ATENÇÃO!
Obrigado por adquirir este produto Fluxinos.
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-----------------------------------------------------------------------------BOMBA SOLAFLUX 4" COM CONTROLADOR ELETRÔNICO TIPO MK3
------------------------------------------------------------------------------

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E USO
- - - - -

ATENÇÃO! IMPORTANTE!
Recomenda-se ler com atenção todas as instruções abaixo antes do procedimento
de instalação.
É aconselhável frequentar um breve curso de treinamento prático nas instalações do
Fabricante antes de abrir e desmontar a bomba.
- - - - -

INFORMAÇÕES GERAIS
SOLAFLUX é uma bomba submersível com alimentação em corrente contínua, de
aço inox, baixa potência e elevado desempenho, alimentada com tensões entre 24V
e 48V nominal, com uma absorção de corrente compreendida entre 1A e 4A,
adequada para alturas manométricas entre 0 e 150 metros.
Funciona por meio de um sistema patenteado de dois pistões opostos balanceados,
acionados por came e rolamentos em banho de óleo, movidos por um motor CC de
ímãs permanentes, dotado de escovas especiais de longa duração, tudo selado e
totalmente isolado da água.
Geralmente existem três versões: com came de 3 mm para alturas manométricas
de até 50 m e altas taxas de fluxo, com came de 2,6 mm para alturas
manométricas de até 80 m e fluxos médios, com came de 2 mm para alturas
manométricas de até 150 m e baixos fluxos.
Pode ser alimentada diretamente de 2 ou 4 painéis solares fotovoltaicos de tipo
comum (tensão nominal 12V cada um), ou de 1 ou 2 painéis em 24V, ou através de
baterias de armazenamento. A bomba também inclui um dispositivo eletrônico de
segurança e controle chamado "controlador MK3" (ver páginas 10÷18).
A capacidade varia entre 1.600 e 9.000 litros/dia (ver pág. 4).
A bomba tem um diâmetro de 98 mm, comprimento de 760 mm e pesa cerca de 13
Kg. É fornecida com um acoplamento rápido para tubos de polietileno de 25 mm.
Foi projetada para o bombeamento de águas que estão dentro dos limites da
composição química da água potável e da temperatura ambiente; no entanto, é
possível usá-la para bombear águas salgadas ou moderadamente agressivas, por
meio da adição de um "kit anticorrosivo" (anodo de zinco).
É resistente à presença de alguma quantidade de areia e outras impurezas. Embora
não sendo indispensável, a bomba deve preferencialmente operar na posição
vertical.
O Fabricante reserva-se o direito absoluto de modificar, em qualquer momento e
sem aviso prévio, o design e características técnicas das bombas Solaflux.
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BOMBA SOLAFLUX 4" COM CONTROLADOR ELETRÔNICO TIPO MK3

------------------------------------------------------------------------------

TABELA GERAL DE DESEMPENHOS

alturas
manométricas
em metros

10

came 3

came 2,6

came 2

came 2

came 2

painéis 4x80w

painéis 4x80w

painéis 2x80w

painéis 4x80w

bateria 24v

3.800

7.200

300

9.000

l/dia

8.500 l/dia

1.150 max l/hora 1.060 max l/hora

25

6.100
760

50

max l/hora

5.300
660

l/dia

l/dia

max l/hora

75

475

5.300 l/dia

315

4.300 l/dia
540

max l/hora

2.500

660 max l/hora

240

3.000 l/dia

200

900

l/dia

max l/hora

l/dia

3.600

v

230

180

390

l/dia

l/hora

A

l/hora

1,9
170

A

l/hora

1,3

450 max l/hora
3.100

l/hora

1,0

500 max l/hora

2.600

100

l/dia

l/hora

4.000

l/dia

max l/hora

1.600

375 max l/hora

l/dia

max l/hora

1.900

max l/hora

l/dia

A

l/hora

2,3

A

l/dia

330 max l/hora
1.800

150

230

l/dia

max l/hora

O modelo com came de 3 mm é usado para alturas manométricas de até 50 metros.
O modelo com came de 2,6 mm é usado para alturas manométricas de até 80 metros.
O modelo com came de 2 mm é usado para alturas manométricas de até 150 metros.
Os desempenhos das alturas manométricas intermediárias que não estão listados na
tabela podem ser calculados por interpolação.
A tabela mostra os possíveis desempenhos típicos de um período estival, obtidos a
cerca de 40° de latitude norte, com uma insolação de pelo menos 7,0 kWh/m2.
A capacidade diária durante o inverno (insolação de cerca de 5,2 kWh/m2) é igual a
cerca de 73% da capacidade diária de verão.
Os painéis solares, de boa qualidade, devem ser instalados em um suporte fixo
virado a sul, com uma inclinação aproximadamente igual àquela da latitude do local,
e periodicamente limpos a fim de remover a poeira.
Os ajustes sazonais da inclinação dos painéis podem melhorar o desempenho médio
global cerca de 5%.
A presença diária de um rastreador solar ("tracker"), manual ou automático, pode
aumentar a eficiência diária cerca de 40%.
A tabela de desempenhos pode variar, para mais ou para menos, dependendo das
condições climáticas locais e não está abrangida pela garantia.
A eficiência máxima é alcançada após algumas horas de funcionamento.
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--------------------------------------------------------------------------------------------BOMBA SOLAFLUX 4" COM CONTROLADOR ELETRÔNICO TIPO MK3
--------------------------------------------------------------------------------------------INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

Colocar os painéis solares, se possível, perto do poço, e o controlador o mais
próximo possível dos painéis (na estrutura de sustentação).
Conectar o cabo principal de alimentação elétrica, de neoprene (ver pág. 8) e
adequadamente seccionado, ao cabo da bomba, por meio de uma junta definitiva
perfeitamente e totalmente estanque, revestida internamente com massa térmica e
constituída exclusivamente por uma película termo-retrátil; cada cabo interno é
conectado mecanicamente a frio, sem costura (solda), blindagem ou outra; prestar
atenção na polaridade das conexões a fim de garantir uma duração longa das
escovas. É absolutamente proibido preencher as juntas com resinas
bicomponentes ou fita isolante de borracha auto-aglomerante.
Realizar as conexões elétricas (e também as desconexões) por meio do interruptor
principal do controlador, devidamente desligado, tomando muito cuidado para não
causar curto-circuitos, especialmente do lado da bomba.
Preparar um recipiente aberto cheio de água.
Imergir a bomba no recipiente.
Com a bomba totalmente submersa pela água do recipiente, colocá-la em
funcionamento para garantir que tudo funciona corretamente e a bomba é
escorvada; em caso de dificuldade de escorvamento, agitar a bomba para deslocar
as bolhas de ar e realizar a sucção.
Conectar na bomba o tubo de polietileno (montando a junta com a máxima atenção,
ver pág. 9) e a corda de segurança. Fixar o tubo com a fita adesiva, a corda e cabo
elétrico por meio de fita isolante (a cada 3/5 metros).
Introduzir a corda de segurança e a bomba no poço, segurando-a pelo tubo de
polietileno, tomando cuidado para não esticar o cabo elétrico.
Imergir a bomba em modo a permanecer completamente submersa, com 5 ou 10
metros de margem, mas sem exagerar.
Fixar bem a extremidade superior do tubo de polietileno, pois é este que deve
sustentar o peso da bomba; até 80 metros pode bastar uma gravata; mais de 80
metros usar também um colarinho.
Deixar a corda de segurança mais comprida do que o tubo pelo menos um metro.
Deixar o cabo elétrico mais comprido do que o tubo e corda de segurança pelo
menos dois metros.
Instalar o controlador verticalmente em um local protegido da água e ventilado, e
na sombra.
Instalar os interruptores, fusíveis e outros componentes entre os painéis (ou a
bateria) e o controlador (em uma caixa hermética, se necessário, e jamais entre o
controlador e a bomba.
Quando são usadas baterias, é obrigatório instalar um interruptor geral e um fusível
de segurança (ver pág. 18 e 19).
Quando são usados painéis, o controlador MK3 já possui um interruptor geral.
Nos tanques de armazenamento, optar por simples drenos de vazão com
interruptores flutuadores (ver pág. 20). Não usar sondas de nível nos poços porque
não são confiáveis e a bomba Solaflux também pode funcionar a seco, sem
problemas. O controlador MK3 é dotado de um dispositivo que controla o
funcionamento a seco (dry check).
É absolutamente proibido instalar, sob qualquer motivo, válvulas ou torneiras na
tubulação de saída, cuja descarga deve ser totalmente livre.
Em caso de problemas, abrir a tampa da caixa do controlador e verificar o LED de
auto-diagnóstico.
Evitar fortes impactos e jamais deixar cair a bomba no chão.
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ATENÇÃO!!!

NÃO CORTAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO:
pode permitir a penetração de água no vão do motor e, por
conseguinte, danificá-lo.
Prestar especial atenção para não danificar o cabo elétrico
durante os procedimentos de instalação, movimentação e
manutenção.
As juntas do cabo de alimentação devem ser constituídas
exclusivamente por cabos de neoprene tipo H07RN-F e
seladas por meio de película termo-retrátil, de acordo com
as instruções fornecidas pela Fluxinos Italia srl.
Quaisquer danos da bomba derivados da entrada de água a partir
do cabo elétrico NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA.
Em caso de devolução da bomba para Fluxinos Italia srl por
razões de manutenção, recomenda-se enviá-la com o cabo
elétrico completo.
Se isso não for possível, CORTAR O CABO acima da junção
estanque.
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------------------------------------------------------------------------------------------BOMBA SOLAFLUX 4" COM CONTROLADOR ELETRÔNICO TIPO MK3
-------------------------------------------------------------------------------------------

FUNCIONAMENTO DO CONTROLADOR MK3
O controlador MK3 é dotado de um interruptor geral; uma caixa de terminais para a
conexão dos cabos dos painéis, do cabo da bomba e cabo do flutuador (ou outros
controles remotos) (ver pág. 12, ponto 8), acessado através da abertura da tampa
da caixa, um dispositivo de partida com alguns grandes capacitores (ver pág. 11,
ponto 2), um dispositivo de controle de funcionamento a seco (dry check) (pág. 11,
ponto 3) ajustável com um potenciômetro de calibração (pág. 12, ponto 4), um
dispositivo de segurança contra sobrecarga (pág. 12, ponto 6), ajustável com um
potenciômetro de calibração (pág. 12, ponto 7), e 7 LED vermelhos de autodiagnóstico (pág. 11, ponto 1). O controlador também contém um dispositivo
automático que, quando a radiação é alta, que liga as duas entradas dos painéis em
série, e quando a insolação é baixo, ligando-os em paralelo.
O funcionamento do controlador MK3 é o seguinte:
- quando não chega energia proveniente dos painéis (ou da bateria), a bomba pára
e o controlador fica inativo (todos os LED estão apagados);
- quando a bomba está parada e começa chegando energia proveniente dos painéis
(ou da bateria), o controlador mantém a bomba desligada e carrega os capacitores
(LED A e B acesos);
- quando os capacitores são carregados (demora cerca de dois a três minutos), o
controlador liga a bomba (LED A e LED C acesos);
- se não houver anomalias, a bomba continua funcionando (LED A e LED C acesos);
- se a bomba está funcionando muito lento ou tende a parar (tensão de entrada do
controlador menor do que cerca de 22 Volts) (devido a insolação insuficiente, baixa
bateria) ou a carga muito alta (corrente superior a 4.5A)(LED G aceso), o
controlador desliga a bomba (LED C desliga-se);
- quando a bomba está parada, o ciclo recomeça.
Portanto, mesmo durante a primeira instalação da bomba e após a realização das
conexões elétricas ou após cada reacendimento, há sempre um atraso de cerca de
dois ou três minutos, necessário para carregar os capacitores antes da partida da
bomba.
Além disso, normalmente de manhã, ao nascer do sol, a bomba tenta iniciar a cada
dois ou três minutos se desligando imediatamente, antes de haver insolação
suficiente para mantê-la em uma velocidade adequada.
Quando há uma intervenção do dispositivo de controle do flutuador (FLOAT), ou
dispositivo de controle de funcionamento a seco (DRY CHECK), ou dispositivo de
segurança contra sobrecarga (OVERLOAD), o controlador desliga a bomba (e os
relativos LED acendem).
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----------------------------------------------------------------------------

BOMBA SOLAFLUX 4" COM CONTROLADOR ELETRÔNICO TIPO MK3

----------------------------------------------------------------------------

1) SIGNIFICADO DO ACENDIMENTO DOS LED VERMELHOS DE AUTODIAGNÓSTICO:
LED
LED
LED
LED

A: Tensão de entrada (painéis conectados e funcionando).
B: Capacitores em carga.
C: Tensão na bomba (pompa ligada).
D: Circuito do flutuador fechado (a bomba continua desligada enquanto o
circuito está fechado).
LED E: Aviso de bomba seca (dry check).
LED F: Bomba seca e desligada (a bomba continua desligada por cerca de vinte
minutos).
LED G: Sobrecarga (a bomba continua desligada por cerca de duas horas).

2) DISPOSITIVO DE PARTIDA:
O dispositivo de partida com um grande capacitor ajuda na inicialização da bomba
fornecendo, por menos de um segundo, uma corrente três vezes maior do que a
corrente normal de funcionamento.
3) DISPOSITIVO DE CONTROLE DO FUNCIONAMENTO A SECO (DRY CHECK):
O dispositivo de controle do funcionamento a seco (dry check) é constituído
essencialmente por um medidor de corrente que sinaliza quando a corrente absorvida
pela bomba cai abaixo de aproximadamente 0.9 A (LED E acende).
Se o micro-interruptor estiver em ON, a bomba é controlada por este dispositivo;
quando a corrente permanece baixa (LED E acende) por cerca de dois minutos, o
controlador desliga a bomba (LED F acende) e a mantém-le desligada po cerca duas
horas, ou até ser realizado o "reset" do sistema (falta total de corrente proveniente
dos painéis, ou desligamento por dez segundos do interruptor geral).
Se o micro-interruptor estiver em OFF e a corrente baixa, o dispositivo reporta o
fato (LED E acende), mas não intervém na bomba, a qual continua ligada.
Para testar o dispositivo de controle do funcionamento a seco (dry check), é
necessário colocar o micro-interruptor em OFF, e então, com a bomba funcionando
em condições reais, retirá-la da água a fim de observar se o LED E acende; em
seguida, mergulhá-la novamente e verificar se o mesmo LED desliga em menos de
um minuto.
Se você ligar o LED E o da “dry check” sem razão, com bomba definitivamente
imerso em água, não acompanhada por uma produção simultânea de água da bomba,
isso poderia significar que a bomba não está devidamente carregada, ou que não há
passagem de corrente elétrica a uma inteeupção no cablos da bomba (e depois de
alguns anos também possivel desgaste das escovas do motor). Neste caso, é
necessário verificar a integridade das conexões elétricas de partida através da
medição da corrente absorvida pela bomba e da resistência do circuito para a bomba.
Fluxinos Italia srl MK3 versão 022014
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BOMBA SOLAFLUX 4" COM CONTROLADOR ELETRÔNICO TIPO MK3

----------------------------------------------------------------------------

4) POTENCIÔMETRO DE CALIBRAÇÃO DA SENSIBILIDADE DO “DRY CHECK”:
O potenciômetro de calibração da sensibilidade do "dry check" é calibrado de
fábrica. Se, após testado o dispositivo como descrito no passo 3), o mesmo não
funcionar corretamente (situação improvável), reajustá-lo com calma e paciência,
sem pressa, girando o parafuso de ajuste no sentido horário (para aumentar a
corrente mínima de intervenção) ou anti-horário (para diminuir a corrente mínima de
intervenção), usando uma pequeníssima chave de fenda.

5) MICRO-INTERRUPTOR DO “DRY CHECK”:
- ON:
- OFF:

Activo: o estado de bomba seca é reportado e até dois minutos a bomba
desliga.
Escluído: o estado de bomba seca é reportado, mas a bomba não desliga.

6) DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONTRA SOBRECARGA (OVERLOAD):
O dispositivo de segurança contra sobrecarga foi projetado para proteger as
tubulações de um eventual bloqueio (ex.: geada inesperada fora da estação). É
constituído essencialmente por um medidor de corrente que indica quando a corrente
absorvida pela bomba é maior do que cerca de 4 A. Neste caso, o controlador desliga
imediatamente a bomba (LED G acende) e esta permanece desligada por cerca de
duas horas ou até ser realizado o "reset" do sistema (falta total de corrente
proveniente dos painéis, interruptor geral desligado por dez segundos), retomando
em seguida o funcionamento normal.

4) POTENCIÔMETRO DE CALIBRAÇÃO DE SOBRECARGA:
O potenciômetro de calibração da sensibilidade do sobracarga é calibrado de fábrica.
ATENÇÃO: alterando a aferição pode causar sérios danos à bomba!

E) DISPOSITIVO DE CONTROLE DO FLUTUADOR:
Quando o circuito do flutuador está fechado (com o interruptor de um flutuador ou
quaisquer outros interruptores ou dispositivos de controle), o controlador desliga a
bomba (LED D acende) e a mantém desligada enquanto o circuito do flutuador
estiver fechado; então, a bomba retoma seu funcionamento normal.
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BOMBA SOLAFLUX 4" COM CONTROLADOR ELETRÔNICO TIPO MK3

----------------------------------------------------------------------------

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se ocorrer uma das seguintes anomalias durante o uso do equipamento, consultar este
guia para eliminar o problema antes de solicitar o serviço de reparações. Se o problema
persiste, contatar o revendedor.

- Nenhum LED acende: inversão da polaridade dos painéis, conexões elétricas
incorretas, queima do eventual fusível (caso o fusível queime muitas vezes e não tem
curtos circuitos, substituir com um fusível maior) bloqueio de segurança do controlador
(junto a queima do eventual fusível) para erros de manobras, raios atmosféricos,
danos ao controlador (tentar o desbloqueio desligando e ligando novamente depois de
aguardar um minuto e substituindo o eventual fusível; caso o controlador volte
imediatamente e sistematicamente em condição de bloqueio significa que a
autodiagnostica detectou um dano interno do próprio controlador). Desligar
imediatamente o interruptor geral.
- Os LED A, LED B e LED C acendem normalmente mas a bomba desliga rapidamente
ou quase imediatamente: insolação insuficiente, potência dos painéis insuficiente,
orientação incorreta dos painéis, áreas de sombra sobre os painéis, escolha errada do
modelo de bomba, altura manométrica excessiva, cabo da bomba interrompido,
desgaste das escovas, cabo da bomba subdimensionado ou muito comprido, excesso
de submersão.
- Os LED A, LED B e LED C acendem normalmente e a bomba funciona, mas a
capacidade é inferior àquela esperada: insolação insuficiente, potência dos painéis
insuficiente, orientação incorreta dos painéis, áreas de sombra sobre os painéis,
escolha errada do modelo de bomba, altura manométrica excessiva, tubulações
parcialmente obstruídas.
- Os LED A, LED B e LED C acendem normalmente, mas não sai água: erros nas
conexões elétricas, bomba sem energia devido a interrupção dos cabos o a curtos
circuitos (depois de alguns anos também os possíveis gastos das escovas do motor)
bomba fora da agua, bomba não ativada inicialmente com água, tubos obstruídos ou
quebrados).
- O LED E e LED F do "Dry check" acende sem razão aparente: bomba fora da água,
bomba não escorvada, interrupção dos cabos da bomba (depois de alguns anos
também a usura das escovas do motor) ruptura das tubulações.
- O LED G acende: obstrução total ou parcial das tubulações, escolha errada do modelo
de bomba.
- Qualquer análise de funcionamento errado tem que iniciar medindo a resistência do
circuito lado bomba, depois a corrente de curto circuito e a voltagem em circuito
aberto da dupla de paineis solares, em seguida corrente e voltagem de funcionamento
da bomba. Fazer os testes antes nas horas centrais do dia com iluminação solar
máxima e depois nas horas com iluminação fraca, conferindo também todos os demais
aspectos da instalação, por exemplo, instalando manômetros ao longo da tubulação.
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SOLAFLUX
JUNÇÃO DO CABO ELÉTRICO PRINCIPAL
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CONDIÇÕES DE GARANTIA



O produto está garantido por um período de 24 (vinte e quatro) meses, a
contar da data de compra. A garantia cobre a reparação ou substituição do
equipamento que não está conforme com o contrato de compra e venda (e,
em geral, com as informações do produto), sem custos de mão-de-obra e
materiais, ou quaisquer encargos relativos ao envio, para o Cliente.



A garantia não se aplica em caso de danos causados por negligência, uso ou
instalação não conforme com as instruções fornecidas, adulteração,
modificação do produto ou do número de série, danos acidentais ou causados
por negligência do Cliente. Também não se aplica no caso de falhas causadas
por uso de voltagens diferentes daquelas previstas para a conexão do
equipamento, ou falhas causadas por infiltração de fluidos, incêndio,
descargas indutivas/eletrostáticas ou descargas provocadas por raios,
sobretensões ou outros fenômenos externos ao equipamento.



São excluídas da garantia as peças sujeitas a desgaste devido ao uso, os
cabos e fios de conexão, conectores e peças externas sem defeitos de
fabricação.



São excluídos da garantia os controles periódicos e procedimentos de
manutenção.



Após o período de garantia, as peças substituídas e os custos de mão-de-obra
e transporte relacionados às intervenções realizadas pelo serviço de
assistência, serão cobrados, de acordo com as tarifas em vigor.



Todos os conflitos serão julgados exclusivamente pelo Tribunal de Grosseto
(salvo acordo em contrário).
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Notas:
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