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AVISO IMPORTANTE E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
PERIGO

A INSTALAÇÃO E O USO INCORRETOS DESTA LUZ PODEM
RESULTAR EM GRAVES FERIMENTOS OU MORTE.
OS INSTALADORES, OPERADORES E PROPRIETÁRIOS DE
PERIGO PISCINAS DEVEM LER ESTAS ADVERTÊNCIAS E TODAS AS
INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR AS LUZES PARA PISCINAS
E/OU BANHEIRAS DE HIDROMASSAGEM.
A maior parte das normas estaduais e locais regulamenta a construção,
AVISO instalação e operação de piscinas e banheiras de hidromassagem
públicas, bem como a construção de piscinas e banheiras de
hidromassagem residenciais. É importante cumprir essas normas, muitas das quais
regulamentam diretamente a instalação e uso deste produto. Consulte as normas de
construção e saúde locais para obter mais informações.

AVISO IMPORTANTE - Atenção, instalador: este Guia do usuário e de

instalação ("Guia") contém informações importantes sobre a instalação,
operação e utilização segura desta luz subaquática para piscinas e banheiras
de hidromassagem. Este Guia deve ser fornecido ao proprietário e/ou
operador deste equipamento.
de instalar este produto, leia e siga todas as advertências, avisos
AVISO Antes
e instruções deste Guia. A falha em seguir as advertências e instruções
pode resultar em graves ferimentos, morte e/ou em danos à propriedade. Para obter
cópias adicionais e gratuitas destas instruções, ligue para +1 (800) 831-7133. Acesse
www.pentairpool.com para obter mais informações relacionadas a estes produtos.

PERIGO

Risco de choque elétrico ou eletrocussão:
A LUZ DE LED COLORIDA CAMBIANTE SUBAQUÁTICA PARA PISCINAS
GLOBRITE™ requer alta tensão, podendo causar choques,
queimaduras ou morte.

ANTES DE TRABALHAR com as luzes coloridas GloBrite
desligue sempre a energia da piscina e/ou da banheira
de hidromassagem no disjuntor da fonte antes de fazer a
manutenção da lâmpada. A não observância desta instrução
pode resultar em morte ou graves ferimentos a equipe de
manutenção, usuários da piscina ou a outras pessoas devido
a choque elétrico. Ao instalar e utilizar o equipamento elétrico,
precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas:
Esta luz subaquática deve ser instalada por um eletricista licenciado ou certificado
ou por um profissional de piscinas qualificado, de acordo com o atual Código Elétrico
Nacional (NEC), NFPA 70 ou o Código Elétrico Canadense (CEC), CSA C22,1. Todos
os códigos e regulamentações de instalação locais aplicáveis devem ser seguidos.
A instalação inadequada criará um risco elétrico que pode resultar em morte ou lesão
grave para os usuários da piscina, instaladores ou outros devido ao choque elétrico,
além de também poder causar danos à fonte de energia. Sempre desligue a energia
da piscina no disjuntor antes de fazer a manutenção da luz. A não observância desta
instrução pode resultar em morte ou graves ferimentos a equipe de manutenção,
usuários da piscina ou a outras pessoas devido a choque elétrico.
Para países em conformidade com os padrões regulatórios da
International Electrotechnical Commission (IEC): A luminária deve
ser instalada por um eletricista licenciado ou certificado ou um técnico de manutenção
de piscina qualificado, de acordo com a norma atual IEC 364-7-702 e todos os códigos e
regulamentações locais aplicáveis. A instalação inadequada criará um risco de descarga
elétrica que pode resultar em morte ou lesão grave para o usuário da piscina, instalador ou
outros devido ao choque elétrico, além de poder causar danos à propriedade.

AVISO
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AVISO IMPORTANTE E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Risco de Choque Elétrico. Conecte apenas a um
circuito protegido por um interruptor de circuito de falha
de aterramento (GFCI). Peça a ajuda de um eletricista caso não consiga
verificar se o circuito está protegido por um GFCI.

AVISO

A luz deve ser conectada apenas a um circuito de alimentação protegido por um interruptor
de circuito de falha de aterramento (GFCI). O GFCI deve ser fornecido pelo instalador e
deve ser testado regularmente. Para testar o GFCI, aperte o botão "Test" (testar). O GFCI
deve interromper a alimentação. Aperte o botão "Reset" (reiniciar). A alimentação deve
voltar. Se o GFCI não funcionar corretamente, ele está com defeito. Se o GFCI interromper
a força da luz sem que o botão de teste seja apertado, existe uma corrente de aterramento,
o que indica a possibilidade de choque elétrico. Não utilize esta luz. Desconecte a luz e
peça para um representante qualificado corrigir o problema antes do uso.
Instale sua piscina de modo que a parede esteja há pelo menos 3 metros de todas
as tomadas elétricas e pelo menos 6 metros de todas as tomadas não protegidas por
um GFCI. É também muito importante instalar a piscina de modo que ela não esteja sob
qualquer instalação elétrica que esteja menos do que 5,40 metros verticalmente acima
da parede da piscina e em uma área de 3 metros do exterior das paredes da piscina.
A piscina nunca deverá ser instalada sob qualquer luminária ou em menos de um metro
e meio (1,5) medidos horizontalmente a partir de qualquer dispositivo montado a menos
de um metro e meio (1,5) verticalmente acima do nível da água.

AVISO: o cabo flexível externo dessa luminária não pode ser substituído. Se o cabo
for danificado, a luminária deve ser destruída.

AVISO

Para países em conformidade com os padrões regulatórios da
International Electrotechnical Commission (IEC): A luminária deve
ser instalada por um eletricista licenciado ou certificado ou um técnico de manutenção
de piscina qualificado, de acordo com a norma IEC 364-7-702 e todos os códigos e
regulamentações locais aplicáveis. A instalação inadequada criará um risco de descarga
elétrica que pode resultar em morte ou lesão grave para o usuário da piscina, instalador
ou outros devido ao choque elétrico, além de poder causar danos à propriedade.
Instaladores e inspetores
A luz de LED COLORIDA GloBrite™ e o nicho de plástico formam
um sistema de iluminação de baixa tensão não metálico completo.
Esta configuração não requer ligação ou aterramento quando
alimentada por um transformador de 100 watts ou de 300 watts
(listado na página 19) instalado em conformidade com o Código
NEC ATUAL.
DISPOSIÇÕES NEC NÃO ADERENTES PARA ILUMINAÇÃO
Quando as luzes de LED coloridas de baixa tensão não metálicas GloBrite
listada nos UL (Underwriters Laboratories) são usadas com os nichos de luz
GloBrite aprovados (conforme relacionado na página 19), o NEC atual prevê uma
exceção para a ligação e aterramento da luminária no artigo 680.6 e 680.23
REGULAMENTAÇÃO NEC PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA DA PISCINA
Para a ligação da água da piscina exigida pela NEC, artigo 680.26C, piscinas em
concreto armado são considerados condutoras (consulte 680.26 (b)(1), devido à
porosidade do concreto e da ligação de vergalhões. Nenhuma ligação adicional
é necessária.
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Visão geral da luz de LED colorida cambiante para piscinas™

Este manual descreve como instalar e trocar as luzes LED coloridas GloBrite™ para
piscinas e banheiras de hidromassagem. As luzes LED coloridas GloBrite fornecem várias
cores brilhantes com efeitos espetaculares para sua piscina. A matriz colorida utiliza a
tecnologia de luzes LED coloridas IntelliBrite®, é eficiente do ponto de vista energético e
pode mudar de cor em várias velocidades e em diferentes sequências de cores. Escolha
um dos sete shows de luzes coloridas pré-programados ou selecione uma das cinco
cores fixas para criar uma variedade praticamente infinita de efeitos de luz subaquáticos
surpreendentes para sua piscina ou banheira de hidromassagem.

Operando as luzes de LED coloridas GloBrite usando um interruptor de parede
As luzes coloridas GloBrite podem ser controladas manualmente por meio de um
interruptor padrão montado na parede. Várias luzes coloridas GloBrite podem ser
conectadas através de uma caixa de passagem e transformador de 12 VAC a um único
interruptor, de modo que todas as luzes possam ser ligadas ou desligadas ao mesmo
tempo. Para ver o esquema elétrico, consulte a página 14.

Usando as luzes de LED coloridas GloBrite com o sistema de controle de
automação

As luzes coloridas GloBrite também podem ser controladas automaticamente com o
sistema de controle da Pentair IntelliTouch® e EasyTouch® (consulte a página 14). Para
obter mais informações, consulte o Guia do Usuário do Sistema de Controle IntelliTouch
(N/P 521075), Guia do Usuário do Sistema de Controle EasyTouch (N/P 521044) e o Guia
do Usuário do Sistema de Controle SunTouch® (N/P 520785).

Utilizando um transformador externo para várias luzes coloridas GloBrite
de 12 VCA

Ao usar múltiplas luzes coloridas GloBrite de 12 VCA em um transformador de 100 Watt,
recomenda-se o uso de no máximo três (3) luzes coloridas GloBrite. Para cabos
longos com uma luz única, recomenda-se não exceder 45,72 metros de cabo entre o
transformador de 12 VCA e as luzes coloridas GloBrite.

Transformador
de 100 watts

Calibre 12
(mínimo)

Caixa de
junção

150 pés

Observação: Caso seja
necessário um cabo
maior, é recomendado
que sejam usados
transformadores de
150 watts para cada
luz com no máximo 45
metros de cabo entre o
transformador e a luz.

Potência máxima ao usar múltiplas luzes de LED coloridas
GloBrite (usando um transformador de 300 watts)
IMPORTANTE! Ao usar múltiplas luzes de LED coloridas de piscina/banheira de
hidromassagem, a potência de iluminação total permitida é de no máximo 300 watts.
A potência de iluminação individual é a seguinte:
•
Uma luz de LED colorida GloBrite de piscina tem no máximo 23 watts
•
Uma luz de LED colorida IntelliBrite de piscina tem no máximo 30 watts
•
Uma luz de LED colorida IntelliBrite de hidromassagem tem no máximo 18 watts
•
Uma luz de LED colorida IntelliBrite de paisagem tem no máximo 15 watts
•
Uma luz de LED ColorCascade de piscina e hidromassagem tem no máximo
16 watts
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Operando as luzes coloridas GloBrite™ usando um
interruptor de parede
As luzes coloridas GloBrite™ podem ser controladas usando um interruptor de parede
padrão ou um controle IntelliBrite® (ver página 3). Várias luzes coloridas GloBrite podem
ser conectadas através de uma caixa de passagem e transformador de 12 VAC a
um único interruptor, de modo que todas as luzes possam ser ligadas ou desligadas
ao mesmo tempo. As luzes coloridas GloBrite são controladas pelo ciclo da fonte de
alimentação CA de um interruptor de 12 VCA de parede padrão. Ao ligar e desligar o
interruptor um determinado número de vezes, a luz ativa um dos sete modos de show de
luzes, as cores fixas ou o recurso "Hold" e "Recall".

Acendendo as luzes de LED GloBrite coloridas

Quando as luzes coloridas GloBrite são acesas, a cor anterior é mostrada, a não ser que
os recursos HOLD ou RECALL estejam habilitados.
Observação: Se a luz tiver sido desligada por mais de cinco (5) segundos, o último
modo de show coloridas ou cor fixa gravada será exibida.

Seleção de um modo de show de luzes coloridas ou cor fixa GloBrite
usando um interruptor de parede
As luzes coloridas GloBrite são compatíveis com as cores das luzes e shows do
IntelliBrite e podem ser sincronizadas com luzes coloridas IntelliBrite.

Primeiro, acenda a luz. Uma luz branca será momentaneamente acesa, seguida pela
cor selecionada anteriormente. Para selecionar um modo de show de cores (1-7) ou
uma cor fixa (8-12), ligue e desligue o interruptor de parede um número específico de
vezes. Cada número (1 a 12) exibido abaixo corresponde ao número de vezes que a
alimentação do interruptor deve ser ligada para ativar um show de luzes coloridas ou
uma cor fixa. Para obter detalhes sobre como salvar os efeitos de cores nos modos de
"show", consulte o recurso "Hold" e "Recall" na página 3.
1

Número de vezes que o ciclo de
alimentação é efetuado (1-14)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Modo SAm: Executa o ciclo entre branco, magenta, azul e verde
(simula a luz Pentair SAm® cambiante).
"Party Mode" (festa): Alteração rápida de cores, criando energia
e excitação.
"Romance Mode" (romance): Exibe transições de cores criando um
efeito hipnotizante e relaxante.
"Caribbean Mode" (caribenho): Transições entre variedades de tons
azuis e verdes.
"American Mode" (americano): Transição entre as cores azul, branco
e vermelho.
"California Sunset Mode" (pôr do sol californiano): Transições
dramáticas entre tons laranja, vermelho e magenta.
"Royal Mode" (realeza): Tons ricos e cores profundas.
"Blue" (azul): Cor fixa.
"Green" (verde): Cor fixa.
"Red" (vermelho): Cor fixa.
"White" (branco): Cor fixa.
"Magenta" (magenta): Cor fixa.
"Hold (manter): Salva o efeito de cor atual durante um show de cores.
"Recall" (lembrar): Ativa o último efeito de cor gravado.
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Exemplo: Para selecionar o California Sunset Mode, desligue e ligue o interruptor
seis (6) vezes sucessivas. Durante o processo de ligar/desligar o interruptor, nenhuma
iluminação ocorrerá e, em seguida, uma luz branca será acesa rapidamente.
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.

AVISO

Salvando um modo de cor ou uma cor fixa
Ao desligar as luzes coloridas GloBrite™, o último modo de show de cores ou de cores fixas
é salvo. Quando a luz for ligada novamente, o modo de show de cores ou de cores fixas
salvo anteriormente será exibido. Por exemplo, desligue a luz enquanto estiver no "Party
Mode". Espere mais de 10 segundos e ligue-a novamente para voltar ao "Party Mode".

Seleção de um modo de show e cor de luzes ou cor fixa
GloBrite usando um controle IntelliBrite®
Em vez de usar um interruptor de parede, as luzes coloridas GloBrite podem ser
usadas com um controle IntelliBrite (N/P 600054,
vendido separadamente). O controle IntelliBrite®
oferece controle completo das luzes coloridas
GloBrite. Para selecionar um recurso de iluminação,
basta escolher um dos shows de luzes coloridas
pré-programados ou uma das cores fixas. Os
botões "Hold" e "Recall" (manter e lembrar) também
permitem criar inúmeros efeitos de iluminação
exclusivos. O controle IntelliBrite pode ser
conectado a um único ou a vários transformadores
12 VCA para controlar as luzes coloridas GloBrite.
O controle IntelliBrite também pode controlar
múltiplas luzes GloBrite e IntelliBrite.
Observação: Para obter instruções de fiação para o controle IntelliBrite, consulte a
página 18.
Usando o controle de luzes coloridas IntelliBrite®: As luzes coloridas GloBrite são
compatíveis com as cores e shows do IntelliBrite e podem ser sincronizadas com luzes
de paisagem e coloridas IntelliBrite. Para selecionar um modo de show de luzes coloridas
ou modo de cor fixa, gire o botão para indicar a seleção desejada. As seleções do modo
colorido começam no sentido horário a partir da posição de 9 horas do ponteiro de um
relógio.
Recurso "Hold" e "Recall" (manter e lembrar)

PRINTED ON: 7/29/2009, 600054_ctlg pics.SLDASM

Botão/LED Hold: Pressione este botão (o LED acende) para capturar e gravar um efeito
de cor enquanto exibe um dos modos de show de luzes coloridas. Quando o botão for
pressionado, o LED acenderá, indicando que o efeito de cor foi capturado.
Botão/LED Recall: Use este botão (o LED acende) para ativar o último efeito de cor
gravado. Quando o botão for pressionado, o LED acenderá, indicando que o efeito de cor
está em exibição.
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INSTALAÇÃO da LUMINÁRIA de COR GloBrite™
(construções de piscinas novas)
Veja abaixo a descrição de como instalar a luminária coloridas GloBrite™.
ANTES DE COMEÇAR: As informações a seguir descrevem as tarefas que
devem ser executadas pelo eletricista antes da instalação da luminária.
Consulte a Figura 1 na página 7.

AVISO
Certifique-se de que a piscina ou banheira de hidromassagem atenda aos requisitos
do Código Elétrico Nacional (NEC) atual, Artigo 680-22 e a todos os códigos e
regulamentações locais. Um eletricista licenciado ou certificado deve instalar o
sistema elétrico para atender ou exceder os requisitos antes da instalação da luz
subaquática. Algumas das exigências do Código Elétrico Nacional que o sistema
elétrico da piscina deve atender são as seguintes:
•

•

•

•

O circuito de iluminação possui um interruptor de circuito de falha
de aterramento (Ground Fault Circuit Interrupter - GFCI) para os modelos
de tensão em linha de 120 VAC e possui um disjuntor de classificação
apropriada. Os condutores no lado de carregamento do interruptor
de circuito de falha de aterramento não devem ocupar conduítes, caixas,
ou gabinetes contendo outros condutores, a menos que os condutores
adicionais também sejam protegidos por um interruptor de circuito de falha
de aterramento. Consulte os códigos locais atuais para obter mais
informações.
A caixa de passagem e o transformador de baixa tensão estão localizados
a pelo menos 8 polegadas (20,3 cm) acima no nível do solo e a pelo
menos 48 polegadas (1,22 m) da borda da piscina. Consulte a Figura 1 na
página 7.
O nicho da luz coloridas GloBrite deve ser instalado corretamente para
que a borda superior da lente da luz coloridas GloBrite esteja pelo menos
4 polegadas abaixo da superfície da água da piscina ou banheira de
hidromassagem (não mais de 48 polegadas, no Canadá).
Para ter certeza de que o sistema elétrico da piscina ou do spa atende
a todos os requisitos aplicáveis, o eletricista também deve consultar
o departamento de construção local.

Instalação do NICHO E DA BUCHA da luz COLORIDA GLOBRITE
(depois de atender aos requisitos elétricos)
Há três tipos de nicho da luz colorida GloBrite para piscina ou spa:
revestimento de concreto, gunite, fibra de vidro ou vinil
Observação: A luz colorida GloBrite deve ser instalada dentro ou na superfície
da parede da piscina (ou decorações aquáticas) com o topo da lente pelo menos
4 polegadas (10,2 cm) abaixo do nível normal da água da piscina. A luz colorida
GloBrite também pode ser instalada no fundo da piscina.
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Instalação da bucha e do nicho de luz colorida GloBrite™ em uma
piscina de gunite/concreto - Opção 1 e Opção 2 (ver página 6)
Opção 1: Bucha do nicho com cone (o cone é usado para aplicações em
que o nicho é instalado após o conduíte estar conectado a bucha de 2”)
1.

Instalação da bucha: Localize a posição na parede vertical da piscina ou
banheira de hidromassagem em que a luz será instalada. O topo da lente da
luz deve estar pelo menos 10 cm abaixo do nível normal da água. Consulte a
Figura 1 na página 7 para ver os requisitos exatos de profundidade.
2. Instale um programa de cano de PVC de 2 polegadas (5 cm) com 40-15 polegadas
de comprimento (38.1 cm) no local desejado para a bucha do nicho da luz.
3. Deixe pelo menos 1 polegada (2,5 cm) da bucha do nicho (cano de PVC de
2 polegadas (5 cm)) para estender em ambos os lados da parede durante a
operação no gunite. Corte qualquer excesso de cano antes de revestir.
4. Cole uma bucha redutora 2" x 1" na parte traseira da bucha do nicho.
5. Cole o conduíte 1" no redutor conforme mostrado abaixo no "Diagrama de
Instalação da Opção1". Certifique-se de que o cano de PVC 2” schedule 40.
serve para todo o comprimento do conjunto do redutor e cone/nicho.
6. Cole o cone dentro do nicho gunite (o cone é utilizado para guiar a fita guia da
caixa de passagem dentro do nicho).
7. Aplique o cimento de PVC na lateral interna da bucha. Deslize o nicho de gunite
dentro da bucha até que esteja alinhado.
8. Instale o "anel colorido" desejado na parte frontal do nicho.
Observação: Caso exigido pelos códigos locais, instale a luz dentro do nicho
como descrito na página 9.
9. Utilizando a tampa do nicho para vedar a frente do mesmo, encaixe a cobertura
de gunite sobre a frente do nicho. Isso protegerá a cavidade de refrigeração
de luz do nicho durante a etapa de revestimento. Observação: Se não houver
uma camada de gunite disponível, use fita adesiva para proteger as lentes e a
cavidade de resfriamento da operação de revestimento.
10. Aplique o revestimento gunite na parede da piscina até a borda externa da
cobertura de gunite. A camada de gunite dever ser a única parte exposta do
nicho, após o revestimento.
11. Depois que o revestimento estiver concluído, retire de descarte a cobertura
de gunite.

Tubo de PVC 2"

Redutor de 2" a 1"

Anel colorido

de 15"
mínimo
Cone

Nicho de gunite

Conduíte 1"

Cobertura
de gunite

Opção 1: Bucha do nicho com cone - Diagrama de instalação
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Opção 2: Instale o conduíte no nicho da luz
Para instalar o conduíte no nicho da luz colorida GloBrite™:
1. Instalação da manga: Localize a posição na parede vertical da piscina ou
banheira de hidromassagem em que a luz será instalada. O topo da lente da
luz deve estar pelo menos 10 cm abaixo do nível normal da água. Consulte a
Figura 1 na página 7 para ver os requisitos exatos de profundidade.
2. Instale um programa de cano de PVC de 2 polegadas (5 cm) com 40-15 polegadas
de comprimento (38.1 cm) no local desejado para a bucha do nicho da luz.
3. Deixe pelo menos 1 polegada (2,5 cm) da bucha do nicho (cano de PVC de
2 polegadas (5 cm)) para estender em ambos os lados da parede durante a
operação no gunite. Corte qualquer excesso de cano antes de revestir.
4. Puxe a fita guia e o cabo elétrico através de um conduíte de 1" e da manga de
PVC de 2" schedule 40.
5. Cole o conduíte de 1" na parte de trás do conduíte conforme mostrado abaixo
no "Diagrama de Instalação da Opção 2".
6. Cole o cone dentro do nicho gunite (o cone é utilizado para guiar a fita guia da
caixa de passagem dentro do nicho).
7. Aplique o cimento de PVC na lateral interna da bucha. Deslize o nicho de gunite
dentro da bucha até que esteja alinhado.
8. Instale o “anel colorido” desejado na parte frontal do nicho.
Observação: Caso exigido pelos códigos locais, instale a luz dentro do nicho
como descrito na página 9.
9. Utilizando a tampa do nicho para vedar a frente do mesmo, encaixe a cobertura
de gunite sobre a frente do nicho. Isso protegerá a cavidade de refrigeração
de luz do nicho durante a etapa de revestimento. Observação: Se não houver
uma camada de gunite disponível, use fita adesiva para proteger as lentes e a
cavidade de resfriamento da operação de revestimento.
10. Aplique o revestimento gunite na parede da piscina até a borda externa da
cobertura de gunite. A camada de gunite dever ser a única parte exposta do
nicho, após o revestimento.
11. Depois que o revestimento estiver concluído, retire de descarte a cobertura de
gunite.

Tubo de PVC 2"

Anel colorido

de 15" mínimo
Nicho de gunite

Conduíte de 1" para
colar no nicho de gunite

Opção 2: Conduíte para luz - Diagrama de instalação
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Cobertura
de gunite

7
48”
48" mínimo (1,22 m)
Para
transformador
12 VAC

4" mínimo (10,2 cm)

8" mínimo (20,3 cm)

4" mínimo (10,2 cm)
para o topo da lente
Conduíte
rígido
de 1'' (3 cm)

Bucha do nicho: Tubo 2"
de PVC (15" mínimo)
(35,1 cm) somente para
o nicho de gunite

Bucha do nicho
(cortado rente
à parede antes
de revestir)
Anel colorido
e cobertura
de gunite
Acabamento do revestimento

Figura 1: Diagrama de instalação da luz no gunite

Instalação da luz colorida GloBrite™ em uma piscina de fibra de vidro
Para instalar a luz colorida GloBrite™ em uma piscina de fibra de vidro:
1. Faça um corte ou furo de 2 polegadas (5 cm) no local desejado para a luz
GloBrite.
2. Coloque a gaxeta de vedação no nicho conforme mostrado abaixo.
3. Insira o nicho através do furo de 2" na parede da piscina.
4. Instale a arruela de PVC na parte traseira do nicho.
5. Instale a porca de plástico na parte traseira do nicho. Aperte manualmente
a porca para fixar o nicho no lugar.
6. Cole o conduíte de 1" na parte de trás do nicho.

Parede da piscina
Nicho

Conduíte 1"

Porca
Arruela de PVC

Gaxeta
de vedação

Diagrama de instalação do nicho da luz colorida GloBrite (piscina de fibra de vidro)
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Instalação do nicho da luz colorida GloBrite™ em uma piscina
de vinil
Para instalar o nicho da luz colorida GloBrite em uma piscina de fibra de vidro:
1. Faça um furo de 3 polegadas (7,5 cm) no local desejado para o nicho da luz.
2. Na parte interna da piscina, insira o nicho de vinil através do furo de 3".
3. Instale a porca de plástico na parte traseira do nicho. Aperte manualmente a
porca para fixar o nicho no lugar.
4. Coloque a gaxeta de vedação na frente do nicho conforme mostrado abaixo.
5. Instale o revestimento de vinil.
6. Instale o conduíte. Consulte a Figura 1 na página 7.
7. Usando as guias de alinhamento do nicho, alinhe a placa frontal no nicho.
Depois que a face frontal estiver corretamente alinhada, perfure o forro
através da face frontal e instale os parafusos um de cada vez.
8. Usando uma chave de fenda Philips nº 2, aperte manualmente cada
parafuso de fixação para prender a tampa. NÃO APERTE DEMAIS OS
PARAFUSOS. NÃO USE UMA FERRAMENTA ELÉTRICA PARA FIXAR
OS PARAFUSOS. Apertar demais ou usar uma parafusadeira elétrica nos
parafusos do anel de vedação pode forçar a rosca dos parafusos e danificar
o alojamento do nicho e/ou o revestimento de vinil da vedação.

Painel de parede
Nicho

Conduíte 1"

Revestimento
Face frontal
Parafusos de
aço inoxidável

Porca
Gaxeta de vedação
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Instalando o CONJUNTO da luz COLORIDA GLOBRITE™
(após INSTALAÇÃO DO NICHO)
Para instalar a luz e cor GloBrite™ nos nichos gunite, fibra de vidro ou de vinil:
1.
2.

3.

Guie o cabo de alimentação da luz da luz GloBrite através da parte
frontal do nicho, para o local do transformador de 12 VAC da piscina ou
caixa de passagem.

Na caixa de passagem ou transformador de 12 VCA , corte qualquer
sobra de cabo . Deixe pelo menos seis (6) polegadas (15,2 cm) de cabo
na caixa de passagem ou no transformador para facilitar a instalação da
luz, inspeção do nicho. Corte qualquer cabo extra. Consulte a Figura 1
na página 7.

Desencape o revestimento exterior do cabo dos fios para expor os dois (2)
condutores isolados. Desencape os dois condutores. Tome cuidado para
não danificar o condutor de cobre.

4.

Conecte os dois condutores nos cabos do circuito correspondente na caixa
de passagem (fio preto para alimentação, fio branco para comum). Fixe a
cobertura da caixa de passagem.

5.

Instalação do novo conjunto de luz GloBrite: Empurre a lâmpada no
nicho, enquanto puxa o cabo de alimentação da caixa de passagem ou
transformador e verifique se as guias de encaixe na parte traseira da
lâmpada estão adequadamente alinhadas às aberturas do nicho (na parte
interna do nicho).

Nota: Ao usar tiragens de cabos ou luzes múltiplas por transformador,
recomenda-se utilizar a torneira 13 VAC ou 14 VAC no transformador.
Guias de encaixe

Nicho da luz
(nicho de gunite
mostrado)

Borracha vedante
(parte de trás da luz)

Cabo de
alimentação da luz

Conjunto da luz

Nicho e luz GloBrite
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6.

Coloque a ferramenta de instalação de luz (P/N 620057) sobre a parte
frontal da luz. Gire a ferramenta e a luz no sentido horário (menos de
1/8 de volta) enquanto a empurra para dentro, até sentir o ponto de encaixe.
Isso indica que a luz está inserida e presa adequadamente e que o nicho
está completamente selado.
Observação: Se a luz não girar facilmente, puxe-a levemente para fora e
certifique-se de que foi inserida de maneira adequada e que o nicho está
livre de resíduos, em seguida, instale a luz como descrito no passo 6.
Girar a manopla
1/8 de volta no
sentido horário
para instalar ou
anti-horário para
1/8 remover

Instalação da luz
e ferramenta de
remoção
Alinhe e insira os pinos da ferramenta
com buracos na frente da luz
Ferramenta de Instalação/Remoção da luz colorida GloBrite™
7.

Antes de utilizar a luz GloBrite colorida, encha a piscina com água até que a
luz esteja completamente submersa.
Observação: A luz colorida GloBrite não deve ser ligada por mais de 30
segundos se não estiver submersa na água.

8.

Verificação final do funcionamento correto da luz GloBrite: Ligue o
interruptor principal ou disjuntor do transformador de 12 VAC, além do
interruptor que opera a luz GloBrite. A luz deve iluminar quando a energia
de 12 VAC for aplicada. Se isso não ocorrer, verifique os passos de
instalação novamente.
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Instalando o conjunto da luz colorida GloBrite™
(ou uma piscina ou banheira de hidromassagem já existente)

PERIGO

Risco de choque elétrico ou eletrocussão!

Esta luz subaquática deve ser instalada por um eletricista
licenciado ou certificado ou por um profissional de piscinas
qualificado, de acordo com o atual Código Elétrico Nacional
(NEC), NFPA 70 ou o Código Elétrico Canadense (CEC), CSA
C22,1. e todos os códigos e regulamentações locais aplicáveis.
A instalação inadequada criará um risco elétrico que pode
resultar em morte ou lesão grave para os usuários da piscina,
instaladores ou outros devido ao choque elétrico, além de
também poder causar danos à propriedade.
Sempre desligue a energia da piscina no disjuntor antes de
fazer a manutenção da luz. A não observância desta instrução
pode resultar em morte ou graves ferimentos a equipe de
manutenção, usuários da piscina ou a outras pessoas devido a
choque elétrico.

AVISO

Verifique se a piscina e a banheira de hidromassagem atendem aos requisitos
do Código Elétrico Nacional atual e a todos os códigos e regulamentações
locais. Um eletricista licenciado ou certificado deve instalar o sistema elétrico
para atender ou exceder os requisitos antes da instalação da luz subaquática.
Algumas das exigências do Código Elétrico Nacional que o sistema elétrico da
piscina deve atender são as seguintes:
•
O circuito de iluminação possui um interruptor de circuito de falha de
aterramento (Ground Fault Circuit Interrupter - GFCI) para os modelos
de tensão em linha de 120 VAC e possui um disjuntor de classificação
apropriada. Os condutores no lado de carregamento do interruptor de
circuito de falha de aterramento não devem ocupar conduítes, caixas,
ou gabinetes contendo outros condutores, a menos que os condutores
adicionais também sejam protegidos por um interruptor de circuito de falha
de aterramento. Consulte os códigos locais para obter mais informações.
•
•

•

A caixa de passagem e o transformador de baixa tensão estão localizados
a pelo menos 8 polegadas (20,3 cm) acima no nível do solo e a pelo menos
48 polegadas (1,22 m) da borda da piscina. Consulte a Figura 1 na página 7.

O nicho da luz colorida GloBrite™ deve ser instalado corretamente para que
a borda superior da lente da luz GloBrite esteja pelo menos 4 polegadas
abaixo da superfície da água da piscina ou banheira de hidromassagem
(não mais de 48 polegadas, no Canadá).
Para ter certeza de que o sistema elétrico da piscina ou do spa atende
a todos os requisitos aplicáveis, o eletricista também deve consultar o
departamento de construção local.
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Instalando o conjunto da luz colorida GloBrite™
(Depois de atender aos requisitos elétricos)
As instruções de remoção e instalação abaixo descrevem como remover e instalar o
conjunto de luz colorida GloBrite™.

AVISO
A não observância dos requisitos do código no sistema elétrico da piscina
ou da banheira de hidromassagem antes de instalar a luz subaquática criará
um risco elétrico que pode resultar em morte ou ferimentos graves para os
usuários da piscina, instaladores ou outros devido ao choque elétrico, além de
também poder causar danos à propriedade.
1.

Desligue o interruptor elétrico ou disjuntor na fonte,

3.

Remova o conjunto de luz colorida GloBrite da água da piscina
ou banheira de hidromassagem: Usando a ferramenta de instalação
fornecida (P/N 620057), gire o conjunto de luz no sentido anti-horário cerca
de 1/8 de volta para liberar a luz do nicho conforme mostrado na página 10).

2.

4.
5.
6.

7.

8.

Remova a caixa de junção ou a tampa do transformador. Desconecte os
cabos elétricos e coloque uma fita guia para o cabo elétrico existente. Isso
irá a puxar o cabo elétrico de substituição da luz através da canalização de
volta para a caixa de junção.

Lentamente, puxe a luz e o cabo de alimentação (com a fita guia) para fora
do nicho. Puxe o cabo de luz de alimentação e a fita guia para fora do nicho
e coloque a luz sobre o deque.
Conecte o novo cabo elétrico à fita guia e puxe cuidadosamente a fita guia
e o cabo para a caixa de junção.

Instale a luz no nicho: Coloque a ferramenta de instalação de luz sobre
a parte frontal da luz. Gire a ferramenta e a luz no sentido horário enquanto
a empurra para dentro, até sentir o ponto de encaixe. Isso indica que
a luz está inserida e presa adequadamente e que o conduíte elétrico está
completamente selado (ver página 10).
Observação: Se a luz não girar facilmente, puxe-a levemente para fora e
certifique-se de que foi inserida de maneira adequada e que o nicho está
livre de resíduos, em seguida, instale a luz como descrito no passo 5.

Conecte os dois condutores nos cabos do circuito correspondente na caixa
de passagem (fio preto para alimentação, fio branco para comum) e coloque
a tampa da Caixa de Passagem.
Verificação final do funcionamento correto da luz colorida GloBrite™:
Ligue o interruptor principal ou disjuntor do transformador de 12 VAC, além
do interruptor que opera a luz. A luz deve iluminar quando energia de 12
VAC for aplicada. Se isso não ocorrer, verifique os passos de instalação
novamente.
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Conexão da luz COLORIDA GloBrite® ao Central
de carga do SISTEMA DE CONTROLE EasyTouch®
ou IntelliTouch® PARA UM relé AUXILIAR

PERIGO

PERIGO!
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO OU ELETROCUSSÃO

Sempre desconecte a alimentação CA da central do sistema de controle de carga
IntelliTouch e EasyTouch no disjuntor antes de realizar manutenção ou remover
o PAINEL FRONTAL DE ALTA TENSÃO. A não observância desta instrução pode
resultar em morte ou graves ferimentos ao instalador, equipe de manutenção,
usuários da piscina ou a outras pessoas devido a choque elétrico.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Central de carga do sistema de controle EasyTouch ou IntelliTouch:
Solte a trava de mola da porta do gabinete e abra a porta.
Descarregue a energia eletrostática antes de remover a cobertura,
tocando primeiro a parte de metal do gabinete.
Solte os dois (2) parafusos de retenção do PAINEL FRONTAL DE ALTA
TENSÃO. Remova o painel do gabinete.
Ligue o cabo da luz colorida GloBrite a um relé auxiliar na central de
carga EasyTouch/IntelliTouch.
Ligue o lado de 120 volts de um transformador de 12 VCA ao LOAD
SIDE (lado de carga) de um dos relés auxiliares da central de carga.
Ligue o condutor neutro do transformador 12 VAC ao barramento neutro
na central de carga.
Quando a conexão for concluída, feche o painel de controle e fixe-o com
os dois (2) parafusos de retenção.
Feche a porta frontal central de carga. Fixe a trava de mola.
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RELÉS AUXILIARES

AUX 1

EASYTOUCH 4 CONTROLE DE AUTOMAÇÃO
®

AUX 1

CARGA 1

CARGA 1

LINHA1

DISJUNTOR

SUBPAINEL

PRIMÁRIA

ATERRAMENTO

NEUTRO

120V/12V Preto
Linha 1 Transformador
Preto
Neutro abaixador Branco CAIXA DE
(100W ou 300W)

Aterramento

(Ver página 1
para carga
máxima do
transformador)

Verde

PASSAGEM Branco

Três luzes GloBrite de
12 VCA necessitam de
um transformador de
100 watts

Diagrama de fiação central do sistema de controle de carga EasyTouch® / IntelliTouch®

Neutro

Linha

Interruptor

Aterramento

Aterramento

120V/12V
Transformador
abaixador
(100W ou 300W)
(Ver página 1
para carga
máxima do
transformador)

Branco

Neutro

Preto

FONTE 120 VCA

Três luzes GloBrite de 12 VCA
necessitam de um transformador
de 100 watts

CAIXA DE
PASSAGEM

Diagrama da fiação do interruptor de parede da luz colorida GloBrite™
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Configurando as luzes COLORIDAS GloBrite™ com
Sistema de controle EasyTouch® e IntelliTouch®
Sistema de controle de EasyTouch®

O procedimento a seguir descreve como configurar a luz colorida GloBrite™ a partir do
painel interno de controle do sistema de controle EasyTouch® ou do painel de controle
sem fio do EasyTouch. No painel de controle EasyTouch, você pode controlar os shows
de luzes.
Para configurar um circuito de luz GloBrite; atribua o "Light Circuit Name" ao circuito
do relé (exemplo, AUX 3, como "Luz da Piscina") e "Function": atribua o nome do circuito
"Luz da Piscina" no Circuit Func. menu como circuito de "luz" (IntelliBrite). 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 um nome de circuito, vá para: MENU > SETTINGS > CIRCUIT NAMES




IntelliFlo
IntelliChlor
Circuit Names
Circuit Func.
1.

2.



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





Pressione o botão para cima/para baixo para selecionar um número
de circuito 1/18. Pressione o botão para cima duas vezes para selecionar
AUX 1 e escolher esse circuito como botão On/Off de um circuito de luz.
O número do circuito (1/18) corresponde ao seu nome de circuito atribuído.
Pressione o botão para cima/para baixo para percorrer a lista de nomes
predefinidos. Selecione um nome como, por exemplo, "Pool Light." AUX 1
agora recebeu o nome de circuito "Pool Light".

Para atribuir uma função de circuito navegue para: MENU > SETTINGS > CIRCUIT FUNC.

Circuit / Func. :
[POOL LIGHT ]
[INTELLIBRITE ]
Freeze: No
3.
4.
5.
6.
7.





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.
Pressione o botão para cima/para baixo para selecionar o nome
de circuito "Pool Light" já atribuído.
Pressione o botão para a direita para visualização das "Circuit Functions"
para atribuir a um circuito de luz "Pool Light."
Pressione o botão para cima/para baixo para selecionar o tipo de função
de circuito de luz a usar. Selecione "INTELLIBRITE" para a função do circuito da luz GloBrite.
Pressione o botão Menu três vezes para voltar à tela principal.

Operação das luzes GloBrite: A luz colorida GloBrite™ está pronta para operar
utilizando o botão 1 do painel de controle EasyTouch (circuito auxiliar 1). Para acessar
a tela do menu "Lights" (Recursos especiais da luz), pressione o Menu > Lights. As
configurações do menu "Lights" são: MODES, COLORS, ALL ON, ALL OFF, SYNC,
MAGICSTREAM, CONFIG: Na tela "Modes" você pode controlar os shows de luzes
coloridas. Para acessar a tela do menu "Modes", pressione Menu > Lights > Modes.
Consulte a página 2 para os shows de luz colorida Globrite.
Luz de LED colorida cambiante GloBrite™ para piscina/banheira - Instalação e Guia do Usuário

16

Sistema de controle de IntelliTouch®

Os itens a seguir descrevem como configurar as luzes colorida GloBrite™ no painel
de controle do sistema de controle IntelliTouch®. No painel de controle do sistema de
controle IntelliTouch®, você pode controlar os shows de luzes. Para acessar as telas
das luzes GloBrite no painel de controle interno do IntelliTouch ou no painel de controle
remoto do MobileTouch®.
Atribuição do nome de circuito
Para identificar a luz GloBrite ligada aos circuitos auxiliares (AUX 1, AUX 2) na central
de carga IntelliTouch, você precisa atribuir o nome de circuito da luz GloBrite aos
circuitos auxiliares correspondentes no painel de controle interno IntelliTouch. Escolha
um nome de circuito na lista predefinida de nomes para a luz GloBrite conectada ao
relé auxiliar instalado no central de carga IntelliTouch.
Para atribuir um nome de circuito para a luz GloBrite: Para atribuir um nome
de circuito para a luz GloBrite, vá para: MENU > SETUP > ADVANCED > CIRCUIT
NAMES > ASSIGN CIRCUIT NAMES > DISPLAY.
Seleção da tela DISPLAY 1, 2, 3 ou 4: Os circuitos auxiliares que controlam a piscina
e a banheira de hidromassagem podem ser acessados na tela "Display". Quando
selecionado, o botão ao lado de Display 1, 2, 3 ou 4 exibe a tela com circuitos
pertencem a essa expansão da central de carga ou de energia específica. "Feature
Circuits" (circuitos de recurso) também podem ser atribuídos nesta tela.
Para atribuir nomes de circuito para uma tela específica:
Display 1 - Esta tela mostra os nomes do circuito dos modos filtro de bomba, piscina
e banheira de hidromassagem, e todos os circuitos de alta tensão auxiliares ligados a
central de carga principal ou de energia.
Display 2 - Esta tela mostra os nomes de circuito para os circuitos auxiliares
adicionais ligados à primeira central de expansão (central de carga ou de energia).
Display 3 - Esta tela mostra os nomes de circuito para os circuitos auxiliares
adicionais ligados ao segundo centro de expansão (central de carga ou de energia).
Display 4 - Esta tela mostra os nomes de circuito para os circuitos auxiliares
adicionais ligados ao terceiro centro de expansão (central de carga ou de energia).
Para atribuir um nome de circuito da luz GloBrite à TELA PRINCIPAL:
1. Selecione o botão próxima a Display 1 Estes são os nomes de circuitos que
serão exibidos na tela principal. Observação: Se houver uma expansão da
central de carga ou da central de carga instalada, selecione a tela Display 2, 3
ou 4 adequada associada a essa expansão do central de carga ou de energia.
2. Na tela principal, pressione o botão ao lado de AUX 1. Uma pequena seta
apontando para AUX 1 será exibida.
3. Use os botões para cima e para baixo na parte inferior da tela para navegar
pela lista em ordem alfabética de nomes de equipamentos pré-estabelecidos.
Escolha o nome do equipamento que corresponda ao nome do rótulo para
o botão número 1 no painel de controle da central de carga externa.
4. Continue a atribuir outros circuitos auxiliares (AUX2, AUX3, etc): Após
selecionar o nome do equipamento que você deseja usar para AUX 1,
pressione o botão ao lado do AUX 2 e escolha um nome de circuito. A seta
pequena indica qual o circuito selecionado para atribuir um nome.
5. Repita o processo para atribuir outros equipamentos aos circuitos nesta tela.
6. Quando tiver terminado de atribuir os nomes de circuito do equipamento,
pressione o botão Salvar. Pressione o botão "Exit" (sair) para voltar à tela
principal.
7. CONTINUE NA PÁGINA SEGUINTE para configurar o "Function Circuit"
GloBrite.
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Configuração de uma função de circuito da luz GloBrite™
Para configurar um circuito AUX para controlar a luz colorida GloBrite™, atribua um
circuito de relé auxiliar (AUX 1) à função de circuito da luz , em seguida, atribua o nome
de circuito para o circuito de luz. O nome do circuito de luz aparecerá na tela principal.
A cada luz GloBrite também deve ser atribuída uma função de circuito.
Para atribuir um nome de circuito para a luz GloBrite, vá para: MENU > SETUP >
ADVANCED > CIRCUIT FUNCTIONS
Configuração de um circuito de função da luz GloBrite: Atribua um nome de
circuito a cada circuito do relé auxiliar de luz, em seguida, nomeie esse circuito do relé
de luz na seção "CIRCUIT FUNCTIONS" como "INTELLIBRITE."
Para configurar a função de circuito da luz GloBrite (use o nome do circuito
"IntelliBrite"):
1.
2.
3.

Pressione o botão ao lado do botão AUX (circuito auxiliar do relé ligado à
luz GloBrite (IntelliBrite)).
Pressione o botão ao lado direito ou esquerdo (PREV/NEXT) de
"INTELLIBRITE." Navegue as funções de circuito até que "INTELLIBRITE"
seja exibido.
Aperte o botão SAVE (salvar) na parte inferior da tela. Pressione o botão
EXIT (sair) para voltar à tela principal.

Atribua o circuito de luz GloBrite à tela "Lights" (luzes):
4. Aperte o botão "Lights" (luzes) na parte inferior da tela.
5. Pressione o botão no lado direito de "CONFIGURE".
6. Pressione o botão ao lado de "NONE" para atribuir um circuito de luz
IntelliBrite ao botão selecionado. Nomes de luz podem ser configurados
para serem exibidos no lado esquerdo para os recursos de "Spa" (banheira
de hidromassagem) e no lado direito para os recursos de "Pool" (piscina).
7. Pressione o botão do lado superior esquerdo ou direito para navegar pelos
circuitos de luz disponíveis que podem ser utilizados para os recursos de
iluminação GloBrite (IntelliBrite). Selecione o nome do circuito que você
deseja usar. Os nomes do circuito exibidos são nomes de circuitos que
foram previamente atribuídos ao atribuir uma função de circuito.

Operação e seleção de modos coloridos (luzes coloridas IntelliBrite® )
Na tela "Modes" você pode selecionar diversos efeitos de iluminação colorida
predefinidos, como "American mode" e "Sunset mode", e Luz Cambiante Colorida
Pentair SAm® (uma emulação do esquema de cor SAm). Usando o recurso “Hold” e
“Recall” (manter e lembrar), também é possível salvar um efeito colorido exclusivo
para lembrar-se dele e utilizá-lo posteriormente.
Tela de modos
Para acessar os recursos dos modos do show de luzes coloridas IntelliBrite® a partir
da tela de "Lights", pressione o botão "Lights" (luzes) na parte inferior da tela e então
pressione o botão do lado esquerdo ao lado de "MODES".
Recursos especiais da luz: Até (12) circuitos da luz IntelliBrite podem ser exibidos
na tela "Lights" (recursos especiais da luz). A partir da tela "Lights" (luzes) você
pode ativar os recursos de iluminação IntelliBrite (ou seja, Color Swim, Color Set).
Assumindo que cada luz GloBrite (IntelliBrite) tem o seu próprio relé e circuito
separado.
Luz de LED colorida cambiante GloBrite™ para piscina/banheira - Instalação e Guia do Usuário

18

Fiação das luzes coloridas GloBrite™ para o controle
IntelliBrite e o transformador de 300 watts

BRANCO
VERMELHO

PRETO

O diagrama abaixo mostra como conectar as luzes coloridas GloBrite™ a um controle
IntelliBrite usando um transformador de 300 watts. Observação: Para obter informações
sobre a operação das luzes GloBrite, consulte a página 3.
Cabo elétrico do
Conector de torção
transformador CA
VERDE
VERDE
de 300 watts
BRANCO
BRANCO
Cabo de PRETO
PRETO
extensão
Entrada
120 VCA

Transformador
12 VCA
Saída 12 VCA

12O V CA
Tomada
GFCI

Cabo de alimentação CA
Controle IntelliBrite

PRINTED ON: 7/29/2009, 600054_ctlg pics.SLDASM

Solução de problemas (luzes coloridas GloBrite™)
Problema

Causa/Ação

A luz não ilumina.

Verifique a fiação contra falha de aterramento GFCI e, se for
necessário, reinicie.

A luz não funciona
adequadamente.

Verifique a conexão da fiação da luz com a caixa de junção ao
lado da piscina e com o interruptor de alimentação CA.
Certifique-se de que há alimentação CA apropriada aplicada
à luz.

Resolução de problemas (controle Intellibrite®)
Problema

Causa/Ação

Ambos os LEDs estão piscando.

O controle IntelliBrite detectou que a carga excedeu a potência
máxima permitida ou que a saída está em curto
1. DESLIGUE o controle IntelliBrite. Remova o excesso de
carga ou o curto.
2. Pressione o interruptor do controle IntelliBrite para ligar a
unidade. Certifique-se de que os LEDs tenham parado de piscar.

A luz não ilumina.

Verifique a fiação contra de falha de aterramento e, se for
necessário, reinicie.

A luz não funciona
adequadamente.

Verifique a conexão da fiação da luz com a caixa de passagem
ao lado da piscina e com o disjuntor principal.
Certifique-se de que há alimentação CA apropriada aplicada
à luz.
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Lista de peças e kits de reposição das luzes coloridas
GloBrite™
Cabo de alimentação CA
Nº da peça

Descrição

602053
602054
602055
602056

Cabo
Cabo
Cabo
Cabo

de
de
de
de

30" 12 VCA GloBrite
50" 12 VCA GloBrite
100" 12 VCA GloBrite
150" 12 VCA GloBrite

Pacotes GloBrite
Nº da peça

Descrição

619993

Combinação gunite nº 1- 1 GloBrite 100" c/ transformador de 300 W
e nicho de Gunite
Combinação gunite nº 2- 2 GloBrite 100"' c/ transformador de 300 W
e 2 nichos de fibra de vidro
Combinação fibra de vidro nº 1- 1 GloBrite 100" c/ transformador
de 300W e nicho de fibra de vidro
Combinação fibra de vidro nº 2- 2 GloBrite 100"' c/ transformador
de 300W e 2 nichos de fibra de vidro de fibra de vidro
Combinação de vinil nº 1- 1 GloBrite 100" c/ transformador de 300W
e nicho de vinil
Combinação de vinil nº 2- 2 GloBrite 100" c/ transformador de 300W
e dois nichos de vinilo

619994
620051
620052
620080
620081

Nichos de luz GloBrite™
Nº da peça.

Descrição

620039
620040
620041

Nicho de vinil para GloBrite
Nicho de gunite para GloBrite
Nicho de fibra de vidro para GloBrite

Kits de reposição da luz GloBrite™
Nº da peça.

Descrição

620054

Vinil (gaxeta, face frontal e parafusos (4))

620055
620056
620057
620058

Fibra de vidro (arruela e gaxeta)
Anel colorido (anel de cor e cobertura)
Anel-O (anel-o, ferramenta de inserção)
Porca (porca de fibra de vidro/porca de vinil)
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