores Pentair Aquatic Systems não precisam de tempo de resfriamento. Para sobrescrever o "heater
cool-down", pressione o botão Pool novamente para desligar a bomba.
• Bomba de filtro de duas velocidades: pressione o botão Pool para ligar a bomba de velocidade dupla

em alta velocidade. Pressione o botão Pool novamente para operar a bomba em baixa velocidade. Para usar
as atribuições do menu "2-Speed Pump" (bomba de 2 velocidades) (consulte a página 44), a opção do relé de
2 velocidades deve estar instalada no Centro de carregamento do EasyTouch.

Observações sobre a proteção anticongelamento: essa função protege a piscina, a tubulação e o
equipamento contra danos por congelamento. Se o sensor de temperatura do ar ficar abaixo de 36º F (2° C), a
"Freeze Protection" (proteção anticongelamento) é acionada e o relé da Bomba de filtro é ligado para circular
a água da piscina. Para habilitar a proteção anticongelamento em um circuito, consulte "Menu configurações:
função de circuito” , na página 41.
Monitor de cristal líquido (LCD): o principal monitor do sistema consiste em uma tela de LCD de 16 x 4
caracteres alfanuméricos com iluminação de fundo EL para fácil visualização dos itens de menu e mensagens
de status. Pressione o botão Menu duas vezes para atualizar a tela. Para obter informações de status da tela
principal, consulte a página 5.

➂
➃



➄

Botão Power ON, Menu/Back: use este botão para ligar o painel de controle sem fio do EasyTouch se não

MENU

➅

➆

Botão para a esquerda: quando no modo piscina ou banheira de hidromassagem, pressione o botão para
a esquerda para baixar o ponto de ajuste da temperatura da água. Pressione o botão Spa ou Pool (P seta
para cima) (página 3) para exibir a temperatura atual da água. No menu principal, pressione o botão para a
esquerda para rolar através das seleções de submenus, configuração e valores. Ao editar as configurações,
pressione e mantenha pressionado o botão para a esquerda para retroceder pelas configurações e valores.



houver atividade no botão por 60 segundos (consulte a página 48). O botão Menu/Back para acessar, salvar e
sair das configurações do menu do sistema do EasyTouch. Use este botão para sair do menu principal ou itens do
submenu. Pressionar o botão Menu/Back quando estiver em um item de menu retorna à tela de status principal.
Se nenhuma atividade for detectada no menu após 5 minutos, a tela principal é exibida. Todas as configurações do
menu são permanentemente salvas e mantidas no painel de controle mesmo após desligar a energia do painel de
controle. Os botões do painel de controle são desabilitados enquanto estiver no modo "menu".
Botão para a direita: quando no modo piscina ou banheira de hidromassagem, pressione o botão para a

direita para aumentar o ponto de ajuste da temperatura da água. Pressione o botão Spa ou Pool (P seta para
cima) (página 3) para exibir a temperatura atual da água. Pressione o botão para a direita para selecionar um
SELECT item do submenu para edição. Depois de pressionar o botão Menu para acessar os itens do menu principal,
pressione o botão para a direita para selecionar o item de menu e acessar os itens do submenu para ajuste.
Ao editar as configurações, pressione e mantenha pressionado o botão para a direita para avançar pelas
configurações e valores.





Botões para cima/para baixo: pressione os botões para Cima e para Baixo para rolar a tela pelos itens do

menu e ajustar ou alterar configurações. Use esses botões depois de pressionar o botão Menu para acessar os
itens do menu principal. Ao editar configurações, pressione e mantenha pressionado o botão para Cima ou
para Baixo para avançar ou retroceder pelas configurações e valores.
Botão seta para baixo (Aux Extra): este botão liga/desliga a função atribuída ao circuito Esse circuito

auxiliar "extra" compartilha o circuito solar e está disponível apenas se o conector de saída solar (J17) na
placa-mãe não estiver sendo usado para o equipamento solar. Consulte o Guia do usuário do EasyTouch
(N/P 520584) para obter mais informações.
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Controles e botões (continuação)

➇

Botões/LEDs auxiliares: os botões do circuito de saída auxiliar operam os atuadores das válvulas, luzes e
outros equipamentos do sistema da piscina e banheira de hidromassagem. Esses circuitos de relé auxiliares
(AUX) são atribuídos no menu "Circuit Functions" (função do circuito), consulte a página 41 para obter
detalhes. Há três circuitos auxiliares (AUX 1 a 3) no painel de controle sem fio do EasyTouch 4 e sete
circuitos auxiliares (AUX 1 a 7) no painel de controle sem fio do EasyTouch 8. O botão seta para baixo
também pode ser usado como circuito auxiliar extra se o equipamento solar não estiver sendo usado Consulte
“Botão seta para baixo” na página 4 para obter mais informações. Etiquetas podem ser fixadas próximo a
cada botão auxiliar para identificar a função do circuito. Quando um circuito auxiliar é acionado ou o botão
é pressionado, o LED acende. Pressionar um botão de circuito auxiliar ativará o circuito correspondente no
modo "Auto" ou "Serviço". Quando um relé de circuito é ligado manualmente, ele permanece ligado até que
você o desligue manualmente ou até a próxima vez que o relé estiver programado para desligar. Por exemplo,
se a bomba de filtro estiver programada para funcionar automaticamente das 9h às 17h diariamente e a
bomba for ligada manualmente às 21h, ela funcionará continuamente até o dia seguinte às 17h e desligará. O
cronograma continuará dali em diante. Os botões AUX ficam desabilitados no menu principal.

Visor do painel de controle sem fio do EasyTouch

A tela do painel de controle sem fio é exibida quando o sistema está no modo automático (AUTO) ou no modo
de serviço (SERVICE). O modo de serviço é habilitado no painel de controle externo do EasyTouch na parede do
equipamento da piscina. A seguir está a descrição da tela de status principal.

AUTO (Automático): o sistema está no modo normal de operação.
Os programas agendados funcionarão automaticamente.  O modo SERVICE ou TIMEOUT é exibido
quando o sistema está recebendo manutenção.
Esses modos são acionados no painel de controle
externo do EasyTouch.

AUTO
HEATER
SPA
95°F / 100°F
AIR
36°F FRZ
MON 09:30 AM

Baixar temp
definida

Elevar temp
definida

HEATER (aquecedor):  o aquecedor é ligado. Exibido quando o botão
Pool (P) ou Spa é pressionado. Para operações da piscina, a fonte de
calor deve ser habilitada no menu Heat (consulte a página 23). Exibe
"Solar" ou "Solar Prf" se solar estiver habilitado.  O aquecedor está
ativo quando a temperatura estabelecida está mais elevada que a
temperatura da água. O aquecedor desligará quando a temperatura da
água estiver acima da temperatura definida.
SPA (Hi-T) ou POOL (LO-T) : exibido quando o botão Spa/HI-T ou
Pool/LO-T é pressionado para girar os atuadores da válvula e ativar
a bomba do filtro e o aquecedor. Esta linha na tela fica em branco
quando não há função ativa da banheira ou piscina. Observação:
dependendo do sistema do EasyTouch, a tela exibe SPA (equipamento
compartilhado), HI-T (corpo único de sistema de água), POOL (equipamento compartilhado), LO-T (corpo único de sistema de água).
95° F/100° F: exibe a temperatura real da água da banheira ou piscina
(95° F) e a temperatura do ponto de ajuste (100° F) conforme definido
no menu Heater. As temperaturas são exibidas em graus Fahrenheit
ou Celsius.
AIR (ar): exibe a temperatura real do ar externo (70º F) lida pelo sensor de ar localizado próximo à central de carregamento do EasyTouch.
As temperaturas são exibidas em graus Fahrenheit ou Celsius (consulte a página 46).
FRZ: exibido quando a proteção anticongelamento está ativa. Para
proteger o equipamento do sistema da piscina, a proteção anticongelamento deve ser habilitada para o circuito da bomba do filtro.  Se o
sensor de temperatura do ar externo detectar que a temperatura está
próxima do ponto de congelamento (abaixo dos 36º F
(2° C)), o recurso de proteção anticongelamento liga o circuito da
bomba do filtro para circular a água através do sistema. Para obter
mais informações, consulte a página 41.
DEL: exibido quando a opção "Delay Cancel" (cancelar atraso) está
ativa. Para obter mais informações, consulte a página 24.
Date and Time (data e hora): exibe o dia e a hora do sistema EasyTouch conforme especificado na configuração do menu "Clock" (relógio) (consulte a página 29).
Ícone bateria: exibe a carga disponível na bateria para o dispositivo. Veja detalhes na página 6.
Guia de instalação e utilização do painel de controle sem fio do EASYTOUCH
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A vida média da bateria do painel de controle sem fio do EasyTouch pode se estender durante o verão com uso
normal. A vida útil da bateria varia dependendo do tipo de pilha usada e do total de uso. Os seguintes tipos de
pilhas são compatíveis com o painel de controle sem fio do EasyTouch:

•
•

Pilha alcalina AA (quatro, fornecidas no kit)
Pilha recarregável Ni-MH AA (quatro, compradas separadamente)

Precauções de segurança ao usar pilhas
Leia as seguintes informações importantes antes de instalar as pilhas no painel de controle sem fio do EasyTouch.
•

Nunca use pilhas com rachaduras ou revestimento externo soltando

•

Nunca use combinação de dois tipos de pilhas diferentes ou pilhas novas e usadas juntas

•

Não use baterias de manganês ou Ni-Cd

•

Verifique se os polos da pilha estão limpos. Polos sujos podem diminuir a vida útil da pilha

•

O tempo durante o qual as pilhas alcalinas AA podem ser usadas varia dependendo da marca. Algumas
marcas oferecem menos energia do que outras. Observe que o tempo útil das pilhas alcalinas diminui em
condições de frio (0° C a 10° C (32° F a 50° F)). Portanto, recomenda-se usar pilhas AA de Ni-MH na
unidade.

•

Quando forem adquiridas pela primeira vez ou se ficarem sem uso por um longo período, o tempo
durante o qual as pilhas alcalinas AA de Ni-MH ou recarregáveis podem ser usadas pode ser reduzido.

Verificação da carga da bateria
Um ícone para verificar o status da bateria aparece na tela principal do painel de controle sem fio do EasyTouch. O
ícone de verificação da bateria fica localizado no canto inferior direito da tela principal.
AUTO
HEATER
SPA
95°F / 100°F
AIR
70°F
MON 09:30 AM

Ícones de verificação de bateria

Grande carga da bateria.
		
Carga suficiente nas baterias para operar a unidade. A vida útil estimada da bateria da unidade
varia muito dependendo do uso e tempo de exibição da luz de fundo (consulte a página 7).
As baterias estão sem carga. Antes de as pilhas ficarem totalmente sem carga, este ícone
começará a piscar, indicando que o LCD em breve ficará em branco e o EasyTouch sem fio
deixará de funcionar. Substitua ou recarregue as pilhas. Dependendo do tipo de pilha instalada,
este ícone pode aparecer mais rapidamente.
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Opções de economia de energia
Use a função de economia de energia para reduzir o consumo de energia e aumentar a vida útil da bateria. As
opções de economia de energia são:
•

Idle Time (tempo ocioso): se não houver atividade no painel de controle, o tempo ocioso pode ser 60
segundos (padrão), 30 segundos ou 5 minutos antes de desligar. O tempo padrão é de 60 segundos. Para
obter informações sobre como acessar o menu de opções de tempo ocioso, consulte a página 48.

Observação: se a unidade não for utilizada por 60 segundos, a função de economia de energia desliga a unidade.
Para ligar a unidade, pressione o botão POWER ON (consulte a página 4).

Opções de luz de fundo
Use as opções de economia de energia backlight on time (luz de fundo acesa durante) para reduzir o consumo de
energia e aumentar a vida útil da bateria. Para acessar as opções da luz de fundo, consulte a página 48. As opções de luz
de fundo são:
•
•

On Time (acesa durante): a luz de fundo fica acesa por 60 segundos, 30 segundos, cinco minutos ou
fica desligada. A configuração padrão é de 30 segundos.
Brightness (brilho): o brilho da luz de fundo pode ser baixo, médio ou alto. A configuração padrão é
médio.

Instalação de pilhas.
O painel de controle sem fio do EasyTouch é enviado com quatro pilhas alcalinas AA. Antes de usar a unidade,
instale as pilhas.
Para instalar as pilhas:
1. Coloque o painel de controle do EasyTouch virado para baixo em uma superfície plana e limpa. Remova
os seis parafusos que prendem a tampa da bateria. Retire a tampa.

Parafuso (6x)

Tampa da bateria

painel de controle do EasyTouch (vista traseira)
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Instalação de pilhas(continuação)
2. Coloque as quatro pilhas no compartimento. Oriente a extremidade com polaridade positiva da pilha
conforme demonstrado abaixo.

(+) polaridade positiva

3. Instale a tampa da bateria e prenda com os seis parafusos. Certifique-se de que a tampa está segura e
que os parafusos estão bem apertados. CUIDADO - NÃO APERTE DEMAIS OS PARAFUSOS.
PARAFUSOS APERTADOS EXCESSIVAMENTE PODEM DANIFICAR A UNIDADE.

Prenda a tampa
da bateria com os
seis parafusos

Tampa da bateria

Painel de controle do EasyTouch
(vista traseira)

4. Ligue a unidade: Para ligar a unidade, pressione o botão Power On, localizado na frente da unidade.
5. Mensagens exibidas depois de trocar as pilhas: após a substituição de pilhas sem carga, uma
mensagem de verificação de bateria será exibida na tela. Pressione o botão MENU para continuar.
6. A tela exibirá uma segunda mensagem para verificar a tampa da bateria. Depois de verificar se a tampa
da bateria está firme e se todos os parafusos estão apertados, pressione o botão MENU.
O ícone da bateria deve exibir o ícone totalmente carregado (

Guia de instalação e utilização do painel de controle sem fio do EASYTOUCH
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Início rápido das operações de piscina e banheira (equipamento compartilhado)
A descrição a seguir mostra como ajustar a temperatura de aquecimento da água da banheira e da piscina,
programar um horário de execução diária para a bomba do filtro e luzes da piscina/banheira para equipamento
compartilhado.

Aquecimento da banheira
É fácil aquecer a água da banheira do jeito que desejar, pressione o botão SPA para ligar o aquecedor e exibir as
configurações atuais de temperatura no painel de controle sem fio do EasyTouch. "Heater" será exibido na tela quando o
aquecedor estiver ativo. O aquecedor está ativo quando a temperatura estabelecida está mais elevada que a temperatura
da água. O aquecedor desligará quando a temperatura da água estiver acima da temperatura definida. Para ver mais
informações sobre o recurso de aquecimento manual da banheira "MAN HEAT", consulte a página 38. Pressionar o
botão Spa ligará a bomba do filtro e girará o atuador da válvula da banheira para circular e isolar a água da banheira da
água da piscina.

Aquecimento da piscina
Aquecer a água da piscina normalmente é parte do programa agendado diário (consulte a página 25). No entanto,
se você precisar ajustar a temperatura da água da piscina, pressione o botão Pool (P) para exibir as configurações
atuais de temperatura no painel de controle sem fio do EasyTouch. "Heater" será exibido na tela quando o aquecedor
estiver ativo e uma fonte de calor tiver sido selecionada no menu Heat. O aquecedor está ativo quando a temperatura
estabelecida, conforme especificado no menu Heat, estiver mais elevada que a temperatura da água. Para obter mais
informações sobre a seleção de uma fonte de aquecimento e definição da configuração da temperatura da água da
piscina, consulte a página 23. Pressionar o botão Pool ligará a bomba do filtro e girará o atuador da válvula da piscina
para circular e isolar a água da piscina da água da banheira.

Ajuste da configuração da temperatura da água
Para ajustar a configuração da definição da temperatura da água da piscina ou da banheira, use o botão seta para a
esquerda para baixar a temperatura ou o botão seta para a direita para aumentar a temperatura.

Botão SPA

AUTO
HEATER
SPA
85°F / 100°F
AIR
70°F
MON 09:30 AM

Botão para a ESQUERDA
Baixar ponto de ajuste da temperatura da água

Botão POOL

Botão para a DIREITA
Elevar ponto de ajuste da temperatura da água

Painel de controle sem fio do EasyTouch
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Início rápido das operações de piscina e banheira (equipamento compartilhado)

continuação

Tempos programados de início e parada do equipamento
No menu Schedules, você pode definir a hora de início e parada para operar automaticamente o equipamento da piscina
e da banheira e controlar as luzes subaquáticas e do jardim. Por exemplo, o circuito do relé da bomba do filtro pode
ser programado para operar diariamente a filtragem da piscina e da banheira em um horário e dia(s) específicos da
semana. Até 12 programas totais podem ser criados para todos os circuitos de relé combinados. Os circuitos da piscina
e banheira também podem ser programados para ligar o aquecedor para aquecer a água da piscina ou da banheira até o
ponto de ajuste de temperatura definido no menu "Heat" (consulte a página 23). Se a piscina tiver uma bomba de jato
ou um soprador separado controlado por AUX 1 e/ou AUX 2, eles precisam ser programados separadamente.

Schedules (programas)
Como chegar
▲

MENU ▼ SCHEDULES

SPA (POOL)

Para criar um programa para aquecer a banheira:
SPA
0  Botão para a direita: seleciona o circuito Spa. Os nomes genéricos padrão dos circuitos
POOL
0
são: Spa, Pool, Aux 1-7, Feature 1-8 (EasyTouch 8), Aux 1-3, Feature 1-4 (EasyTouch 4) e
AUX 1
0
Aux Extra “Aux Extra” disponível apenas se o conector de saída solar (J17) na placa-mãe do
AUX 2
0 
EasyTouch não estiver sendo usada para o equipamento solar.
Botão para a direita: selecione Mode se houver programas existentes. Pule esta etapa para
criar um novo programa.
 Botão Para cima/Para baixo: selecione New para criar um novo programa.
SPA
0/0
Mode: New
Botão para a direita: para criar um novo programa e inserir as configurações de "Mode”.
Botão Para cima/Para baixo: 1/1 indica que este circuito tem um programa. Se houver
programas existentes atribuídos a este circuito, use esses botões para visualizar e selecionar as

SPA
1/1
configurações dos programas existentes.
Mode: Schedule
Botão para a direita: para selecionar as configurações “Schedule”. Botão para a direita: ir
06:00P - 08:00P
para
as configurações de horário de início e parada.

smtwtfs
Botões para cima/para baixo e para a direita: configurar as horas de início e parada (A/P) e
os minutos.
As horas A (AM) e P (PM) são definidas ao configurar o horário de início e parada (6:00 PM
às 8:00 PM).
Botão para a direita: ir para os dias da semana nos quais operar o programa.
Botões para cima/para baixo/para a direita: por padrão, o programa é configurado para
funcionar todos os dias da semana. Se quiser editar em quais dias da semana o programa vai
operar, selecione o dia da semana e pressione o botão para cima/para baixo para remover a
barra da parte de cima da letra. Uma barra em cima da letra indica o dia selecionado para o
programa operar. Neste exemplo, estão programados domingo e terça.

Controle de luzes

Pressione o botão Menu para salvar as configurações e voltar às opções do menu Schedules.
Pressione o botão novamente para voltar às opções do menu principal ou pressione-o mais
uma vez para voltar à tela principal.

Na tela Lights (luzes) você pode ligar ou desligar manualmente todas as luzes, configurar e sincronizar luzes
coloridas. Para obter mais informações sobre a configuração dos modos de exibição colorido IntelliBrite, luzes
coloridas fixas, modos SAm and SAL Color Swim e Color Set, consulte o Menu Lights (luzes), na página 16.
Como chegar

			
▲

LIGHTS

Modes
Colors
All On
All Off

▲

MENU

Para ligar ou desligar manualmente todas as luzes:

LIGHTS




Botão para cima/para baixo: selecione: All Off (todas apagadas) ou All On (todas
acesas).
Pressione o botão Menu para salvar as configurações e retornar aos itens do menu principal
ou pressione novamente o botão para retornar à tela principal.

Guia de instalação e utilização do painel de controle sem fio do EASYTOUCH

11

Primeira configuração do painel de controle sem fio EasyTouch
Configuração do painel de controle sem fio do EasyTouch
Para que o painel de controle sem fio do EasyTouch se comunique com o painel de controle externo do sistema
EasyTouch, na primeira vez em que o dispositivo sem fio for ligado, ele deve receber um endereço de comunicação
exclusivo. Para este processo é preciso acessar o menu de cada painel de controle. Para sua comodidade, é mais fácil
configurar o dispositivo sem fio no painel de controle externo.
Observação: antes de começar, verifique se a antena do receptor está conectada à central de carregamento do
EasyTouch. Para ver as instruções de instalação, consulte "Instalação do receptor do EasyTouch", na página 65.
No painel de controle externo da central de carregamento do EasyTouch

1. Ligue a alimentação do centro de carregamento do EasyTouch.
2. Pressione o botão Menu e selecione Settings > Address, então pressione o botão de seta para a direita.
Address Wireless
Scanning ...

Address Wireless
Sending Address..
<MENU>

O painel de controle externo do EasyTouch exibirá "Scanning..." por aproximadamente cinco segundos
enquanto procura o dispositivo sem fio EasyTouch no alcance da antena do receptor. Após a conclusão do
processo de escaneamento, a mensagem "Sending Address" será exibida. Agora o sistema está esperando para
capturar o painel de controle sem fio do EasyTouch. Vá para a etapa 3.
No painel de controle sem fio do EasyTouch

3. Pressione o botão Power On localizado na parte da frente do dispositivo sem fio.
Observação: após a substituição de baterias sem carga, uma mensagem de verificação de bateria será exibida
na tela. Pressione o botão MENU duas vezes para continuar.
4. Pressione o botão Menu e selecione Settings > Address, então pressione o botão de seta para a direita.
5. Selecione “Address” e pressione o botão de seta para a direita para capturar o endereço exclusivo que está
sendo transmitido pelo painel de controle externo.
NO ADDRESS

Address
Abort

Observação: se você escolher “Abort,” o dispositivo pode continuar funcionando, utilizando o endereço
padrão de fábrica. Se o painel de controle externo tiver recebido um endereço anteriormente, o dispositivo
sem fio pode não operar o sistema. Sempre que o dispositivo for ligado, a mensagem "NO ADDRESS" será
exibida. Este modo não é recomendado para uso permanente.
6. Depois de selecionar "Address", a unidade do dispositivo sem fio capturará um endereço exclusivo e exibirá
“Found ADDRESSED.” Pressione o botão Menu para salvar e sair deste modo. O dispositivo está pronto
para operação. Se aparecer "Unit Mismatch"
Observação: “Unit Mismatch” será exibido se o Unit Mismatch

Address Lock
Found
painel de controle externo tiver uma imagem de Download from
ADDRESSED
Outdoor
sistema existente. Veja detalhes na página 12.
<MENU>



7. No painel de controle externo: pressione o botão Menu do painel de controle externo três vezes para sair
do modo “Sending Address” e retornar à tela principal. O sistema continuará transmitindo um endereço até
que o botão Menu seja pressionado para interromper o processo.
Observação: para redefinir o endereço do dispositivo sem fio do EasyTouch, repita as etapas de 2 a 7 no
dispositivo sem fio para reiniciar o processo de definição de endereço.

Guia de instalação e utilização do painel de controle sem fio do EASYTOUCH
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Sincronização dos painéis de controle
Se o painel de controle externo do EasyTouch tiver sido previamente configurado com informações específicas da
piscina e banheira e você instalar o painel de controle sem fio do EasyTouch com as informações padrão de fábrica, o
painel de controle externo transferirá automaticamente as informações do sistema existentes para o painel de controle
sem fio. Se o painel de controle sem fio tiver um nível de revisão do firmware diferente da do painel de controle
externo ou se contiver informações de configuração anteriores, você pode escolher qual sistema usar como base para
transferir para o outro. A sincronização dos painéis de controle é iniciada a partir do painel de controle sem fio. A
seguir está a descrição de como sincronizar o painel de controle sem fio com o painel de controle externo.
Download do painel de controle externo para o painel de controle sem fio

•

Pressione o botão Menu para baixar a imagem do sistema do
painel de controle externo para o painel de controle sem fio.

Upload do painel de controle externo para o painel de controle sem fio

1. Pressione o botão para cima/para baixo para acessar a tela “Upload”.
2. Pressione o botão Menu para carregar a imagem do sistema do painel de
controle sem fio para o painel de controle externo do EasyTouch.

Unit Mismatch
Download from
Outdoor
Unit Mismatch
Upload to
Outdoor









Observação: para apagar as informações de sistema do painel de controle existente, use o
recurso "Erase EEPROM." Consulte “Erase EEPROM” (apagar EEPROM) na página 51
para obter mais informações.
Menus do EasyTouch
MAIN SCREEN
FEATURE CIR
LIGHTS

HEAT

FEATURE 1-8 [OFF] LIGAR/DESLIGAR UM CIRCUITO FEATURE MANUALMENTE.
USE OS CIRCUITOS FEATURE PARA CONTROLAR AS VELOCIDADES E VÁLVULAS DA BOMBA.
MODES [6 LIGHT SHOWS, HOLD, RECALL, COLOR SWIM, COLOR SET]
COLORS [5 FIXED COLORS, HOLD, RECALL, COLOR SWIM, COLOR SET]
ALL ON (ACENDER TODAS AS LUZES)
ALL OFF (APAGAR TODAS AS LUZES)
SYNC (SINCRONIZAR LUZES COLORIDAS)
MAGICSTREAM [TOGGLE THUMPER, HOLD, RESET, CHANGE MODE]
CONFIG (CONFIGURAR OITO POSIÇÕES DE LUZ)
POOL TEMP/SRC
SPA TEMP/SRC

DELAY CANCEL
SCHEDULES

SPA

0

HI-TEMP (SPA) / LO-TEMP (POOL) PARA SISTEMA DE CORPO ÚNICO (VEJA MENU SETTINGS: NOMES DOS CIRCUITOS)

AUX 1

0

MODO: SCHEDULE
08:00A -- 05:00P (12:00 AM - 11:59 PM -12 HORAS)
S M T W T F S (DIAS DA SEMANA)

AUX 3

0

MODE: EGG TIMER
TIME: 12:00 (00:00 - 23:59) / DON'T STOP

AUX 5
AUX 6

0
0

MODE: ONCE ONLY
08:00A (12:00 AM - 11:59 PM -12 HOURS)
S M T W T F S (SELECT DAY OF THE WEEK TO RUN PROGRAM)

FEATURE 1-8

0

AUX EXTRA

0

0

AUX 2

0

AUX 4
EASYTOUCH 8

0

AUX 7

SETTINGS

TEMP (40° F - 106° F) OR (4° C - 41° C)
HEAT (OFF/HEATER/SOLAR/SOLAR PRF) - "SOLAR/SOLAR PRF" MUST BE ENABLED IN "SOLAR" MENU TO DISPLAY.

(DELAYED CANCELLED) PRESSIONE O BOTÃO PARA A DIREITA PARA ATIVAR
POOL

EASYTOUCH 4

TEMP (40° F - 106° F) OR (4° C - 41° C)
HEAT (OFF/HEATER/SOLAR/SOLAR PRF) - SOLAR/SOLAR PRF DEVE ESTAR ATIVADO NO MENU "SOLAR" PARA SER EXIBIDO.

0

CLOCK

(OPCIONAL)
INTELLIFLO

MODE: NEW / DELETE / NONE
FEATURE 1 - 8

AUX EXTRA: AUXILIARY OUTPUT USE O BOTÃO DE SETA PARA BAIXO PARA LIGAR/DESLIGAR). DISPONÍVEL APENAS SE
SOLAR PLUG (J17) IF NOT BEING USED FOR SOLAR EQUIPMENT.
DATE & TIME 1/2 - (MÊS/DIA/ANO) - (DIA/HORA/MINUTOS/AM/PM)
DATE & TIMER 2/2 - DAYLIGHT SAVING: (AUTO/MANUAL)
AJUSTE DO RELÓGIO 00:00 (0 A 300) - (-300 A -5) EM INTERVALOS DE 5 SEGUNDOS
PUMP #1 - PUMP TYPE [VF, VS, VSF, NONE] - VF: FILTR. CIRCUIT, FLOW (GPM), FILTERING, PRIMING, BACKWASH, VACUUM, STATUS
PUMP #2 - PUMP TYPE [VF, VS, VSF, NONE] - VS: SPEEDS (RPM), PRIMING, STATUS - VSF: FLOW/SPEEDS (RPM/GPM), STATUS

INTELLICHLOR
(OPCIONAL)

INTELLICHLOR 1/2 - ENABLE (YES/NO), POOL MODE: 0 - 100 % (Padrão 50%) SPA MODE: 0% (Padrão 2% )
INTELLICHLOR 2/2 - SUPER CHLR (ON/OFF), RUN HOURS (0 -72)

INTELLICHEM
(OPCIONAL)

PH/OPR Values (pH VAL, SET - OPR VAL, SET) - Status (pH/OPR level) - Saturation Index (CH,TDS,TA,SI)

HEAT PUMP COM
(OPCIONAL)

SETTINGS: ENABLE, DISABLE (NO/YES) - [HEATING, COOLING] - STATUS

CIRCUIT NAMES

CIRCUIT NAMES (1/18) - [SPA, POOL, AUX 1-7 (ET8), AUX 1-3 (ET4), FEATURE 1-8, AUX EXTRA

CIRCUIT FUNC.

CIRCUIT: (SPA [MASTER SPA], POOL [MASTER POOL], AUX 1-7 (AUX 1-3), FEATURE 1-8, AUX EXTRA - FUNCTIONS: GENERIC, MASTER SPA, MASTER

Guia de instalação e utilização do painel
controle
sem
fioLIGHT,
do EASYTOUCH
MSTRde
CLEANER,
LIGHT,
SAM
SAL LIGHT, PHOTON GENERATOR, COLOR WHEEL, SPILLWAY, FLOOR CLEANER, INTELLIBRITE, MAGICSTREAM
CUSTOM NAMES

FREEZE: NO/YES

CSTM NAME 1/10 (ATRIBUIR ATÉ 10 NOMES PERSONALIZADOS)

(OPCIONAL)
INTELLIFLO

INTELLICHLOR 1/2 - ENABLE (YES/NO), POOL MODE: 0 - 100 % (Padrão 50%) SPA MODE: 0% (Padrão 2% )
INTELLICHLOR 2/2 - SUPER CHLR (ON/OFF), RUN HOURS (0 -72)

INTELLICHEM
(OPCIONAL)

PH/OPR Values (pH VAL, SET - OPR VAL, SET) - Status (pH/OPR level) - Saturation Index (CH,TDS,TA,SI)
SETTINGS: ENABLE, DISABLE (NO/YES) - [HEATING, COOLING] - STATUS

CIRCUIT NAMES

CIRCUIT NAMES (1/18) - [SPA, POOL, AUX 1-7 (ET8), AUX 1-3 (ET4), FEATURE 1-8, AUX EXTRA

CIRCUIT FUNC.

CIRCUIT: (SPA [MASTER SPA], POOL [MASTER POOL], AUX 1-7 (AUX 1-3), FEATURE 1-8, AUX EXTRA - FUNCTIONS: GENERIC, MASTER SPA, MASTER POOL,
MSTR CLEANER, LIGHT, SAM LIGHT, SAL LIGHT, PHOTON GENERATOR, COLOR WHEEL, SPILLWAY, FLOOR CLEANER, INTELLIBRITE, MAGICSTREAM
FREEZE: NO/YES

2-SPEED PUMP

CSTM NAME 1/10 (ATRIBUIR ATÉ 10 NOMES PERSONALIZADOS)
[USERNAME-01...10] (ATÉ 11 CARACTERES ALFANUMÉRICOS)
A: [NONE, SPA, POOL, AUX 1 - 3 (ET 4) - SPA, POOL, AUX 1 - 7 (ET 8), FEATURE 1-8, AUX EXTRA, HEATER] - (SOLAR USADO SE O SOLAR ESTIVER ATIVADO)
B: [NONE, SPA, POOL, AUX 1 - 3 (ET 4) - SPA, POOL, AUX 1 - 7 (ET 8), FEATURE 1-8, AUX EXTRA, HEATER]
2-SPEED PMP 1/4 (ASSIGN UP TO 4 CIRCUITS)
CIRCUIT (NONE, SPA, POOL, AUX 1 - 3 (ET 4) - SPA, POOL, AUX 1 - 7 (ET 8), FEATURE 1-8, AUX EXTRA, SOLAR, HEATER, POOL HEATER, SPA HEATER, FREEZE)

SOLAR

SOLAR 1/2 - ENABLE (YES/NO) - HEAT PUMP (YES/NO) - SOLAR 2/3 - FREEZE, NIGHT COOL (YES/NO)
SOLAR 3/3 (TEMPREATURE DIFFERENCE) - START (3°-9° (6° default)) - RUN (2°-5° (3° default))

DELAYS

COOL DOWN (YES/NO) - VALVES (YES/NO)

F° / C°
iS4
10 BUTN SPA SD

FAHRENHEIT / CELCIUS
ASSIGN CIRCUITS 1/4
CIRCUIT - (NONE, SPA, POOL, AUX 1 - 7 (ET 8), AUX 1 - 3 (ET 4), FEATURE 1-8, AUX EXTRA, HEAT BOOST, HEAT ENABLE, PUMP INCRS, PUMP DECRS)
TOP ROW (1/5), BOTTOM ROW (1/5)
ASSIGN CIRCUITS 1/5 (NONE, SPA, POOL, AUX 1 - AUX 7 (ET 8), AUX 1 - AUX 3 (ET 4), FEATURE 1-8, AUX EXTRA, HEAT BOOST, HEAT ENABLE, PUMP INCRS, PUMP DECRS))

10B PUMP CTRL

ASSIGN IS10 and IS4 PUMP CONTROLS [PUMP NUMBER 1/2, STEP RPM: 10-250, GPM: 1-10]

QUICK TOUCH

ASSIGN QT4 1/4 (ATRIBUA ATÉ 4 CIRCUITOS)
CIRCUIT - (NONE, SPA, POOL, AUX 1 - AUX 7 (ET 8), AUX 1 - AUX 3 (ET 4), FEATURE 1-8, AUX EXTRA, HEAT BOOST, HEAT ENABLE)

MAN HEAT [OFF/ON]

CALIBRATION
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Seção 2
Menus do EasyTouch (continuação)

HEAT PUMP COM
(OPCIONAL)

VALVES

DIAGNOSTICS

PUMP #1 - PUMP TYPE [VF, VS, VSF, NONE] - VF: FILTR. CIRCUIT, FLOW (GPM), FILTERING, PRIMING, BACKWASH, VACUUM, STATUS
PUMP #2 - PUMP TYPE [VF, VS, VSF, NONE] - VS: SPEEDS (RPM), PRIMING, STATUS - VSF: FLOW/SPEEDS (RPM/GPM), STATUS

INTELLICHLOR
(OPCIONAL)

CUSTOM NAMES

SPA SIDE [OFF/ON]

AJUSTE DO RELÓGIO 00:00 (0 A 300) - (-300 A -5) EM INTERVALOS DE 5 SEGUNDOS

LIGAR OU DESLIGAR OU AQUECIMENTO MANUAL QUANDO A BANHEIRA É LIGADA MANUALMENTE (USE O BOTÃO PARA A DIREITA PARA SELECIONAR ON/OFF)
WATER (FAHRENHEIT/CELCIUS) - AIR (FAHRENHEIT/CELCIUS) - SOLAR (FAHRENHEIT/CELCIUS) - O SOLAR DEVE ESTAR ATIVADO NO MENU "HEAT" PARA SER EXIBIDO

ERASE EEPROM

ERASE ALL (YES /NO) - ARE YOU SURE? (YES/NO)

SET PASSWORD

SET PASSWORD: {XXXX} 4 DIGITS - ENABLE / DISABLE [NO/YES]

WIRELESS ADDR

DEFINIR UM ENDEREÇO PARA O PAINEL DE CONTROLE SEM FIO DO EASYTOUCH

ENABLE/DISABLE IS4 SPA-SIDE REMOTE
SOFTWARE REV (REVISION LEVEL FOR THE OUTDOOR AND INDOOR CONTROL PANEL)
BOOTLOADER REV (NÍVEL DE REVISÃO DO PAINEL DE CONTROLE EXTERNO E INTERNO)
SELF TEST (STATUS: TESTING (SIGA AS INSTRUÇÕES NA TELA PARA TESTAR O LCD E OS BOTÕES) - CÓDIGO: 0 - VEJA OS CÓDIGOS DE ERROS NA SEÇÃO "SOLUÇÃO DE PROBLEMAS")
CHLORINATOR

SALT LEVEL: EXIBE O NÍVEL ATUAL DE SAL (XXXX) EM PPM
STATUS: OK - NO ERRORS (SUPER CHLORINATE, COM LINK ERROR, CHECK FLOW / PCB,
LOW SALT, VERY LOW SALT, HIGH CURRENT, CLEAN CELL!!, LOW VOLTAGE)
WATER TEMP (FAHRENHEIT/CELCIUS - STATUS DISPLAY ONLY)
SOLAR TEMP (FAHRENHEIT/CELSIUS - SOMENTE VISOR DE STATUS) - (EXIBIDO SE O SOLAR ESTIVER ATIVADO NO MENU HEAT)
AIR TEMP (FAHRENHEIT/CELSIUS - SOMENTE VISOR DE STATUS)
DISP OP CODES - DISPLAY? NÃO/SIM (EXIBE NÚMEROS DE PACOTES DE ENVIO/RECEBIMENTO NA TELA)
CIR NAMES [ON/OFF] VISUALIZAR NOMES PADRÃO DE CIRCUITOS ANTES DA MODIFICAÇÃO.
RESET SYSTEM (REINICIALIZAR O PAINEL DE CONTROLE INTERNO - USE O BOTÃO PARA A DIREITA)
FLASH UPDATE (USADO PARA ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARE VIA PC - PRESSIONE MENU PARA CANCELAR)

Guia de instalação e utilização do painel de controle sem fio do EASYTOUCH
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Menus do EasyTouch
Nos menus painel de controle do EasyTouch é possível programar o aquecimento, filtragem e limpeza diários da
piscina/banheira de hidromassagem. Luzes e laminares também podem ser programados para ligar e desligar em
horários específicos. Os menus "Settings" (configurações) e "Schedule" (programação) são normalmente mais usados
para operações diárias da banheira e piscina. O menu "Settings" é usado pelo instalador da piscina para configurar o
equipamento instalado, que é conectado a cada relé de saída (bomba de filtro, relés auxiliares, aquecedor, válvulas,
luzes, etc.). Para obter instruções sobre a instalação do equipamento do EasyTouch, consulte o Guia de instalação do
EasyTouch (N/P 520584).

Tela principal
AUTO
SPA
AIR
MON
AUTO
POOL
AIR
MON
AUTO

HEATER
95°F / 100°F
70°F
09:30 AM
HEATER
85°F / 95°F
70°F
10:30 AM

AIR
70°F
MON 11:30 AM

A tela principal do EasyTouch exibe o modo atual de operação (AUTO/SERVICE/
TIMEOUT), fonte de calor usada, temperatura real da água da banheira (ou piscina) (95°
F), ponto de ajuste atual da temperatura do aquecedor (100° F) e temperatura do ar ambiente
atual (sensor de ar). As unidades de grau podem ser exibidas em Fahrenheit (padrão) ou
Celsius (consulte a página 42). Se a segunda linha de exibição estiver em branco e a fonte de
calor não for exibida, não há função de banheira ou piscina atualmente ativa. A tela principal
é automaticamente exibida se não houver atividade no menu do painel de controle por cinco
minutos. Se houver um gerador de cloro de sal IntelliChlor sendo usado, as configurações de
desinfetante da piscina e banheira e os níveis de sal podem ser visualizados nas configurações
Diagnostics, Chlorinator (consulte a página 55).

Descrição da tela principal
AUTO: o EasyTouch está no modo normal (automático) de operação. Para obter informações sobre os modos de
operação "Service" e "Timeout", veja a página 4.
HEATER: a fonte de calor selecionada conforme selecionada no menu "Heat" (consulte a página 23). As opções de
aquecimento são:
• OFF - Sem aquecimento, mesmo que a bomba e outros circuitos estejam operando.
• HEATER - Somente aquecimento a gás.
• SOLAR ONLY - O sistema de aquecimento solar será a única fonte de aquecimento. Para exibir “Solar Pref.”
na tela principal, primeiro é preciso ativar o aquecimento solar no menu "Solar" (veja a página 40).
• SOLAR PREF. (Solar Preferencial) - Para quando o aquecimento solar e a gás estiver combinado e você
quiser usar apenas o aquecimento solar quando for mais eficaz. Para exibir “Solar Pref.” na tela principal,
primeiro é preciso ativar o aquecimento solar no menu "Solar".
SPA: “SPA” é exibido depois de pressionar o botão Valves (V) para definir como modo “spa” (banheira) e então o
botão Filter (F) for pressionado para ligar a bomba do filtro, girar o atuador de válvula (para isolar a água da banheira
da água da piscina) e ligar o aquecedor (se habilitado no menu "Heat"). Pressionar o botão Valves (V) alterna entre os
modos “Pool” e “Spa”. A unidade de temperatura exibida à esquerda é a temperatura real da água (95º F), e o ponto
de ajuste da temperatura (100º F) conforme definido no menu "Heat" é exibido à direita. Se essa linha de exibição
estiver em branco, indica que não há função ativa de banheira ou piscina atualmente. Para controles de alta temperatura
(sistema de corpo único EasyTouch), consulte a página 39.
POOL: “POOL” é exibido depois de pressionar o botão Filter (F) para ligar a bomba do filtro, girar o atuador da

válvula para isolar a água da piscina da água da banheira e ligar o aquecedor (se habilitado no menu “Heat”). Pressionar
o botão Valves (V) alterna entre os modos “Pool” e “Spa”. A unidade de temperatura exibida à esquerda é a temperatura
real da água (95º F), e o ponto de ajuste da temperatura (100º F) conforme definido no menu "Heat" é exibido à direita.
Se essa linha de exibição estiver em branco, indica que não há função ativa de banheira ou piscina atualmente. Para
controles de baixa temperatura (sistema de corpo único EasyTouch), consulte a página 39.

AIR: exibe a temperatura real do ar ambiente externo (70º F) registrado pelo sensor de ar localizado próximo ao centro
de carregamento do EasyTouch.
DAY and TIME: o dia e a hora atuais do sistema (AM/PM). Veja o menu "Clock" para definir a data e a hora do sistema

(página 29).
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Menu Feature Circuits (circuitos do recurso)
Há oito (8) "Feature Circuits" que podem ser usados para controlar as velocidades da bomba IntelliFlo ou atuadores
de válvulas para esvaziamento da banheira. Diferente de um circuito de relé auxiliar, um circuito "Feature" (de
recurso) não se conecta diretamente a um relé. Os circuitos de recurso são ligados e desligados a partir do menu
"Feature Circuits" no painel de controle.

Circuitos Feature (de recurso)
Como chegar
▲

Menu

F. Circuits

Para ligar ou desligar um circuito de recurso (ON/OFF):
 F. Circuits

				
Botão para a direita: seleciona o circuito de recurso para ON ou OFF.
Lights
Botões Para cima/Para baixo: escolhe o circuito de recurso atribuído: FEATURE
Heat
1 - 8.
Delay Cancel


FEATURE 1 [ON]
				
Botão para a direita: alterna os circuitos de recurso selecionados entre ON e OFF.
FEATURE 2 [OFF]
				
FEATURE 3 [OFF]
Quando concluir, pressione duas vezes o botão Menu para retornar à tela principal.
FEATURE 4 [OFF] 
FEATURE

5 [ON]
FEATURE 6 [OFF]
FEATURE 7 [OFF]
FEATURE 8 [OFF]
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Menu Lights
Na tela Lights (luzes) você pode ligar ou desligar manualmente todas as luzes e sincronizar luzes coloridas. Até
oito (8) luzes (EasyTouch 8) ou 4 luzes (EasyTouch 4) podem ser controladas independentemente a partir da
tela Lights. Cada luz exige um circuito de relé auxiliar separado. Até quatro luzes podem ser atribuídas em cada
circuito auxiliar. Um nome de circuito deve ser atribuído aos circuitos de relé AUX que controlam a luz. Verifique
se IntelliBrite, SAm e/ou SAL, e/ou FIBERworks foram selecionados na função do circuito. Se a iluminação
FIBERworks estiver sendo usada, também precisa ser configurada como fonte de luz Photon Generator (PHOTON
GENERATOR) para o circuito controlador da lâmpada e COLOR WHEEL para o circuito que controla a roda de
cores. Para obter mais informações sobre a configuração das luzes, consulte "Menu Settings: função de circuito”,
na página 41.

Recursos Onda de cores e Iluminação do conjunto de cores
Como chegar
▲

LIGHTS

▲

MENU

LIGHTS

Modes



Colors

All On
All Off

Hold
Recall
Color Swim
Color Set






Os recursos de iluminação onda Color Swim (onda de cores) e Color Set (conjunto de cores) são selecionados no
menu LIGHTS > MODES e (COLORS). Pelo menos dois (2) sistemas de iluminação IntelliBrite, SAm, SAL e/ou
FIBERworks são necessários para usar os recursos de iluminação.
•

•

•

Color Swim - Selecione o recurso Color Swim nos menus MODES e COLORS para iniciar a transição
de cores das luzes em sequência, dando a aparência de as cores estarem dançando pela água. Você pode
ajustar o atraso de cada luz para fazer as cores se moverem em diferentes velocidades usando a opção
LIGHTS > CONFIG. Esse recurso de iluminação exige um relé separado para cada luz. Para desligar o
recurso Color Swim, selecione o botão AUX atribuído ao circuito de luz ou selecione ALL OFF no menu
Lights.
Color Set - Selecione o recurso Color Set nos menus MODES e COLORS para acender a luz usando
uma cor específica, conforme selecionado no menu COLORS. Esse recurso exige um relé separado para
cada luz. Para desligar o recurso Color Swim, selecione o botão AUX atribuído ao circuito de luz ou
selecione ALL OFF no menu Lights.
Configure - Selecione “Configure” para configurar as posições das luzes na piscina. Até oito (8) luzes
podem ser atribuídas a uma posição. Para obter mais informações, consulte a página 20.
All On
All Off
Sync
 Configure

•
•





 1-

[NONE
 2- [NONE
3- [NONE
4- [NONE

]
]
]
]





1- [AUX 1
]
]
 2- [LT.GREEN
3- [1ST POSITION ]
4. [DELAY 5 SECS]





Sync - Selecione o recurso Sync no menu LIGHTS para ligar todas as luzes que mudam de cor
IntelliBrite, SAm, SAL ou FIBERworks e sincronizar suas cores.
Smart Start (SS: Yes/No) - Selecione Smart Start no menu Schedules (consulte a página 25). O recurso
Smart Start inicia automaticamente a alteração das cores quando as luzes estão programadas para ligar.
O Smart Start é usado quando os modos de exibição Color Swim e IntelliBrite estão sendo usados.

Guia de instalação e utilização do painel de controle sem fio do EASYTOUCH
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Configuração de luzes
A seção a seguir descreve como atribuir um nome e função a um circuito de luzes para controlar as luzes
IntelliBrite, SAm e/ou SAL, e/ou FIBERworks.

Atribuição do nome e função do circuito de luzes
A primeira etapa ao configurar um circuito de luzes é atribuir um nome ao circuito do relé (exemplo, AUX 3, como
"Pool Light") e então atribuir o nome do circuito "Pool Light" no menu função do circuito como um circuito de luz
(IntelliBrite, SAM, SAL.). As funções do circuito de luz são: Light, SAM, SAL, Photon Generator, Color Wheel,
Spillway, MagicStream e IntelliBrite (consulte a página 42). Depois de atribuir um nome e uma função ao circuito, o
nome do circuito de luz "Pool Light" pode ser configurado no menu CONFIG para posição da luz, cor, etc.
Para atribuir uma função de circuito:
Como chegar





IntelliFlo
IntelliChlor
Circuit Names
Circuit Func.

Circuit Names
Circuit #: 1/18
Circuit : AUX 1
[POOL LIGHT ]






Como chegar

Circuit / Func. :
[POOL LIGHT ]
[INTELLIBRITE ]
Freeze: No

▲

MENU ▼ SETTINGS ▼ CIRCUIT FUNC.





▲

MENU ▼ SETTINGS ▼ CIRCUIT NAMES

Botões Para cima/Para baixo: selecione o número do circuito 1/18. Pressione o botão
para cima duas vezes para selecionar AUX 1 para escolher esse circuito como botão
On/Off de um circuito de luz. Os nomes genéricos dos circuitos são: Spa, Pool, Aux 1-7
(EasyTouch 8), Aux 1-3 (EasyTouch 4), FEATURE 1-8 (Ft. 1-8), AuxX (Aux Extra). O
número do circuito (1/18) corresponde ao seu nome de circuito atribuído.
Botão para a direita: seleciona os nomes de circuitos predefinidos do EasyTouch e os
nomes de circuitos definidos pelo usuário.
Botões para cima/para baixo: navegar pela lista de nomes predefinidos (veja na página
36 uma lista completa de nomes de circuitos). Selecione um nome que descreva onde
a luz está localizada ou que seja adequada à função, como "Pool light". AUX 1 agora
recebeu o nome de circuito "Pool Light". Se não conseguir encontrar um nome adequado
para seu circuito, você pode criar um nome personalizado (veja a página 36). Repita esta
etapa para todos os botões de circuito aos quais você deseja atribuir nomes. "Aux Extra"
só estará disponível se o conector de saída do Solar (J17) na placa-mãe do EasyTouch não
estiver sendo usado para equipamento solar. O botão de seta para baixo é usado para
ligar e desligar o circuito “extra”.
Pressione o botão Menu para voltar ao menu Settings. Pressione o botão para baixo e
selecione “Circuit Func.” Pressione o botão para a direita para acessar o menu Circuit
Func.
Botões Para cima/Para baixo: selecionar o nome de circuito já atribuído “Pool Light”.
Botão para a direita: visualização das “Circuit Functions” para atribuir a um circuito de
luz “Pool Light.”
Botões Para cima/Para baixo: selecionar o tipo de função de circuito de luz a usar.
Os nomes de funções de circuitos são: LIGHT, SAM LIGHT, SAL LIGHT, PHOTON
GEN, COLOR WHEEL, VALVE, SPILLWAY, FLOOR CLEANER, INITELLIBRITE,
MAGICSTREAM, GENERIC e MSTR CLEANER. Para obter uma lista completa das
funções de circuito predefinidas, veja "Funções de circuito predefinidas", na página 42.
Observação: para usar o recurso "Color Swim" ou "Color Set", selecione IntelliBrite,
SAM, SAL, Photon Generator ou Color Wheel. Selecione "MagicStream" para laminares
MagicStream.
Pressione o botão Menu três vezes para voltar à tela principal.
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Configuração de luzes
Na tela Lights (luzes) você pode ligar ou desligar manualmente todas as luzes e sincronizar luzes coloridas e
ativar os shows de luzes coloridas. Até oito (EasyTouch 8) ou quatro (EasyTouch 4) circuitos de luzes podem ser
configurados no menu luzes "Config". Cada luz deve ter seu próprio relé e circuito separado.

Configuração dos circuitos de luzes do IntelliBrite
Antes de configurar as luzes, certifique-se de que os circuitos auxiliares (AUX) que controlam as luzes IntelliBrite
foram designados como luz "IntelliBrite". Mais informações sobre "Circuit Functions" (página 37) e "Circuit
Names" (página 40).

Menu Lights (luzes)
Para acessar a tela do menu Lights, pressione Menu > Lights. As configurações do menu Lights são: MODES,
COLORS, ALL ON, ALL OFF, SYNC, MAGICSTREAM, CONFIG.
Como chegar
▲

LIGHTS

▲

MENU

LIGHTS

Modos (show de luzes coloridas do IntelliBrite, onda de cores, conjunto de cores)
Para acessar a tela do menu Modes, pressione Menu > Lights > Modes. Há seis shows de luzes coloridas préprogramados para escolher. Na tela "Modes" você pode selecionar diversos efeitos de iluminação colorida
predefinidos, como "American mode" e "Sunset mode", "Color Swim" ou "Color Set". Usando o recurso “Hold” e
“Recall” (manter e lembrar) (consulte a página 19), também é possível salvar um efeito de luz colorida exclusivo
para lembrar-se dele e utilizá-lo posteriormente.
As configurações de modo do show de luzes coloridas IntelliBrite são:
•

Party: alteração rápida de cores, criando energia e animação

•

Romance: lentas transições de cores, criando um efeito hipnotizante e relaxante

•

Caribbean: transições entre uma série de tons azuis e verdes

•

American: transição entre as cores azul, branco e vermelho

•

Sunset: transições dramáticas entre tons de laranja, vermelho e magenta

•

Royalty: tons ricos e cores profundas

Luz IntelliBrite: se a luz IntelliBrite não for previamente ativada, após selecionar o modo de show de cores,
nenhuma iluminação ocorrerá por até dez (10) segundos (dependendo da seleção) e então uma luz branca
acenderá momentaneamente, seguida da seleção do modo de cores. Se a luz tiver sido previamente ativada,
selecionar o botão modo de exibição de cores iluminará momentaneamente a cor previamente selecionada antes
de mudar para a exibição de cores selecionada.

Modos (Color Swim - onda de cores)
O recurso Color Swim faz o ciclo entre as cores branco, magenta, azul e verde. Usando as luzes IntelliBrite, Color
Swim reproduz os recursos SAM e SAL Color Swim.
IntelliBrite Light Color Swim/Color Set: se a luz não for previamente ativada, após selecionar Color Swim, não
haverá iluminação por aproximadamente seis (6) segundos, seguido da seleção. Se a luz tiver sido previamente
ativada, após selecionar o recurso Color Swim, a cor anteriormente selecionada iluminará momentaneamente,
não haverá iluminação por aproximadamente seis (6) segundos, seguido da seleção.
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Configuração de luzes (continuação)
Modos (Color Set - conjunto de cores)
O recurso “Color Set” permite qualquer combinação de até oito (EasyTouch 8) ou quatro (EasyTouch 4) luzes
IntelliBrite e predefinir a iluminação SAm, SAL e/ou Fiberworks para cores específicas. Cores de luz fixas são
selecionadas e ativadas na tela Colors.
Luz IntelliBrite: se a luz não for previamente ativada, após selecionar a luz colorida fixa, não haverá iluminação
por aproximadamente seis (6) segundos, seguido da seleção. Se a luz tiver sido previamente ativada, após
selecionar a luz colorida, a cor anteriormente selecionada iluminará momentaneamente, não haverá iluminação
por aproximadamente seis (6) segundos, seguido da seleção.

Colors
Selecione qualquer uma das cinco cores fixas para criar um efeito de iluminação subaquática espetacular. As
cores fixas são: azul, verde, vermelho, branco e magenta. Você pode ligar/desligar cada luz colorida fixa na tela
Colors.
Luz IntelliBrite: se a luz não for previamente ativada, após selecionar uma luz colorida fixa, nenhuma iluminação
ocorrerá por até dez (10) segundos (dependendo da seleção) e então uma luz branca iluminará momentaneamente,
seguida da seleção de cor. Se a luz tiver sido previamente ativada, selecionar o botão cor iluminará
momentaneamente a cor previamente selecionada antes de mudar a cor selecionada.
Para selecionar uma cor fixa, pressione: Menu > Lights > Modes > Colors:



				
Botões Para cima/Para baixo: escolha uma cor para a luz.
Azul
Green
				Botão para a direita: acende a luz colorida selecionada. Para apagar a luz, vá para o
Red
menu principal Lights e selecione All Off ou pressione o botão AUX atribuído à luz.

White
O botão AUX também acenderá a luz.

Green
Pressione o botão Menu três vezes para retornar ao menu principal.
Red


White
Magenta

Magenta



AVISO - luzes IntelliBrite: durante o processo de ligar/desligar o interruptor,
antes que a cor selecionada seja exibida, nenhuma iluminação irá ocorrer.
Esse modo de operação é normal durante o processo. Durante esse período,
a piscina e a banheira de hidromassagem não estarão iluminados. Tome as
devidas precauções para evitar acidentes inesperados. A não observância a
essa advertência pode resultar em ferimentos graves ou morte dos usuários da
piscina ou banheira de hidromassagem.

Hold/Recall
Selecione Hold e Recall na tela "Modes" ou "Color" para capturar e salvar um efeito de cor exclusivo e lembrar-se
dele e utilizá-lo posteriormente. Por exemplo, enquanto um show de luz (Modo Romance) estiver ativo, selecione
"Hold" para salvar as cores exatas em exibição e depois, para lembrar-se e utilizar novamente aquele efeito exato
de cores, selecione "Recall".
Observação: depois de selecionar Hold ou Recall, não haverá iluminação por até 10 segundos, depois uma luz
branca acenderá momentaneamente, seguida da cor salva.

All On (todas ligadas) / All Off (todas desligadas) (Lights Menu)
Selecione All On ou All Off na tela Lights para ligar ou desligar manualmente todas as luzes, inclusive os circuitos
de qualquer laminar MagicStream. Pressionar o botão auxiliar do painel de controle (AuxX) atribuído a um circuito
de luz também acenderá ou apagará uma luz.

Sync
Selecione Sync na tela “Lights” para sincronizar as cores para todas as luzes coloridas alternáveis IntelliBrite,
SAm, SAL e FIBERworks.
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Configuração de luzes (continuação)
Config
Na tela "Config" é possível configurar a posição da luz IntelliBrite e especificar a cor de cada luz da piscina e
da banheira. Qualquer combinação de até oito (EasyTouch 8) ou quatro (EasyTouch 4) luzes IntelliBrite, SAM,
SAL e/ou Fiberworks pode ser predefinida para cores e posições específicas ao utilizar os recursos "Color Swin"
e "Color Set". A cor fixa da luz é selecionada e ativada na tela Colors. Observação: as configurações do menu
"Config" não se aplicam aos laminares MagicStream.
Para selecionar e configurar a posição e cor de uma luz: Menu > Lights > Config:



				
Botões para cima/para baixo: escolha o circuito de luz (1-8) para configurar.
1- [POOL
] 
Selecione um circuito auxiliar disponível (NONE). Para saber mais sobre como
2- [SPA
]
3- [BACK YARD ]
atribuir um circuito auxiliar a uma luz, consulte "Funções de circuitos" (página 41)
4- [AUX 4
] 
e "Nomes de circuitos" (página 43). O EasyTouch 8 suporta até oito (8) circuitos

5- [NONE
]
auxiliares. O EasyTouch 4 suporta até quatro (4) circuitos auxiliares.
6- [NONE
]
Botão para a direita: selecione a luz para configurar.
7- [NONE
]
Botões para cima/para baixo: selecione o circuito de luz.

8- [NONE
]
Botão para a direita: ir para a seleção de cor da luz.
Botões para cima/para baixo: selecione a cor da luz (azul, ciano, verde, verde
claro, branco, magenta claro, magenta, lavanda).
Botão para a direita: ir para a seleção da posição da luz.
[ AUX 4
]
Botões para cima/para baixo: selecione a posição da luz. Uma luz pode ser
[ LAVENDER
]
configurada em qualquer posição de 1 a 12. Para garantir que os efeitos de cor
[ 1ST POSITION ]
[ DELAY 5 SECS ]
dos recursos de iluminação “Color Swim” e “Color Set” estão corretos, configure
a posição da luz de acordo com o local onde ela está localizada na piscina ou na
banheira. Position 1 lidera todas as outras luzes na sequência de mudança de cor.
Position 2 segue Position 1, e assim por diante. São 12 posições para escolher. Mais
de uma luz pode ser atribuída a uma mesma posição para que suas cores possam ser
sincronizadas. Por exemplo, para que as cores flutuem da direita para a esquerda,
defina a luz mais à direita em Position 1. Pode ser preciso voltar e passar pelas luzes
para encontrar a luz mais à direita e configurá-la como a luz de Position 1.
Botão para a direita: ir para a seleção do atraso da luz. O tempo de atraso entre
duas ou mais luzes pode ser de 0 a 60 segundos. Use um tempo de atraso maior
para luzes posicionadas mais distantes umas das outras. Tente um atraso de cinco
segundos para todas as luzes e observe o efeito. Use diferentes configurações de
tempo para obter climas e efeitos de luz únicos.
				
Pressione o botão Menu para configurar outras luzes ou pressione Menu quatro vezes
para voltar à tela principal.

Configuração de luzes SAM, SAL, PG200, Color Wheel
Antes de utilizar o recurso de iluminação “Color Swim” ou “Color Set” com luzes SAM ou SAL, verifique se os
circuitos do relé AUX que controlam as luzes foram definidos como circuitos "light" e que o nome (AUX 1, AUX
2) foi alterado para descrever melhor a luz sendo usada. Verifique se SAm e/ou SAL, e/ou FIBERworks foram
atribuídos em “Circuit Functions” como luzes SAM ou SAL. Se a iluminação com FIBERworks for incorporada,
ela também deve ser configurada como uma luz “PHOTON GENERATOR” para o circuito que controla a lâmpada
e COLOR WHEEL para o circuito que controla a própria roda de cores. As "funções" de luz do circuito são: Light,
SAM, SAL, Photon Generator, Color Wheel e IntelliBrite, consulte a página 42 para obter mais informações.
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Configuração de laminares MagicStream
O laminar MagicStream fornece um fluxo de água limpo e sem turbulências que é iluminado por um cabo de fibra
ótica ou uma luz LED, criando um fascinante efeito noturno. A lâmpada LED de 12 VCA pode gerar uma série
de efeitos luminosos multicoloridos ou pode ser configurada para exibir uma única cor de maneira contínua. Se
desejado, o solenoide embutido "detonador" pode criar uma "ondulação" aleatória na corrente do Laminar, fazendo
com que ele exiba um ponto brilhante de luz que se move ao longo do arco do fluxo. O realçador da luz pode ser
ajustado para maximizar a luz no arco.
Até doze (12) circuitos de laminares MagicStream podem ser exibidos na tela Lights, supondo que cada laminar
tenha seu próprio relé e um circuito separado. Na tela Lights é possível ativar os laminares MagicStream (alterar
os modos de cor, ligar/desligar o Thumper, manter e redefinir). Para obter mais informações, consulte o Guia de
Instalação MagicStream N/P 520969.

Configuração das luzes LED do laminar MagicStream
Para configurar circuitos laminares MagicStream, primeiro atribua um nome de circuito (veja "Nomes de circuitos"
na página 40) a cada um dos circuitos de relé auxiliar do laminar, em seguida atribua o nome do circuito do relé do
laminar para "MAGICSTREAM" no menu de funções de circuito (Circuit Func.).
Para configurar os nomes e a função do circuito laminar MagicStream:
Como chegar





IntelliFlo
IntelliChlor
Circuit Names
Circuit Func.

Circuit Names
Circuit #: 1/18
Circuit : AUX 1
[STREAM
]






Como chegar

Circuit / Func. :
[STREAM
]
[MAGICSTREAM ]
Freeze: Yes

▲

MENU ▼ SETTINGS ▼ CIRCUIT FUNC.





▲

MENU ▼ SETTINGS ▼ CIRCUIT NAMES

Botões para cima/para baixo: selecione o número do circuito 1/18. Pressione o botão
para cima duas vezes para selecionar o circuito AUX 1 para o botão On/Off do circuito
do MagicStream. Os nomes genéricos dos circuitos são: Spa, Pool, Aux 1-7 (EasyTouch
8), Aux 1-3 (EasyTouch 4), FEATURE 1-8 (Ft. 1-8), AuxX (Aux Extra).
O número do circuito (1/18) corresponde ao seu nome de circuito atribuído.
Botão para a direita: seleciona os nomes de circuitos predefinidos do EasyTouch e os
nomes de circuitos definidos pelo usuário.
Botões para cima/para baixo: navegar pela lista de nomes predefinidos (veja na
página 36 uma lista completa de nomes de circuitos). Selecione um nome que descreva
onde o laminar MagicStream está localizado ou que seja adequado à sua função, como
"Stream." AUX 1 está atribuído ao nome de circuito “Stream” para o primeiro laminar
MagicStream. Repita esta etapa para o próximo circuito laminar. Se não conseguir
encontrar um nome adequado para seu circuito, você pode criar um nome personalizado
(veja a página 40). "Aux Extra" só estará disponível se o conector de saída do Solar (J17)
na placa-mãe do EasyTouch não estiver sendo usado para equipamento solar. O botão de
seta para baixo é usado para ligar e desligar o circuito “extra”.
Pressione o botão Menu para voltar ao menu Settings. Pressione o botão para baixo e selecione
“Circuit Func.” Pressione o botão para a direita para acessar o menu Circuit Func.
Botões para cima/para baixo: selecione o nome de circuito “Stream” já atribuído.
Botão para a direita: visualize as funções de circuito para atribuir ao circuito do laminar
“Stream.” Botões para cima/para baixo: selecione o tipo de função de circuito que será
utilizada; neste caso, selecione “MAGICSTREAM.” Os nomes de funções de circuitos
são: LIGHT, SAM LIGHT, SAL LIGHT, PHOTON GEN, COLOR WHEEL, VALVE,
SPILLWAY, FLOOR CLEANER, INITELLIBRITE, MAGICSTREAM, GENERIC e
MSTR CLEANER. Para obter uma lista completa das funções de circuito predefinidas,
veja "Funções de circuito predefinidas", na página 42.
Botão para a direita/botão para cima: liga (ON) a proteção anticongelamento.
Pressione o botão Menu três vezes para voltar à tela principal. Continua na próxima página...
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Utilização de recursos laminares MagicStream
Os recursos laminares MagicStream são exibidos no menu MagicStream. Sempre que um recurso MagicStream é
ativado, ele continua com os mesmos recursos que estavam em operação quando ele foi desligado pela última vez.
Os recursos do MagicStream são:
Toggle Thumper - Pressionar este botão cria uma "ondulação" na corrente laminar, criando um ponto de luz

brilhante no arco laminar.

Hold - Selecione Hold para capturar o efeito de cor atual enquanto as cores estão mudando. As cores param de

mudar. Selecionar Hold novamente retomará o modo de mudança de cores.

Reset - Pressionar este botão retorna para o modo de mudança de cores Random com o Thumper ligado.
Change Mode - Pressionar este botão (cada combinação OFF/ON sucessiva) passará por Sync, Random
e Party. Modo de mudança de cor - A cor da luz muda automaticamente de acordo com um dos seguintes
programas:
Sync - As cores mudam em intervalos de dez segundos. Neste modo, múltiplos laminares

sincronizarão as cores juntos. Observação: para sincronizar diversos laminares (dois ou mais circuitos
AUX), lembre-se de definir os circuitos "MagicStream" no menu "Circuit Functions."

Random - As cores mudarão em intervalos de dez (10) segundos em sequência aleatória. Neste modo,

múltiplos laminares NÃO sincronizarão as cores juntos.

Party - As cores vão mudar de forma aleatória, lentamente no início, depois com maior velocidade,

até que a sequência termine com flashes e círculos rápidos. Em seguida, a sequência se repete,
começando com as mudanças lentas. Neste modo, múltiplos laminares NÃO sincronizarão as cores
juntos.

Para acessar os recursos de laminares MagicStream:
Como chegar
▲

LIGHTS

▲

MENU

LIGHTS

All On
All Off
Sync
MagicStream



Toggle Thumper
Hold
Reset
Change Mode



Change Mode





Botão para baixo: escolha MagicStream.
Botão para a direita: selecione MagicStream.
Botão para cima/para baixo: selecione os recursos MagicStream desejados.
Botão para a direita: use este botão para ativar o recurso MagicStream selecionado.
Depois que o botão é pressionado, a tela seguinte exibe o nome do recurso selecionado
(indicando que o recurso MagicStream foi ativado) e então retorna ao menu do recurso
MagicStream.
Pressione o botão Menu três vezes para voltar à tela principal.
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Menu Heat
Use as configurações do menu de aquecimento para especificar a temperatura do ponto de ajuste e selecionar a
fonte de aquecimento da água da piscina e da banheira. A água começará a aquecer sempre que o aquecedor for
ligado manualmente (pressionando o botão Válvulas (V) no painel de controle externo ou os botões "Pool" ou
"Spa" no painel de controle interno), mesmo se o aquecedor estiver configurado em desligado (off). A banheira
também começará a aquecer quando for ligada pelo controle remoto opcional iS4/iS10/SpaCommand ou pelo
controle remoto sem fio do EasyTouch. O sistema EasyTouch funciona com aquecedores solares e convencionais.
O EasyTouch usará a fonte de aquecimento que for selecionada. As opções de fontes de aquecimento são:
•
•

•
•

OFF - Sem aquecimento, mesmo que a bomba e outros circuitos estejam operando.
HEATER - Somente aquecimento a gás. Use o botão Heater para ligar automaticamente o aquecedor,

o que controla a saída entre um estado "desligado forçado" e um estado de operação por controle
termostático automático normal. O aquecedor continuará aquecendo a água até que a temperatura mais
alta do ponto de ajuste atual do aquecedor ative o sensor do aquecedor (aproximadamente 140° F /
40° C). Lembre-se de que o botão Heater no painel de controle não ativa a bomba. Não ative o aquecedor
sem que a bomba esteja funcionando. O aquecedor não funcionará se não houver fluxo de água.
SOLAR ONLY - O sistema de aquecimento solar será a única fonte de aquecimento. Para exibir “Solar
Pref.” na tela principal, primeiro é preciso ativar o aquecimento solar no menu "Solar" (veja a página 44).
SOLAR PREF. (Solar preferencial) - Sistemas de aquecimento solar e a gás estão instalados e você
deseja solar somente o aquecimento solar quando for mais eficaz. Para exibir “Solar Pref.” na tela
principal, primeiro é preciso ativar o aquecimento solar no menu "Solar". Para configurar a temperatura
da banheira e selecionar a fonte de aquecimento:

Pool Temp/Src
Como chegar
▲

MENU

HEAT

Para configurar a temperatura da piscina e selecionar a fonte de aquecimento:
 POOL Temp/Src



SPA Temp/Src



POOL



Temp: 72° F
Heat: Off



Botão para a direita: selecione a temperatura da piscina e as opções do aquecedor.
Botão para cima/para baixo: configure a temperatura da piscina, entre 40° F e 104° F
(4° C e 40° C).
Botão para a direita ou para a esquerda: ir para a opção Heater.
Para cima/para baixo: configurar opção Heater: Off, Heater, Solar, ou Solar Preferred.
Pressione o botão Menu para salvar as configurações e voltar ao menu anterior ou
pressione o botão novamente para voltar à tela principal.

Spa Temp/Src
Para configurar a temperatura da banheira e selecionar a fonte de aquecimento:
POOL Temp/Src



SPA Temp/Src



SPA



Temp: 85° F
Heat: Off



Botão para a direita: selecione a temperatura da banheira e as opções do aquecedor.
Botão para cima/para baixo: configure a temperatura da banheira, entre 40° F e 104° F
(4° C e 40° C).
Botão para a direita ou para a esquerda: ir para a opção Heater.
Para cima/para baixo: configurar opção Heater: Off, Heater, Solar, ou Solar Preferred.
Pressione o botão Menu para salvar as configurações e voltar ao menu Heat ou pressione o
botão novamente para voltar à tela principal.

Observação: para um sistema de corpo único EasyTouch, os modos “Pool” e “Spa” são os controles de
temperatura Lo- Temp (Pool) e Hi-Temp (Spa). Para obter mais informações, consulte "Controle de temperatura
Alta/Baixa para sistema de corpo único", na página 39.
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Menu Delay Cancel (cancelar atraso)
Use o recurso Delay Cancel para manutenção ou testes. Para sua comodidade, uma única vez, o recurso Delay
Cancel cancelará os atrasos de segurança a seguir. Observe que, de forma geral, não há necessidade de cancelar
qualquer um dos comandos a seguir, exceto para realizar manutenção ou testes no sistema.
Cancelar atraso de resfriamento do aquecedor: desliga a bomba do filtro imediatamente.
Cancelar atraso de cinco minutos na INICIALIZAÇÃO em ALTA VELOCIDADE da bomba de
duas velocidades do filtro: passa a bomba para a velocidade baixa.
• Atraso automático de INICIALIZAÇÃO do limpador da piscina: inicia a bomba de limpeza
imediatamente, sem o atraso normal pelo qual a bomba opera por 5 minutos.
• Atraso automático do SOLAR do limpador da piscina: permite que a bomba de limpeza funcione
mesmo se o atraso do solar tiver desligado a bomba por 5 minutos.
Alguns aquecedores precisam de um ciclo de resfriamento antes de serem desligados. Eles podem ser configurados
no menu para que a bomba do filtro opere por mais dez minutos para dissipar o acúmulo residual de calor dentro
da câmara de combustão do aquecedor. O recurso Delay Cancel é usado principalmente por técnicos de serviço
quando é necessário desligar a bomba do filtro imediatamente e garantir que o aquecedor não esteja funcionando.
Aquecedores fabricados pela Pentair Aquatic Systems não precisam deste período de resfriamento e não precisam
da configuração do atraso.
•
•

Observação: para obter informações sobre a atribuição de atraso às válvulas da piscina e da banheira, consulte
"Menu Settings (configurações): Delays (atrasos)” na página 45.
Como chegar
▲

MENU ▼ DELAY CANCEL

Delay Cancel
Para ativar o Delay Cancel:
F. Circuits
Lights
Heat
 Delay Cancel





Botão para cima/para baixo: selecione Delay Cancel.
Botão para a direita: use este botão para ativar o Delay Cancel apenas uma vez. “Delay
Cancelled” é exibido após pressionar o botão para a direita.
Pressione o botão Menu para voltar à tela principal.
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Menu Schedules (cronogramas)
Use o menu Schedules para criar programas com horários de início e parada automática dos equipamentos, como
bombas e luzes. Todos os circuitos podem ser programados para ligar e desligar em um horário específico, todos os dias
ou em um dia específico da semana. O número de programas que podem ser criados para circuitos é de:
•
•

Até 12 programas podem ser criados para todos os circuitos combinados.
Um circuito pode ter um máximo de até 9 programas (9/9), que deixa 3 programas que podem ser usados por
um circuito ou três circuitos separados para um total de 12 programas.

Utilização do menu Schedules
Use os recursos do menu Schedules para programas cronogramas operacionais para a piscina, a banheira e circuitos
auxiliares:
Como chegar
▲

MENU ▼ SCHEDULES

SPA

SPA

POOL
AUX 1
AUX 2

0
0
0
0





SPA
0/0
Mode: None



SPA
0/0
Mode: New





SPA
1/1
Mode: Schedule
_08:00A - 05:00P
smtwtfs SS: N
SPA
1/1
Mode: Egg Timer
Timer: 12:00








SPA
1/1
Mode: Once Only
_08:00A
_ _
smtwtfs

SPA
1/1
Mode: New









SPA
1/1
Mode: None





SPA
1/1
Mode: Delete





Escolher o circuito para programar

Botão para cima/para baixo: selecione o nome de circuito genérico para programar: Spa,
Pool, Aux 1-7, Feature 1- 8, Aux 1-3 e Aux Extra. Aux Extra só estará disponível se a saída
Solar não estiver sendo usada. Veja detalhes sobre o botão Solar na página 5.
O número atual de programas para cada circuito é exibido no lado oposto ao nome do
circuito. Um circuito pode ter até 9 programas (9/9). Três programas adicionais podem
ser atribuídos a outro circuito ou a três circuitos separados, somando um máximo de 12
programas.
Criar um novo programa
O número atual de programas para cada circuito é indicado no lado oposto ao nome do
circuito. 0/0 indica que não há programas atribuídos a este circuito.
Botão para a direita: para ir para a seleção “Mode”.
Botão para cima/para baixo: selecione New para criar um novo programa. Use “None”
quando um circuito tiver programas existentes e você quiser sair das seleções “Mode” sem
alterar os programas existentes.
Escolher o tipo (Mode) de programa a operar
Após selecionar "New", o número atual de programas (1/1) deste circuito é exibido.
Botão para a direita: para ir para as seleções “Mode”.
Botão para cima/para baixo: escolha o programa a operar: Schedule, Egg Timer, Once
Only, New, Delete, e None. Se houver programas existentes atribuídos a este circuito, use
esses botões para visualizar e selecionar as configurações dos programas existentes.
Seleção de modo:
Schedule: configurar horários de início e parada e o(s) dia(s) da semana nos quais ligar
ou desligar os circuitos da piscina/banheira automaticamente. O horário padrão do recurso
“Schedule” é das 8:00 AM (8 da manhã) às 5:00 PM (5 da tarde). Se o horário de início
programado for o mesmo que o horário de parada, o cronograma funcionará por 24 horas.
Observação: SS: N (Smart Start) é exibido se um circuito de luz estiver sendo programado
(veja a página 16).
Egg Timer: um programa único que liga uma função em um horário específico e inicia
uma contagem regressiva até o horário predefinido para desligar a função. Depois que o
cronograma "Egg Timer" for concluído, o sistema poderá ser operado no modo manual. A
opção “DON’T STOP” permite que um circuito opere continuamente até que seja desligado
manualmente.
Once Only: programa um circuito para ligar em determinado horário apenas uma vez.
New: pressione o botão para a direita para criar um novo programa.
Delete: selecione o programa e pressione o botão para a direita para excluí-lo.
None: pressione o botão para a direita para sair das seleções “Mode” sem alterar o programa.
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Menu Schedules (cronogramas) (continuação)
Programar a bomba da sua banheira/piscina para ligar
Use o recurso Schedule para configurar o horário e o(s) dia(s) para ligar a bomba e girar as válvulas da piscina ou
banheira para as posições "Spa" ou "Pool." O aquecedor aquecerá a água da banheira ou piscina automaticamente
até a temperatura do ponto de ajuste configurada no menu "Heat" (veja a página 23). Se a piscina tiver uma
bomba de jato ou um soprador separado controlado por AUX 1 e/ou AUX 2, eles precisam ser programados
separadamente.

Programas de exemplo
Quando um relé de circuito é ligado automaticamente, ele permanece ligado até que você desligue-o manualmente
ou até a próxima vez em que o relé estiver programado para ser desligado. Por exemplo, se a bomba do filtro ou
algum circuito estiver programado para funcionar das 09:00:00 AM às 4:00 PM e o cronograma for desligado à
1:00 PM e ligado novamente à 1:10 PM, o circuito desligará em seu horário de desligamento programado, 4:00
PM. Mas, se o circuito for ligado após as 4:00 PM, o Egg Timer de 12 horas configurado de fábrica será ativado.
Portanto, se o circuito tiver sido ligado às 6:00 PM, o circuito desligará às 6:00 AM (12 horas depois). Se o circuito
for ligado às 5:00 PM e tiver um horário de desligamento programado para as 4:00 PM, o circuito funciona por 11
horas. Um programa de banheira ou piscina pode ser substituído utilizando-se os botões Spa ou Pool para ligar o
circuito. Se você programar um horário de início que seja igual ao horário de parada, o programa funcionará por
24 horas se tiver sido configurado para funcionar por um dia. No modo "Service", um programa de piscina ou
banheira pode ser substituído utilizando-se o botão Filtro (F) e o botão Válvulas (V) da piscina/banheira no painel
de controle externo da central de carregamento do EasyTouch. Observação: o exemplo a seguir descreve como
utilizar o recurso "Schedule" para programar o circuito da banheira para ligar a bomba do filtro, girar as válvulas
para a posição "Spa" e ligar o aquecedor. Este exemplo também pode ser usado para programar quando filtrar e
aquecer sua piscina e quando ligar e desligar circuitos auxiliares ou de luzes.
Para criar um cronograma para a bomba da sua banheira ou piscina ligar:
Como chegar

POOL
AUX 1
AUX2

▲

MENU ▼ SCHEDULES
SPA

SPA

0
0
0
0





SPA
0/0
Mode: None (New)



SPA
1/1
Mode: Schedule
_08:00A
_ - 05:00P



smtwtfs



Botão para a direita: seleciona o circuito SPA ou POOL. Os nomes genéricos dos
circuitos disponíveis são: Spa, Pool, Aux 1-7 (EasyTouch 8), Aux 1-3 (EasyTouch 4),
circuito Feature 1-8 e Aux Extra. Aux Extra só estará disponível se o conector de saída do
Solar (J17) na placa-mãe do EasyTouch não estiver sendo usado para equipamento solar.
Use o botão Solar para ligar e desligar o circuito extra (consulte a página 4).
Botão para a direita: selecione Mode se houver programas existentes. Pule esta etapa para
criar um novo programa.
Botão Para cima/Para baixo: selecione New para criar um novo programa.
Botão para a direita: para criar um novo programa e inserir as configurações de "Mode”.
Botão Para cima/Para baixo: 1/1 indica que este circuito tem um programa. Se houver
programas existentes atribuídos a este circuito, use esses botões para visualizar e selecionar
as configurações dos programas existentes.
Botão para a direita: para selecionar as configurações “Schedule”.
Botão para a direita: ir para as configurações de horário de início e parada.
Botões para cima/para baixo/para a direita: configurar as horas de início e parada (A/P),
e os minutos.
As horas A (AM) e P (PM) são definidas ao configurar o horário de início e parada.
Botão para a direita: ir para os dias da semana nos quais operar o programa.
Botões para cima/para baixo/para a direita: por padrão, o programa é configurado para
funcionar todos os dias da semana. Se quiser editar em quais dias da semana o programa vai
operar, selecione o dia da semana e pressione o botão para cima/para baixo para remover
a barra da parte de cima da letra. Uma barra em cima da letra indica o dia selecionado para
o programa operar.
Pressione o botão Menu para salvar as configurações e voltar às opções do menu
Schedules. Pressione o botão novamente para voltar às opções do menu principal ou
pressione-o mais uma vez para voltar à tela principal.
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Uso do recurso Once Only
O recurso “Once Only” permite que você programe um circuito para ligar em determinado horário e determinado
dia apenas uma vez. Um uso típico deste recurso é para que a banheira e o aquecedor liguem antes de você chegar
do trabalho, à noite. Diferente do temporizador "Schedule" comum, este recurso não se repete. Depois que o
evento é concluído, o programa é apagado automaticamente. O circuito deve ser desligado manualmente ou devese esperar pelo desligamento automático de 12 horas. Se quiser substituir o tempo de desligamento padrão de 12
horas, você pode aumentar o tempo utilizando o recurso de contagem regressiva "Egg Timer" (página 28).
Observação: o exemplo a seguir descreve como utilizar o recurso "Once Only" para programar o circuito da
banheira para ligar a bomba do filtro, girar as válvulas para a posição "Spa" e ligar o aquecedor. Este exemplo
também pode ser usado para programar quando filtrar e aquecer sua piscina e quando ligar circuitos auxiliares
ou de luzes.
Para configurar um programa “Once Only Timer” para a banheira:
Como chegar

SPA

▲

MENU ▼ SCHEDULES

0
POOL
0
AUX1
0
AUX2
0
SPA
0/0
Mode: None (New)

SPA





SPA
1/1
Mode: Once Only
_
08:00A



smtwtfs



Botão para a direita: seleciona o circuito Spa. Os nomes genéricos dos circuitos são:
Spa, Pool, Aux 1-7 (EasyTouch 8), Aux 1-3 (EasyTouch 4), circuito Feature 1-8 e Aux
Extra. Aux Extra só estará disponível se o conector de saída do Solar (J17) na placa-mãe
do EasyTouch não estiver sendo usado para equipamento solar. Use o botão Solar para
ligar e desligar o circuito auxiliar "extra" (veja a página 4).
Botão para a direita: selecione Mode se houver programas existentes. Pule esta etapa
para criar um novo programa.
Botão Para cima/Para baixo: selecione New para criar um novo programa.
Botão para a direita: para criar um novo programa e inserir as configurações de
"Mode”.
Botão Para cima/Para baixo: 1/1 indica que este circuito tem um programa. Se houver
programas existentes atribuídos a este circuito, use esses botões para visualizar e
selecionar as configurações dos programas existentes.
Botão para a direita: para selecionar as configurações de “Once Only”.
Botão para a direita: ir para as configurações do horário de início.
Botões para cima/para baixo/para a direita: configurar a hora de início (A/P) e os
minutos. Um horário A (AM) e P (PM) é definido ao configurar o horário de início.
Observação: se Start Time for configurado para uma hora que já passou, o programa será
executado no dia seguinte. Outro dia da semana também pode ser escolhido. O tempo de
parada será 12 horas depois ou é possível desligar manualmente. O desligamento de 12
horas pode ser alterado para qualquer período de tempo inserindo-em outro programa que
utilize o programa "Egg Time" (página 28).
Botão para a direita: ir para o dia da semana no qual operar o programa.
Botão para a direita: selecione o dia para executar o programa e pressione o botão para
cima/para baixo para ativar a barra sobre a letra. Uma barra em cima da letra indica o
dia selecionado para o programa operar.
Pressione o botão Menu para salvar as configurações e voltar às opções do menu
Schedules. Pressione o botão novamente para voltar às opções do menu principal ou
pressione-o mais uma vez para voltar à tela principal.
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Uso do recurso Egg Timer (contagem regressiva)
O recurso “Egg Timer” permite que você desligue um circuito automaticamente após determinado tempo. O
período de tempo vai de um minuto a 24 horas ou opera continuamente. O recurso “Egg Timer” (contagem
regressiva) é útil para desligar a iluminação e jatos de terapia da banheira. Por exemplo, uma bomba de jato pode
ser configurada para desligar em 15 minutos, mesmo se você ligá-la utilizando o controle remoto iS4 ou iS10, ou
sempre que você ligar sua banheira e quiser que ela desligue automaticamente em duas horas. Todos os programas
do Egg Timer vêm configurados de fábrica para desligar após 12 horas. Você também pode usar o recurso "Don't
Stop" para operar um circuito de forma contínua até que ele seja desligado manualmente.
Caso ocorra uma falha de energia, o recurso "Egg Timer" não ligará o circuito novamente. Use o botão modo
"Service" no painel de controle externo do EasyTouch para ligar o equipamento novamente. Para operar a
bomba do filtro continuamente durante a nova inicialização da piscina, recomenda-se usar o modo "Service", que
reiniciará automaticamente a bomba do filtro em caso de falha de energia.
O exemplo a seguir descreve como utilizar o recurso "Once Only" para programar o circuito da banheira para ligar
a bomba do filtro, girar as válvulas para a posição "Spa" e ligar o aquecedor. Este exemplo também pode ser usado
para programar quando filtrar e aquecer sua piscina e quando ligar circuitos auxiliares ou de luzes.
Para configurar o recurso Egg Timer:
Como chegar
▲

MENU ▼ SCHEDULES
SPA

SPA

0
0
0
0

POOL
AUX 1
AUX 2
SPA
0/0
Mode: None (New)

SPA
1/1
Mode: Egg Timer
Time: 05:00










Botão para a direita: seleciona o circuito Spa. Os nomes genéricos dos circuitos são:
Spa, Pool, Aux 1-7 (EasyTouch 8), Aux 1-3 (EasyTouch 4), circuito Feature 1-8 e Aux
Extra. Aux Extra só estará disponível se o conector de saída do Solar (J17) na placa-mãe
do EasyTouch não estiver sendo usado para equipamento solar. Use o botão Solar para
ligar e desligar o circuito auxiliar "extra" (veja a página 4).
Botão para a direita: selecione Mode se houver programas existentes. Pule esta etapa para
criar um novo programa.
Botão Para cima/Para baixo: selecione New para criar um novo programa.
Botão para a direita: para criar um novo programa e inserir as configurações de "Mode”.
Botão Para cima/Para baixo: 1/1 indica que este circuito tem um programa. Se houver
programas existentes atribuídos a este circuito, use esses botões para visualizar e selecionar
as configurações dos programas existentes.
Botão para a direita: para selecionar as configurações do “Egg Timer”.
Botão para a direita: ir para as configurações de horário.
Botões para cima/para baixo/para a direita: configurar a hora e os minutos do programa
a ser executado. O tempo da contagem regressiva pode ser configurado de 00:01 a 23:59 e
Don't Stop. O recurso "Don't Stop" permite que o circuito opere continuamente até que seja
desligado manualmente.
Pressione o botão Menu para salvar as configurações e voltar às opções do menu
Schedules. Pressione o botão novamente para voltar às opções do menu principal ou
pressione-o mais uma vez para voltar à tela principal.
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Menu Settings (configurações): Clock
Use o menu Clock para configurar a data e a hora do sistema EasyTouch. O dia, a hora e AM/PM são exibidos
na tela principal. As configurações do relógio do sistema são usadas para as operações programadas do sistema
EasyTouch. O relógio do sistema EasyTouch continuará funcionando se a energia for retirada do sistema
EasyTouch na central de carregamento.
Como chegar
▲

MENU ▼ SETTINGS

CLOCK

Clock
Para configurar a data e a hora do sistema:
Date & Time

1/2

JAN 12 2009
09:20 AM
Date & Time




2/2

DayLt Sav: Auto
Clk Adj: 00:00




Botão para a direita: ir para a configuração do dia.
Botões para cima/para baixo: configurar o dia do mês.
Botão para a direita: ir para a configuração do ano.
Botões para cima/para baixo: configurar o ano.
Botão para a direita: ir para o próximo conjunto de configurações (2/2).
Botões para cima/para baixo: configurar Daylight Savings (horário de verão) em Auto
ou Manual. Registrar automaticamente as mudanças de horário. Se você não mora em
uma região que tenha horário de verão, escolha Manual.
Botão para a direita: ir para a configuração de ajuste do relógio. Se o relógio do
sistema interno perder a hora durante o mês, use esta configuração para definir o
número de segundos (em intervalos de cinco segundos) por mês para ajustar o relógio
automaticamente com a hora correta.
Botões para cima/para baixo: ajustar o tempo em intervalos de cinco segundos.
Pressione o botão Menu para salvar as configurações e voltar às opções do menu
Settings. Pressione o botão novamente para voltar às opções do menu principal ou
pressione-o mais uma vez para voltar à tela principal.

Menu Settings (configurações): IntelliFlo

(bomba do IntelliPro)
O sistema EasyTouch se comunica com a bomba IntelliFlo através de um cabo RS-485 de dois fios (N/P 350122). As
operações da IntelliFlo podem ser controladas a partir do painel de controle interno e do painel de controle externo do
EasyTouch, e do controle sem fio do EasyTouch. O EasyTouch suporta as seguintes bombas: IntelliFlo VF3050
(15-130 GPM), IntelliPro VF3050 (15-130 GPM), IntelliFlo VS+SVRS (1100-3450 RPM), IntelliFlo VS3050
(400-3110 RPM), IntelliPro VS3050 (400-3450 RPM) e IntelliFlo VSF+SVRS. Para obter mais informações, consulte
os seguintes manuais: IntelliFlo VF 3050 (N/P 350075), IntelliFlo VS 3050 (N/P 357269), IntelliFlo VSF+SVRS
(N/P 351420).

Quantas bombas IntelliFlo o EasyTouch suporta?

O EasyTouch suporta um total de duas bombas IntelliFlo (ou IntelliPro) VF3050 ou IntelliFlo VS3050 (ou VSF+SVRS)
em qualquer combinação com até oito GPMs ou RPMs por bomba. Por exemplo, bombas podem ser conectadas ao
EasyTouch da seguinte maneira:
• 1 IntelliFlo VF + 1 IntelliFlo VS (ou VSF+SVRS)
• 2 IntelliFlo VF
• 2 IntelliFlo VS (ou VSF+SVRS)

Observação: as bombas IntelliFlo não podem ser usadas em série com outras bombas. Quando uma
bomba for usada em paralelo com outras bombas, devem ser usadas válvulas de retenção.
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Menu Settings (configurações): IntelliFlo

(continuação)

Conexão de energia em uma bomba IntelliFlo
A bomba IntelliFlo foi projetada para estar conectada à sua fonte de alimentação de forma permanente. Normalmente,
a bomba recebe energia diretamente do disjuntor. Não é preciso contator ou arranque do motor. O acionamento
controla a partida e a parada da bomba. Se a bomba IntelliFlo for conectada a um sistema de automação, como o
EasyTouch, o acionamento deve ser alimentado para receber e responder à comunicação serial RS-485 do sistema de
automação. No entanto, a bomba pode ser operada no modo "independente", com partida e parada quando a energia é
aplicada ou removida. Quando o acionamento recebe energia, ele retorna ao modo e status de operação em que estava
quando a energia foi removida. Esta configuração pode ser apropriada se você precisar utilizar relés ou temporizadores
existentes.

Atribuição de um endereço de bomba à IntelliFlo VS 3050
Antes de atribuir um endereço de bomba no painel de controle interno do
IntelliTouch, configure o endereço na própria bomba. Se houver apenas
uma bomba, ela sempre será vista como bomba 1 pelo IntelliTouch.
Nesse caso, não é preciso configurar o endereço da bomba. Ao utilizar
várias bombas IntelliFlo VS 3050 com o IntelliTouch é preciso atribuir
um endereço a cada bomba. O endereço pode ser 1, 2, 3 ou 4. O endereço
configurado na bomba deve ser igual ao número da bomba IntelliFlo
selecionada no painel de controle interno do IntelliTouch.

Botões de velocidade (1-4)
da IntelliFlo VS 3050

Para atribuir um endereço de bomba à IntelliFlo VS 3050:
1. Verifique se a bomba está recebendo alimentação e se o LED verde de alimentação está aceso.
2. Pressione o botão Stop (Desligar) para desligar a bomba.
3. Pressione e mantenha pressionados os botões Start e Stop até que o LED vermelho comece a piscar e, em
seguida, pressione um dos quatro botões de velocidade (1-4) para selecionar qual endereço atribuir à bomba. Por
exemplo, se estiver nomeando a bomba como bomba 1, pressione o botão de velocidade número 1.
4. Pressione e mantenha pressionados ambos os botões Start (Ligar) e Stop (Desligar) para salvar o endereço.
Repita o processo para as outras bombas.
OBSERVAÇÃO: INTELLIFLO EM MODO “SERVICE" - As bombas IntelliFlo vão PARAR quando o IntelliTouch
estiver no modo ‘Service”.
OBSERVAÇÃO: PROTEÇÃO "ANTICONGELAMENTO" DA INTELLIFLO - Se a bomba IntelliFlo estiver
operando em uma condição de congelamento (não ligada a partir de um circuito de relé) e uma velocidade de
congelamento estiver definida no IntelliTouch, esta configuração tem prioridade mesmo se a configuração anterior
for menor que a velocidade padrão do circuito. Se a proteção "anticongelamento" não estiver configurada, a
bomba será inicializada na velocidade padrão do circuito. Qualquer operação programada ou manual que ativar
um circuito fará com que a bomba opere na velocidade da operação, se ela for maior.

Seleção do PUMP TYPE (tipo de bomba) da IntelliFlo
Para acessar o menu da IntelliFlo:
Como chegar

Pump

#1
Pump #2





Changing Pump1’s
Type will config
it to default.
Continue ? N

▲

MENU ▼ SETTINGS ▼ INTELLIFLO

PUMP # 1

Botão para cima/para baixo: escolha Pump #1 (bomba 1). Escolha Pump #1 (bomba
1). Para atribuir um circuito à bomba 2 (Pump #2), certifique-se de mudar a bomba para
"ADDRESS 2" no painel de controle da bomba.
Botão para a direita: selecione Pump #1 (bomba 1).
Botão para a direita: selecione Pump Type. Observação: para alterar o tipo de bomba
atual da bomba 1 (Pump #1), pressione o botão para cima/para baixo e selecione Y,
então pressione o botão para a direita. Para prosseguir para o menu de configurações da
Pump #1, pressione o botão para a direita (ou Menu para sair).
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Configurações da IntelliFlo VS e VSF+SVRS
Pump Type



Speeds
Priming
Status



Pump #1 Type



Type: VS


1/8



Pump #1
RPM: 1200
Circuit:
[ POOL

]



Pump Type

Flow/Speeds
Status


Pump #2 Type




Type: VSF+SVRS


Pump #2
1/8
GPM:30 PSI: 15
Circuit:
[ NONE
]








Pump #2
1/8
GPM:30 PSI: 15
Circuit:
[ AUX 1
]
GPM: 30
1200 RPM 12 W
Watts: 10
Status: GOOD

SELECT PUMP TYPE (tipo de bomba): Botões para cima/para baixo: escolha VS,
VF ou VSF+SVRS. Botão Menu: pressione o botão MENU para salvar a seleção e voltar
às configurações do menu da bomba selecionada (veja as descrições das configurações das
bombas VS, VF e VSF abaixo).



Controle remoto de
velocidade da bomba
da banheira iS4/
iS10/SpaCommand:
a velocidade da
bomba IntelliFlo
pode ser aumentada
ou diminuída em
incrementos com
o controle remoto
da banheira. Veja
“Controle da bomba
10 B” no menu
"Settings" (página 50).   

CONFIGURAÇÃO DE VELOCIDADE DA INTELLIFLO VS:
Botão para baixo: escolha Speeds.
Botão para a direita: acessar as configurações de velocidade (RPM) da IntelliFlo VSF de
Pump #1.
Botão para cima/para baixo: selecione o número do circuito 1 de 8 (1/8).
Botão para a direita: ir para RPM para alterar a velocidade da bomba.
Botões para cima/para baixo: configure a velocidade da bomba entre 400 e 3450 RPM
em intervalos de 10 RPM. A velocidade padrão de cada circuito correspondente aos quatro
botões de velocidade do painel de controle da IntelliFlo VS é: botão Speed 1 750 RPM,
botão Speed 2 1500 RPM, botão Speed 3 2350 RPM e botão Speed 4 3110 RPM.
CONFIGURAÇÃO DA TAXA DE FLUXO DA INTELLIFLO VSF+SVRS:
Botão para baixo: escolha Flow/Speeds.
Botão para a direita: acessar as configurações de velocidade (RPM/GPM) da IntelliFlo
VSF+SVRS de Pump #2.
Botão para cima/para baixo: selecione o número do circuito 1 de 8 (1/8).
Botão para a direita: ir para GPM para alterar a taxa de fluxo da bomba.
Botão para cima/para baixo: selecione RPM ou GPM. Pressione o botão para cima/
para baixo para alternar entre RPM e GPM e a configuração de pressão (PSI).
Botão para a direita (GPM): ir para a taxa de fluxo da bomba de GPM.
Botão para cima/para baixo: configurar a velocidade da bomba, de 15 a 130 GPM. A
taxa de fluxo padrão é de 30 GPM. A velocidade predefinida de cada botão é de: botão
Speed 1 1100 RPM (30 GPM), botão Speed 2 1500 RPM, botão Speed 3 2350 RPM e
botão Speed 4 3110 RPM.
Botão para a direita (GPM/PSI): ir para a configuração de pressão de PSI (libras por
polegada quadrada).
Botão para cima/para baixo: selecione a configuração de pressão da bomba, de 1 a
30 PSI. Veja acima o equivalente padrão de RPM/GPM (velocidade/taxa de fluxo).
CONFIGURAÇÃO DO CIRCUITO DA VS e DA VSF+SVRS:
Botão para a direita: ir para os nomes dos circuitos.
Botões para cima/para baixo: atribua o circuito da bomba: NONE, SPA, POOL,
AUX 1-7, FEATURE 1-8 (EasyTouch 8), AUX 1-3 (EasyTouch 4), FEATURE 1-8,
AUX EXTRA (só se Solar não estiver selecionado, veja a página 46), HEATER,
POOL HEATER, SPA HEATER, FREEZE, POOL/SPA e SOLAR/HEAT. AUX
EXTRA só estará disponível se o conector de saída do Solar (J17) na placa-mãe do
EasyTouch não estiver sendo usado para o equipamento solar.
Botão para a direita: pressione o botão de seta para cima e vá para a próxima página
de configurações do circuito (2/8) e repita as etapas anteriores.
Quando terminar a configuração dos circuitos, pressione o botão Menu para salvar as
configurações e voltar às opções do menu Settings. Pressione o botão duas vezes para
voltar à tela principal.
CONFIGURAÇÃO DE STATUS DA INTELLIFLO VS:
Botão para baixo: escolha STATUS.
Botão para a direita: visualizar o status atual da VS.
Menu: pressione MENU para sair.
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Configurações da IntelliFlo VS e VSF+SVRS (continuação)
CONFIGURAÇÃO DE ESCORVA (PRIMING) DA INTELLIFLO VS:

Pump Type
Botão para baixo: escolha SPEEDS.
Speeds
Priming
Botão para a direita: acesse as configurações de escorva.

Status
Botão para cima/para baixo: ajuste o tempo de escorva entre 0 e 5 minutos.

Pump Priming
Botão para a direita: ir para SPEED (RPM) para alterar a velocidade da bomba.
Botões para cima/para baixo: configure a velocidade da bomba entre 400 e 3450 RPM
Time: 0
em intervalos de 10 RPM. A velocidade padrão de cada circuito correspondente aos quatro

Speed: 1000
botões de velocidade do painel de controle da IntelliFlo VS é: botão Speed 1 750 RPM,

Pump Type
botão Speed 2 1500 RPM, botão Speed 3 2350 RPM e botão Speed 4 3110 RPM.
Speeds
Priming

Status



Pump Status
RPM: 1200
Watts: 10
Status: GOOD



CONFIGURAÇÃO DE STATUS DA INTELLIFLO VS:
Botão para baixo: escolha STATUS.
Botão para a direita: visualizar o status atual da VS.
Menu: pressione MENU para sair.



Configurações da bomba IntelliFlo VF 3050
Atribuição de um endereço de bomba à IntelliFlo VF 3050
Antes de atribuir um endereço de bomba no EasyTouch IntelliFlo VF, selecione o endereço na própria bomba. Se
houver apenas uma bomba, ela sempre será vista como bomba 1 pelo EasyTouch. Nesse caso, não é preciso configurar
o endereço da bomba. Ao utilizar várias bombas IntelliFlo com o EasyTouch é preciso atribuir um endereço a cada
bomba. O endereço pode ser 1, 2. O endereço configurado na bomba deve ser igual ao número da bomba IntelliFlo
selecionada nos menus PUMP # > PUMP TYPE do EasyTouch IntelliFlo.
Observação: as bombas IntelliFlo VF 3050 não podem ser usadas em série com outras bombas.
Quando uma bomba for usada em paralelo com outras bombas, devem ser usadas válvulas de retenção.

Para atribuir um endereço de bomba à IntelliFlo VF 3050:
1. Pressione o botão Start/Stop para parar a bomba. Verifique se o LED verde de alimentação está aceso e se a
bomba está desativada.
2. Pressione o botão Menu.
3. Pressione os botões de seta para cima e para baixo para navegar entre os itens do menu. Pressione o botão
Select para acessar o menu “Pool Data” (dados da piscina).
4. Pressione o botão Select para acessar a configuração “Pump Address”.
5. Pressione o botão Select para alterar o endereço da bomba atual.
6. Para inserir o novo número de endereço, pressione as setas para esquerda e direita para selecionar o dígito a ser
alterado, depois use as setas para cima e para baixo para mudar o dígito selecionado.
7. Quando terminar de atribuir o número de endereço da bomba, pressione o botão Enter para salvar as alterações.
Para cancelar qualquer mudança, pressione o botão Escape para sair do modo de edição sem salvar.
OBSERVAÇÃO: PROTEÇÃO "ANTICONGELAMENTO" DA INTELLIFLO - Se a bomba IntelliFlo estiver
operando em uma condição de congelamento (não ligada partir de um estado de circuito do relé) e uma
velocidade/fluxo de congelamento for definida no IntelliTouch, esta configuração tem prioridade mesmo se a
configuração anterior for menor que a velocidade padrão do circuito. Se a proteção "anticongelamento" não
estiver configurada, a bomba será inicializada na velocidade/fluxo padrão do circuito. Qualquer operação
programada ou manual que ativar um circuito fará com que a bomba opere na velocidade da operação, se ela
for maior.
OBSERVAÇÃO: INTELLIFLO NO "SERVICE MODE" (modo de serviço) - A bomba IntelliFlo irá PARAR
quando o EasyTouch estiver no modo de serviço.
OBSERVAÇÃO: BOMBAS INTELLIFLO VF - Se a bomba IntelliFlo VF estiver apenas inicializando (escorva
necessária) e SOLAR estiver disponível, o solar será atrasado em cinco (5) minutos para permitir a escorva da
bomba. Isso só se aplica às bombas IntelliFlo atribuídas a uma bomba de piscina.
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Configurações da bomba IntelliFlo VF 3050
Para acessar o menu de configurações da IntelliFlo VF:

Como chegar

Pump

#1
Pump #2





Pump Type
Circuit
Flows
Filtering



Filt.



Priming



Backwash
Vacuum
Status



Pump #1
GPM : 30
Circuit:
[ AUX 1

1/8

Pump #1
GPM : 30
Circuit:
[ AUX 1

1/8

]

Pump Filtering
Size : 1500
Turns : 2
Man Filt: 0
Pump Priming
Max Flow : 55
Max Time : 5
Sys time : 0

]















Controle remoto de
velocidade da bomba
da banheira iS4/
iS10/SpaCommand:
a velocidade da
bomba IntelliFlo
pode ser aumentada
ou diminuída em
incrementos com
o controle remoto
da banheira. Veja
“Controle da bomba 10
B” no menu "Settings"
(página 48).   

▲

MENU ▼ SETTINGS ▼ INTELLIFLO

PUMP # 1

Botão para cima/para baixo: escolha Pump #1 (ou Pump #2) para acessar as
configurações da bomba IntelliFlo VF. Se a bomba VF estiver atribuída ao circuito Pump
#2, certifique-se de mudar a bomba para "ADDRESS 2" no painel de controle da bomba.
Botão para a direita: selecione Pump #1 ou Pump #2.
PARA MUDAR O TIPO DE BOMBA: pressione o botão da direita para selecionar
Pump Type. Pressione o botão para cima/para baixo e selecione Y, então pressione
o botão para a direita. Pressione o botão para cima/para baixo para mudar o tipo
de bomba para VS, VF ou VSF+SVRS. Pressione MENU para salvar e voltar às
configurações da bomba selecionada. Veja detalhes na página 32.
FILT. CIRCUIT: pressione o botão para baixo e escolha FILT > CIRCUIT. Pressione
o botão para cima/para baixo para selecionar o circuito do filtro da piscina: NONE,
SPA, POOL, AUX 1-7 (ET8), AUX 1-3 (ET4) e FEATURE 1-8. Pressione MENU para
salvar.
VF FLOWS: pressione o botão para baixo: escolha Flows. Pressione o botão para
a direita: acesse as configurações de fluxo da IntelliFlo VF. Pressione os botões para
cima/para baixo para configurar o GPM (15-130). Pressione o botão para a direita
até CIRCUIT para o circuito 1 de 8. Atribua o circuito: NONE, SPA, POOL, AUX
1-7 (ET8), AUX 1-3 (ET4), FEATURE 1-8, SOLAR (se ativado no menu Solar) ou
AUX EXTRA (somente se o Solar não estiver selecionado; veja as páginas 25 e 42),
HEATER, POOL HEATER, SPA HEATER, FREEZE, e HI_SPEED. AUX EXTRA
só estará disponível se o conector de saída do Solar (J17) na placa-mãe do EasyTouch
não estiver sendo usado para o equipamento solar. Quando concluir a seleção do circuito,
pressione o botão para a direita: pressione o botão da seta para cima, vá para a próxima
página de configurações de circuito (2/8) e repita as configurações de GPM e CIRCUIT.
Até oito (8) circuitos podem ser atribuídos.
Quando terminar, pressione o botão MENU para salvar e voltar para o menu anterior.
Pressione o botão para cima/para baixo para selecionar FILTERING, PRIMING,
BACKWASH, VACUUM ou STATUS. Pressione o botão para a direita para acessar
configurações: pressione os botões para cima/para baixo para definir parâmetros. Veja
as descrições dos parâmetros da IntelliFlo VF abaixo:
Quando terminar a configuração de um parâmetro, pressione o botão Menu para salvar
as configurações e voltar ao menu de configuração da IntelliFlo VF. Quando terminar a
configuração de todos os parâmetros da bomba IntelliFlo VF, pressione o botão Menu até
que a tela principal seja exibida.
Filtragem -Tamanho da piscina/galões: 0 - 255 (Kgals) - Rotações por dia: (1 - 8)
GPM do filtro manual de filtragem: (15 - 130) Padrão 30 GPM: Manual Filter (filtro manual)
configura o fluxo no qual a bomba operará se for ligada manualmente. A bomba IntelliFlo só
funcionará no modo "Filter" (filtro) nos horários programados. Por exemplo, se a bomba estiver
programada (horários de partida/parada) para o circuito da piscina funcionar das 8 da manhã às
4 da tarde diariamente. Este programa ou programas são usados pela IntelliFlo para calcular a
velocidade na qual ela deve funcionar com os tempos de ativação ("ON") determinados para atingir
o número de rotações necessárias para o tamanho de piscina no modo de filtro básico.
Escorva - GPM máximo do fluxo de escorva: (30 - 130) Padrão 55 GPM: Sempre que a bomba
inicializa, esse parâmetro ajusta o fluxo máximo da bomba. Se o fluxo for muito alto, podem ocorrer
danos ao equipamento. Se for muito baixo, a bomba não fará a escorva. Esse "fluxo" depende do
sistema e pode precisar de ajustes. A bomba nunca terá um fluxo maior do que a configuração deste
parâmetro, mas é comum que a bomba oscile rapidamente ao realizar a escorva. Tente sempre
manter este fluxo o menor possível para economizar e melhorar a segurança.
Continua na próxima página.
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Configurações da bomba IntelliFlo VF 3050 (continuação)
Escorva - Tempo máximo de escorva: (1 - 15 minutos) Padrão 15 min.: use este parâmetro para definir o tempo pelo qual
você deseja que a IntelliFlo tente escorvar antes de relatar um erro. Lembre-se de que a IntelliFlo fará uma escorva sempre
que for inicializada e passar por este ciclo. A vedação mecânica da IntelliFlo pode suportar até 15 minutos antes que ocorram
danos graves. Quanto menor o tempo, mais rapidamente você receberá um erro de escorva se o sistema tiver dificuldades
para escorvar. Uma piscina bem prumada sem a remoção do filtro deve escorvar em menos de 30 segundos. Se o filtro
tiver sido removido para limpeza e houver uma quantidade significativa de ar no sistema, o sistema deve escorvar por entre
aproximadamente 60 e 90 segundos, em média, mas cada sistema é diferente.
Escorva - Tempo de escorva do sistema: (0 - 5 minutos) Padrão 0 min.: lembre-se de que uma unidade média escorvará
em um período de tempo menor porque a IntelliFlo monitora a si mesma para garantir que a escorva seja feita. O "Tempo de
escorva do sistema" é para sistemas que precisam de fluxos altos, nos quais o fluxo de escorva pode ser fornecido, mas é
necessário mais tempo para liberar todo o ar. O fabricante pode programar um tempo pré-determinado de até 5 minutos para
auxiliar no alívio do ar de filtros complicados ou em tubulações verticais complexas. O "Tempo de escorva do sistema" só
deve ser usado quando grandes bolsões de ar se tornarem um problema no sistema. A tela informará ao usuário quando essa
função estiver ativada e quando ela for concluída durante o ciclo de escorva a cada ciclo de inicialização.

Parâmetros de BACKWASH (retrolavagem) da IntelliFlo VF
Backwash
Clean Filt : 10
Flow GPM : 60
Duration : 5

Pump Vacuum
Flow (gpm) : 50
Time (min) : 10









GPM: 73
1927 RPM 1980 W
Filter: 7
Status: NORMAL



Filtro limpo - PSI (1 - 50 psi) Padrão 14 PSI

A configuração média de PSI é entre 10 e 20 PSI para a maioria das piscinas e
filtros. O valor de PSI inserido divide a medida da porcentagem para o filtro. Quando
o valor de "filtro limpo" é alcançado, o EasyTouch exibe uma mensagem de alerta,
a bomba para de monitorar as taxas de fluxo e começa a gerenciar a pressão. O
valor representa a mudança na pressão com o tempo, da inicialização (sistema
limpo) ao dia de hoje (sistema ficando sujo). As mudanças podem vir de qualquer
lugar no sistema, por exemplo, escumadores obstruídos ou depósitos nas bombas.
A configuração deste parâmetro em um nível mais baixo fará com que a mensagem
de alerta apareça mais cedo, e você terá que limpar (filtro de cartucho) ou retrolavar
(filtro de areia ou DE) o filtro mais cedo.
Fluxo de retrolavagem - GPM (15 - 130 GPM)  Padrão 60 GPM.
Duração da retrolavagem (1-60 minutos) Padrão 5 minutos.
Tempo de enxágue (1-60 minutos) Padrão 1 minuto.
Fluxo de vácuo - GPM (15-130 GPM) Padrão 50 GPM
Essa configuração define o GPM que o vácuo da piscina utilizará.
Tempo do vácuo em minutos (1 - 600 minutos (10 horas) Padrão 10 minutos
Esse parâmetro pode ser configurado entre 1 e 600 minutos. A configuração padrão é
de 10 minutos. Essa configuração define o tempo pelo qual você deseja que o vácuo
da piscina funcione.
Tela Status: exibe as informações atuais de operação: GPM, RPM, tempo do filtro (em
minutos) e status de comunicação da bomba.
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Menu Settings (configurações): IntelliChlor
Quando o sistema EasyTouch está no modo normal de operação (modos “Pool,” “Spa” ou “Spa Fill (Spillway),”
ele controla o nível de saída de cloro do IntelliChlor. A quantidade de cloro inserida na piscina é determinada pela
quantidade de sal na água, a temperatura da água e o tempo pelo qual a bomba da piscina funciona no modo "Pool."
Observação: no modo "Freeze Protection" (proteção anticongelamento), o IntelliChlor não funcionará ou produzirá
cloro enquanto a bomba do filtro estiver operando. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário do
Gerador Eletrônico de Cloro IntelliChlor (N/P 520589).

IntelliChlor
Como chegar
MENU ▼ SETTINGS ▼ INTELLICHLOR

Para configurar o IntelliChlor :
IntelliChlor

1/2

Enable : No
Level: 50%
IntelliChlor





2/2

Super Chlr: Off
Run Hours: 24





Botão para a direita: ativa/desativa o IntelliChlor. (Para selecionar SuperChlor, horas de
funcionamento, pressione o botão para cima/para baixo - 2/2).
Botões para cima/para baixo: selecione Yes ou No (sim ou não) para ativar ou desativar o
IntelliChlor.
Botão para a direita: configuração de 50% do modo POOL.
Botões para cima/para baixo: definem o nível de saída de cloração para a água da piscina,
de 0 a 100%. O EasyTouch determinará o nível de saída do clorador quando sistema estiver
operando nos modos “Spa” ou “Pool”. A quantidade de cloro inserida na piscina/banheira
é determinada pela quantidade de sal na água, a temperatura da água e o tempo pelo qual a
piscina/banheira funciona nesses modos.
Botão para a direita: configuração de 0% do modo SPA.
Botões para cima/para baixo: definem o nível de saída de cloração para a água da banheira,
de 0 a 20%. Para evitar a supercloração da banheira, o sistema EasyTouch diminuirá
automaticamente os níveis de saída de cloro para 1/20 da saída atual da piscina quando a
banheira for ligada. Por exemplo, se o nível de saída da piscina estiver definido para 60%,
quando a banheira for ligada, o nível de cloração será reduzido para 3%.
Botão para a direita: ir para o próximo conjunto de configurações (2/2).
Botões para cima/para baixo: selecione 2/2.
Botão para a direita: ir para as configurações de supercloração.
Botões para cima/para baixo: ligar ou desligar (On ou Off) a supercloração. Veja a
observação abaixo sobre a supercloração.
Botão para a direita: ir para a configuração de “Run Hours” (horas de funcionamento).
Botões para cima/para baixo: configuram o número de horas de funcionamento da
supercloração. 24 horas é a configuração padrão. As horas de funcionamento podem ser
definidas entre 0 e 72 horas.
Pressione o botão Menu para salvar as configurações e voltar às opções do menu Settings.
Pressione o botão novamente para voltar às opções do menu principal ou pressione-o mais
uma vez para voltar à tela principal.
Observação: para ver as mensagens de status do IntelliChlor, veja “Diagnósticos: Clorador",
na página 55.

Sobre a supercloração: o recurso de supercloração é usado para inserir grandes quantidades de cloro na água da
piscina se houver chuva pesada, um grande número de pessoas na piscina, condições de água turva, etc. Quando
a supercloração é ativada, o sistema liga a bomba do filtro, configura as válvulas da piscina/banheira na posição
correta e o gerador de cloro do IntelliChlor no nível máximo de saída. Este processo continua por 24 horas. Ao fim
do processo de supercloração, a piscina voltará à operação normal. É possível interromper manualmente o processo
de supercloração e desligar a bomba do filtro utilizando o botão Filtro (F) no painel de controle principal, na parede
do equipamento da piscina. Quando a bomba do filtro for ligada novamente com o botão do Filtro (F), o processo de
supercloração será retomado pelo tempo restante.
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Menu Settings (configurações): IntelliChem
O IntelliChem fornece ao sistema EasyTouch uma análise contínua dos níveis sanitários e de pH da água da sua
piscina, com informações de status em tempo real para aplicar a quantidade adequada de ácido muriático (redutor
de pH) e cloro ou bromo para o equilíbrio correto dos níveis sanitários e de pH. O IntelliChem funciona com ou
sem um gerador de cloro de sal para fornecer um suprimento autoabastecido de cloro gerado a partir do sal. Para
obter mais informações, consulte o Guia do Usuário e de Instalação do IntelliChem (N/P 521363).
No menu do IntelliChem é possível ajustar os valores do ponto de ajuste do pH e do Potencial de Redução de
Oxidação (ORP) para que sua piscina atenda às normas químicas para piscinas e banheiras. Uma tela de status
exibe um medidor de pH e OPR que pode ser ajustado pelo usuário e que representa visualmente a mesma
quantidade de substâncias químicas disponíveis no recipiente de pH e ORP.

IntelliChem
Como chegar
MENU ▼ SETTINGS ▼ INTELLICHEM

Para acessar as configurações de pH e ORP do IntelliChem:
Clock
IntelliFlo
IntelliChlor
 IntelliChem
IntelliChem
 PH/ORP Values
Status
Sat Index
pH
VAL 7.0
pH
Set: 7.5
ORP
VAL: 650
ORP
SET: 750
IntelliChem
PH/ORP Values
 Status
Sat Index
pH
ORP

Lv1:
Lv1:

ICHEM: ON
ORP Dosage Limit

IntelliChem
PH/ORP Values
Status
 Sat Index
CH: 245
TDS: 0
TA: 75
CYA: 18
SI: NA
TMP: 0
IDEAL





PH/ORP Values: pressione o botão para a direita para acessar a tela de valores dos pontos
de ajuste de pH e OPR. Use o botão para cima/para baixo para ajustar o valor do ponto de
ajuste do pH. Pressione o botão para a direita novamente para definir o valor do ponto de
ajuste do ORP. Pressione MENU para salvar e voltar à tela anterior.
pH Set Point: exibe o valor atual do ponto de ajuste do pH. A faixa de ajuste vai de 7 a 8, em
intervalos de 0,1. O valor padrão do ponto de ajuste de pH é 7,5.
ORP Set Point: exibe o valor atual do ponto de ajuste do ORP. Use o botão para cima/para
baixo para ajustar o valor do ponto de ajuste do ORP. A faixa de ajuste vai de 650 a 800 em
intervalos de 10. O valor padrão do ponto de ajuste do ORP é de 700 (nível de cloro de
3,0 ppm). O ponto de ajuste do ORP é o valor que o IntelliChem tentará alcançar com base no
nível real de cloro (em ppm).
STATUS: exibe o link de comunicação atual entre o EasyTouch e o IntelliChem através
do cabo RS-485. IChem Comm Error: verifique se o cabo de comunicação RS-485 está
conectado à porta COM do circuito impresso do EasyTouch.
Level Gauge indicator: pressione o botão para cima/para baixo para "encher" o ícone do
medidor para que ele represente visualmente a mesma quantidade de ácido disponível no
recipiente. Pressione o botão para cima/para baixo seis (6) vezes para encher o medidor (três
vezes para enchê-lo até a metade). Seis barras horizontais representam que o suprimento de
cloro (ou bromo) está cheio. Uma barra indica que o suprimento está quase vazio.
Índice Sat: para acessar as configurações do Índice Sat, pressione o botão para cima/para
baixo e depois o botão para a direita. Use os botões para cima/para baixo para ajustar os
níveis/valores de: CH (dureza cálcica), TDS (total de sólidos dissolvidos), TA (alcalinidade
total), CYA (ácido cianúrico) e TMP (temperatura atual). Observação: veja a tabela
abaixo para saber os níveis ideais do Índice de Saturação.
SI: o índice de saturação é exibido. IDEAL: níveis ideais. CORROSIVE: pH baixo demais.
SCALING: pressione o botão Menu três vezes para voltar à tela principal.

Observação: use a Calculadora do Índice de Saturação Langelier (LSI) para verificar o equilíbrio da água na
sua piscina. A água com LSI de 1,0 está uma unidade de pH acima da saturação. Reduzir o pH em uma unidade
deixará a água balanceada. Para usar a calculadora do LSI, consulte:
http://www.pentairpool.com/pool-owner/resources/calculators/langelier/
Química recomendada da piscina
Faixa de pH:
7,2 a 7,6
Faixa de ORP:
650 a 750
Alcalinidade:
80 a 120 ppm
Dureza cálcica:
200 a 500 ppm
Ácido cianúrico/estabilizador: 30 ppm
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SAT INDEX: o Índice de Saturação (SI), também chamado de Índice Langelier, é uma equação ou fórmula química usada
para verificar o equilíbrio da água da piscina. A fórmula do Índice de Saturação é SI = pH + TF + CF + AF - 12,1. Para
calcular o Índice de Saturação, primeiro você deve testar a água da piscina para verificar seu pH, temperatura, dureza
cálcica e alcalinidade total. Consulte uma tabela para ver os valores atribuídos para suas leituras de dureza e alcalinidade,
depois some esses valores ao pH. Subtraia 12,1, que é o valor da constante atribuída ao Total de Sólidos Dissolvidos, e
o anote o número resultante. Um resultado entre -0,3 e +0,5 indica uma água equilibrada. Resultados de teste que não
estejam dentro desses valores precisam de ajustes químicos para alcançar o equilíbrio. Esta fórmula é razoavelmente
confiável, mas não garantida. Em alguns casos, leituras individuais de pH, cálcio e alcalinidade podem estar além das
recomendações normais mas, combinados na fórmula, podem produzir um resultado de "água equilibrada". O SI é útil para
localizar possíveis problemas de equilíbrio da água.
pH: o pH produzido pelo IntelliChlor SCG é próximo do pH neutro. No entanto, outros fatores costumam fazer
com que o pH da água da piscina suba. Assim, o pH de uma piscina clorada pelo IntelliChlor tende a estabilizar em
aproximadamente 7,8. Este valor está dentro das normas da APSP. Se o pH da piscina ultrapassar 7,8, peça que um
técnico de piscinas faça um teste para ver se outros fatores, como alta dureza cálcica ou alcalinidade total, estão
provocando o aumento do pH, e equilibre conforme for necessário.
Teste do nível de pH: teste o nível de pH da água da sua piscina com um método de testes confiável. Se necessário,
ajuste o pH de acordo com as recomendações do técnico da sua piscina. A faixa ideal recomendada pela APSP para
o pH é de 7,4 a 7,6. Observação: nunca use ácido seco (bissulfato de sódio) para ajustar o pH em regiões geográficas
áridas com evaporação excessiva e mínima diluição de água de piscina com água fresca. Um acúmulo de subprodutos
pode danificar o IntelliChlor SCG.
Dureza cálcica: a faixa recomendada para a dureza cálcica é de 200 a 400 ppm. Os níveis de dureza cálcica devem ser
testados semanalmente. A dureza cálcica é um fino depósito de carbonato de cálcio nas superfícies da piscina. O teste de
dureza cálcica é uma medida do quanto a água está "dura" ou "mole". Água "dura" pode produzir altos níveis de cálcio e
magnésio. Se esses níveis estiverem altos demais, a água ficará saturada e deixará finos depósitos de carbonato de cálcio
(um ponto áspero cristalizado e esbranquiçado) em qualquer superfície dentro da piscina. Se os níveis estiverem muito
baixos, a água fica "mole" e corrói as superfícies dentro da piscina. Use TSP ou Hydroquest 100 para diminuir níveis de
dureza cálcica altos demais ou adicione água à piscina que apresentar baixo conteúdo de dureza cálcica. Níveis baixos
demais precisam de uma adição de cloreto de cálcio.
Total de Sólidos Dissolvidos (TDS): adicionar sal à água da piscina aumentará o nível de TDS. Embora isso não afete
de forma adversa a química ou a limpidez da água da piscina, o profissional que estiver testando o TDS da água da
piscina deve ser informado de que foi adicionado sal ao sistema IntelliChlor. A pessoa que estiver realizando o teste de
TDS pode então subtrair o nível de salinidade para chegar a um nível de TDS que seja compatível com a leitura de TDS
de uma piscina com água sem adição de sal.
Alcalinidade total: a faixa ideal recomendada da APSP para a alcalinidade total é de 80 a 120 ppm para piscinas de
"gunite" e concreto e de 125 a 170 ppm para piscinas pintadas, de vinil e de fibra de vidro. Teste os níveis semanalmente
e ajuste-os de acordo com as recomendações do técnico da sua piscina. A alcalinidade pode ser descrita como um registro
que mantém o pH em ordem. O pH depende da capacidade da alcalinidade na água suportar as mudanças no pH. Se a
alcalinidade estiver muito alta, adicionar ácido (de pH semelhante) diminui o nível. Adicionar uma base (por exemplo,
bicarbonato de sódio) aumenta o nível quando a alcalinidade está baixa. O nível de alcalinidade da água é uma medida de
todos os carbonatos, bicarbonatos, hidróxidos e outras substâncias alcalinas encontradas na água da piscina.
Ácido cianúrico: o ácido cianúrico é necessário em piscinas externas para ajudar a estabilizar e manter níveis
adequados de cloro. 90% do cloro não estabilizado é destruído pela radiação ultravioleta do sol em menos de duas
horas. O ácido cianúrico estabiliza o cloro na água contra a degradação ultravioleta. Ao usar o IntelliChlor SCG, o nível
de ácido cianúrico deve ser mantido entre 30 e 50 ppm, no máximo.
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Menu Settings (configurações): Bomba de aquecimento COM (UltraTemp Heat
Pump)
Tela da Bomba de aquecimento COM
Na tela da Bomba de aquecimento COM é possível visualizar o status de operação atual da UltraTemp e configurar a
unidade para operar com somente aquecimento, somente resfriamento ou aquecimento e resfriamento, se a unidade
for reversível. A conexão da UltraTemp é feita através da PORTA COM na placa-mãe do EasyTouch. Consulte a
página 67 para obter informações sobre a fiação da porta COM da UltraTemp para o EasyTouch. A UltraTemp deve ser
configurada por padrão para ADDRESS 1. Uma unidade UltraTemp pode ser conectada ao EasyTouch.
Observação: quando a UltraTemp estiver ativada, use os botões de seta para esquerda e direita para ajustar a
temperatura e o resfriamento da UltraTemp (veja a página 3).

Heat Pump Com
Para acessar o menu de configurações da Bomba de aquecimento COM (UltraTemp):
Como chegar

Settings



Status



Heat Pump Com
Enable : Yes
Heating : Yes
Cooling : Yes

▲

MENU ▼ SETTINGS ▼ HEAT PUMP COM

SETINGS

Botão para a direita: acessa o menu "Settings."
Botões para cima/para baixo: selecione Yes ou No (sim ou não) para ativar ou desativar
a UltraTemp.
Botão para a direita: ir para a configuração “Heating”.
Botões para cima/para baixo: selecione Yes ou No para utilizar para aquecimento.
Botão para a direita: ir para a configuração “Cooling”.
Botões para cima/para baixo: selecione Yes ou No para usar somente para resfriamento
ou, se a unidade for reversível, selecione aquecimento e resfriamento.
Pressione o botão Menu para salvar as configurações e voltar às opções dos menus
Settings e Status da Bomba de aquecimento COM.
pressione o botão Menu três vezes para voltar à tela principal.

Para acessar o menu Status da Bomba de aquecimento COM (UltraTemp):
Como chegar

Settings

▲

MENU ▼ SETTINGS ▼ HEAT PUMP COM

STATUS



Status



Status



[ OP NORMAL ]
<MENU> = EXIT



Botão para a direita: visualizar o status atual da UltraTemp.
Pressione o botão Menu para voltar à tela principal.
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Menu Settings (configurações): Circuit Names (nomes de circuitos)
Definição do nome dos botões de circuitos no Centro de carregamento do EasyTouch
O EasyTouch vem configurado de fábrica para exibir cada circuito de saída com seu nome genérico (por exemplo,
AUX 1, AUX 2, etc.). Esses nomes genéricos de circuitos auxiliares podem ser substituídos por novos nomes que
descrevam melhor o equipamento controlado. Isso facilita muito a operação de todos os equipamentos da piscina,
da banheira e da iluminação sem que seja preciso memorizar o que cada saída controla.
Para a identificação dos circuitos, etiquetas adesivas de nomes de circuitos são fornecidas para colocação ao lado
de cada botão do painel de controle auxiliar. Use a lista escrita de nomes de circuitos (botões) que você criou ao
configurar a central de carregamento do sistema EasyTouch. Identifique como você chamou o botão do circuito 1,
botão 2, etc. Os nomes dos circuitos que você atribuir devem ser iguais aos que aparecem nas etiquetas colocadas
nos botões do painel de controle da central de carregamento do EasyTouch e/ou nos botões do painel de controle
interno opcional. Observe que os exemplos mostrados abaixo definem nomes genéricos de saída exibidos nos
menus do painel de controle do EasyTouch.

Nomes dos circuitos
Para atribuir nomes de circuitos:
Como chegar

Circuit Names
Circuit #: 3/18
Circuit : AUX 1
[AUX 1
]





▲

MENU ▼ SETTINGS ▼ CIRCUIT NAMES

CIRCUIT NAMES

Botões para cima/para baixo: selecione o número do circuito 1/18. Pressione o botão
para cima duas vezes para selecionar AUX 1. Os nomes genéricos dos circuitos são: Spa
(1/18), Pool (2/18), Aux 1-7 (EasyTouch 8), Aux 1-3 (EasyTouch 4), Ft 1. (10/18) - Ft. 8
(17/18), AuxX (18/18 - Aux Extra). O número do circuito 1/18 corresponde ao seu nome
de circuito atribuído. Esse nome pode ser alterado para descrever a função. Aux Extra
só estará disponível se o conector de saída do Solar (J17) na placa-mãe do EasyTouch
não estiver sendo usado para equipamento solar. Use o botão Solar para ligar e desligar o
circuito auxiliar "extra" (veja a página 4).
Botão para a direita: ir para os nomes de circuitos predefinidos do EasyTouch e os
nomes de circuitos definidos pelo usuário.
Botões para cima/para baixo: navegam pela lista de nomes programados em ordem
alfabética. Se não conseguir encontrar um nome adequado para seu circuito, você pode
criar um nome personalizado. Repita o procedimento para todos os botões de circuito
para os quais você deseja atribuir nomes. Para ver uma lista completa dos nomes de
circuitos do EasyTouch, consulte a página 38.
Pressione o botão Menu para salvar as configurações e voltar às opções do menu
Settings. Pressione o botão novamente para voltar às opções do menu principal ou
pressione-o mais uma vez para voltar à tela principal.
Observação: depois que um nome genérico de circuito for alterado e salvo, o novo nome
será exibido no menu de configurações. É possível visualizar os nomes genéricos dos
circuitos no menu de configurações antes da alteração ativando “Cir Names.” Consulte
“Diagnósticos: Cir Names (Off)” na página 56.

Controle de temperatura Alta/Baixa para sistema de corpo único
Para um sistema EasyTouch de corpo único é possível controlar as configurações de temperatura da piscina e da
banheira utilizando o botão Válvulas (V) ou os botões Spa (Hi-Temp) e Pool (Lo-Temp) no painel de controle
interno opcional. Altere o nome dos circuitos SPA para HI-TEMP e POOL para LO-TEMP para que o monitor
exiba os controles de temperatura corretos para seu sistema de corpo único.

Guia de instalação e utilização do painel de controle sem fio do EASYTOUCH

40

Nomes de circuitos do EasyTouch
AERATOR
AIR BLOWER
AUX 1
AUX 2
AUX 3
AUX 4
AUX 5
AUX 6
AUX 7
AUX 8
AUX 9
AUX 10
AUX EXTRA
BACKWASH
BACK LIGHT
BBQ LIGHT
BEACH LIGHT
BOOSTER PUMP
BUG LIGHT
CABANA LTS
CHEM. FEEDER
CHLORINATOR
CLEANER
COLOR WHEEL
DECK LIGHT
DRAIN LINE
DRIVE LIGHT
EDGE PUMP
ENTRY LIGHT
FAN
FIBER OPTIC
FIBER WORKS
FILL LINE
FLOOR CLNR
FOGGER
FOUNTAIN
FOUNTAIN 1
FOUNTAIN 2
FOUNTAIN 3
FOUNTAINS
FRONT LIGHT
GARDEN LTS
GAZEBO LTS
HIGH SPEED
HI-TEMP
HOUSE LIGHT
JETS
LIGHTS
LOW SPEED
LO-TEMP
MALIBU LTS
MIST
MUSIC

NOT USED
OZONATOR
PATH LIGHTS
PATIO LTS
PERIMETER L
PG2000
POND LIGHT
POOL PUMP
POOL
POOL HIGH
POOL LIGHT
POOL LOW
POOL SAM
POOL SAM 1
POOL SAM 2
POOL SAM 3
SECURITY LT
SLIDE
SOLAR
SPA
SPA HIGH
SPA LIGHT
SPA LOW
SPA SAL
SPA SAM
SPA WTRFLL
SPILLWAY
SPRINKLERS
STREAM
STATUE LT
SWIM JETS
WTR FEATURE
WTR FEAT LT
WATERFALL
WATERFALL 1
WATERFALL 2
WATERFALL 3
WHIRLPOOL
WTRFL LGHT
YARD LIGHT
FEATURE 1
FEATURE 2
FEATURE 3
FEATURE 4
FEATURE 5
FEATURE 6
FEATURE 7
FEATURE 8

Nomes de circuitos personalizados (máximo de 11
caracteres)
USERNAME-01

____________________

USERNAME-02

____________________

USERNAME-03

____________________

USERNAME-04   

____________________

USERNAME-05

____________________

USERNAME-06

____________________

USERNAME-07    

____________________

USERNAME-08    

____________________

USERNAME-09    

____________________

USERNAME-10   

____________________
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Menu Settings (configurações): Funções dos circuitos
Atribuição de funções dos circuitos
No menu "Circuit Functions" é possível atribuir uma lógica especial aos circuitos da bomba de limpeza, do
desaguadouro da banheira, das luzes e do laminar MagicStream. Por exemplo, ao configurar uma bomba automática
de limpeza de piscina, seria atribuída a função de circuito “MASTER CLEANER.” Com esta lógica "Cleaner", a
bomba de limpeza força a ativação da bomba do filtro e a bomba de limpeza começa a funcionar depois de cinco
minutos. A bomba de limpeza desliga automaticamente sempre que a banheira e/ou o solar forem ligados.

Proteção anticongelamento
A proteção anticongelamento liga um circuito se o sensor de temperatura do ar externo detectar que a temperatura
está próxima do nível de congelamento (abaixo de 35° F). O sistema liga todos os circuitos com a proteção
anticongelamento atribuída e opera os circuitos por 15 minutos para impedir que os canos congelem. Isso é
especialmente importante em uma combinação de piscina e banheira. Se a proteção anticongelamento estiver
configurada para os circuitos da banheira e da piscina, a bomba do filtro é ligada e as válvulas da piscina e da
banheira se alternam a cada 15 minutos para manter a água em movimento tanto na banheira quanto na piscina.
Este processo continua até que não haja mais uma condição de congelamento.

Funções dos circuitos
Como chegar
▲

MENU ▼ SETTINGS ▼ CIRCUIT Func.

CIRCUIT/ Func.

Para atribuir uma função de circuito e a proteção anticongelamento:
Circuit/Fun.
[SPA
]
[Master Spa
]
Freeze: Yes/No





Botões para cima/para baixo: escolha o nome do circuito (exibido na segunda linha).
Os nomes genéricos dos circuitos são: Spa [Master Spa - proteção anticongelamento
acionada por padrão], Pool [Master Pool - proteção anticongelamento acionada por
padrão], Aux 1-7 (EasyTouch 8), Aux 1-3 (EasyTouch 4), Feature 1-8 e Aux Extra.
Aux Extra só estará disponível se o conector de saída do Solar (J17) na placa-mãe do
EasyTouch não estiver sendo usado para equipamento solar. Use o botão Solar para ligar
e desligar o circuito auxiliar "extra" (veja a página 4).
Botão para a direita: ir para a configuração “Circuit Function” para selecionar a função
de circuito do nome de circuito selecionado exibido na linha acima.
Botões para cima/para baixo: selecione a função do circuito. Este é o circuito ao qual
você deseja atribuir a lógica de função. Para obter uma lista completa das funções de
circuito predefinidas, veja "Funções de circuito predefinidas", na página 38.
Botão para a direita: ir para a configuração da proteção anticongelamento.
Botões para cima/para baixo: selecione Yes ou No (sim ou não) para atribuir a proteção
anticongelamento a este circuito. Se selecionar "Yes” (sim), o circuito ligará se a
temperatura do ar cair abaixo de 35° F.
Observação: para o circuito POOL, a bomba do filtro terá proteção anticongelamento.
Para o circuito SPA, a bomba do filtro operará e as válvulas da piscina/banheira
alternarão a cada 15 minutos enquanto houver a condição de congelamento. Para o
circuito MASTER CLEANER, a proteção anticongelamento não costuma ser necessária
para bombas de limpeza de piscina, pois elas obtêm fluxo de água da bomba do filtro.
Apenas certifique-se de que POOL tenha a proteção anticongelamento.
Pressione o botão Menu para salvar as configurações e voltar às opções do menu
Settings. Pressione o botão novamente para voltar às opções do menu principal ou
pressione-o mais uma vez para voltar à tela principal.
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Funções predefinidas dos circuitos
Generic

Sem lógica especial. Simples controle liga/desliga de um circuito com todas as capacidades
programáveis.

Master Spa

Funciona com bombas automáticas de limpeza de piscina ou atuador da válvula do limpador.
Faz o seguinte:
- Força a inicialização da bomba do filtro 5 minutos antes da inicialização da bomba de limpeza.
- Desliga o limpador quando a banheira é ligada.
- Desliga o limpador por 5 minutos quando o aquecimento solar começa.

Master Pool

Funciona com bombas automáticas de limpeza de piscina ou atuador da válvula do limpador.
Faz o seguinte:
- Força a inicialização da bomba do filtro 5 minutos antes da inicialização da bomba de limpeza.
- Desliga o limpador quando a banheira é ligada.
- Desliga o limpador por 5 minutos quando o aquecimento solar começa.

Master Cleaner

Funciona com bombas automáticas de limpeza de piscina ou atuador da válvula do limpador.
Faz o seguinte:
- Força a inicialização da bomba do filtro 5 minutos antes da inicialização da bomba de limpeza.
- Desliga o limpador quando a banheira é ligada.
- Desliga o limpador por 5 minutos quando o aquecimento solar começa.

Light

Permite que recursos especiais de iluminação funcionem, como acender todas as luzes ou
apagar todas as luzes.

SAM Light

Ativa programas especiais de iluminação colorida em outras telas do painel de controle interno
quando usado com luzes de piscina SAM. Por exemplo, é possível acender todas as luzes ou
apagar todas as luzes.

SAL Light

Ativa programas especiais de iluminação colorida em outras telas do painel de controle interno
quando usado com luzes de banheira SAL.  Por exemplo, é possível acender todas as luzes ou
apagar todas as luzes.

Photon
Generator

A fonte de luz Photon Generator permite que a lâmpada de fibra ótica Fiberworks seja operada
pelos recursos do menu Lights (Sync, Rotate, ALL ON e ALL OFF) quando usada com iluminação SAM e SAL.

Color Wheel

Ativa programas especiais de iluminação colorida em outras telas do painel de controle interno
quando usado com Fiberworks. Por exemplo, é possível acender todas as luzes ou apagar
todas as luzes.  

Spillway

Para combinações piscina/banheira nas quais a banheira está acima da piscina. Essa configuração move a válvula de retorno para que a bomba do filtro puxe água da piscina e a devolva à
banheira, criando um efeito de queda d'água. Limpadores de piscina automáticos são desligados quando este recurso está ligado.

Floor Cleaner

Essa configuração move uma válvula de 3 vias a cada 20 minutos, alternando o fluxo entre 2
válvulas do sistema de limpeza que alimentam os cabeçotes emergentes.

IntelliBrite

Ativa uma luz LED Intellibrite.

MagicStream

Ativa um laminar MagicStream.
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Menu Settings (configurações): Nomes personalizados
São aproximadamente 100 nomes de circuitos disponíveis para escolha. Se você não encontrar um que seja
adequado à sua aplicação, é possível criar até 10 nomes personalizados. Cada nome pode conter até 11 caracteres
alfanuméricos. Depois de salvar um nome personalizado, ele fica disponível para seleção (consulte a página 40).
Como chegar
▲

MENU ▼ SETTINGS ▼ CUSTOM NAMES

CSTM NAME

Nome personalizado
Para atribuir um nome de circuito personalizado:
Cstm Name 1/10



[USERNAME-01]


Botões para cima/para baixo: selecione o número de um nome de circuito
personalizado (1-10). É possível criar até 10 nomes de circuito personalizados.
Botão para a direita: ir para a configuração do nome do circuito personalizado.
Botões para cima/para baixo/para a direita: insira o nome do circuito personalizado
(máximo de 11 caracteres).
Pressione o botão Menu para salvar as configurações e voltar às opções do menu
Settings. Pressione o botão novamente para voltar às opções do menu principal ou
pressione-o mais uma vez para voltar à tela principal.

Menu Settings (configurações): Válvulas
Este recurso permite que você atribua um circuito à Válvula A ou B. O sistema EasyTouch pode acionar dois
atuadores de válvula auxiliares (A e B) para aplicações como aquecimento solar e recursos aquáticos. Atribuindo
circuitos AUX a atuadores de válvulas de controle, você pode preservar os circuitos auxiliares para relés de alta
tensão, para o controle de bombas e luzes.
Válvula A: fica na placa-mãe do EasyTouch. Se o aquecimento solar estiver ativado e não estiver configurado
como uma bomba de aquecimento, a Válvula A será dedicada ao controle do atuador da válvula de aquecimento
solar. O Solar é ativado no menu "Solar." A seleção da Válvula A exibirá “USED SOLAR.”
Válvula B: fica na placa-mãe do EasyTouch. Pode ser configurada para ser controlada por qualquer circuito.
Como chegar
▲

MENU ▼ SETTINGS ▼ VALVES

SETUP VALVES

Válvulas
Para atribuir um circuito à Válvula A e à Válvula B:
 Botões para cima/para baixo: selecione um circuito para atribuir à Válvula A. As
Set Valves
seleções de circuito genéricas são: Os nomes genéricos dos circuitos são: None, Spa,
A: [CLEANER ]
Pool, Aux 1-7 (EasyTouch 8), Aux 1-3 (EasyTouch 4), Feature 1-8, Solar e Heater. "Aux
B: [FOUNTAIN ]  Extra" só será exibido se o conector de saída do Solar (J17) na placa-mãe do EasyTouch
não estiver sendo usado para equipamento solar. Use o botão Solar para ligar e desligar o
circuito extra (veja a página 4). Selecionar "None" não atribui um circuito.
Botão para a direita: vai para a configuração da Válvula B.
Botões para cima/para baixo: selecione um circuito para atribuir à Válvula B. Veja os
nomes genéricos de circuitos acima.
Pressione o botão Menu para salvar as configurações e voltar às opções do menu
Settings. Pressione o botão novamente para voltar às opções do menu principal ou
pressione-o mais uma vez para voltar à tela principal.
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Menu Settings (configurações): 2-Speed Pump
Os circuitos de equipamentos selecionados neste menu passarão uma bomba de filtro de duas velocidades
automaticamente para a velocidade alta quando os circuitos forem ativados. Se uma bomba de duas velocidades
for atribuída a um sistema de aquecimento solar, um limpador ou uma bomba, quando ativada, a bomba funcionará
automaticamente por cinco minutos em velocidade alta e depois passará para a velocidade baixa. Por exemplo,
quando ligada, a bomba do filtro passará para alta velocidade sempre que JETS ou CLEANER forem ativados.
Deve haver um relé de duas velocidades instalado na Central de carregamento do EasyTouch para que as
configurações do menu "2-Speed Pump" funcionem.
Como chegar
▲

MENU ▼ SETTINGS ▼ 2-Speed Pump

2-Speed Pump

2-Speed Pmp 1/4



Circuit :
[SPA HEATER



]

2-Speed Pump
Para configurar uma bomba de duas velocidades para um circuito:
Botões para cima/para baixo: selecione um circuito que alternará a bomba do filtro para alta velocidade. É possível
configurar até quatro circuitos para utilizar uma bomba de duas velocidades (1/4, 2/4, 3/4, 4/4).
Botão para a direita: vai para a atribuição de uma configuração de circuito.
Botões para cima/para baixo: selecione o circuito para atribuir a uma bomba de duas velocidades. Os nomes genéricos
dos circuitos são: NONE, SPA, POOL, AUX 1-7 (EasyTouch 8), AUX 1-3 (EasyTouch 4), FEATURE 1-8, SOLAR,
HEATER, POOL HEATER, SPA HEATER e FREEZE. AUX EXTRA só será exibido se o conector de saída do Solar
(J17) na placa-mãe do EasyTouch não estiver sendo usado para equipamento solar. Use o botão Solar para ligar e desligar o
circuito extra (veja a página 5). Selecionar NONE não atribui um circuito. Observação: é possível usar um circuito Feature
para passar uma bomba de duas velocidades para a velocidade alta.
Botão para a direita: atribuir o próximo circuito (2/4).
Botões para cima/para baixo: selecione o primeiro dígito do número do circuito (1/4, 2/4, 3/4, 4/4).
Botão para a direita: vai para a configuração do circuito.
Botões para cima/para baixo: selecione o próximo circuito. Quando terminar, pressione o botão Menu.
Pressione o botão Menu para salvar as configurações e voltar às opções do menu Settings. Pressione o botão novamente
para voltar às opções do menu principal ou pressione-o mais uma vez para voltar à tela principal.

Menu Settings (configurações): Solar

Use as configurações do solar para ativar o solar ou configurá-lo como uma bomba de aquecimento: configuração
do controle do solar: certifique-se de que o sensor de temperatura do solar esteja instalado.
Sobre a instalação do aquecimento solar: primeiro, instale o sensor solar nos coletores e conecte-o à central
de carregamento do EasyTouch. Se HEAT PUMP for selecionado e estiver sendo usado no lugar de um sistema
de aquecimento solar, instale o sensor solar perto da central de carregamento do EasyTouch. Conecte os fios aos
terminais de parafusos do SOLAR de acordo com o diagrama de fiação da página 64. Conecte o cabo do atuador da
válvula do solar na tomada de três pinos marcada com "VLV A" na placa-mãe do EasyTouch. Se uma bomba solar
booster estiver sendo instalada, conecte a bomba a um relé de energia e conecte um cabo de baixa tensão do relé até
a tomada de dois pinos marcada como "SOLAR" na placa-mãe do EasyTouch.
Observação: se o Solar não estiver selecionado (No), as seleções do menu do EasyTouch exibem "AUX EXTRA"
em vez de "SOLAR." Isso permite que o conector do solar (J17) da placa-mãe do EasyTouch seja usado com um
circuito de saída auxiliar "extra." O botão Solar é usado para ligar e desligar o circuito auxiliar extra.
Para acessar o menu Solar:
Como chegar
▲

MENU ▼ SETTINGS ▼ Solar

Solar

Solar: pressione o botão para cima/para baixo para selecionar

qual tela do solar você deseja ver. Pressione o botão para a direita

Pressione o botão para cima/para baixo para selecionar qual tela do solar você deseja ver. Pressione o botão para a
direita para selecionar a configuração e o botão para cima/para baixo para alterar a configuração ou o valor.
Tela (1/3): ENABLE SOLAR: a piscina está usando aquecimento solar? Selecione Yes ou No (sim ou não) para ativar
o aquecimento solar. Para exibir a seleção do solar como uma fonte de aquecimento na tela principal, selecione Yes.
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Solar

1/3

Enable :
Yes
Heat Pump: No



Solar

2/3





Freeze Enbl: No
Night Cool : No



Solar
3/3
Temperature Diff
Start: 6°
Run: 4°





HEAT PUMP: uma bomba de aquecimento está sendo usada para o aquecimento solar? Selecione Yes ou No (sim ou não)
para ativar o solar como uma bomba de aquecimento. Controle da bomba de aquecimento em vez de Solar: selecione
YES (sim) se uma bomba de aquecimento está sendo usada em vez de um sistema de aquecimento solar. Se o Solar estiver
configurado para bomba de aquecimento, a Válvula A fica livre para outros circuitos.
Botão para a direita: selecione 2 de 3 (2/3) para acessar os recursos anticongelamento e de resfriamento noturno.
Tela (2/3): ENABLE FREEZE: ativar a proteção anticongelamento ao usar o aquecimento solar. Selecione Yes ou No para
ativar a proteção solar anticongelamento.
ENABLE NIGHT COOLING: selecione Yes ou No para ativar o resfriamento noturno. O resfriamento noturno ativado
(YES) circulará água pelo sistema para diminuir sua temperatura durante a noite. Configure a temperatura no menu Heat.
Observação: se uma bomba de aquecimento estiver sendo usada, em vez de um sistema de aquecimento solar (veja acima),
selecione YES para ativar o sistema de aquecimento solar como uma Bomba de aquecimento.
Tela (3/3): Configurações de inicialização e funcionamento do diferencial de temperatura do sistema de aquecimento solar.
Start: configure o diferencial de temperatura para iniciar o aquecimento, de 3° a 9°. Por exemplo, se "Start" for configurado
para 3º, isso garante que a temperatura deve oscilar para pelo menos 3° da temperatura do ponto de ajuste especificada (no
menu Heat, página 25) antes de ligar o aquecimento. Quando o sistema de aquecimento solar for ligado, ela começará a
convergir conforme aquece. Isso garante que o sistema não ficará ligando e desligando continuamente.
Run: configure o diferencial de temperatura para parar o aquecimento, de 2° a 5°. Esta configuração define o quanto a
temperatura precisa se aproximar da temperatura definida do ponto de ajuste para desligar o aquecimento solar.
Pressione o botão Menu para salvar as configurações e voltar às opções do menu Settings. Pressione o botão novamente
para voltar às opções do menu principal ou pressione-o mais uma vez para voltar à tela principal.

Menu Settings (configurações): Atrasos (Banheira/Piscina (Resfriamento do
aquecedor) e Atrasos para válvulas)

Configurar a quais funções (piscina/banheira e válvulas) atribuir o recurso de atraso. Atrasos podem ser atribuídos
aos seguintes equipamentos.
• Cancelar atraso de resfriamento do aquecedor: desliga a bomba do filtro imediatamente.
• Cancelar atraso de cinco minutos na INICIALIZAÇÃO em ALTA VELOCIDADE da bomba de
duas velocidades do filtro: passa a bomba para a velocidade baixa.
• Atraso automático de INICIALIZAÇÃO do limpador da piscina: inicia a bomba de limpeza
imediatamente, sem o atraso normal pelo qual a bomba opera por 5 minutos.
• Atraso automático do SOLAR do limpador da piscina: permite que a bomba de limpeza funcione
mesmo se o atraso do solar tiver desligado a bomba por 5 minutos.
Alguns aquecedores precisam de um ciclo de resfriamento antes de serem desligados. Eles podem ser configurados
para que a bomba do filtro opere por mais dez minutos para dissipar o acúmulo residual de calor dentro da câmara
de combustão do aquecedor. Também é possível cancelar o recurso de atraso. Para obter informações sobre o uso
do recurso Cancelar atraso, consulte "Cancelar atraso", na página 24.
Como chegar
MENU ▼ SETTINGS ▼ DELAYS

▲

Atrasos: para atribuir um recurso de atraso:

DELAYS

Delays



Cooldown: No
Valves:
No



Pressione os botões para cima/para baixo para selecionar YES (sim) para ativar atrasos de COOLDOWN
(resfriamento) para os circuitos da piscina e da banheira. Selecione YES para usar atrasos para válvulas. Pressione o botão
Menu para salvar as configurações e voltar às opções do menu Settings.
Atrasar resfriamento: este recurso mantém a bomba funcionando por dez minutos depois que o aquecimento é desligado para resfriar o
cabeçote dos aquecedores e o trocador de calor. Alguns modelos de aquecedor precisam deste período de resfriamento, caso contrário eles são
danificados. Isso é chamado de "Interruptor bombeiro." Por exemplo, se você estiver na banheira e desligá-lo, o IntelliTouch retornará as válvulas
à posição do modo "Pool." Se a piscina estiver realizando um ciclo ou o interruptor bombeiro (Atraso de banheira/piscina) estiver ativado, a
água mais fria da piscina será bombeada para a banheira conforme as válvulas giram. Observação: se a piscina não estiver realizando um ciclo
e o interruptor bombeiro não estiver ativado, a bomba para e a água da piscina não é bombeada para a banheira quando as válvulas giram de
volta para a piscina. Atrasos para válvulas: este recurso cria um período de 30 segundos com a BOMBA DESLIGADA (forçado) sempre que
as válvulas giram. Seja da piscina para a banheira ou da banheira para a piscina. Quando você desliga a banheira, mesmo se a piscina estiver
realizando um ciclo ou se o interruptor bombeiro estiver ativado, a bomba para por 30 segundos enquanto as válvulas giram para que a água
fria da piscina não entre na banheira. Este recurso evita que entre água fria na banheira quando você a liga, assim, é necessária uma menor
quantidade de aquecimento. O recurso também para a bomba quando o sistema está mudando de piscina para banheira ou quando ele retorna
para o modo Freeze (anticongelamento).
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Menu Settings (configurações): F° / C° (Fahrenheit/Celsius)
As configurações de temperatura da água, do solar e do ar podem ser exibidas em graus Fahrenheit ou Celsius.
Como chegar
MENU ▼ SETTINGS ▼ F° / C°

F° / C°

▲

F° / C°
Para mudar as unidades de temperatura:
F° / C°



FAHRENHEIT


Botões para cima/para baixo: selecione Fahrenheit ou Celsius. Pressione o botão Menu
para salvar as configurações e voltar às opções do menu Settings. Pressione o botão
Menu novamente para voltar às opções do menu principal ou pressione-o mais uma vez
para voltar à tela principal.

Menu Settings (configurações): controle remoto de banheira iS4
É possível especificar um botão do controle remoto de banheira iS4 para controlar diferentes funções atribuindo
cada botão a um circuito específico. Por exemplo, o controle remoto de banheira iS4 pode ser usado para ativar a
circulação da banheira e para operar equipamentos auxiliares, como aquecedor, luzes, bomba de jato, auxílio de
aquecimento, soprador de ar, queda d'água, etc.). Também é possível utilizar os circuitos “Pump Incrs” e “Pump
Decrs” para aumentar ou diminuir a velocidade da bomba para uma bomba IntelliFlo VF (GPM) ou VS (RPM). Por
exemplo, se o circuito “Pump Incrs” for atribuído a um botão do iS4, pressionar o botão aumentará a velocidade da
bomba em intervalos específicos conforme definidos na configuração de menu "iSx Pump Cntrl" (página 44). Os
intervalos de velocidade podem ser de 10 a 250 RPM (ou de 1 a 10 GPM na IntelliFlo VF).
Como chegar
▲

MENU ▼ SETTINGS ▼ IS4

ASSIGN IS4

Atribuir iS4
Antes de configurar o controle remoto de banheira iS4, atribua nomes aos circuitos (veja a página 42).
Para atribuir botões da banheira iS4:
Assign iS4



Circuit: 1/4
[HEAT BOOST ]



Observação:
para desativar ou
ativar o controle
remoto de
banheira iS4, veja
Menu Settings:
Controle remoto
da banheira”, na
página 53.

Botões para cima/para baixo: selecione um circuito para um dos botões do iS4. É
possível configurar até quatro circuitos (1/4, 2/4, 3/4, 4/4).
Botão para a direita: vai para a configuração do circuito.
Botões para cima/para baixo: para configurar o primeiro botão do controle remoto de
banheira iS4, navegue pelos nomes dos circuitos e encontre o circuito que você deseja
atribuir ao primeiro botão do iS4. As seleções de circuitos genéricos são: None, Spa,
Pool, Aux 1-7 (EasyTouch 8), Aux 1-3 (EasyTouch 4), Feature 1-8, Solar (se selecionado
no menu “Heat”), Heat Boost, Heat Enable, Pump Incrs, Pump Decrs. "Aux Extra" só
será exibido se o conector de saída do Solar (J17) na placa-mãe do EasyTouch não estiver
sendo usado para equipamento solar. Use o botão Solar para ligar e desligar o circuito
extra (veja a página 4). Selecionar "None" não atribui um circuito.
Observação: o recurso “Heat Boost” ligará o aquecedor por sete minutos para aumentar
a temperatura da água da banheira. A cada vez que o botão Heat Boost da banheira
for pressionado, a temperatura aumentará aproximadamente 1° F. A temperatura não
ultrapassará o limite de 104° F.
Botão para a direita: atribuir o próximo circuito (2/4).
Botões para cima/para baixo: selecione o primeiro dígito do número do circuito (1/4,
2/4, 3/4, 4/4) e repita o procedimento para os outros três botões.
Pressione o botão Menu para salvar as configurações e voltar às opções do menu
Settings. Pressione o botão novamente para voltar às opções do menu principal ou
pressione-o mais uma vez para voltar à tela principal.
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Menu Settings (configurações): controle remoto de banheira com 10 botões
Neste menu é possível atribuir um circuito específico a qualquer um dos dez botões de um controle remoto de
banheira iS10 e SpaCommand para controlar diferentes funções da piscina/banheira. O iS10 e o SpaCommand
possuem dez botões de circuitos que podem ser atribuídos; cinco botões na fileira de cima e cinco botões na
fileira de baixo. Também é possível utilizar os circuitos “Pump Incrs” e “Pump Decrs” para aumentar ou diminuir
a velocidade da bomba em bombas IntelliFlo VF (GPM), VS (RPM) e VSF (RPM/GPM). Por exemplo, se o
circuito “Pump Incrs” for atribuído a um botão do iS10, pressionar o botão aumentará a velocidade da bomba em
intervalos específicos conforme definidos na configuração de menu "10B Pump Cntrl" (página 48). Os intervalos
de velocidade podem ser de 10 a 250 RPM (ou de 1 a 10 GPM na IntelliFlo VF).

Atribuir controle remoto de banheira com 10 botões (iS10/SpaCommand)

Como chegar
▲

MENU ▼ SETTINGS ▼ 10 BUTN SPA SD

ASSIGN 10 BUTN

Antes de configurar o controle remoto de 10 botões da banheira (iS10/SpaCommand), atribua nomes aos circuitos
(veja a página 41).



Para atribuir botões de um controle remoto de banheira iS10 e SpaCommand:
 Botões para cima/para baixo: selecione a fileira “Top” (superior) ou "Bottom” (inferior)
IS4
10 BUTN SPA SD
para atribuir os circuitos.
10B Pump Cntrl
Botões para a direita: selecione um circuito para um dos botões do iS10. Os cinco

Quick Touch
botões da fileira superior podem receber circuitos (1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5). Veja

Assign 10 BtnSS
“Atribuições de botões do iS10/SpaCommand” abaixo para obter detalhes.
Row : Top
Botão para a direita: vai para a configuração do circuito.
Circuit : 1/5
 Botões para cima/para baixo: para configurar o primeiro botão do controle remoto de
[SPA
]
banheira iS10, navegue pelos nomes dos circuitos e encontre o circuito que você deseja
atribuir ao primeiro botão do iS10. Os circuitos genéricos são: NONE, SPA, POOL,
AUX 1-7 (EasyTouch 8), AUX 1-3 (EasyTouch 4), FEATURE 1-8, AUX EXTRA (ou
SOLAR, se selecionado no menu “Heat”), HEAT BOOST e HEAT ENABLED. "Aux
Extra" só será exibido se o conector de saída do Solar (J17) na placa-mãe do EasyTouch
não estiver sendo usado para equipamento solar. Use o botão Solar para ligar e desligar o
circuito extra (veja a página 5). Selecionar "None" não atribui um circuito.
Observação: o recurso “Heat Boost” ligará o aquecedor por sete minutos para aumentar
a temperatura da água da banheira. A cada vez que o botão Heat Boost da banheira
for pressionado, a temperatura aumentará aproximadamente 1°. A temperatura não
ultrapassará o limite de 104° F (40° C).
Botão para a direita: atribuir o próximo circuito (2/5).
Botões para cima/para baixo: selecione o primeiro dígito do número do circuito (1/5,
2/5, 3/5, 4/5) e repita o procedimento para os outros três botões.
Pressione o botão Menu para salvar as configurações e voltar às opções do menu
Settings. Pressione o botão duas vezes para voltar à tela principal.
Atribuições de botões do iS10 e do SpaCommand
SPA

POOL

HI-TEMP

LO-TEMP

Botão 2

AUX 1

AUX 5

Botão 3

AUX 2

AUX 6

Botão 4

AUX 3

AUX 7

Botão 5

AUX 4

AUX 8

Botão 1
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Menu Settings (configurações): controle da bomba com 10 botões
Neste menu de configurações é possível especificar a velocidade das bombas IntelliFlo VS, VF e VSF (RPM,
GPM) em incrementos para o botão do iS4, iS10 ou SpaCommand atribuído utilizando o circuito “Pump Incrs”
ou “Pump Decrs”. Por exemplo, os circuitos “Pump Incrs” ou “Pump Decrs” podem ser atribuídos a quaisquer
dois botões do iS10. Cada vez que o botão atribuído a "increase" for pressionado, a velocidade da bomba será
aumentada em intervalos específicos de velocidade, conforme definidos na configuração do menu “iSx Pump
Cntrl”. Os intervalos de velocidade podem ser de 10 a 250 RPM ou de 1 a 10 GPM.

Atribuir controle da bomba iSx
Antes de configurar um intervalo de velocidade da bomba, lembre-se de especificar o número e o tipo da bomba
IntelliFlo no menu IntelliFlo (“Pump #1, Pump #2,” Pump Type), consulte a página 31.

Como chegar
▲

MENU ▼ SETTINGS ▼ 10B PUMP CNTRL

Para configurar um intervalo de velocidade da bomba:



IS4
10 BUTN SPA SD
10B Pump Cntrl
Quick Touch

Spa Side Pump#1
IFlo Control
Step
RPM: 060
Size

Spa Side Pump#2
IFlo Control
Step
RPM: 060
Size
GPM: 010





Botões para cima/para baixo: selecione o “Pump Number” (número da bomba)
conforme especificado no menu IntelliFlo (consulte a página 33).
Botões para a direita: selecione o intervalo de velocidade da bomba, “Step” (RPM/
GPM).
Botões para cima/para baixo: ajuste o intervalo da velocidade da bomba. As
configurações são:
- IntelliFlo VS: 10 a 250 RPM
- IntelliFlo VSF: 10 a 250 RPM ou 1 a 10 GPM
- IntelliFlo VF: 1 a 10 GPM.
Pressione o botão Menu para salvar as configurações e voltar às opções do menu
Settings. Pressione o botão duas vezes para voltar à tela principal.

Pump #2 (Bomba 2):  IntelliFlo VSF (RPM e GPM)
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Menu Settings (configurações): controle remoto sem fio QuickTouch (QT4)
O controle remoto sem fio QuickTouch QT4 fornece a alternância de até quatro circuitos. Por exemplo, o controle
remoto sem fio QT4 pode ser usado para ativar a circulação da banheira e para operar três equipamentos auxiliares
(como aquecimento, luzes, bomba de jato, auxílio de aquecimento, soprador de ar, queda d'água, etc.).
Cada uma das quatro funções do controle sem fio QT4 possui um botão liga/desliga. Para ligar ou desligar um
circuito, pressione o botão do circuito por pelo menos um segundo.
Os botões do QT4 podem ser atribuídos a qualquer circuito disponível. No entanto, o QT4 vem com os circuitos a
seguir pré-atribuídos aos quatro botões:
•
•
•
•

O botão da banheira ativa o circuito da banheira.
O botão A ativa o circuito Auxiliary 1.
O botão B ativa o circuito Auxiliary 2.
O botão C ativa o circuito Auxiliary 3.

Atribuir QT4

Como chegar
▲

MENU ▼ SETTINGS ▼ QUICKTOUCH

ASSIGN QT4

Para atribuir circuitos aos botões do controle remoto sem fio QuickTouch:
Assign QT4
Circuit: 1/4
[SPA



]



Botões para cima/para baixo: selecione um circuito para atribuir a um dos botões do
controle remoto sem fio QuickTouch. É possível configurar até quatro circuitos (1/4, 2/4,
3/4, 4/4).
Botão para a direita: vai para a configuração do circuito.
Botões para cima/para baixo: configurar o primeiro botão (1/4) no controle remoto sem
fio QuickTouch. Use esses botões para navegar pelos nomes de circuitos e encontrar o
circuito que você deseja atribuir ao primeiro botão. As seleções de circuitos genéricos
são: None, Spa, Pool, Aux 1-7, Feature 1-8 (EasyTouch 8), Aux 1-3, Feature 1-4
(EasyTouch 4), Aux Extra, Heat Boost e Heat Enable. Selecionar "None" não atribui um
circuito. "Aux Extra" só estará disponível se o conector de saída do Solar (J17) na placamãe do EasyTouch não estiver sendo usado para equipamento solar. Use o botão Solar
para ligar e desligar o circuito auxiliar "extra" (veja a página 4).
Observação: o recurso “Heat Boost” ligará o aquecedor por sete minutos para aumentar
a temperatura da água da banheira. A cada vez que o botão Heat Boost da banheira
for pressionado, a temperatura aumentará aproximadamente 1° F. A temperatura não
ultrapassará o limite de 104° F.
Botão para a direita: atribuir o próximo circuito (2/4).
Botões para cima/para baixo: selecione o primeiro dígito do número do circuito (1/4,
2/4, 3/4, 4/4) e repita o procedimento para os outros três botões.
Pressione o botão Menu para salvar as configurações e voltar às opções do menu
Settings. Pressione o botão novamente para voltar às opções do menu principal ou
pressione-o mais uma vez para voltar à tela principal.
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Menu Settings (configurações): Man Heat (Off/On)
Por padrão, o aquecimento manual (Man Heat) está configurado como "On" (ligado), o que permite que sua
banheira comece a aquecer sempre que for ligada manualmente (pressionando-se o botão Valves (V) e o botão
Filter Pump (F) no painel de controle externo ou o botão Spa no painel de controle interno), mesmo se a
configuração do menu Heat estiver definida como "OFF" (desligado) (consulte a página 23). Sua banheira também
começará a aquecer quando for ligada pelo controle remoto iS4. Este recurso permite que você programe sua
banheira para filtrar diariamente com o aquecedor desligado e estar pronta para aquecer sempre que o botão Spa for
pressionado manualmente.
Como chegar
MENU ▼ SETTINGS ▼ MAN HEAT [On/Off]

Aquecimento manual
Para ativar ou desativar o aquecimento manual da banheira quando ela for ligada manualmente:
10B Pump Cntrl
QuickTouch
Man Heat [On]
Calibration

Botão para a direita: selecione Off para desativar ou On para iniciar automaticamente o
aquecimento da banheira sempre que ela for ligada manualmente.
Pressione o botão Menu para salvar as configurações e voltar à tela principal.





Menu Settings (configurações): Calibration (calibração)
O sistema EasyTouch contém dois sensores de temperatura (10 kΩ) para a temperatura da água e do ar ambiente.
Também é possível acrescentar um sensor adicional para controlar sistemas de aquecimento solar. Normalmente,
esses sensores são precisos e não é necessário calibrá-los. No entanto, encanamentos longos e recursos aquáticos
podem fazer com que as temperaturas no corpo d'água sejam diferentes da temperatura lida pelo sensor. É possível
recalibrar manualmente os sensores para ajustá-los para isso. Só é preciso calibrar um corpo d'água, já que o sensor
de temperatura é comum para a piscina e a banheira. O sistema precisa estar no modo "Service" para calibrar os
sensores (consulte o botão "Mode" no painel de controle externo do EasyTouch).
Como chegar
▲

MENU ▼ SETTINGS ▼ CALIBRATION

CALIBRATION

Calibração
Antes de começar, é preciso de um termômetro preciso que possa ser utilizado sob qualquer condição atmosférica.
Se estiver calibrando o sensor de ar, espere até que o sensor não esteja sob luz direta do sol. Para o sensor de
temperatura do ar, certifique-se de que o sensor esteja localizado na sombra para que a leitura seja precisa.
Para calibrar os sensores de água, ar e solar:
1. Pressione o botão Mode no painel de controle para colocar o sistema no modo de serviço ("Service").
2. Pressione o botão Bomba do filtro (F) para ligar a bomba do filtro da piscina/banheira.
3. Coloque o termômetro na água da banheira ou da piscina. Obtenha uma leitura precisa da temperatura.
Ao calibrar o sensor de ar, coloque o termômetro próximo do sensor de ar. O sensor de ar normalmente
fica localizado próximo ou abaixo do compartimento da central de carregamento do EasyTouch, e não
dentro do compartimento. Obtenha uma leitura precisa da temperatura à sombra.
4. Use os botões para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir a temperatura da água e deixá-la
compatível com a leitura do termômetro.

5. Após calibrar o sensor da água, use o botão para a direita para ir para a
Calibration
Water:
70°F
configuração “AIR” e repita a etapa 4, e o procedimento para o sensor solar.
Air:
80°F
Assegure-se que o sensor solar esteja sob o sol para obter leituras precisas.
Solar: 90°F

6. Após calibrar todos os sensores, pressione o botão Menu para salvar as
configurações e voltar às opções do menu Settings. Pressione o botão
novamente para voltar às opções do menu principal ou pressione-o mais uma
vez para voltar à tela principal.
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Menu Settings (configurações): Erase EEPROM (apagar memória do sistema)
Os dados de configuração do sistema EasyTouch são armazenados e mantidos em memória tipo flash em um
EEPROM localizado na placa-mãe do painel de controle e no painel de controle interno opcional. Os dados de
configuração do sistema do usuário EasyTouch podem ser apagados para restaurar as configurações de fábrica.
As informações do sistema são baixadas automaticamente de componentes programados para componentes não
programados em caso de perda acidental de memória e para facilitar a substituição da placa. Todos os controles
opcionais (controles remotos iS4, iS10, SpaCommand ou QuickTouch QT4) que tiverem sido configurados
precisam ser configurados novamente.

Apagar EEPROM
O procedimento a seguir descreve como apagar a memória do sistema a partir do painel de controle principal do
EasyTouch ou do painel de controle interno do EasyTouch.
CUIDADO: este procedimento apaga todas as configurações do sistema. Todos os controles opcionais terão que
ser configurados novamente.
Como chegar

Erase EEPROM

▲

MENU ▼ SETTINGS ▼ Erase EEPROM



Erase EEPROM

Botão para cima/para baixo: selecione Yes.

Erase ALL? No (Yes)


Erase EEPROM
Are You Sure?
No (Yes)





AUTO
HEATER
SPA
95°F / 100°F
AIR
70°F
MON 09:30 AM

Botão para a direita: a mensagem “Erase EEPROM Are You Sure? No” (Apagar
EEPROM. Tem certeza?) é exibida.
Botão para cima/para baixo: selecione Yes.
Botão para a direita: pressione este botão para apagar dados do sistema e restaurar os
padrões de fábrica. O monitor ficará em branco e a tela principal será exibida em seguida.

Menu Settings (configurações): Set Password (definir senha)
Se necessário, o recurso de senha permite que você proteja o painel de controle do EasyTouch com uma senha.
Para acessar um painel de controle protegido por senha é preciso inserir a senha de quatro dígitos correta para que
o acesso seja concedido.

Senha
Para ativar o recurso de proteção por senha:
Como chegar
MENU ▼ SETTINGS ▼ SET PASSWORD

Set Password



Botão para cima/para baixo: selecione o primeiro dígito (0-7) da senha de quatro dígitos.

PW
: [0000]
Enable : No



Botão para a direita: selecione o próximo dígito da senha. Repita a etapa anterior para
inserir cada um dos dígitos da senha.
Botão para a direita: depois de inserir os quatro dígitos da senha, pressione o botão para a
direita para ativar o recurso de senha.
Botão para cima/para baixo: selecione Yes para ativar o recurso de senha.
Pressione o botão Menu três vezes para salvar as configurações e voltar à tela principal.
Observação: se o recurso de senha for ativado, a senha de quatro dígitos atual poderá
ser visualizada a partir do painel de controle externo do EasyTouch, na configuração "Set
Password."
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Menu Settings (configurações): Backlight (luz de fundo)
Use a opção luz de fundo "On Time" (acesa durante) para definir o tempo durante o qual a luz de fundo ficará acesa.
A configuração "Brightness" permite que você defina o brilho da luz de fundo. Essas opções podem ajudar a reduzir o
consumo de energia e aumentar a vida útil da bateria. As opções de luz de fundo são:
•
•

On Time (acesa durante): a luz de fundo ficará acesa por 60 segundos, 30 segundos, cinco minutos ou o
recurso "Backlight" é desligado. A configuração padrão é de 30 segundos.
Brightness (brilho): o brilho da luz de fundo pode ser baixo, médio ou alto. A configuração padrão é
médio.

Backlight (luz de fundo)
Para definir a duração e o brilho da luz de fundo:
Como chegar
MENU ▼ SETTINGS ▼ BACKLIGHT

BACKLIGHT OPTIONS



On Time: 30 S
Brightness: MED



Botões para cima/para baixo: selecione 5 S, 15 S, 30 S, 60 S, 5 M ou OFF para a luz
de fundo ficar aceso.
Botão para a direita: selecione LOW, MED ou HI para configurar o brilho da luz de
fundo.
Pressione o botão Back para salvar as configurações e voltar à tela anterior.

Menu Settings (configurações): Power Save (economia de energia)
Esta opção define o tempo em que o painel de controle sem fio do EasyTouch desligará se não houver atividade
nele. Use as opções de economia de energia para reduzir o consumo de energia e aumentar a vida útil da bateria. As
opções são:
•

Power Save: (economia de energia) define o tempo de economia de energia como 15, 30 ou 60 segundos
ou cinco minutos antes da unidade desligar. O tempo padrão é de 60 segundos.

Observação: se a unidade não for utilizada por 60 segundos (padrão), a função de economia de energia desliga a
unidade. Para ligar a unidade, pressione o botão "POWER ON" (consulte a página 4).

Idle Time (tempo ocioso):
Para definir o tempo ocioso para o painel de controle sem fio do EasyTouch:
Como chegar

MENU ▼ SETTINGS ▼ POWER SAVE

POWER SAVE
IDLE TIME: 60 S

Botões para cima/para baixo ou para a direita: selecione 30 S, 60 S ou 5 M.
Pressione o botão Back para salvar as configurações e voltar à tela anterior.
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Menu Settings (configurações): Wireless Addr (endereço sem fio)
Use este recurso para configurar o painel de controle sem fio do EasyTouch com um endereço de comunicação
exclusivo, permitindo que o dispositivo sem fio funcione junto com o painel de controle externo do EasyTouch
(veja a página 11).

Endereço sem fio
Como chegar
▲

MENU ▼ SETTINGS ▼ WIRELESS ADDR

Press Right arrow button

Para buscar e capturar o painel de controle sem fio do EasyTouch:
Botão para a direita: pressione este botão para buscar e capturar automaticamente o
painel de controle sem fio do EasyTouch que estiver dentro do alcance da antena de
transmissão do EasyTouch. Para obter mais informações sobre o painel de controle
sem fio do EasyTouch, consulte o Guia do Usuário do Painel de Controle Sem Fio do
EasyTouch (N/P 520688).

Address Wireless
Scanning ...
Address Wireless
Sending Address..

Pressione o botão Menu para salvar as configurações e voltar às opções do menu
Settings.

<MENU>

Spa Side [Off/On] (controle remoto da banheira [desl./lig.])
Ativa ou desativa o controle remoto de banheira iS4. Este recurso é útil para famílias que têm crianças pequenas
ou para quando você sai de férias. Ele permite que você desative o controle remoto de banheira iS4 no painel de
controle para que o controle remoto não possa ser usado.

Controle remoto da banheira
Para ativar ou desativar o controle remoto de banheira iS4:
Como chegar
MENU ▼ SPA SIDE [On/Off]

Delay Cancel
Schedules
Settings
Spa Side [On ]



Botão para a direita: selecione On ou Off para ativar ou desativar o controle remoto da
banheira.
Pressione o botão Menu para salvar as configurações e voltar à tela principal.



Menu Diagnostics: Software Rev
Exibe a revisão atual do software do painel de controle principal do EasyTouch e do painel de controle interno
opcional.
Como chegar
MENU ▼ DIAGNOSTICS ▼ SOFTWARE REV

Software Rev
UIC: 1.02
UOC: 1.02

UIC: exibe o nível de revisão de software atual do painel de controle interno.
UOC: exibe o nível de revisão de software atual do painel de controle externo.
Pressione o botão Menu para voltar às opções do menu Settings. Pressione o botão
novamente para voltar às opções do menu principal ou pressione-o mais uma vez para
voltar à tela principal.
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Menu Diagnostics: Bootloader Rev
Exibe a revisão atual do carregador de inicialização do painel de controle interno e do painel de controle principal
do EasyTouch.
Como chegar
MENU ▼ DIAGNOSTICS ▼ BOOTLOADER REV

Bootloader Rev
UIC: 1.02
UOC: 1.02

UIC: exibe o nível de revisão atual do carregador de inicialização do painel de controle
interno.
UOC: exibe o nível de revisão atual do carregador de inicialização do painel de controle
externo.
Pressione o botão Menu para voltar às opções do menu Settings. Pressione o botão
novamente para voltar às opções do menu principal ou pressione-o mais uma vez para
voltar à tela principal.

Menu Diagnostics: Self Test (autoteste)
Testa o LCD e os botões do painel de controle. Siga as instruções da tela para realizar os testes.
Como chegar
MENU ▼ DIAGNOSTICS ▼ SELF TEST

Observação: se o painel de controle interno estiver conectado ao painel de controle externo do EasyTouch,
selecione “LINK CLOSED” no teste UART para cancelar o teste UART. Isso permite que o teste seja concluído e
exibe PASSED.
Firmware Version
Pressione o botão para a direita para exibir os níveis atuais de revisão do software e do
Soft: 1.02
carregador de inicialização do painel de controle externo do EasyTouch.
Boot: 1.02
Pressione o botão para a direita para iniciar o teste:
Press Any Button
Pressione o botão para a direita para iniciar o teste:
Press

Any Button

Teste do monitor: pressione qualquer botão para iniciar o teste do LCD.
Teste da luz de fundo: pressione o botão da esquerda e depois o botão da direita.

Backlight On
<=Backlight On
>=Backlight Off
Contrast:
Press any button
LED Test

Switch Test
Press any button
UART Test
<=Link Closed
>=Link Open

Teste de contraste: pressione qualquer botão para continuar.
Teste de LED: pressione qualquer botão para continuar. Todos os LEDs de botões serão
testados.
Teste do interruptor: pressione qualquer botão para continuar. Conforme solicitado,
pressione os botões adequados.
Teste UART: selecione “LINK CLOSED” para cancelar este teste se o painel de controle
interno opcional estiver conectado à central de carregamento do EasyTouch.
Status: Aprovado - Código 0: depois da conclusão do teste, um código de erro é
exibido. “Passed” (aprovado) é exibido se o teste for bem sucedido. Para saber as
descrições dos códigos de erro, veja "Códigos de erro do autoteste," na página 58.
Pressione o botão Menu para voltar às opções do menu Settings. Pressione o botão
novamente para voltar às opções do menu principal ou pressione-o mais uma vez para
voltar à tela principal.
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Menu Diagnostics: Chlorinator
Exibe o status atual do sistema de cloração do IntelliChlor. Para obter mais informações, consulte o Guia do
Usuário do Gerador Eletrônico de Cloro IntelliChlor (N/P 520589).
Como chegar
MENU ▼ DIAGNOSTICS ▼ CHLORINATOR

Chlorinator



Status:
[OK-NO ERRORS]



Salt Level:3200ppm

Menu: pressione este botão para voltar às opções do menu Settings. Pressione o botão
novamente para voltar às opções do menu principal ou pressione-o mais uma vez para
voltar à tela principal.
SALT LEVEL: exibe o nível atual de sal. Valores de 0 a 12750 ppm em incrementos de

50 ppm.
Mensagens de status do IntelliChlor:
SUPER CHLORINATE: o IntelliChlor está no modo “Super Chlorination", ou
supercloração (consulte detalhes na página 33)
COM LINK ERROR: verifique o cabo do IntelliChlor à placa-mãe do EasyTouch.
Check FLOW/PCB: verifique o controle da célula eletrolítica do IntelliChlor. Consulte as
informações de resolução de problemas no Guia do Usuário do IntelliChlor.
LOW SALT: adicione sal à água da piscina. O nível de sal da água deve estar entre
2500 ppm e 2900 ppm. O IntelliChlor continuará produzindo cloro em um nível reduzido.
VERY LOW SALT: não há sal suficiente na piscina. O nível de sal da água caiu abaixo de
2500 partes por milhão (ppm). O IntelliChlor não produzirá cloro até que mais sal seja
adicionado manualmente.
HIGH CURRENT: verifique o controle da célula eletrolítica do IntelliChlor. Consulte as
informações de resolução de problemas no Guia do Usuário do IntelliChlor.
CLEAN CELL!!: a célula está com acúmulo de cálcio e precisa ser limpa. Consulte as
instruções de limpeza no Guia do Usuário do IntelliChlor.
LOW VOLTAGE: verifique o controle da célula eletrolítica do IntelliChlor. Consulte as
informações de resolução de problemas no Guia do Usuário do IntelliChlor.
OK - NO ERRORS: o IntelliChlor está em seu modo de operação normal.

Menu Diagnostics: Water Temp
Exibe a temperatura atual da água da piscina e da banheira.
Como chegar
MENU ▼ DIAGNOSTICS ▼ WATER TEMP

Water Temperature
75° F





Pressione o botão Menu para voltar às opções do menu Settings. Pressione o botão
novamente para voltar às opções do menu principal ou pressione-o mais uma vez para
voltar à tela principal.

Menu Diagnostics: Solar Temp
Exibe a temperatura solar atual.
Como chegar
SPA ▼ DAGNOSTICS ▼ SOLAR TEMP

Solar Temperature
85° F





Pressione o botão Menu para voltar às opções do menu Settings. Pressione o botão
novamente para voltar às opções do menu principal ou pressione-o mais uma vez para
voltar à tela principal.
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Menu Diagnostics: Air Temp
Exibe a temperatura atual do ar externo.
Como chegar
MENU ▼ DIAGNOSTICS ▼ AIR TEMP

Air Temperature
72° F



Pressione o botão Menu para voltar às opções do menu Settings. Pressione o botão
novamente para voltar às opções do menu principal ou pressione-o mais uma vez para
voltar à tela principal.



Menu Diagnostics: Cir Name: [Off/On]
Este recurso é útil se você tiver renomeado muitos circuitos e quiser visualizar os nomes de circuitos originais de
fábrica.
Como chegar
MENU ▼ DIAGNOSTICS ▼ CIR NAMES [OFF]

Solar Temp
Air Temp
Disp codes
Cir Names [Off]





Para ativar:
Botão para a direita: selecione On para visualizar os nomes de circuito padrão de fábrica.
Pressione o botão Menu para sair.
Para desativar:
Botão para a direita: selecione Off para desativar o recurso.
Pressione o botão Menu para sair.

Menu Diagnostics: Reset System
Reinicializa o painel de controle externo. A redefinição do painel de controle externo não afetará as configurações
do sistema.
Como chegar
MENU ▼ DIAGNOSTICS ▼ RESET SYSTEM

Air Temp
Disp codes
Cir Names [Off]
Reset System





Botão para a direita: pressione o botão para a direita para redefinir o sistema. A tela
principal será exibida e será estabelecida comunicação com o painel de controle interno
opcional do EasyTouch, se ele estiver instalado.

Menu Diagnostics: Flash Update
Use este recurso para atualizar o firmware do painel de controle externo do EasyTouch. A placa-mãe do EasyTouch
deve estar conectada a um computador pessoal (PC) para atualizar o firmware.
Como chegar

Pressione o botão Menu para sair do modo flash.

MENU ▼ DIAGNOSTICS ▼ FLASH UPDATE
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Seção 3
Solução de problemas
Solução de problemas
Use as informações de resolução de problemas a seguir para resolver problemas que podem ocorrer ao utilizar o
sistema EasyTouch. Se mesmo seguindo as recomendações você ainda não conseguir resolver os problemas, entre
em contato com o Suporte Técnico (veja a página vi).

Perguntas frequentes (FAQ)
Como configuro uma bomba de duas velocidades?
Uma bomba de duas velocidades opera usando dois relés e um ou mais circuitos. O primeiro relé liga ou desliga
a bomba. Supondo que essa seja uma bomba de filtro, esse circuito é controlado pelos circuitos da piscina e da
banheira ou por qualquer outro circuito que possa estar associado à bomba do filtro (como circuitos com proteção
anticongelamento, etc.). O segundo relé alterna a bomba entre alta e baixa velocidade. A condição padrão é a baixa
velocidade. Até sete circuitos (EasyTouch 8), ou três circuitos (EasyTouch 4) podem ser atribuídos para ativar a
bomba em alta velocidade. Observação: esses circuitos não ligam a bomba.
Para configurar o relé de uma bomba de duas velocidades, consulte “Menu Settings (configurações): 2-Speed
Pump” na página 44. Para saber sobre a localização do relé e a fiação, veja a página 62. O conector do relé da
bomba de duas velocidades é conectado na saída 2-SPD da placa-mãe do EasyTouch.

Posso ligar o aquecedor e mudar a temperatura estando na banheira?
O aquecedor pode ser ligado a partir da banheira com o controle remoto de banheira iS4 ou com o controle remoto
sem fio QuickTouch. Para saber mais sobre esses controles remotos e controladores, consulte a página v. No
entanto, o controlador remoto sem fio iS4 e QuickTouch não podem ajustar a temperatura da água.

Como eu ligo o aquecimento solar?
Primeiro, o sistema deve ser configurado para o aquecimento solar. Vá até o menu "Heat" (veja a página 23) e ative
"Solar" como fonte de aquecimento (Menu Settings: Heat > Solar). Observação: não configure o solar como uma
bomba de aquecimento. Em seguida, o método de aquecimento deve ser selecionado para cada corpo d'água.
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Mensagens de erro do EasyTouch
Mensagens de erro
Se o sistema detecta que um sensor não está conectado à central de carregamento do EasyTouch ou que ele está
com defeito, uma mensagem de erro é exibida no menu "Diagnostics." Os erros de sensor são listados abaixo.
Mensagem de erro

Possível causa

Solução

Air Err (exibida na tela principal)

Sensor de ar não conectado à placa-mãe do
EasyTouch.

Verifique se o conector do sensor de ar está conectado
ao conector J21 da placa-mãe. Verifique se o fio do
sensor está conectado da maneira correta.

Sensor de ar não conectado à placa-mãe do
EasyTouch.

Verifique se o conector do sensor de ar está conectado
ao conector J21 da placa-mãe.

Sensor de água não
conectado à placa-mãe
do EasyTouch.

Verifique se o conector do sensor de água está conectado ao conector J21 da placa-mãe.

Sensor solar não conectado à placa-mãe do
EasyTouch.

Verifique se o conector do sensor solar está conectado
ao conector J21 da placa-mãe.

Air Temperature Err (exibida no
menu “Diagnostics”)

Water Temperature Err (exibida
no menu “Diagnostics”)
Solar Temperature Err (exibida
no menu “Diagnostics”)

Códigos de erro do autoteste
O recurso "Self Test" deve ser utilizado pelos funcionários de manutenção. Se após a realização de um autoteste
do painel de controle (consulte a página 54) não forem detectados erros, a mensagem Code 0 (código 0) é exibida,
indicando que não houve problemas e que o teste foi bem sucedido. Se for detectado um problema durante o teste,
um código de erro é exibido após a conclusão do teste. Por exemplo, Code 3 indica um problema com os LEDs
do painel de controle. Se forem detectados vários erros, vários códigos serão exibidos. Por exemplo, Codes 4, 2, 1
indica problemas detectados com os botões, os LEDs e a luz de fundo do LCD do painel de controle.
A seguir são listados os códigos de erro do autoteste do painel de controle.
Tabela de códigos de erro
Código de erro

Descrição

Code 0

APROVADO - O painel de
controle não apresentou problemas

Code 1

Luz de fundo do LCD

Code 2

Contraste do LCD

Code 3

LEDs

Code 4

Interruptor (botões)

Guia de instalação e utilização do painel de controle sem fio do EASYTOUCH

59

Máximo de programas excedido
A mensagem “Maximum Programs Exceeded" é exibida no menu "Schedules" se você tentar criar um novo
programa depois de ultrapassar o limite de 12 programas. Para criar um novo programa, primeiro é preciso excluir
um programa existente. Para obter informações sobre como excluir um programa, consulte "Menu Schedule", na
página 25.

Mensagens de erro IntelliChlor
Mensagens de status e de erro do IntelliChlor são exibidas no menu "Chlorinator" (consulte a página 55). Use as
informações a seguir para solucionar problemas do sistema IntelliChlor. Para acessar o menu IntelliChlor, pressione
Menu > Diagnostics > Chlorinator.
Mensagem de status

Possível causa

Solução

OK-NO ERRORS

IntelliChlor no modo de
operação normal.

N/A

O IntelliChlor está no
modo "Super Chlorination" por 24 horas.

O IntelliChlor está no modo “Super Chlorination" (consulte detalhes na página 33)

Erro de comunicação
do IntelliChlor com a
placa-mãe do EasyTouch.

Verifique o cabo entre o IntelliChlor e a placa-mãe do
EasyTouch.

Verifique a célula
eletrolítica do IntelliChlor.

Consulte as informações de resolução de problemas
no Guia do Usuário do IntelliChlor.

LOW SALT

Adicione sal à água da
piscina.

O nível de sal da água deve estar entre 2500 ppm
e 2900 ppm. O IntelliChlor continuará produzindo
cloro em um nível reduzido. Veja detalhes no Guia do
Usuário do IntelliChlor.

VERY LOW SALT

Não há sal suficiente na
piscina.

O nível de sal da água caiu abaixo de 2500 partes por
milhão (ppm). O IntelliChlor não produzirá cloro até que
mais sal seja adicionado manualmente. Veja detalhes
no Guia do Usuário do IntelliChlor.

Verifique a célula
eletrolítica do IntelliChlor.

Verifique o controle da célula eletrolítica do IntelliChlor.
Consulte as informações de resolução de problemas
no Guia do Usuário do IntelliChlor.

A célula está com
acúmulo de cálcio e
precisa ser limpa.

A célula está com acúmulo de cálcio e precisa ser
limpa. Consulte as instruções de limpeza no Guia do
Usuário do IntelliChlor.

Verifique a célula
eletrolítica do IntelliChlor.

Consulte as informações de resolução de problemas
no Guia do Usuário do IntelliChlor.

SUPER CHLORINATE

COM LINK ERROR

CHECK FLOW/PCB

HIGH CURRENT

CLEAN CELL!!

LOW VOLTAGE
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Diagnóstico de problemas do sistema
Use as informações a seguir para solucionar problemas do sistema.
Problema: o sistema opera no modo Service, mas o painel de controle interno não funciona.
Sintoma

Possível causa

Solução

O painel de controle interno está sem energia - (tela em branco, LEDs não acendem,
botões não funcionam).

Fiação ruim entre o painel
de controle externo e a
placa-mãe na central de
carregamento.

Verifique o cabo e certifique-se de que nenhuma
conexão esteja desfeita. Em alguns casos, o fio
está quebrado sob o isolamento. Os dois fios centrais do cabo de quatro condutores são suspeitos
(verde e amarelo)

Cabo/fiação com defeito

Verifique o cabo e certifique-se de que nenhuma
conexão esteja desfeita. Em alguns casos, o fio
está quebrado sob o isolamento. Os dois fios centrais do cabo de quatro condutores são suspeitos
(verde e amarelo)

Possível causa

Solução

O iS4 está desativado.

Veja como ativar o iS4 na página 53.

Fiação com defeito

Verifique a instalação do iS4. Certifique-se de que
o iS10 tem as atribuições de circuito esperadas e
que ele não está atribuído a circuitos não utilizados.

Configuração incorreta ou
configuração dos botões
incorreta.

Veja como configurar os botões do iS4 na página
46.

iS4 com defeito

Substitua o iS4

Fiação defeituosa em um
ou mais condutores do iS4

Verifique a fiação na placa-mãe e no iS4.

Configuração incorreta
ou atribuição incorreta de
circuito para interruptor.

Verifique a conexão com a placa-mãe.

O painel de controle interno acende, mas
não funciona corretamente. A unidade
não liga/desliga o equipamento, ou pode
ligar alguns itens, mas não desligá-los, e
os LEDs próximos a botões no painel de
controle podem não acender.

Problema: o iS4 não funciona.
Sintoma

O iS4 não opera o equipamento.

O iS4 não opera apenas alguns interruptores, mas outros funcionam corretamente.

Problema: o iS10 não funciona.
Sintoma

Possível causa

Solução

O iS10 está desativado.

Veja como ativar o iS10 na página 53.

Fiação com defeito

Verifique a instalação do iS10. Certifique-se de
que o iS10 tem as atribuições de circuito esperadas e que ele não está atribuído a circuitos não
utilizados.

Configuração incorreta ou
configuração dos botões
incorreta.

Veja como configurar os botões do iS10 na página
46.

iS10 com defeito

Substitua o iS10

O iS10 não opera o equipamento.

Guia de instalação e utilização do painel de controle sem fio do EASYTOUCH

61

Sintoma
O iS10 não opera apenas alguns interruptores, mas outros funcionam corretamente.

Possível causa

Solução

Fiação defeituosa em um
ou mais condutores do iS10

Verifique a fiação na placa-mãe e no iS10.

Configuração incorreta
ou atribuição incorreta de
circuito para interruptor.

Verifique a conexão com a placa-mãe.

Problema: o controle remoto Quick Touch não funciona ou não funciona corretamente.
Sintoma

Possível causa
A Central de carregamento
do EasyTouch está sem
energia

O POWER LED não acende na placa do
Receptor localizada no invólucro plástico.

O LED COMM LINK não acende nem pisca.
Na operação normal, o LED piscará pelo
menos a cada 2 segundos

Verifique a função da placa utilizando um bom
conjunto de cabos. Verifique toda a fiação

Placa do receptor com
defeito

Entre em contato com a assistência técnica

Cabo ou conexão com a
central de carregamento
defeituosa

Verifique a função da placa utilizando um bom
conjunto de cabos

Verifique se os interruptores
de endereço no transmissor
e na placa portátil do receptor estão corretos e são
correspondentes

Substitua a bateria do transmissor

A unidade funciona, mas alguns circuitos não
funcionam ou operam o circuito incorreto

A configuração do QuickTouch está incorreta

Ruído elétrico excessivo

A unidade não opera ou não opera corretamente à distância

Certifique-se de que haja alimentação de energia
e que a central de energia funciona corretamente
sem o receptor instalado

Cabo ou conexão com a
central de carregamento
defeituosa

Placa do receptor com
defeito

Interruptores de endereço configurados incorretamente

Solução

Substitua a placa do receptor

A bateria do transmissor falhou

Transmissor ou receptor com defeito

Veja como configurar os botões na página 49

Reposicione o receptor longe de equipamentos
elétricos que provoquem muito ruído, como motores de soprador

Muitas obstruções entre o
transmissor e o receptor

Reposicione o receptor longe de metal aterrado e
obstruções

A unidade do receptor está
muito próxima do solo

Reposicione o receptor para melhorar a distância
entre a antena do receptor e o solo
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Problema: O controle remoto Quick Touch não funciona ou não funciona corretamente
(continuação).
Sintoma

Possível causa

Solução

A unidade parece ligar ou desligar circuitos sem o comando do
usuário / transmissor

Uma casa próxima está
operando uma unidade
sem fio semelhante

Selecione um código de endereço alternativo para o
transmissor e o receptor. Mude os interruptores no
receptor e no controle remoto para obter uma configuração alternativa, mas correspondente.

A unidade liga equipamentos
corretamente, mas depois que
eles estão funcionando ela não
os desliga corretamente, ou o
alcance é amplamente reduzido
quando o equipamento está
funcionando.

Ruído elétrico excessivo está sendo produzido por um ou mais
equipamentos próximos
ao receptor.

A unidade funciona, mas tem
o alcance muito reduzido comparado com o funcionamento
anterior

A bateria do transmissor
está falhando.

Reposicione o receptor longe de equipamentos como
motores de soprador. Reposicione o receptor em um
local que tenha menos obstruções na área em que o
usuário normalmente opera o transmissor.

Substitua a bateria do transmissor (tipo 2032 3V).

FIAÇÃO DE FÁBRICA

DO TRANSFORMADOR
SAÍDAS DE RELÉS PARA USOS ESPECIAIS
AQUECEDOR ELÉTRICO
BOMBA SOLAR BOOSTER / AUX EXTRA
BOMBA DE FILTRO DE DUAS VELOCIDADES
ATIVA COM O MODO SPA

SAÍDA: 12 VCA

PADRÃO

OPCIONAL

ATUADOR DA
VÁLVULA
DE RETORNO

VÁLVULA AUX
OU ATUADOR
SOLAR

ATUADOR DA
VÁLVULA
DE ENTRADA

ATUADOR DA
VÁLVULA AUX

DISJUNTORES DE BAIXA TENSÃO / 12 V

BOMBA DO FILTRO E RELÉS AUXILIARES

FIOS LIGADOS AO
TRANSFORMADOR
ATUADORES DE VÁLVULAS
OS SENSORES DE TEMPERATURA NÃO TÊM POLARIDADE.
FIOS VERM./PRETOS SÃO INTERCAMBIÁVEIS
SENSORES DO TERMISTOR DE 10K OHM

SENSOR SOLAR
PRE
T.
LAR.
VERM.
AMAR.
VER.
L
AZU

VERM.
AMAR.
VER.
PRET.

SENSOR DE ÁGUA
SENSOR DE AR

PARA TERMINAIS DO AQUECEDOR A GÁS
PARA OPERAÇÃO DO CONTROLE
REMOTO OU PARA CONEXÃO DO
INTERRUPTOR “BOMBEIRO”.

Painel de Controle Interno
Receptor de RF
iS4 and iS10 Spa Side Remote
IntelliChlor
IntelliFlo VF, IntelliFlo VS
QuickTouch

CUIDADO:
CONTROLE REMOTO DE BANHEIRA iS4

Painel de controle externo do EasyTouch
(Diagrama de fiação do sistema)
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Primeira inicialização do sistema
As informações a seguir descrevem um procedimento básico de inicialização do sistema. Antes de ligar o sistema
EasyTouch na central de carregamento, verifique:

Verificação eletrônica
Verifique se os conectores a seguir estão colocados corretamente na placa-mãe da Central de carregamento do EasyTouch.
Para saber a localização dos conectores, consulte o Diagrama da fiação do sistema EasyTouch, na página 58.
•
•
•
•

Conectores de relé - FLTR PUMP - AUX 1 - 7 (EasyTouch 8), AUX 1 - 3 (EasyTouch 4)
Conectores de sensores de temperatura - WATER, SOLAR, AIR
Chicote de fiação do transformador - J1
Conector do controle do aquecedor - ELEC HTR e GAS HEATER (J19)

Teste do sistema
Siga as etapas abaixo para testar o painel de controle do EasyTouch para ativar o aquecedor, as válvulas e as
bombas. Este teste supõe que todos os equipamentos do sistema foram instalados e conectados corretamente à
Central de carregamento do EasyTouch.
Teste dos atuadores de válvulas e bombas:
Siga as etapas a seguir para testar os atuadores de válvulas (CVA24T) quanto à sua rotação correta.
Para testar os atuadores de válvula e a bomba:
1. Ligue a energia elétrica no disjuntor da casa.
2. Ligue a Central de carregamento do EasyTouch. Pode ser preciso ligar os disjuntores na Central de
carregamento.
3. Pressione o botão Mode para ativar o modo “Service”.
4. Pressione o botão Válvula (V) para selecionar o modo “Pool”.
5. Pressione o botão Bomba do filtro (F) para ativar a bomba do filtro. A água será retirada da piscina e
depois colocada de volta na piscina. Uma linha de desvio da banheira desvia uma pequena quantidade
de água para a banheira. Certifique-se de que a bomba do filtro funciona corretamente. Se a bomba tiver
duas velocidades: pressione o botão uma vez para operar a bomba em baixa velocidade. Pressione o
botão mais uma vez para operar a bomba em alta velocidade. Pressione o botão novamente para desligar
a bomba. Uma bomba de duas velocidades precisa ser configurada no menu 2-Speed (veja a página 44).
6. Configure ambos os atuadores de válvula (CVA-24T) para sucção e retorno. Use o interruptor na traseira
do CVA-24T para retirar e devolver a água da piscina.
7. Pressione o botão Válvulas (V). Passe por todas as posições da válvula: Pool, Spa, Fill, Drain.
Certifique-se de que as válvulas funcionam corretamente e que a água está se movendo na direção
correta em cada posição. Se necessário, gire o interruptor do atuador para alterar a direção da água.

Observação: com a bomba do filtro em funcionamento, se a água não estiver sendo retirada
e devolvida à piscina, pode ser preciso inverter o RETURN com conectores VLV A (ou VLV
B) na placa-mãe do EasyTouch.

Teste dos relés auxiliares
Fixe as etiquetas dos relés auxiliares aos botões adequados no painel de controle do EasyTouch e/ou no painel de
controle interno do EasyTouch. Se necessário, escreva a função no painel de controle.
1. Passe pelo restante dos botões auxiliares. Observe quais equipamentos são ligados por quais botões.
Pode ser preciso andar pela propriedade para descobrir o que cada botão liga.
2. Anote o que cada botão liga, incluindo o número do circuito. Você precisará dessa informação ao
configurar o painel de controle interno.
3. Coloque etiquetas nos botões de circuito no painel de controle externo e no painel de controle interno do
EasyTouch.
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Conexão da bomba de aquecimento UltraTemp ao sistema EasyTouch
Verifique as cores dos fios do bloco de terminais da UltraTemp e os diagramas de fios (localizados na traseira da placa
de Autoconfiguração) antes de conectá-la à porta COM do EasyTouch na placa-mãe. Veja a tabela de fiação abaixo para
saber a configuração dos pinos. Para obter informações sobre a configuração da UltraTemp, consulte a página 38.
IMPORTANTE: na placa de autoconfiguração da UltraTemp, SÓ CONECTE O PINO 3 (AMARELO) e O
PINO 2 (VERDE) aos pinos AMARELO e VERDE da porta COM do EasyTouch, respectivamente. Não use
o pino 1 ou o pino 4 da placa de autoconfiguração ou da placa-mãe do EasyTouch. Esses pinos não são
utilizados.

Descrição da fiação
Cor do fio da porta COM do EasyTouch

Descrição

Número do pino e cor do fio na UltraTemp

PINO 4 (VERMELHO) NÃO USADO

+15 VCC

PINO 4 (VERMELHO) NÃO USADO

PINO 3 (AMARELO)

+ DADOS

PINO 3 (AMARELO)

PINO 2 (VERDE)

- DADOS

PINO 2 (VERDE)

PINO 1 (PRETO) NÃO USADO

TERRA

PINO 1 (PRETO) NÃO USADO
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Seção 4
Instalação do receptor do EasyTouch
Instalação do receptor do EasyTouch
O procedimento a seguir descreve como instalar o módulo receptor do EasyTouch e conectar o cabo do receptor à
porta COM na placa-mãe do EasyTouch. Leia todo o procedimento de instalação antes de começar.

Kit do painel de controle sem fio do EasyTouch
O kit do painel de controle sem fio do EasyTouch consiste em:
•
•
•
•

Painel de controle sem fio do EasyTouch
Quatro pilhas alcalinas AA
Módulo receptor
Quatro suportes plásticos e parafusos de fixação (para montar o módulo receptor)

Montagem do receptor do EasyTouch
O receptor é um dispositivo de rádio de duas vias com uma antena que se comunica com e a partir do EasyTouch
através do painel de controle sem fio portátil. Monte o módulo do receptor em um local conveniente (em uma
superfície vertical plana) próximo à central de carregamento, com distância mínima de 5 pés do nível do chão para
otimizar o alcance operacional funcional do painel de controle sem fio.
CUIDADO - para evitar interferência de sinal, monte a antena do receptor com distância mínima de
10 pés da central de carregamento, qualquer superfície/estrutura de metal ou soprador de ar localizado na área
imediata à parede do equipamento.

Para montar o receptor do EasyTouch próximo à central de carregamento:
1.

CUIDADO - desligue a alimentação principal da central de carregamento do EasyTouch.

2. Remova os dois parafusos de fixação que prendem o compartimento do receptor à placa traseira. Deslize
cuidadosamente o compartimento para fora da placa.
3.

CUIDADO - descarga eletrostática (ESD): segure a placa de circuito pelas bordas. Não toque os

componentes da placa, a descarga eletrostática pode danificar os circuitos. Deslize a placa do circuito
do receptor para cima e para fora da placa traseira.

4. Posicione a placa traseira contra a superfície de montagem para que o compartimento fique na vertical
(com a antena apontando para cima). Use um lápis para marcar os quatro pontos de montagem. Faça
quatro orifícios com 3/16 pol. de diâmetro na superfície de montagem. Se não for usar parafusos, insira
os quatro suportes plásticos de parede (fornecidos com o kit).
5. Passe os 10 pés de cabo condutor 22 AWG aprovados pela UL pelo orifício de passagem na base do
compartimento. Não passe fio pelos furos de drenagem. Se o orifício de passagem não estiver sendo
usado para passar o fio, fure um orifício na base da placa traseira, direcione o fio pelo orifício e vede-o
usando um acoplamento com alguns pés de conduíte ou alguma outra vedação entre o compartimento e o
cabo.
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6. Posicione a placa traseira sobre os pontos de montagem e fixe com os quatro parafusos de montagem
(fornecidos com o kit).
7. Deslize cuidadosamente a placa de circuitos do receptor para dentro da placa traseira.
8. Desencape 1/4 pol. dos condutores dos fios do cabo de comunicação. Insira os fios nos terminais de
parafuso conector (fornecidos no kit). Usando uma chave de fenda pequena, prenda os fios nos parafusos
do terminal. Certifique-se que os fios correspondam aos respectivos códigos de cores: GND = Preto,
Verde = -DT, Amarelo = +DT e Vermelho = +15. Conecte o terminal de parafuso na placa de circuitos
do receptor.
9. Deslize o compartimento sobre a placa. Prenda o compartimento à placa traseira usando os dois parafusos
de fixação.
10. Continue o processo de “Conexão do receptor à central de carregamento do EasyTouch”, na página 67.

Compartimento

Antena

Placa de circuitos do
receptor

Ponto de montagem (4)

1

VRD

PRE

2

- DT

VRD

3

+ DT

AMA

4

15V

VERMELHO

Terminais de parafuso

Placa traseira

Orifício de passagem
Parafusos de retenção
Módulo receptor
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Conexão do receptor à central de carregamento do EasyTouch
ADVERTÊNCIA - desligue a alimentação principal do sistema da central de carregamento do
EasyTouch antes de fazer quaisquer conexões.

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

Painel da tampa
de alta tensão

Centro de carregamento do EasyTouch (vista frontal)
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4. Abaixe o painel de controle articulado para acessar a placa-mãe do EasyTouch.
5. Direcione o cabo de conexão do receptor de quatro condutores para dentro do anel isolante plástico
inferior e para cima através do tubo conduíte de baixa tensão até a placa-mãe da central de carregamento
do EasyTouch.
6. 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. Certifique-se de fazer a correspondência dos fios de
acordo com os códigos de cores:
GND = Preto, Verde = -DT, Amarelo = +DT e Vermelho = +15
7. Insira o conector do terminal de parafuso no conector COM-PORT (J20), na placa-mãe. Observação: é
possível inserir vários fios em um único terminal de parafuso.
Placa-mãe do
painel de controle

Tubo conduíte
de baixa tensão

Placa-mãe do EasyTouch

da PORTA
COM (J20)
Indoor Control Panel
IntelliChlor
IntelliFlo
RF Transceiver

8. Feche o painel de controle em sua posição original e prenda-o com os dois parafusos de acesso.
9. Instale a tampa de alta tensão e prenda-a com os dois parafusos de retenção.
10. Feche a porta frontal do centro de carregamento do EasyTouch. Aperte as duas travas de mola.
11. Ligue a alimentação do centro de carregamento do EasyTouch.
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Glossário
Aux Extra: um circuito de saída auxiliar adicional que usa o conector solar (J17) na placa-mãe do EasyTouch.
Utilize o botão seta para baixo no painel de controle sem fio para ligar e desligar o circuito. Disponível apenas se o
equipamento solar não estiver sendo usado.
Central de carregamento: compartimento de metal com relés de força, transformador e disjuntores. Usado para
distribuir energia para controlar o sistema do EasyTouch. Também é conhecido como “subpainel.”
Circuitos de relé: os circuitos que controlam as saídas dos relés da placa-mãe do EasyTouch. Os conectores estão
localizados na extremidade superior da placa de circuitos.
Compartimento de baixa tensão: compartimento superior da central de carregamento para toda a fiação de baixa
tensão.
Compartimento de alta tensão: compartimento grande na parte inferior direita da Central de carregamento para toda
a fiação de alta tensão, incluindo disjuntores, relés e GFCI.
Conector do terminal de parafuso: conector removível que pode ser preso à placa de circuitos com diversos soquetes
(em qualquer posição, da 2 à 12) para receber fios de controles e sensores; fios presos por terminais de parafuso;
múltiplos fios de calibre suficientemente pequeno (normalmente 22 AWG) podem ser acoplados a um único soquete de
um conector de terminal. Os soquetes estão localizados na placa-mãe do EasyTouch.
iS4: controle remoto de banheira com quatro funções. Pode ser instalado na parede da banheira ou no deque.
Painel de controle sem fio: controle remoto de nove ou 14 botões com visor de cristal líquido (LCD) conectado à
placa-mãe do EasyTouch na central de carregamento.
Painel de controle externo: painel de controle do EasyTouch com dobradiça flexível instalado na parte superior da
central de carregamento para controlar o sistema EasyTouch.
Placa-mãe: a placa de circuitos montada sobre o painel de controle do EasyTouch. A placa-mãe do EasyTouch define
as capacidades do sistema.
Porta COM: porta de comunicação RS-485 para conexão com o controlador remoto da banheira iS10, bomba
de aquecimento UltraTemp, painel de controle interno do EasyTouch, IntelliChlor, IntelliFlo e receptor de RF
QuickTouch. Um bloco terminal de quatro pinos localizado na placa-mãe do EasyTouch.
Receptor/Antena: usado no QuickTouch (QT4) para receber transmissões de radiofrequência (sem fio).
Receptor de radiofrequência: usado com o painel de controle sem fio do EasyTouch para transmitir e receber
transmissões de radiofrequência (sem fio).
Tubo conduíte de baixa tensão: espaço vertical no lado esquerdo da central de carregamento do EasyTouch para
cabos de baixa tensão.
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proprietários ou de terceiros. Visando continuamente melhorar nossos produtos e serviços, a Pentair se reserva o direito de alterar especificações
sem prévio aviso. A Pentair é uma empresa que apoia a igualdade de direitos e oportunidades.
© 2012 Pentair Aquatic Systems. Todos os direitos reservados. Este documento está sujeito à alteração sem aviso prévio.
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