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Tradução das instruções de uso originais 
 

PT 
AVISO 

 AVISO  
• O aparelho pode ser utilizado por crianças com idade 

igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades fí-
sicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de 
experiência ou conhecimentos, enquanto vigiadas por 
adultos ou quando foram informadas sobre o uso seguro 
do aparelho e entenderam os riscos remanescentes. 

• Crianças não podem brincar com o aparelho. 
• A limpeza e a manutenção não podem ser realizadas por 

crianças sem que sejam vigiadas por adultos. 
• O disjuntor de corrente de avaria deve proteger o apare-

lho com o valor máximo de 30 mA - rated leakage current. 
• Antes de conectar o aparelho, controlar que as caracte-

rísticas eléctricas do aparelho correspondem às da rede 
eléctrica. As características do aparelho estão indicadas 
na etiqueta de identificação, sobre a embalagem ou nes-
tas instruções de uso. 

• Morte ou graves lesões por electrocussão! Antes de me-
ter a mão na água, desligue a alimentação eléctrica de 
todos os aparelhos que se encontram na água. 

• O aparelho não pode ser utilizado quando apresenta ca-
bos e fios defeituosos ou a carcaça danificada. 

• Operar o aparelho só quando não estão pessoas na 
água. 

• Antes de fazer trabalhos no aparelho, desconectar a ficha 
eléctrica. 
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1 Explicações necessárias às Instruções de uso 

Com a aquisição do produto ProfiClear Guard tomou uma boa decisão. 
Antes de utilizar pela primeira vez o aparelho, leia atentamente as instruções de uso e familiarize-se 
com a operação. Todos os trabalhos com este aparelho poderão ser realizados exclusivamente 
conforme as presentes instruções. 
Observe estritamente as instruções de segurança com respeito ao uso correcto e seguro do aparelho. 
Guarde estas instruções de uso em local seguro. Se ceder o aparelho a outra pessoa, entregue-lhe 
as instruções de uso. 
 

1.1 Avisos usados nestas instruções 

As instruções de advertência estão classificadas por palavras-sinal que informam sobre o grau do 
perigo. 
 

 A V I S O  
O símbolo adverte de uma situação possivelmente perigosa, passível de provocar a morte ou 
lesões gravíssimas quando não impedida. 

 

 C U I D A D O  
O símbolo adverte de uma situação possivelmente perigosa, passível de provocar lesões 
moderadas ou ligeiras quando não impedida 

 

 N O T A  
O símbolo adverte de uma situação possivelmente perigosa, passível de provocar danos ma-
teriais ou prejudicar o meio-ambiente quando não impedida 

 

1.2 Notas remissivas usadas nestas instruções 

 A Faz referência a uma figura, p. ex., figura A 
→ Nota remissiva a outro capítulo 
 

2 Instruções de segurança 

2.1 Conexão eléctrica 

• Todas as instalações eléctricas devem preencher os requisitos constantes das normas nacionais, 
podendo ser realizadas só por um electricista qualificado e autorizado. 

• É electricista quem em virtude da sua formação profissional, conhecimentos e experiência profis-
sional tem a habilitação e autorização para julgar e realizar os trabalhos dos quais for encarregado. 
O trabalho como electricista também inclui a capacidade de reconhecer eventuais perigos e a ob-
servação das normas, disposições e regulamentos nacionais e regionais. 

• Se houver dúvidas ou problemas, dirija-se a um electricista qualificado e autorizado! 
• Os fios de extensão e distribuidores eléctricos (por exemplo, conjunto de várias tomadas) devem 

ser autorizados para a utilização fora da casa (protecção contra salpicos de água). 
• Proteger a ficha contra a penetração de água. 
• Conectar o aparelho só com uma tomada instalada de acordo com as normas vigentes. 

– Montar o regulador de nível e a válvula solenóide com uma distância mínima de 2 m à água. 
– Instalar o regulador de nível e a válvula solenóide de forma que fiquem protegidos contra radia-

ção solar, chuva e geada. 
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2.2 Operação segura 

• Não transportar ou puxar o aparelho pelo cabo eléctrico. 
• Instalar os cabos e fios de forma que estejam protegidos contra danificação e ninguém possa 

tropeçar. 
• Não abrir a carcaça do aparelho ou os componentes do mesmo, a menos que as instruções de uso 

autorizem expressamente tal intervenção. 
• Fazer só os trabalhos, no aparelho, descritos nestas instruções de uso. Recomendamos que se 

dirija a um centro de serviço ou, em caso de dúvida, ao fabricante, caso não consiga eliminar os 
problemas. 

• Utilizar exclusivamente peças e acessórios originais para o aparelho. 
• Nunca proceda a modificações técnicas do aparelho. 
 

2.3 Instalação de água potável 

• Todas as instalações de água potável devem preencher os requisitos constantes das normas 
nacionais, podendo ser realizadas só por canalizador especializado em sistemas de água potável. 

• É canalizador especializado em sistemas de água potável quem em virtude da sua formação 
profissional, dos conhecimentos e da experiência profissional tenha a habilitação e autorização 
para julgar e realizar os trabalhos dos quais for encarregado. O trabalho como canalizador também 
inclui a capacidade de reconhecer eventuais perigos e a observação das normas, disposições e 
regulamentos nacionais e regionais. 

• Se houver dúvidas ou problemas, dirija-se a um canalizador qualificado e autorizado! 
• O aparelho só poderá ser ligado ao sistema se forem observadas todas as medidas e condições de 

protecção de água potável. 
• O transporte da água potável a um sistema de água não potável só pode ser feito através de ponto 

de escorrimento livre. 
 

3 Descrição do produto 

3.1 Volume de entrega 
 

 A Descrição 

1 Regulador de nível  

2 Tampa de proteção 

3 Válvula solenoide 

4 Coletor de sujidade 

5 Elemento de vedação entre conector e ficha da válvula solenoide 

6 Saco com material de fixação 

7 Sonda de nível  

8 Conector da válvula solenoide 
 
 

3.2 Vista geral do aparelho 
 

 B Descrição 

1 Regulador de nível para processar os valores medidos pela sonda de nível e comandar a válvula solenoide. 

3 Válvula solenoide para a realimentação de água potável 

7 Sonda de nível para controlar o nível de água no tanque 
 
 

Não está incluído no volume de fornecimento, mas é indispensável para uma utilização conforme com 
as especificações: 
 

 B, C Descrição 

9 Escoamento livre da água potável para uma tubagem de alimentação para o tanque 

10 Tubagem de alimentação para o tanque (por ex. DN 50) 

11 Vertedouro do tanque 
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3.3 Funcionamento do conjunto de regulador de nível e sonda de nível 

O regulador de nível está ligado com a sonda cujos eléctrodos estão mergulhados no lado de jardim. 
Outra comunicação existe com a válvula solenóide. 
O regulador fornece um sinal que serve para controlar a tensão eléctrica existente entre os eléctrodos 
da sonda de nível. Em função do valor medido, o regulador abre ou fecha a válvula solenóide. A 
activação/desactivação temporizada do sistema electrónico impede que o movimento de ondas 
desencadeie funções acidentais.  
Os LEDs, no display do regulador de nível, indicam o status da alimentação de água potável. 
A sensitividade da sonda relativamente à alteração de tensão eléctrica pode ser corrigida por um 
regulador separado, incorporado no regulador de nível. O fabricante ajustou a sensitividade a um 
valor que normalmente não precisa de ser corrigido. 
 

A sonda de nível opera com a tensão reduzida de 12 V, que não é perigosa para o homem, e pode 
ser utilizada em piscinas e lagos de jardim. 
 

3.4 Funcionamento da válvula solenóide 

A válvula solenóide transforma o sinal eléctrico enviado pelo regulador de nível em movimento mecâ-
nico de abertura/fechamento. Enquanto não percorrida por tensão eléctrica, a válvula solenóide está 
fechada.  
 

3.5 Emprego conforme o fim de utilização acordado 

O produto descrito nestas instruções pode ser utilizado só desta forma: 
• Prevenir a falta de água no lago de jardim, alimentando água da rede de água potável 
O aparelho está sujeito a estas restrições: 
• Reconduzir a água potável ao lago de jardim só através de ponto de escoamento livre. 
• O lago de jardim deve apresentar verdedouro passível de permitir o escorrimento do excesso de 

água ao sistema de esgoto. 
• Operação, sendo observadas as características técnicas. (→ Dados técnicos) 
• É proibido utilizar a válvula solenóide como válvula de segurança. 
• Conectar a aparelho exclusivamente mediante as fichas e os cabos/fios que fazem parte do volu-

me de entrega. 
 

4 Instalação 

4.1 Montagem da válvula solenóide 
 

 N O T A  
• A instalação da válvula solenoide, descrita abaixo, poderá ser feita só por um canalizador 

especializado em sistemas de água potável. 
• Eventual água em excesso (o tanque transborda) deve poder escorrer livremente para a 

canalização através do vertedouro do tanque ou qualquer outra medida de proteção. 
 

Proceder conforme descrito abaixo: 
 D 
• Enxaguar bem a tubagem de alimentação de água potável prevista para a ligação para que as 

impurezas não prejudiquem o funcionamento da válvula solenoide. 
• Retirar os bujões de proteção de ambas as extremidades da válvula solenoide. 
• Ligar a válvula solenoide à tubagem de alimentação de água potável. A seta existente na face 

inferior da válvula deve apontar no sentido do fluxo da água potável. 
– A OASE recomenda: Montar o coletor de sujidade antes da válvula solenoide, para evitar suji-

dade e, consequentemente, avarias na válvula solenoide. 
– A OASE recomenda: Instalar a válvula de forma que o solenoide esteja virado para cima. Essa 

posição aumenta a vida útil e reduz os depósitos calcários e de sujidade. 
• Montar o tubo com rosca exterior G½ na saída (OUT) da válvula solenoide. 
• Terminar a montagem com um escoamento livre. 
 

 C 
• A OASE recomenda: Reconduzir a água que sai do escoamento livre (9), através de um tubo de 

50 mm de diâmetro (11) ou maior, ou através de um pequeno ribeiro artificial, ao tanque. 
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4.2 Montagem do regulador de nível 

Todos os fios eléctricos apresentam ligação fixa ao regulador, não podendo ser desconectados. 
 

Proceder conforme descrito abaixo: 
 E 
1. Desapertar sucessivamente os 4 parafusos da tampa transparente por meio de rotação de 90° à 

esquerda e retirar a tampa transparente (os parafusos ficam na tampa). 
2. Passar cada um dos quatro parafusos (3,5  30 mm), incluídos no volume de fornecimento, por 

um furo de passagem e aparafusar o regulador de nível a uma parede adequada. 
3. Voltar a colocar a tampa transparente e voltar a apertar sucessivamente os 4 parafusos, pressio-

nando e rodando em 90° à direita. 
 

4.3 Ligar a válvula solenóide ao regulador de nível 
 

 A V I S O  
Tocar em condutores elétricos sob tensão pode provocar a morte ou graves lesões. 
• Antes de fazer trabalhos no aparelho, desconectar a ficha eléctrica. 
• A válvula solenoide pode ser operada apenas no conector especial. 
• O conector pode ser ligado apenas quando se encontra isento de tensão. 

 

Proceder conforme descrito abaixo: 
 F 
1. Se necessário, rodar a ficha da válvula solenoide. Para o efeito, desapertar o parafuso de cabeça 

serrilhada e rodar a ficha da válvula solenoide. De seguida, apertar com a mão o parafuso de ca-
beça serrilhada. 

2. Ligar o conector do aparelho com elemento de vedação à ficha da válvula solenoide e fixar com o 
parafuso junto. 

3. Colocar a tampa de proteção sobre a ficha da válvula solenoide e pressionar de modo que a tampa 
de proteção engate. 

 

4.4 Determinar o início de realimentação de água potável e montar sonda de nível 

 G 
A realimentação de água potável é ativada (“Open”) quando os elétrodos compridos da sonda de 
nível deixam de mergulhar na água. 
A realimentação de água potável é terminada (“Close”) quando todos os elétrodos voltam a mergulhar 
na água. 
A diferença entre os dois níveis de água é definida pela diferença de comprimento ∆ l dos elétrodos. A 
quantidade de água que deve ser realimentada para corrigir o nível depende da configuração do 
respetivo reservatório de água. 
 

Proceder conforme descrito abaixo: 
1. Montar a sonda de nível por meio de um flange de fixação e dois parafusos (não incluídos no 

volume de fornecimento) num suporte adequado (estaca, pedra). 
– A OASE recomenda: Montar a sonda de nível por forma a ficar protegida contra vento e ondas, 

por exemplo no interior de um tubo ascendente. 
2. Alinhar a sonda de nível. Para tal, desapertar a porca de capa no flange de fixação (rodar no 

sentido contrário ao dos ponteiros do relógio) e deslocar a sonda de nível de acordo com o início 
desejado da realimentação de água potável. 
– A sonda de nível deve ficar suspensa na água na vertical. 
– Após o alinhamento, apertar a porca de capa. 

3. Instalar o cabo da sonda de nível. Para evitar falhas de funcionamento devido a sinais de interfe-
rência, não instalar o cabo juntamente com outros cabos elétricos. 
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5 Colocação em operação 
 

 C U I D A D O  
Durante um funcionamento mais prolongado, a bobina magnética fica muito quente. Em caso 
de contacto podem ocorrer queimaduras. 
• Evitar tocar na bobina magnética. 
• Antes do início do trabalho, desligar o aparelho e deixar arrefecer a bobina magnética. 

 

Proceder conforme descrito abaixo: 
• Conectar a ficha à tomada. 

O aparelho é pronto a operar. 
 

5.1 painel de controlo ProfiClear Guard 
 

 LED Indicação / Função 

 

aceso Realimentação de água potável está terminada 

 

aceso Realimentação de água potável está ativa 

 

aceso Conexão à rede elétrica está estabelecida 

 

 Regulador para ajustar a sensibilidade da sonda de nível 

 
 

Controlar o funcionamento da alimentação de água potável 

Condição prévia: 
A ficha está conectada, LED "Power" aceso e a sonda de nível encontra-se na água. 
Proceder conforme descrito abaixo: 

• Tirar a sonda de nível da água. Consequência: Depois de cerca de 10 s (activação temporizada), a 
válvula solenóide abre.  Acontece a realimentação de água potável, LED "Open" aceso. 

• Mergulhar todos os eléctrodos da sonda de nível na água. Consequência: Depois de cerca de 10 s 
(desactivação temporizada), a válvula solenóide fecha.  A realimentação de água potável acabou, 
LED "Close" aceso. 
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Ajustar a sensitividade da sonda de nível 

A alteração da condutibilidade da água (p. ex. após adição de substâncias químicas) pode tornar 
necessário corrigir a sensitividade da sonda de nível. 
Condição prévia: 
• A ficha eléctrica está conectada. 
• A sonda de nível está megulhada do lago de jardim ou num recipiente que contém água provenien-

te do lago de jardim. 
 

Proceder conforme descrito abaixo: 
1. Retirar a tampa transparente do regulador de nível. (→ Montagem do regulador de nível) 
2. Rodar o regulador de sensibilidade "Sens" para a esquerda até que encontre resistência. 
3. A realimentação de água potável é ativada e o LED "Open" acende. 
4. Rodar lentamente o regulador de sensibilidade "Sens" para a direita até que a realimentação de 

água esteja desativada e o LED "Close" acender. 
5. Continuar a rodar o regulador de sensibilidade cerca de 1 mm para a direita a fim de prevenir 

eventuais anomalias causadas pela alteração da condutividade da água. 
6. Colocar e apertar a tampa transparente. 
 

6 Eliminação de falhas 
 

Avaria Causa Resolução 

Válvula solenoide não abre Alimentação elétrica interrompida Verificar a ligação entre o regulador de 
nível e a rede elétrica 

Alimentação elétrica à válvula solenoide interrompi-
da 

Verificar a ligação entre o regulador de 
nível e a válvula solenoide 

Ligação entre sonda e regulador de nível interrom-
pida 

Verificar a ligação entre o regulador e a 
sonda de nível 

Sonda de nível fornece valores incorretos Verificar a posição correta da sonda de 
nível 

Limpar os elétrodos da sonda 

Grau de sensibilidade da sonda de nível demasiado 
baixo 

Ajustar a sonda de nível para uma maior 
sensibilidade 

Válvula solenoide suja • Limpar a válvula solenoide 
• Montar o coletor de sujidade na 

alimentação de água potável antes da 
válvula solenoide 

Válvula solenoide defeituosa Enviar a válvula solenoide para o 
representante OASE para que seja 
reparada 

A válvula solenoide abre 
frequentemente 

O tanque perde água por fuga Controlar a estanqueidade do tanque 

 

 

7 Limpeza e manutenção 

• Controlar periodicamente e varias vezes por ano o nível de água do tanque/lago de jardim e o 
funcionamento do ponto de escorrimento livre e do vertedouro. 

• Controlar periodicamente e várias vezes por ano a presença de eventuais aderências à sonda de 
nível; se preciso, limpar com escova apropriada. 

 

7.1 Limpar o coletor de sujidade 

Proceder conforme descrito abaixo: 
 H 
1. Fechar a alimentação de água potável. 
2. Desenroscar a tampa de fecho no coletor de sujidade. 
3. Retirar o crivo e limpar debaixo de água corrente. 
4. Inserir o crivo e enroscar a tampa de fecho. 
5. Abrir a alimentação de água potável. 
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8 Armazenar/Invernar 

O aparelho não resiste aos efeitos de geada. Em caso de geada, tirar a sonda de nível e a válvula 
solenóide. Antes de armazenar os componentes, limpar os mesmos e controlar com relação a even-
tuais defeitos. 
 

9 Peças de reposição 
 

Com peças de reposição originais da OASE, o 
aparelho permanece seguro e opera perfeita-
mente. 
Os desenhos e mones das peças de reposição 
podem ser vistos na nossa website. 

 
 

 

www.oase-livingwater.com/spareparts_INT 
 

 

10 Descartar o aparelho usado 

 N O T A  
O aparelho não poderá ser eliminado com o lixo doméstico. 
• Tornar o aparelho inutilizável pela separação dos fios eléctricos e entregar ao sistema de 

recolha selectiva. 
 

11 Dados técnicos 
 

Válvula solenoide 

 Ligação DIN ISO 228 – G 1/2" 

Margem de pressão 0,15 bar – 10 bar 

Caudal (KV) 2,1 m3/h 

Tensão e frequência da bobina magnética 230 V / 50 – 60 Hz 

Consumo de energia 12 / 8 VA 

Temperatura ambiente máx. +40 °C 

Temperatura da água máx. +90 °C 

Grau de proteção IP 65  

Peso ver regulador de nível 
 

Sonda de nível 

 Temperatura do líquido máx. +90 °C 

Grau de proteção IP 68 

Peso ver regulador de nível 
 

Regulador de nível 

 Peso (peso total) 2,50 kg 

Dimensões (C  L  A) 120 mm  55 mm  111 mm 

Comprimento do cabo de alimentação 2 m 

Comprimento do cabo da válvula solenoide 3 m 

Comprimento do cabo da sonda de nível 20 m 

Sinal de elétrodo corrente alternada (AC) cerca de 12 V AC / 1,5 mA 

Tensão de alimentação corrente alternada (AC) 230 V 

Consumo de energia máx. 2,5 W 

Grau de proteção IP 65 
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12 Símbolos sobre o aparelho 
 

 

À prova de pó, proteção contra imersão permanente 

 

À prova de pó. Proteção contra jatos de água. 

 

Proteger contra radiação solar direta 

 

Em caso de geada, desinstalar o aparelho. 

 

Utilizar só em espaços interiores. 

 

Não deitar ao lixo doméstico 

 

Ler e observar as instruções de uso 

 


