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2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

-Alimentação:

-Faixa de medição e controle:

-Resolução

-Carga máxima:

-Dimensões:

220V (direta, com transformador interno)

-9.9 a 99.9°C

: 0.1°C

10 Amperes

MICROSOL (formato circular): Diâmetro= 60mm / Profundidade= 40mm

CA
Outras disponíveis sob especificação: 110 V 12 VCA CA/CC,
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1. DESCRIÇÃO

O MICROSOL monitora o diferencial de temperatura existente entre os coletores solares e o
reservatório térmico, ou piscina em sistemas de aquecimento solar.

Comanda uma pequena bomba de circulação de água para melhorar a captação de energia,
evitar o congelamento nos tubos durante o inverno e controlar o superaquecimento.

*OBS.: O uso do terceiro sensor agora é opcional.

2

5. CONEXÕES ELÉTRICAS

Esquema de ligação
para o MICROSOL
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R

fio preto

fio preto

fio amarelo

fio branco
Saída de
Controle

Motobomba

Sensor 2

2

Sensor 3

3
Sensor 1

1

Alimentação
Elétrica

Nota: O comprimento do cabo do sensor é de 2,5 metros pode ser aumentado pelo
próprio usuário, até 200 metros utilizando cabo coaxial tipo microfone 1 x 0,5 mm (20 AWG).2



3.1 - Funções
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3. CONFIGURAÇÃO

Parâmetros de configuração protegidos por código de acesso (item 3.3 - "INSTRUÇÕES PARA CONFIGURAÇÃO").

TABELA do MICROSOL

Código de acesso 123 (cento e vinte e três)
Indicação preferencial
Diferencial (t1-t2) para ligar bomba ( * )

Diferencial (t1-t2) para desligar bomba ( * )

Resfriamento (S3) ( ** )

Temperatura de anti-congelamento (S1) para ligar a bomba

Deslocamento de indicação S1

Deslocamento de indicação S2

Deslocamento de indicação S3 ( ** )

Temperatura de superaquecimento (S1) p/ desligar a bomba
Temperatura de superaquecimento (S2) p/ desligar a bomba

Temperatura de superaquecimento (S3) p/ desligar a bomba

Função Descrição
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4. SINALIZAÇÕES E MENSAGENS DE ERRO

M sinaliza a bomba acionada.
T1 e T2 indicam qual das temperaturas

está sendo visualizada no display.

Sensor 1

Sensor 2

Sensor 3

Diferencial S1-S2

T1 T2 Indicação

Durante a programação dos parâmetros, T1 e T2 ficam piscando.
Caso um dos sensores estiver desconectado ou a temperatura fora da faixa especificada,

uma mensagem aparecerá no display indicando de qual dos sensores se trata.

Sensor 1

Sensor 2

Sensor 3

3.3 - INSTRUÇÕES PARA CONFIGURAÇÃO

Para entrar no menu de funções:

a)

b)

c)

d)

Pressione a tecla por 2 segundos até aparecer , soltando em seguida.

Ao aparecer , pressione (toque curto) e insira o código de acesso (123)

através das teclas e . Para confirmar pressione

Através das teclas e acesse as demais funções e proceda do mesmo modo

para ajusta-las.

Para sair do menu e retornar à operação normal, pressione (toque longo) até

aparecer .

SET

SET

SET

SET

IMPORTANTE: ( * ) O valor ajustado na função deve ser, obrigatoriamente, maior que o

ajustado na função . Assim sendo, o MICROSOL não permite que sejam feitos ajustes inválidos
afim de garantir o seu perfeito funcionamento.

Primeiramente ajuste para 2,0°C, e logo após ajuste para 4,0°C.

EX.: Configuração atual
10,0°C

5,0°C
{ Você

2,0°
deseja alterar par

4,0°C

{

( ** ) Só podem ser visualizadas no menu, se o terceiro sensor estiver habilitado.



Quando a temperatura no sensor S2 atingir um valor determinável, a bomba é
desligada para evitar desconforto térmico. Esta função é usada em sistemas de
aquecimento para piscinas que não utilizam o terceiro sensor. A histerese é fixa em 2°C.

Quando a temperatura no sensor S3 atingir um valor determinável, a bomba é desligada
para evitar desconforto térmico. Esta função é usada em sistemas de aquecimento de
piscinas que utilizam o terceiro sensor para medir a temperatura na superfície. A histerese
é fixa em 2°C.

: Esta função serve também para desabilitar o sensor S3 (quando não utilizado),
bastando deslocar o ajuste para o máximo, até surgir a indicação .

Esta função só aparece se o sensor S3 estiver habilitado. Tem por finalidade resfriar a
piscina durante a noite sempre que a temperatura de superaquecimento deste sensor for
ultrapassada e a diferença de temperetura entre S1 e S2 atingir 4°C. A bomba então é
ligada, utilizando o coletor como radiador, para resfriar a água da piscina.

Quando a diferença (S1-S2) baixar a -2°C ou a temperatura no sensor S3 sair de
superaquecimento, a bomba é desligada.

Permite compensar eventuais desvios na leitura dos sensores S1(coletores),
S2 (reservatório) e S3 (superfície), provenientes da troca do sensor ou da
alteração do comprimento do cabo.

Para desabilitar o terceiro sensor ver explicação na função .

Temperatura de superaquecimento (S2) para desligar a bomba

Temperatura de superaquecimento (S3) para desligar a bomba

Resfriamento

Deslocamento de indicação dos sensores (S1, S2, S3)

NOTA

(Só pode ser visualizado se o terceiro sensor estiver habilitado)

OBS:
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3.2 - Descrição das funções

Código de acesso (123)

Indicação preferencial (o que será mostrado no display)

Diferença de temperatura (T1-T2) para ligar a bomba

Diferença de temperatura (T1-T2) para desligar a bomba

Temperatura anti-congelamento (S1) para ligar a bomba

Temperatura de superaquecimento (S1) para desligar a bomba

É necessário digitá-lo quando se deseja alterar os parâmetros de configuração. Para somente
visualizar os parâmetros ajustados, não é necessária a inserção deste código.

Diferença entre sensores (S1 - S2)
Temperatura dos coletores (S1)
Temperatura do Reservatório Térmico ou Piscina (S2)
Temperatura de Superfície (S3)

À medida que os coletores solares recebem energia, a temperatura no sensor S1 aumenta.
Quando esta temperatura estiver a um valor determinável acima da temperatura do sensor S2, a

bomba é ligada e circula para baixo a água aquecida, armazenando-a no reservatório, por exemplo.

Com a bomba ligada, a água quente circula para baixo e a fria para cima. Logo, a diferença de
temperatura entre S1 e S2 tende a diminuir.

Quando esta diferença cai a um valor determinável, a bomba é desligada e cessa a circulação
de água.

Quando a temperatura nos coletores (sensor S1) estiver muito baixa (Ex.: noites de inverno), a
bomba é ligada, de tempos em tempos, para impedir que a água congele nos canos e danifique os
mesmos. A histerese é fixa em 2°C.

Quando a temperatura nos coletores (sensor S1) estiver acima de um valor determinável, a
bomba é desligada para impedir que a água superaquecida circule pelos canos e os danifique (caso
canos de PVC sejam usados). A histerese é fixa em 2°C.

(só é visualizado se o terceiro sensor estiver habilitado).

Para desabilitar esta função desloque o ajuste para o mínimo até surgir a indicação .

As demais temperaturas poderão ser consultadas, pressionando-se ou ,
permanecendo por alguns segundos, e retornando depois, automaticamente, para
a indicação configurada em como preferencial.
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