
 

Quadro de Piscina, Interruptor Diferêncial, interruptor Horário, Transforador(es) 

Comando e proteção de eletrobombas utilizadas nos sistemas de circulação da água das piscinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 

- Caixa 335x340x160 mm ou 460x340x160 mm em ABS cinza RAL7035 e tampa com janela transparente. 
- Contactor e disjuntor-motor. 
- Interruptor horário com reserva de corda para comando automático do motor. 
- Módulo MCS-11 que permite o funcionamento automático, manual ou desligado, comandado a bomba de forma independente 
por comutador  de 3 posições. 
- Proteção da bomba contra curto-circuitos e sobrecargas através de disjuntor-motor. 
- Proteção contra correntes de defeito >30mA através de interruptor diferencial. 
- Proteção contra curto-circuitos no circuito do transformador através de disjuntor. 
- Indicação de motor ligado (LED verde do módulo de comando e sinalização). 
- Indicação de disparo térmico (LED vermelho do módulo de comando e sinalização). 
- Ligação para comando remoto de segurança (C11-C12) (bóia, pressostato ou outros). 
- Ligação para comando remoto de projector (C21-C22) (interruptor horário, comutador ou outros). 
- Ligação para controlador de Sal. 
- Ligação para controlador de PH. 
- Ligação para transformadores para projetores. 
- Transformador(es) 300VA / 12V para projector(es): 
- 1 ou 2 transformadores consoante modelo. 
 

Como Funciona? 

Depois de efetuadas todas as ligações corretamente, o disjuntor-motor deverá ser regulado de acordo com a intensidade 
nominal do motor. 
Com o comutador do circuito de comando na posição de funcionamento automático “AUT”, a bomba liga (LED verde do módulo 
de comando e sinalização) no período de tempo programado no interruptor horário. 
Com o comutador do circuito de na posição manual (I), a bomba liga, independentemente da programação do interruptor 
horário. 
A abertura do comando de segurança (C11-C12) faz desligar a bomba, independentemente do estado do comutador e do 
interruptor horário. Caso não se pretenda fazer uso do comando de segurança, este deverá ser fechado através de um "shunt". 
O disparo do disjuntor-motor devido a sobrecarga (LED vermelho do módulo de comando e sinalização) faz desligar a bomba, 
independentemente do estado de qualquer dos comandos. 
  
Sempre que a bomba liga são também ativados simultaneamente os controladores de SAL e de PH (se o respetivo disjuntor 
estiver também atuado). 
O projetor liga sempre que o comando remoto (C21-C22) fechar (se o respetivo disjuntor estiver também atuado), desligando se 
o mesmo reabrir. Caso não se pretenda fazer uso do comando remoto, este deverá ser fechado através de um "shunt". 


