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1. INTRODUÇÃO
O Painel de Automação Touch Advanced Light Tech é a solução completa para a
automação de piscinas.
O sistema é composto por duas partes, sendo a primeira um painel de potência,
instalado dentro da casa de máquinas, que contém todos os circuitos elétricos necessários para o acionamento dos motores da piscina e do sistema de Iluminação Led. O
painel possui também dispositivo DR para proteção humana contra choques elétricos.
A segunda parte do sistema é uma IHM (Interface Homem-Máquina), que conta com
um display touchscreen colorido de 4.3”. Esta interface se comunica com o painel de
comandos via Wirelles (sem fio) 2.4 Ghz, podendo ser instalada remotamente, garantindo conforto e praticidade.
O Painel de Automação Touch Advanced é o que há de mais moderno em automação de piscinas e foi desenvolvido especialmente para atender as necessidades de
nossos clientes que esperam sempre o melhor de um produto com o selo de qualidade
Light Tech.
Sobre este Manual:
1. Este manual deve ser entregue ao usuário final do equipamento.
2. O conteúdo deste manual está sujeito à alterações sem aviso prévio.
3. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida,
de qualquer forma, sem a permissão por escrito da Light Tech Iluminação.
4. As especificações contidas neste manual estão limitadas aos modelos padrão e
não abrangem produtos especiais , fabricados sob encomenda.
5. Todo o cuidado foi tomado na preparação deste manual, visando garantir a qualidade das infomações.
ATENÇÃO!
O Instrumento descrito por este manual técnico é um equipamento para aplicação
em piscinas domésticas. Os produtos fornecidos pela Light Tech Iluminação passam
por um rígido controle de qualidade. No entanto, instalação, ajustes, alterações, serviços ou manutenção inadequados podem causar danos materiais, ferimentos ou morte. A instalação e os serviços devem ser efetuados por um instalador qualificado ou
agência autorizada.
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A sua segurança e a de terceiros é muito importante.
Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança.
Sempre leia e siga as mensagens de segurança. Existe risco de você perder a vida ou
de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.
Fique atento ao símbolo de alerta de segurança. Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos a sua vida, ferimentos a você ou a terceiros. Todas as
mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra
“PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”. Todas as mensagens de segurança mencionam qual
é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as
instruções não forem seguidas.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• Alimentação: 220 Vac
• Temperatura ambiente para operação: 0 a 60 °C
• Sensor de Temperatura: NTC 10KΩ
• Grau de Proteção: IP67
• Comunicação IHM: 2.4 Ghz
• 5 Saídas à relé:
Saída Filtro: 250V 10A.
Saída Hidromassagem: 250V 20A.
Saída Aquec. Solar: 250V 10A.
Saída Auxiliar 1: 250V 10A.
Saída Auxiliar 2: 250V 10A.
• Saída Led RGB: 12V 60Watts
2.1 Itens Inclusos

• Painel de Automação Touch Advanced

• IHM 2.4 Ghz
• Fonte de Alimentação (Full Range 90~240 Vca) 5V / 1A.
• 2 Sensores NTC de 10KΩ
• Manual de Referência.
Risco de Choque Elétrico
• Ligue o produto a um ponto de energia em perfeitas condições de uso.
• Não use adaptadores ou T’s. Não use extensões.
• Não seguir essas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.
• Antes de ligar o produto na tomada, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma
indicada na etiqueta de dados técnicos fixada no produto.
• Os fios da rede elétrica da sua residência devem ser de cobre e ter seções mínimas
conforme Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT NBR-5410.
• Caso o cabo de alimentação seja danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante ou pela assistência técnica para evitar riscos de acidentes.
• Em caso de dúvidas consulte a assistência técnica Light Tech.
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3. IHM
O Painel de Automação Touch Advanced conta com uma exclusiva interface touchscreen com comunicação sem fio 2,4 Ghz.
Através desta interface é possível acessar todas as funções de sua piscina. As telas
são projetadas para que a utilização seja o mais fácil possível, com menus intuitivos.
3.1 Conexões
Ligue a fonte de alimentação que acompanha o Painel de Automação Touch Advance na IHM conforme a identificação do conector localizado na parte de baixo da
IHM.

3.2 Fixação
1º Passo: A IHM deverá ser instalada em uma parede com uma caixa de passagem
exclusiva para o cabo de sinal e alimentação que acompanha a IHM.
Obs. A distância máxima não pode exceder 20 metros. Obstáculos (paredes, árvores, portas, churrasqueiras, etc.) podem interferir na comunicação entre o Painel e a
IHM .
2º Passo: Remova o suporte de fixação atrás da IHM
3º Passo: Fixe o suporte de fixação da IHM na caixa de passagem com buchas e
parafusos.
4º Passo: Encaixe a IHM no suporte de fixação.
5º Passo: Conecte a Fonte de Alimentação que acompanha a IHM no Conector Fonte de Alimentação 5 Vdc /1 A.
6º Passo: Ligue a Fonte de Alimentação na tomada.
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4. PAINEL DE POTÊNCIA - (5 BOMBAS + LED)

Vista Frontal Tampa Disjuntores aberta.
O painel deve ser instalado dentro da casa de maquinas ou local coberto e fechado
à uma distancia máxima de 20 metros da IHM .Evite obstáculos para que haja uma
boa comunicação entre o painel e a IHM.
O painel possui 4 abas para fixação dos parafusos. Instale o Painel com buchas e
parafusos 6mm(não Incluso).
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4.1 Conexões

O Painel conta com 3(três) saídas exclusivas (filtro, hidromassagem e aquecimento)
e 2 (duas) auxiliar a relé que pode ser usada para acionamento cascata, jatos, iluminação de jardim entre outros.
• Saída Filtro: 250V 10A.
• Saída Auxiliar 1: 250V 10A.
• Saída Auxiliar 2: 250V 10A
• Saída Hidromassagem: 250V 20A.
• Saída Aquec. Solar: 250V 10A
Cada saída conta com um Chicote com Conector tipo Sindal devidamente identificado para conexão dos motores, led e alimentação, não sendo necessário decapar os
cabos ou abrir o Painel. Em caso de dúvida consulte nossa assistência técnica.
Atenção! Verifique a Potência Máxima dos motores à serem acionados pelo Sistema,
caso os motores excederam as correntes especificadas, poderão comprometer o funcionamento do sistema causando falhas ou danos equipamento.
Para garantir maior segurança aos usuários, o painel possui dispositivo DR que possibilita maior proteção contra choques.
Teste os dispositivos DR a cada seis meses para verificar sua eficiência. Ligue em
nosso SAC para conhecer os procedimentos, o telefone está no final deste manual.
Controlador de Aquecimento
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4.2 Botões Frontais
As saídas podem ser acionadas no painel sem a necessidade da IHM através de
seus respectivos botões de acionamento localizados na frente do painel.

5. UTILIZANDO A IHM
5.1 Menu Principal
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5.2 Acionando os Motores
Para ligar ou desligar filtro, Hidromassagem manualmente, basta tocar o ícone desejado, quando a borda do ícone estiver verde significa que o item selecionado está
ligado, caso esteja vermelho, o mesmo estará desligado.
Filtro: Para acionar o Filtro, toque ícone Filtro no Menu principal.

Hidromassagem: Para acionar o Hidromassagem, toque ícone Hidromassagem
no Menu principal.

Auxiliar 1: Para acionar a saída auxiliar, toque ícone AUX 1 no menu principal.
Auxiliar 2: Para acionar a saída auxiliar, toque ícone AUX 2 no menu principal.

5.3 Menu Aquecimento
No menu aquecimento é possível configurar o controle de aquecimento da piscina.
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O ícone Set-Point é onde indica a temperatura desejada pelo usuário. Ao tocar neste
ícone irá aparecer uma tela de teclado numérico onde é inserido o valor de temperatura que o usuário deseja.

Digite o valor de temperatura desejado e toque ENTER e o teclado numérico se
fecha.
O ícone Temp. Piscina indica qual a temperatura da piscina no momento da configuração.
O ícone Temp. Coletor Indica qual a temperatura na placa do coletor solar no momento da configuração.
O ícone Agenda é acessado para o usuário configurar quais os dias da semana o
sistema de Aquecimento irá funcionar.
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• Toque nos dias em que deseja que o filtro seja ligado. Ícone verde significa o dia
que haverá acionamento do Sistema de Aquecimento, ícone vermelho significa que
não haverá acionamento.
• Toque Voltar para retornar a Tela de Menu de aquecimento.
• Toque Voltar para retornar a tela Principal. O Sistema irá salvar as configurações
automaticamente.
5.4 Menu Configurações
Ao pressionar o ícone configurações, será exibida a seguinte tela:

5.4.1 Configurar Aquecimento
Para configurar os diferenciais de temperatura Toque no ícone aquecimento na tela
configurações.
• Toque nas janelas Diferencial ou Histerese para Ligar e Diferencial ou Histerese
para Desligar.
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• Abrirá um teclado:

• Digite os valores dos diferenciais e toque ENTER e o Teclado numérico se fecha.
• Toque Voltar para retornar à tela de Configurações (O Sistema irá salvar as configurações automaticamente).
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5.4.2 Configurar Relógio

• Toque no ícone Relógio.
• Toque na tela onde aparece a data e a hora.
• Digite a data e a hora atualizada e Toque ENTER.
• Toque no ícone SINCRONIZAR RELÓGIO.
Obs.: Verifique o status da bateria regularmente, caso o ícone da bateria esteja vermelho
, deve realizar a troca da mesma imediatamente.
•
Toque Voltar para retornar à tela de Configurações (O Sistema irá salvar as
configurações automaticamente).
5.4.3 Configurar Agendas
As agendas permitem configurar os dias (aquecimento e Filtro) e horários (somente
o Filtro) para que o sistema ligue e desligue automaticamente.
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Agenda Aquecimento
A Agenda de eventos do Aquecimento Solar permite configurar quais os dias da semana o sistema de Aquecimento irá funcionar.

• Toque nos dias em que deseja que o filtro seja ligado. Ícone verde significa o dia
que haverá acionamento do Sistema de Aquecimento, ícone vermelho significa que
não haverá acionamento.
• Após selecionar os dias desejados, Toque Voltar para retornar a Tela Agendas.
Agenda Filtro
A Agenda de Eventos de Filtro é possível agendar dias e horários para que o filtro
seja ligado e desligado automaticamente. Ele conta com dois eventos para que o filtro
possa ser ligado em dias e horários diferentes.
• Toque o ícone Filtro - Evento 1 ou Filtro – Evento 2.
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• Toque no relógio na janela ligar e digite a hora que deseja ligar o filtro.
• Toque no relógio na janela desligar e digite a hora que deseja desligar o filtro.
• Toque nos dias em que deseja que o filtro seja ligado. Ícone verde significa o dia
que haverá acionamento do filtro, ícone vermelho significa que não haverá acionamento.
• Toque Voltar para retornar à tela de Configurações (O Sistema irá salvar as configurações automaticamente).
5.4.4 Configurar Sistema
Nesta tela é informado o status da CPU e da memória e é possível ligar e desligar a
proteção de tela.
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Temp. Super. Aqueci.: Trata-se do valor de segurança contra superaquecimento
que evita que o sistema ultrapasse um valor determinado. O Sistema de Aquecimento
aciona o Motor automaticamente para circulação de agua na tubulação para evitar
danos ao Sistema de Aquecimento. Recomenda-se manter este valor entre 60 – 80 °C.
Congelamento: Trata-se do valor de segurança anti congelamento. O Sistema de
Aquecimento aciona o Motor automaticamente para circulação de agua na tubulação
para evitar danos ao Sistema de Aquecimento. Recomenda-se manter este valor entre
5 – 10 °C.
Endereço de Comunicação: Trata-se do endereço em que a IHM e o Painel de
Potência se comunicam. Os endereços variam de 01 à 99. O Valor 00 é padrão Default
e se mantido nesse endereço os sistema irá procurar e comunicar-se com qualquer
painel que esteja ligado ao redor da IHM. Por isso recomenda-se endereçar o equipamento para que não haja falha de comunicação do Sistema.
Dif. Ligar/Desligar Aquecimento: Valor Padrão dos diferenciais de Temperatura do Sistema de Aquecimento.
Status Conexão: Mostra o status da conexão de sua IHM com o Painel. Caso o
ícone esteja mostrando todas as barras vazias com um X em vermelho, significa que
não há conexão entre a IHM e o painel. Para confirmar o diagnóstico tente acionar
qualquer uma das saídas através da IHM. Caso não consiga, o diagnóstico de conexão perdida está confirmado.
Causas e possíveis e soluções
1.
IHM fora de alcance: Obstáculos entre a casa de máquinas e o local de
instalação da IHM podem influenciar o alcance do rádio. Tente instalar a IHM em um
local onde hajam poucos obstáculos entre a piscina e a interface ou tente instalar a
IHM em uma tomada mais próxima da piscina.
2.
IHM perdeu o endereço: Esporadicamente o sistema pode perder o endereçamento, para corrigir isto, basta realizar o procedimento de reset e o sistema
voltará para o endereço de fábrica.
Para realizar o procedimento de reset do sistema, entre na proteção de tela, clicando
no ícone do cadeado(bloqueio) no centro da Menu Principal.
Utilize a senha 9876 para desbloquear a tela de configurações de fábrica.
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• Toque o ícone Reset.
• Toque no botão SIM e em seguida OK.
• Toque no ícone voltar até chegar no Menu Principal.
• Desligue a IHM da alimentação, espere alguns segundos e ligue novamente.
• Pronto, procedimento concluído.
Status da Memória:
• Ícone Verde: Memória OK, o Sistema está configurado corretamente sem erros.
• Ícone Amarelo: Memória Apagada, faça as configurações necessárias do sistema e Desligue a IHM da alimentação, espere alguns segundos e ligue novamente.
• Ícone Vermelho: Defeito na memória, contate assistência técnica para reparo.
Proteção de Tela: Habilita/Desabilita a Proteção de tela após 1 minuto.
Obs: Evite deixar a Proteção de tela desabilitada para não danificar o LCD.
5.5 Iluminação Led
No Menu Iluminação é possível ligar e desligar os refletores Led da Piscina e configurar os efeitos luminosos.
• Toque no ícone do menu de iluminação para ter acesso às opções de Iluminação.
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Ícone cor atual
• Toque no ícone Cor Atual. Abrirá uma tela com as cores disponíveis. Selecione a
cor desejada e digite OK.
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Ícone Função atual
•
•
•

Toque no ícone da função. Abrirá uma tela com as funções disponíveis.
Selecione a função desejada.
Toque OK.

• Para ligar os refletores Toque no ícone ON/OFF no canto inferior direito da tela.
• Toque Voltar para retornar a tela Principal. O Sistema irá salvar as configurações
automaticamente.
5.6 Bloqueio de Tela
Caso a opção de bloqueio de tela esteja ativa, após 1 minuto sem que nenhuma tecla do display seja pressionada, a IHM entrará em modo de proteção de tela exibindo
o relógio.
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Para sair, toque na tela em qualquer lugar. Será exibida a tela de desbloqueio. Toque-a para liberar a tela de senha.

Insira a senha 1234 e Toque ENTER para retornar a tela inicial.
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6. REFLETORES
6.1 Conexões do Controlador RGB
Neste controlador há 1 canal RGB, onde são conectados os 4 fios dos refletores
respeitando-se a ordem de conexão. Para ligar mais que 1 refletor, basta ligá-los em
paralelo conforme ilustrado na próxima seção.
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6.2 A Ligação em Pararelo
Exemplo de ligação em paralelo de refletores RGB. É necessário que se ligue os
fios negativos de cor igual e o positivo branco do painel com amarelo led, para que a
ligação acione sempre as mesmas cores dos refletores.

LED

LED

PAINEL
Obs.: O cabo comum do painel é o branco (saída led) e o cabo comum do led é o
amarelo.

6.3 Compatibilidade de cores com outros fabricantes
Nem todos os fabricantes fazem os refletores com as mesmas cores de fios. Verifique com o fornecedor dos refletores quais são as cores correspondentes aos canais R
(vermelho) G (verde) e B (azul) e ao canal C (comum GND) e os ligue ao controlador
como indicado acima.
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6.4 Instalação dos Refletores
A escolha da posição do refletor dentro da piscina é muito importante para que não
haja pontos escuros ou mal iluminados. Também contribui com a boa utilização dos
cabos de conexão, sem haver desperdícios.

Para facilitar a passagem dos fios, sugerimos que seja usada tubulação de 3/4.
Todo refletor deve ser ligado a uma caixa de passagem para que possa ser feita a
conexão deste à rede principal.
Conecte os cabos ao controlador e leve-os até a primeira caixa de passagem, nesta
será feita a distribuição dos cabos para cada lado da piscina. Isso facilita a instalação
e minimiza o uso de cabos.
Faça a emenda dos cabos sempre dentro da caixa de passagem, para que não entrem em contato com a água que pode subir pelo duto de conexão do refletor.
O refletor conta com 2 metros de cabo, portanto a distância entre o nicho (onde encaixa o refletor) e a caixa de passagem não pode ser superior a isso, senão a emenda
do cabo se dará dentro do tubo, onde não é aconselhável.
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7. TERMO DE GARANTIA
O Termo de Garantia do fabricante assegura ao proprietário de seus equipamentos, identificados pela nota fiscal de compra, garantia de 1 (um) ano, nos seguintes
termos:
1 - A garantia cobre todo e qualquer defeito de fabricação.
2 - O período de garantia inicia na data de emissão da Nota Fiscal.
3 - Dentro do período de garantia, a mão de obra e componentes aplicados em reparos e defeitos ocorridos em uso normal serão gratuitos.
4 - Para os eventuais reparos, enviar o equipamento, juntamente com as notas fiscais de remessa para conserto, para o endereço de nossa fábrica em São Paulo, SP,
Brasil. O endereço da Light Tech Iluminação encontra-se ao final deste manual.
5 - Despesas e riscos de transporte correrão por conta do proprietário.
6 - A garantia será automaticamente suspensa caso sejam introduzidas modificações nos equipamentos por pessoal não autorizado pela Light Tech Iluminação, defeitos causados por choques mecânicos, exposição a condições impróprias para o uso
ou violações no produto.
7 - A Light Tech Iluminação exime-se de quaisquer ônus referentes a reparos ou
substituições não autorizadas em virtude de falhas provocadas por agentes externos
aos equipamentos, pelo uso indevido dos mesmos, bem como resultantes de caso
fortuito ou por força maior.
8 - A Light Tech Iluminação garante o pleno funcionamento dos equipamentos descritos neste manual bem como todas as operações existentes.
Caso tenha algum problema com a utilização de nossos equipamentos, dúvidas,
reclamações ou sugestões, por favor entre em contato conosco através do telefone
(011) 5572-1554.
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