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AVISO IMPORTANTE

Este manual fornece instruções de instalação e operação deste produto. Em caso de dúvidas sobre este equipa-
mento, entre em contato com a Pentair.

Atenção Instalador: este manual contém informações importantes sobre instalação, operação e uso seguro 
deste produto. Elas devem ser repassadas ao proprietário e/ou operador deste equipamento após a instalação, ou 
deixadas na motobomba ou próximo a ela.

Atenção usuário: este manual contém informações importantes para ajudá-lo na operação e na manutenção 
deste produto. Guarde-o para consultas futuras.

Informações Importantes

!

!
AVISOS

Este é o símbolo de alerta de segurança. Quando ver este símbolo em seu sistema ou neste 
manual, procure um dos seguintes alertas e fique atento à possibilidade de ferimentos.

Adverte sobre perigos com grande possibilidade de causar morte, ferimentos graves ou sérios 
danos à propriedade, se for ignorado.

Adverte sobre perigos com alguma possibilidade de causar morte, ferimentos graves ou sérios 
danos à propriedade, se for ignorado.

Adverte sobre perigos com grande ou alguma possibilidade de causar ferimentos leves ou danos 
à propriedade, se for ignorado.

NOTA: indica instruções especiais não relacionadas com perigos.

Leia com atenção e siga todas as instruções de segurança contidas neste manual e no equipamento. Mantenha as etiquetas 
de segurança em bom estado e as substitua se forem perdidas ou danificadas.

LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Ao instalar e usar este equipamento elétrico, devem ser sempre ser seguidas as precauções básicas de segurança, 
entre elas:

Não permita que crianças usem este produto.

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. Conecte apenas a um circuito de derivação protegido por um dispositivo interrup-
tor de circuito por falha de aterramento (DR) Chame um eletricista qualificado se não conseguir confirmar se o 
circuito é protegido por DR.

! ADVERTÊNCIA

! CUIDADO

! PERIGO

! ADVERTÊNCIA

! ADVERTÊNCIA



4

Motobomba WhisperFlo   Manual do Usuário

Esta unidade deve ser conectada apenas a um circuito de alimentação protegido por um dispositivo interrup-
tor de circuito por falha de aterramento (DR). Este DR deve ser fornecido pelo instalador e deve ser testado 
regularmente. Para testar o DR, pressione o botão de teste. O DR deve interromper a alimentação. Pressione o 
botão de reinicialização. A alimentação deve ser restaurada. Se o DR não funcionar dessa forma, ele está com 
defeito. Se o DR interrompe a alimentação para a motobomba sem que o botão de teste seja pressionado, pode 
estar ocorrendo fuga de corrente para o terra, o que indicaria a possibilidade de choque elétrico. Não use esta 
motobomba caso isso ocorra. Desconecte a motobomba e peça para um técnico qualificado corrigir o problema 
antes de usá-la novamente.

Esta motobomba pode ser usada em piscinas permanentes e também em banheiras de hidromassagem e SPAS, 
se assim indicado. Não use em piscinas desmontáveis. Uma piscina instalada de forma permanente é construída 
dentro ou sobre o solo ou em um edifício, de modo que não possa ser facilmente desmontada para armazena-
mento. Uma piscina desmontável é construída de modo a ser facilmente desmontada para armazenamento e 
remontada á sua configuração inicial.

Advertências Gerais

• Nunca abra o interior do alojamento do motor. Existe um banco de capacitores que armazena uma carga de 230 
VCA, mesmo quando a unidade não estiver sendo energizada;
• A motobomba não é submersível;
• A motobomba é capaz de altas taxas de vazão. Atenção, durante a instalação e a programação para limitar o 
potencial de desempenho das motobombas com equipamentos antigos ou questionáveis;
•As exigências das normas de instalações elétricas diferem de estado para estado. Instale o equipamento de 
acordo com a Norma ABNT NBR 10.339 e todas as normas e portarias municipais aplicáveis;
•Antes de iniciar a manutenção, DESLIGUE a alimentação da motobomba desconectando o circuito principal;
• Este equipamento não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou 
mental reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou 
instruções sobre uso do equipamento por outra pessoa responsável por sua segurança.

SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E ADVERTÊNCIAS. SE NEGLIGENCIADAS, ISSO PODERÁ RESULTAR EM FERIMENTOS 
GRAVES OU MORTE. ESTA Motobomba DEVE SER INSTALADA E RECEBER MANUTENÇÃO SOMENTE POR TÉCNICO 
EM PISCINAS QUALIFICADO. INSTALADORES, OPERADORES DE PISCINA E PROPRIETÁRIOS DEVEM LER ESTAS AD-
VERTÊNCIAS E TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO MANUAL DO PROPRIETÁRIO ANTES DE USAR ESTA Motobomba. 
ESTAS ADVERTÊNCIAS E O MANUAL DO PROPRIETÁRIO DEVEM SER DEIXADOS COM O PROPRIETÁRIO DA PISCINA.

RISCO DE APRISIONAMENTO POR SUCÇÃO: MANTENHA DISTÂNCIA DO DRENO PRINCIPAL E DE TODAS AS SAÍDAS 
DE SUCÇÃO!

ESTA Motobomba PRODUZ ALTOS NÍVEIS DE SUCÇÃO E CRIA UM FORTE VÁCUO NO DRENO PRINCIPAL, NO FUNDO 
DO CURSO DE ÁGUA. ESTA SUCÇÃO É FORTE O SUFICIENTE PARA APRISIONAR ADULTOS OU CRIANÇAS SOB A ÁGUA 
CASO SE APROXIMEM O BASTANTE DE UM DRENO OU RALO OU UMA TAMPA SOLTA, OU QUEBRADA DE UM DRENO.

O USO DE TAMPAS NÃO APROVADAS OU A PERMISÃO DE USO DA PISCINA OU DO SPA QUANDO ALGUMA TAMPA ES-
TIVER FALTANDO, RACHADA, OU QUEBRADA, PODE RESULTAR EM APRISIONAMENTO DO CORPO OU DE UM MEBRO, 
ENREDAMENTO DOS CABELOS, APRISIONAMENTO DO CORPO, EVISCERAÇÃO E/OU MORTE.

Informações Importantes

! CUIDADO

! ADVERTÊNCIA

! PERIGO

! PERIGO



PERIGO DE ARMADILHA POR SUCÇÃO

Motobombas de piscina e banheiras de hidromassagem movimentam grandes volumes de água, 
que podem representar perigo extremo se o cabelo de uma pessoa estiver nas proximidades de um 
dreno de tamanho inadequado para a motobomba ou motobombas.

Cabelo preso - Quando os cabelos se emaranham ou se prendem na tampa do dreno, aprisionando a pessoa 
debaixo d’água. Esse risco se apresenta se a vazão da tampa é muito pequena para a motobomba ou motobombas.

Aprisionamento de Membros - Quando um membro é sugado ou se prende em uma abertura, resultando em 
aperto mecânico ou inchaço. Esse risco se apresenta quando uma tampa de dreno escapa, quebra, afrouxa, racha, 
ou não está fixada coretamente.

Aprisionamento para o Corpo - Quando uma parte do corpo se prende contra a tampa do dreno aprisionando 
o nadador debaixo d’água. Esse risco se apresenta quando a tampa do dreno estiver faltando, quando ela estiver 
quebrada ou quando a vazão da tampa do dreno não for alta o suficiente para a motobomba ou motobombas.

Evisceração/Desentranhamento - Quando uma pessoa senta no escape de uma piscina ou banheira de 
hidromassagem e a sucção é aplicada diretamente no abdômen, causando lesão intestinal grave. Esse risco se 
apresenta quando a tampa de dreno escapa, quebra, afrouxa, racha ou não está fixada corretamente.

Armadilha Mecânica - Quando jóias, trajes de banho, adornos de cabelos, dedos da mão, dedos do pé ou 
articulações dos dedos são capturados em uma abertura da saída ou tampa do dreno. Esse risco se apresenta 
quando a tampa de dreno escapa, quebra, afrouxa, racha ou não está fixada corretamente.

PARA MINIMIZAR A OCORRÊNCIA DE LESÕES POR RISCO DE APRISIONAMENTO POR SUCÇÃO:

• Uma tampa de sucção antiaprisionamento, aprovada pela Norma ABNT NBR 10.339, devidamente instalada e 
fixada deve ser usada em cada dreno;
• As tampas de sucção devem ser instaladas a uma distância de pelo menos 0,9 metros umas das outras, medida 
entre os pontos mais próximos;
• Verifique regularmente se as tampas estão rachadas, danificadas ou em estágio avançado de desgaste;
• Se uma tampa se soltar, rachar, danificar, quebrar ou perder, substitua-a por uma tampa certificada adequada;
• Substitua as tampas dos drenos sempre que necessário. Elas se deterioram ao longo do tempo pela exposição 
à luz solar e ao tempo;
• Evite que os cabelos, membros ou partes do corpo se aproximem demais de uma tampa de sucção ou de um 
dreno ou saída de piscina;
• Desative as saídas de sucção ou reconfigure como entradas de retorno.

! PERIGO
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Uma chave de parada de emergência da motobomba claramente identificada deve estar em um local óbvio e de 
fácil acesso. Certifique-se de que os usuários saibam onde ela se localiza e como usá-la em caso de emergência.

Para instalação de controles elétricos no painel de equipamento (chaves liga/desliga, temporiza-
dores e centro de distribuição de automação).

Instale todos os controles elétricos no painel de equipamento, como chaves liga/desliga, temporizadores e sis-
temas de controle, entre outros, para permitir a operação (inicialização, desligamento ou assistência técnica) de 
todas as motobombas e filtros, de modo que o usuário não coloque nenhuma parte do seu corpo sobre ou próximo 
à tampa do filtro da motobomba, da tampa do filtro ou dos fechamentos das válvulas. A instalação deve permitir 
que o usuário tenha espaço suficiente para se manter afastado do filtro e da motobomba durante a inicialização 
e o desligamento do sistema e a manutenção do filtro do sistema.

Pressão Perigosa: Afaste-se da motobomba e do filtro durante a inicialização.

Os sistemas de circulação operam sob alta pressão. Quando é feita a manutenção de uma peça do sistema de 
circulação (anel de segurança, motobomba, filtro, válvulas, etc.), pode haver entrada de ar no sistema e se tornar 
pressurizado. O ar pressurizado pode fazer com que as válvulas, a tampa do filtro e a da caixa da motobomba se 
separem violentamente, o que pode resultar em ferimentos graves ou morte. A tampa do tanque do filtro e a do 
filtro devem ser devidamente fixadas para evitar uma separação violenta. Afaste-se de todos os equipamentos do 
sistema de circulação ao ligar ou iniciar a motobomba.

Antes de fazer a manutenção do equipamento, anote a pressão do filtro. Verifique se todos os controles estão 
ajustados para garantir que o sistema não inicie inadvertidamente durante a manutenção. Desligue toda a ali-
mentação da motobomba. IMPORTANTE: coloque a válvula manual de alívio de ar do filtro na posição 
aberta e aguarde até que toda a pressão no sistema seja aliviada.

Antes de iniciar o sistema, abra completamente a válvula manual de alívio de ar e coloque todas as válvulas do 
sistema na posição “aberta” para permitir que a água flua livremente para fora e para dentro do reservatório. 
Afaste-se de todos os equipamentos e inicie a motobomba.

IMPORTANTE: não feche a válvula manual de alívio de ar do filtro até que toda a pressão tenha sido 
descarregada da válvula e apareça um fluxo constante de água. Observe o medidor de pressão do filtro 
e verifique se a pressão não é maior que a encontrada antes do serviço de manutenção.

Informações gerais de instalação:

• Todo o trabalho deve ser realizado por um técnico qualificado e deve estar em conformidade com todas as 
normas nacionais, estaduais e municipais;
• A instalação deve permitir o escoamento do compartimento de componentes elétricos;
• Este manual contém informações para diversos modelos de motobomba e, portanto, algumas instruções podem 
não se aplicar a um modelo específico. Todos os modelos são destinados ao uso em piscinas. A motobomba 
funcionará corretamente apenas se for devidamente instalada.

! ADVERTÊNCIA
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Motobombas indevidamente dimensionadas, instaladas ou usadas em aplicações para as quais 
não foram destinadas podem causar ferimentos graves ou morte. Os riscos podem ser, entre out-
ros, choque elétrico, incêndio, inundações, aprisionamento por sucção ou ferimentos graves ou 
danos materiais causados por uma falha estrutural da motobomba ou de outro componente do 
sistema.

A motobomba pode produzir altos níveis de sucção no lado de sucção do sistema de encanamento. 
Esses altos níveis de sucção podem representar um risco se uma pessoa se aproximar demais das 
aberturas de sucção. Uma pessoa pode se ferir gravemente por esse elevado nível de vácuo ou fi-
car presa e se afogar. É absolutamente fundamental que o encanamento de sucção seja instalado 
de acordo com as mais recentes Normas Nacionais e Municipais para piscinas.

Informações Importantes

! ADVERTÊNCIA
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Sua Motobomba WhisperFlo

Identificando partes e peças
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Sua Motobomba WhisperFlo

N°Vista 

Explodida
Descrição do Produto

REF PEntaiR 

Catálogo

Código

PRoduto

1 TRAVA DO PRÉ-FILTRO WHISPERFLO  357199 28072205

2 TAMPA PRÉ-FILTRO  WHISPERFLO  357151 28072204

3 ANEL O-RING TAMPA PRÉ-FILTRO WF 2-4 350013 28040099

4 CESTO DO PRÉ-FILTRO WHISPERFLO 070387 28072193

5 PARAFUSO 3/8”-16X1-1/4”SEXTAVADO INOX 18-8 070430 28050143

6 ARRUELA 3/8” DI X 7/8” DE X 1.3MM INOX 072184 28050140

7 PARAFUSO 3/8”-16X1 3/4”SEXTAVADO INOX 18-8 070431 28050144

8 PORCA 3/8”-16 LATÃO NIQUELADO BRILHANTE 071403 28050148

9 ANEL O-RING TRASEIRA WHISPERFLO 357100 28040100

10 CORPO BOMBA WHISPERFLO 350015 28072194

11 ANEL O-RING DIFUSOR 1/8” X 3-3/8” DI 355227 28040097

12 PARAFUSO ALLEN 4-40 X 1-1/8” WF INOX 071660 28050146

13 DIFUSOR WHISPERFLO 3CV 072928 28072195

13 DIFUSOR WHISPERFLO 1 - 2CV 072927 28072196

14 PARAF.1/4”-20X1” ROSCA ES PHILLIPS 18-8AI 071652 28050141

15 ARRUELA DE PLÁSTICO ROTOR 075713 28072206

16 SELO MECANICO CERAMICA 71765 28100041

17 PARAFUSO 3/8”-16X7/8” SEXTAVADO INOX 18-8 070429 28050145

18 KIT TAMPA TRASEIRA WHISPERFLO 350202 28072197

19 BASE DO MOTOR WHISPERFLO 070927 28072192

20 SUPLEMENTO BASE MOTOR WHISPERFLO 070929 28072221

21 PARAFUSO 1/4”-20X1” SEXTAVADO 18-8 INOX 071657 28050142

22 PORCA 1/4”-20 18-8 INOX 071406 28050147

23 ARRUELA 1/4” WHISPERFLO 18-8 INOX 072183 28050139

24 PLUG DO DRENO WHISPERFLO 071131 28072198

25 ANEL O-RING DO DRENO WHISPERFLO 192115 28040098

27 MOTOR REGAL 1.5CV MONO 355024S 28080158

27 MOTOR REGAL 1CV MONO 355022S 28080160

27 MOTOR REGAL 2CV MONO 355026S 28080162

27 MOTOR REGAL 3CV MONO 355033S 28080164

28 ROTOR WHISPERFLO 1CV 073128 28072199

28 ROTOR WHISPERFLO 1.5CV 073129 28072200

28 ROTOR WHISPERFLO 2CV 073130 28072201

28 ROTOR WHISPERFLO 3CV 073131 28072202
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Sua Motobomba WhisperFlo

Performance da Motobomba

Vazão -  m³/h (Metros Cúbicos por Hora)
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Modelos

Modelo Potência Frequência Voltagem

WhisperFlo WF-4 1.0 CV 60 Hz 115/208-230 V / MOnO

WhisperFlo WF-6 1.5 CV 60 Hz 115/208-230 V / MOnO

WhisperFlo WF-8 2.0 CV 60 Hz 208-230 V / MOnO

WhisperFlo WF-12 3.0 CV 60 Hz 230 V / Mono
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Localização

Verifique se a localização da motobomba atende às seguintes ex-
igências:

1. Instale a motobomba o mais próximo possível da piscina ou do 
spa. Para reduzir as perdas por atrito e melhorar a eficiência, use 
tubulações de retorno de sucção curtas e diretas.

2. Instale a pelo menos 1,52 metros da parede interna da piscina e 
do spa. Consultar ABNT NBR sobre a distância mínima de instalação 
do nível da água da piscina.

3. Instale a motobomba a pelo menos 0,9 metros da saída do 
aquecedor.

4. Não instalar a motobomba acima do nível da água piscina. 
Mesmo sendo auto-escorvante aconselhamos a colocação de uma 
válvula de retenção quando instalada acima do nível da água da 
piscina.

5. Instale a motobomba em um local bem ventilado e protegido do 
excesso de umidade (valetas de calhas de chuva, sprinklers, etc.).

Conexões e Válvulas

1. Não instale cotovelos de 90° diretamente na entrada da mo-
tobomba.

2. Sistemas de sucção inundados devem ter válvulas de porta insta-
ladas em tubos de sucção e descarga para manutenção, no entanto, 
a válvula da porta de sucção não deve estar mais perto do que cinco 
vezes o diâmetro do tubo de sucção.

3. Use uma válvula de retenção na linha de escape ao usar esta mo-
tobomba em qualquer aplicação em que exista altura significativa 
até o encanamento depois da motobomba.

4. Certifique-se de instalar válvulas de retenção quando houver en-
canamento em paralelo com outra motobomba. Isso ajuda a impedir 
a rotação inversa da hélice e do motor.

Instalação

Tubulação

1. Para melhorar o encanamento da piscina, recomenda-se o 
uso de tubos maiores. Ao instalar conexões de entrada e saída 
(adaptadores  machos), use selante de rosca.

2. A tubulação no lado de sucção da motobomba deve ter 
diâmetro igual ou maior do que o da linha de retorno.

3. O encanamento no lado de sucção da motobomba deve ser 
o mais curto possível.

4. Recomenda-se que uma válvula, um cotovelo ou uma 
conexão T instalados na linha de sucção não estejam mais 
perto da parte frontal da motobomba que cinco (5) vezes o 
diâmetro do tubo de linha de sucção. EXEMPLO: Um tubo 
de 50,8 mm requer 254 mm em linha reta na frente da entrada 
de sucção da motobomba. Isso permite à motobomba escorvar 
mais rapidamente e aumenta sua durabilidade.

Nota: não instale esta motobomba dentro de um gabinete externo ou sob a saia de uma banheira de hidromassagem ou spa, a 
menos que haja indicação adequada para isso.
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Instalação

Instalação da Fiação Elétrica

1. Verifique se todas as chaves e interruptores elétricos estão desliga-
dos antes de instalar o motor;

2. Verifique se a tensão da rede de alimentação corresponde à tensão do 
motor indicada na placa do mesmo (230 VCA ou 115 VCA, por exemplo). 
Caso contrário, o motor pode sofrer danos permanentes.

3. Use alívio de tensão e verifique se todas as conexões elétricas estão 
limpas e apertadas.

4. Corte os fios no comprimento adequado para que não se sobrepon-
ham ou se toquem quando conectados à placa de terminais.

5. Aterre o motor permanentemente usando o terminal de aterramento 
verde, localizado no interior da cobertura do motor ou da placa de aces-
so (ver Fig.1). Use o tamanho e o tipo de fios corretos, especificados 
pela Norma ABNT 10.339. Verifique se o fio terra está conectado a um 
aterramento elétrico.

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO OU ELETROCUSSÃO: Esta motobomba deve ser instalada por um eletricista licenciado 
ou certificado ou por um técnico qualificado de acordo com as normas ABNT e NBR 5410. A instalação inadequada criará 
um risco elétrico que pode resultar em morte ou ferimentos graves a usuários, instaladores ou outras pessoas por choque 
elétrico, e também pode causar danos materiais.

Sempre desconecte a alimentação da motobomba no disjuntor antes de fazer sua manutenção. Não fazer 
isso pode resultar em morte ou ferimentos graves ao pessoal da manutenção, usuários da piscina ou 
outras pessoas por choque elétrico e/ou causar danos materiais.

Leia todas as instruções de manutenção antes de trabalhar na motobomba.

6. Ligue o motor à estrutura de piscina, de acordo com a Norma ABNT 10.339. Use um condutor de cobre sólido 4mm² ou superior. Passe 
um fio da ligação externa à estrutura de ligação da piscina.

7. Conecte o fio do terminal de ligação acessível no motor a todas as peças metálicas da estrutura da piscina, do spa ou da banheira de 
hidromassagem e a todos os equipamentos elétricos, conduítes metálicos e tubos metálicos de até 1,52 metros das paredes internas 
da piscina, do spa ou da banheira de hidromassagem.

8. A motobomba deve estar permanentemente conectada a um disjuntor, temporizador bipolar ou relé bipolar. Se a alimentação de CA 
for fornecida por um disjuntor DR, use um disjuntor exclusivo que não tenha outras cargas elétricas.

Fig.1

Nota: quando a motobomba é ligada e desligada 
pela remoção da alimentação por meio de um 
relé ou temporizador, um dispositivo bipolar deve 
ser usado para aplicar e remover a alimentação 
nos dois TERMINAIS DA LINHA DE ALIMENTAÇÃO.
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Manutenção

! ADVERTÊNCIA

Cesto da Motobomba

O cesto da motobomba (ou “coletor do filtro” ou “coletor de cabelos e fia-
pos”) está localizado em frente à voluta. Dentro da câmara está o cesto que 
deve ser sempre mantido limpo de folhas e detritos. Inspecione o cesto pela 
“tampa de visualização” para verificar se há folhas e detritos.
Independentemente do intervalo de tempo entre cada limpeza do filtro, é 
muito importante inspecionar visualmente o cesto pelo menos uma vez por 
semana. Um cesto sujo reduz a eficiência do filtro e do aquecedor e também 
causa um esforço anormal do motor da motobomba, resultando em maiores 
gastos com reparos.

Limpeza do Cesto da motobomba

1. Desligue a motobomba no disjuntor.
2. Alivie a pressão no sistema, permitindo que a água se resfrie caso esteja 
aquecida.
3. Abra delicadamente a braçadeira no sentido anti-horário para removê-la 
juntamente com a tampa.
4. Remova os detritos e lave o cesto. Substitua-o se apresnetar rachaduras.
5. Retorne o cesto à sua posição. Verifique o alinhamento do cesto para que 
se encaixe corretamente no fundo da voluta.
6. Preencha o coletor e a voluta da motobomba com água até atingir a porta  
de entrada.
7. Limpe a tampa, o anel tipo O-ring e a superfície de vedação do coletor da 
motobomba. Nota: é importante manter o anel tipo O-ring da tampa limpo 
e bem lubrificado.
8. Reinstale a tampa colocando-a sobre o coletor. Verifique se o anel tipo 
O-ring da tampa está bem assentado. Coloque a braçadeira e a tampa na 
motobomba e gire no sentido horário até que as alças fiquem na posição 
horizontal.
9. “LIGUE” a alimentação na caixa do disjuntor. Ajuste o relógio da piscina 
para a hora correta.
10. Extraia o ar do filtro até que haja um fluxo de água constante.

NÃO abra  o coletor do filtro se a motobomba não escorvar ou estiver operando sem água no coletor do filtro. As motobom-
bas operadas nessas circunstâncias podem experimentar um acúmulo de pressão de vapor e conter água fervente. Abri a 
motobomba pode causar ferimentos graves. Para evitar a possibilidade de ferimentos, verifique se as válvulas de sucção e 
de escape estão abertas e se a temperatura do coletor do filtro está fria ao toque, para então abri-la com extremo cuidado.

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

Quando é feita a manutenção de uma peça do siste-
ma de circulação (anel de segurança, motobomba, 
filtro, válvulas, etc.), pode haver entrada de ar no 
sistema e se tornar pressurizado. O ar pressurizado 
pode fazer com que a tampa se solte, resultando 
em ferimentos graves, morte ou danos materiais. 
Para evitar que isso ocorra, siga as instruções de 
LIMPEZA DO CESTO DA Motobomba.

! CUIDADO

ESTE SISTEMA OPERA SOB ALTA PRESSÃO

! ADVERTÊNCIA
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! ADVERTÊNCIA Sempre desconecte a alimentação da motobomba do disjuntor e desconecte o cabo de comunicação antes de fazer a manu-
tenção da motobomba.. Não fazer isso pode resultar em morte ou ferimentos graves ao pessoal da manutenção, usuários ou 
outras pessoas por choque elétrico. Leia todas as instruções de manutenção antes de trabalhar na motobomba.

NÃO abra o coletor do filtro se a motobomba não escorvar ou estiver operando sem água no coletor do filtro. As motobom-
bas operadas nessas circunstâncias podem experimentar um acúmulo de pressão de vapor e conter água fervente. Abrir a 
motobomba pode causar ferimentos graves. Para evitar a possibilidade de ferimentos, verifique se as válvulas de sucção e 
de escape estão abertas e se a temperatura do coletor do filtro está fria ao toque, para então abri-la com extremo cuidado.

Certifique-se de não riscar ou danificar as faces polidas da vedação do eixo, pois poderá ocorrer vazamentos se danificadas. 
As faces polidas e revestidas da vedação podem ser danificadas se não manuseadas com cuidado.

! CUIDADO

Prepação para o  Inverno

Você é o responsável por determinar quando podem ocorrer con-
dições de congelamento. Se essas condições forem esperadas, 
siga os passos a seguir para reduzir o risco de danos causados por 
congelamento. Danos por congelamento não são cobertos 
pela garantia.
Para evitar danos por congelamento, siga os procedimentos abaixo:

1. Desligue a alimentação elétrica da motobomba no disjuntor.
2. Drenar o corpo do pré-filtro da motobomba removendo os dois 
bujões de dreno rosqueáveis. Guarde os bujões no cesto da mo-
tobomba.
3. Cubra o motor para protegê-lo de chuva intensa,neve e gelo.

Nota: não envolva o motor em plástico ou outros materiais 
hermeticamente fechados durante o armazenamento de inver-
no. O motor pode ser coberto durante uma tempestade ou para 
armazenamento de inverno, mas nunca quando estiver em fun-
cionamento ou para entrar em funcionamento.

Em áreas de clima ameno, quando podem ocorrer condições 
de congelamento temporário, acione seu equipamento de 
filtragem durante toda a noite para evitar o congelamento.

! ADVERTÊNCIA

Cuidados com o Motor Elétrico
Proteja contra o Calor

1. Proteja o motor do sol.
2. O local onde o motor for instalado deve ser bem ventilado para 
evitar superaquecimento.
3. Permita ampla ventilação cruzada.

Proteja contra sujeira

1. Proteja o motor de corpos estranhos ou respingos de água.
2. Não armazene (ou derrame) produtos químicos sobre o motor 
ou próximo a ele.
3. Evite varrer ou levantar poeira perto do motor enquanto ele 
estiver funcionando.
4. Se o motor for danificado por sujeira, sua garantia será anu-
lada.
5. Limpe a tampa e a braçadeira, o anel tipo O-ring e a superfície 

de vedação do coletor da motobomba.

Proteja contra umidade

1. Proteja o motor de respingos de água.
2. Proteja-o de condições climáticas extremas.
3. Se o motor for molhado, aguarde até que seque antes de 
colocá-lo em funcionamento. Não deixe a motobomba entrar em 
funcionamento se ela estiver inundada.
4. Se o motor for danificado por água, sua garantia será anulada.

Nota: ao substituir o motor, verifique se o suporte está 
corretamente posicionado para o tamanho do motor que 
está sendo instalado.
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Substituição da Vedação do Eixo

A vedação do eixo consiste basicamente de um conjunto selo mecânico.
Além dos cuidados básicos, a motobomba requer pouca ou nenhuma manutenção. No entanto, a vedação do eixo pode eventualmente 
se danificar e precisa ser substituída.
Nota: as faces polidas e revestidas da vedação podem ser danificadas se não manuseadas com cuidado.

Desmontagem da motobomba

Todas as peças móveis estão localizadas no subconjunto traseiro desta motobomba.

Ferramentas necessárias para remover o subconjunto:

• Chave Allen de 3/32 polegadas;
• Chave de boca 1/2 polegada;
• Chave de boca de 9/16 polegadas;
• Chave de Fenda;
• Chave Phillips n°2.

Para remover e reparar o subconjunto do motor, siga os passos abaixo:

1. Desligue o disjuntor da motobomba no painel principal.
2. Drene a motobomba removendo os bujões de dreno.
3. Remova os seis parafusos que prendem o corpo principal da motobomba (coletor do filtro/voluta) ao subconjunto traseiro.
4. COM CUIDADO, separ as duas metades da motobomba, removendo o subconjunto traseiro.
5. Use uma chave Allen de 3/32 polegadas para afrouxar os dois parafusos de fixação localizados no difusor.
6. Segure a hélice firmemente no lugar e retire seu parafuso de travamento usando uma chave Phillips n°2. Este parafuso é de rosca 
esquerda e deve ser afrouxado no sentido horário.
7. Retire a tampa do eixo localizada na parte trasiera do motor e mantenha o eixo fixo com uma chave de boca de 1/2 polegada.
8. Para desaparafusar a hélice do eixo, gire o rotor no sentido anti-horário.
9. Remova os quatro parafusos da placa de vedação do motor usando uma chave de boca de 9/16 polegadas.
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Instruções de reinício

Se a motobomba estiver instalada abaixo do nível da água da piscina, 
feche as linhas de retorno e sucção antes de abrir o coletor de cabelos e 
fiapos na motobomba. Certifique-se de reabrir as válvulas antes de voltar 
ao funcionamento.

Remontagem da motobomba

1. Ao substituir a vedação do eixo, use selante de silicone na parte me-
tálica antes de pressioná-la contra a placa de vedação, tomando cui-
dado para não entrar em contato com a face de vedação. Verifique se a 
vedação está completamente encaixada e aguarde 24 horas para a cura 
do selante.
2. Antes de instalar a seção de cerâmica da vedação na hélice, verifique 
se a hélice está limpa. Use sabão de baixa densidade e água para lubri-
ficar a vedação. Pressione a vedação contra a hélice com os polegares e 
limpe as faces de cerâmica e de carbono com um pano limpo.
3. Remonte a placa de vedação no motor, instalando os parafusos em “X” 
apertando-os com um torque de 7,91 N.m.
4. Limpe a rosca do eixo do motor e da inserção da hélice e aparafuse a 
hélice no eixo do motor.
5. Aperte o parafuso de travamento da hélice (no sentido anti-horário 
e aplicando 2,82 N.m enquanto segura o eixo do motor com a chave).
6. Remonte o difusor na placa de vedação. Verifique se os pinos de plás-
ticos e as buchas estão alinhados.
7. Lubrifique o anel tipo O-ring do difusor e a junta da placa de vedação.
8. Lubrifique as roscas dos parafusos, monte o subconjunto do motor 
no corpo do coletor do filtro da motobomba usando dois parafusos pas-
santes para obter um alinhamento adequado. Não aperte os parafusos 
passantes até que os seis parafusos estejam em posição e apertados 
com os dedos. Aperte em “X” com torque de 110 libras-força polegada.
9. Preencha a motobomba com água.
10. Reinstale a tampa e a braçadeira de plástico da motobomba.
11. Escorve novamente o sistema. 

NÃO LIGUE a motobomba se ela sem água no Pré-Filtro. Se isso ocorrer, o Selo Mecânico será danificado e a motobomba 
passará a apresentar vazamentos. Neste caso, o Selo Mecânico deve ser substituída. SEMPRE mantenha o nível adequado 
de água. Se o nível da água ficar abaixo do orifício de sucção, ocorrerá entrada de ar, deixando de escorvar e causando o 
funcionamento a seco da motobomba, danificando a vedação. O funcionamento contínuo nesse modo pode gerar perda de 
pressão, danificando a carcaça da motobomba, o Rotor e o Selo Mecânico, podendo causar danos materiais e ferimentos.

! CUIDADO

Escorvar a motobomba

O corpo do pré-filtro da motobomba deve ser prrenchido 
com a água antes da motobomba ser iniciada pela 
primeira vez. Siga os passos a seguir para escorvar a 
motobomba:

1. Remova a braçadeira de plástico da tampa da moto-
bomba. Remova a tampa da motobomba.
2. Preencha o corpo do pré-filtro da motobomba com 
água.
3. Recoloque a tampa da motobomba e a braçadeira de 
plástico no coletor do filtro. A motobomba está pronta 
para escorvar.
4. Abra a válvula de escape do ar no filtro e mantenha-se 
afastado.
5. Ligue o interruptor ou o timer.
6. Feche a válvula de escape de ar quando começar a sair 
água. Agora o sistema deve estar livre de ar e recircu-
lando a água da psicina.
7. Para motobombas de duas velocidades:
• A motobomba deve funcionar em alta velocidade para 
escorvar.;

EIXO DO MOTOR

PARAFUSO

PLACA DE VEDAÇÃO

PARAFUSO DE TRAVA

VEDAÇÃO DO PARAFUSO DE TRAVA

HÉLICE

JUNTA
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Problemas / Causas / Soluções

Descrição Causa Solução

Falha da 
bomba

• Abomba não escorva - Vaza-
mento de ar, excesso de ar;
• Abomba não escorva - Vaza-
mento de ar, excesso de ar;
• Ajunta da bomba está ob-
struída;
• Ajunta do filtro da bomba 
está com defeito.

•Verifique a tubulação de sucção em todas as 
válvulas da porta de sucção. Fixe a tampa no co-
letor do filtro da bomba e verifique se a junta da 
tampa está bem posicionada. Verifique o nível da
água para se certificar de que o skimmer não 
está aspirando;
•Verifique se as linhas de sucção, a bomba, o 
filtro e a voluta da motobomba estão preenchi-
dos com água. Verifique se a válvula na linha de 
sucção está funcionando e aberta (alguns siste-
mas não têm válvulas). Verifique o nível da água 
para se certificar de que há água disponível no 
skimmer;
• Limpe o coletor do filtro da bomba;
• Substitua a junta.

Redução 
da pressão 
e vazão da 

motobomba

• Bolsas de ar ou vazamentos 
na linha de sucção;
• Hélice obstruída;
•Filtro da bomba obstruído.

•Verifique a tubulação de sucção e vedações em 
todas as válvulas da porta de sucção. Fixe a tam-
pa no coletor do filtro da bomba e verifique se a 
junta da tampa está bem posicionada. Verifique
o nível da água para se certificar de que o skim-
mer não está aspirando ar.
•Desligue a alimentação da bomba e a des-
monte.
•Remova os detritos da hélice. Se não puderem 
ser removidos, siga os passos a seguir:
1. Remova o parafuso de rosca antigiro e o anel 
tipo O-ring.
2. Remova, limpe , reinstale a hélice e remonte 
a bomba.
•Limpe o cesto do pré-filtro.
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Assistência Técnica

Garantia da WhisperFlo:

A garantia de sua motobomba WhisperFlo é de um ano de fabricação a partir da emissão da nota fiscal de venda e as condições desta 

garantia estão descritas no termo de garantia.

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

instalação, uso e manutenção do equipamento.

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

Antes de solicitar atendimento  técnico para loja revendedora certifique que todas as possibilidades (problemas / possíveis causas / 

soluções)  descritas na página 17 de seu manual foram verificadas.

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

Exija sempre peças originais, lembrando que a garantia das peças e  mão de obra dos reparos efetuados serão de 90 dias.

Rua Armando Tarozzo, 210 | Parque Industrial Lagoinha 

Ribeirão Preto/SP | CEP: 14095-200  

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

www.PentairSibrape.com.br

Facebook.com/Sibrape

Youtube.com/PiscinaSibrape
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Termo de Garantia

Garantia de sua  motobomba WhisperFlo: 

O sua WhisperFlo é garantida pelo prazo de um ano,( 90 dias legais e 275 dias contratuais)  a contar da data do contrato de compra, 

desde que, comprovadamente, apresente defeitos de fabricação do material ou de mau funcionamento. Componentes fabricados por 

terceiros terão as garantias dos respectivos fornecedores, seguindo suas normas. Não são garantidos os defeitos decorrentes de: 

acidentes, inexperiência operacional (antes de utilizar o produto, leia o manual); exposição ao tempo; instalação em rede elétrica de 

tensão imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ( 5% para mais ou 5% para menos ) ou em desacordo com as instruções fornecidas 

no manual; uso inadequado ou negligência do usuário na instalação e operação; fenômenos da natureza; desgaste natural do uso; 

transporte e armazenamento inadequado. A remoção ou alteração dos números de série ou outros elementos identificadores da Whis-

perFlo, impressos nas respectivas etiquetas e lacres, invalida a garantia. Os produtos que apresentarem defeito de fabricação dentro 

do prazo de garantia serão reparados ou trocados na fábrica, a juízo dela. Qualquer reclamação quanto a defeitos é preciso sempre, se 

referir ao número de série e modelo do produto, constantes na etiqueta de identificação. Para sua maior segurança, estão anotados no 

termo de entrega do produto o modelo e o número de série do produto.

As despesas decorrentes do envio  do equipamento para fábrica é de responsabilidade do consumidor e/ou da loja revendedora.
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Rua Armando Tarozzo, 210 | Parque Industrial Lagoinha 
Ribeirão Preto/SP | CEP: 14095-200  
Tel. Brasil: +55 (16) 2101-7000 ou 0800 727 37 37
PentairSibrape.com.br
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