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1.0 DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 

1.1  INTRODUÇÃO 
 

Os aquecedores de água Jacuzzi modelos 15JH-3 e H 50 são aquecedores elétricos de 
passagem com resistência blindada,  utilizados nos circuitos de hidroterapia de 
Banheiras (modelos com aquecedor) ou Spas Jacuzzi fabricados no Brasil. 
 
São produtos originais e de aplicação exclusiva em produtos Jacuzzi, tanto como 
componentes no processo de fabricação de banheiras de hidroterapia ou spas com 
sistema de aquecimento e manutenção da temperatura da água, quanto como peças de 
reposição, quando da necessidade de substituição em campo via Suporte Técnico Jacuzzi 
ou por Profissionais Qualificados. 
   
Estes produtos foram testados ao longo de todo o processo de produção, de acordo com 
rigorosos procedimentos de qualidade e aprovados antes de serem embalados e 
disponibilizados para comercialização. 
 

 
IMPORTANTE PARA SUA SEGURANÇA :  
 

Antes de instalar ou usar o produto, leia atentamente este Manual de 
Instruções. 
 
Os aquecedores modelos 15JH-3 e H 50 só funcionam de modo seguro e 
adequado quando corretamente instalados nos circuitos de hidroterapia e 
eletricamente conectados em módulos de comando e outros acessórios de 
banheiras e spas Jacuzzi fabricados no Brasil.  
 
Estes aquecedores não devem ser instalados em produtos de outros 
fabricantes, em banheiras ou spas que utilizam componentes diferentes dos 
mencionados neste Manual ou de maneira diferente das instruções contidas 
neste Manual. 
 

Em caso de dúvida, entre em contato com o Suporte Técnico Jacuzzi através do e-mail 
ou nº de telefone mencionado ao final deste Manual.  
 

 
 
1.2 APLICAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS AQUECEDORES 
 
Os aquecedores modelos 15JH 3 e H 50 são aplicados em banheiras de hidroterapia e 
spas Jacuzzi fabricados no Brasil, em todos os modelos que incluem aquecedor como 
item de série.   
 
Estes aquecedores devem ter suas conexões elétricas e hidráulicas conectadas aos 
componentes pré-existentes em banheiras de hidroterapia ou spas Jacuzzi. 
 
A escolha do modelo do aquecedor deve ser feita de acordo com o kit módulo de 
comando (+ acessórios) instalado no espaço sob a banheira ou SPA.  
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Especificações do Aquecedor de Passagem Modelo : 15JH 3 Modelo : H 50 
Diâmetro da Tubulação de Entrada de Água 50 mm 50 mm 
Diâmetro da Tubulação de Saída de Água 50 mm 50 mm 
Pressão Máxima 150 kPa (15 m.c.a.) 400 kPa (40 m.c.a. ) 

Tensão de alimentação 220 V 220 V 
Frequência da rede de tensão 60 Hz 60 Hz 
Potência 2700 W 4500 W 
Secção mínima condutores de alimentação do aquecedor  4 mm² 4 mm² 
Disjuntor para o aquecedor 20 A 30 A 
Interruptor Diferencial-Residual para o aquecedor 20 A, Ifuga max 30 mA  30 A, Ifuga max 30 mA 
Modelos de Módulo de Comando Pré-existente na 
Banheira ou Spa  

JB1H, JB1HL, JB2HL ou SPA 

 

 
IMPORTANTE :  
 
Os aquecedores modelos 15JH 3 e H 50 não se aplicam à banheiras Jacuzzi sem 
circuito de hidroterapia (banheiras de imersão somente) e também não se 
aplicam em bicas para enchimento ou sistemas de abastecimento de água para 
banheiras ou spas. 
 
O capítulo a seguir traz informações detalhadas a respeito da instalação dos 
aquecedores segundo a versão da banheira ou SPA Jacuzzi. 
 

 
 

2.0 INSTALAÇÃO DO AQUECEDOR 
 

 
IMPORTANTE :  
 
A instalação do aquecedor deverá ser realizada somente por profissional 
qualificado.  
 

 

Recomendamos que este Manual seja utilizado conjuntamente com o Manual de 
Instruções fornecido com a banheira ou spa quando de sua aquisição.  

 
Os aquecedores de passagem são fornecidos prontos para serem instalados no circuito 
de hidroterapia e conectados ao módulo de comando existentes em banheiras (versões 
com aquecedor) e spas Jacuzzi .  
 
Adicionalmente, um jogo completo de conexões e vedações de entrada e saída de água é 
fornecido junto com o aquecedor, para facilitar sua instalação, em caso de eventual 
necessidade de reposição dessas conexões.  
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Também os condutores elétricos são providos de terminais para conexão aos circuitos 
dos módulos de comando existentes em banheiras de hidroterapia e spas Jacuzzi 
fabricados no Brasil. 
 
                                                                       Modelo 15JH 3  

                                                   
 
                                                                                  Modelo H 50 

                                                    
 
 
 
Cuidados essenciais devem ser tomados durante a instalação do aquecedor de passagem 
em banheiras de hidroterapia com aquecedor ou spas Jacuzzi: 
 

- A banheira ou SPA deverá ser esvaziada completamente e o interior do tanque deverá 
estar totalmente seco antes de proceder à instalação do aquecedor de passagem. 
 

- Desativar a moto bomba e demais acessórios através do painel de controle sobre a 
borda externa da banheira ou spa e em seguida desligar chaves liga-desliga, 
interruptores diferenciais-residuais, disjuntores e outros dispositivos de seccionamento 
elétrico  instalados na rede de alimentação elétrica da banheira ou SPA. 
 

- Quando instalado, o acesso ao circuito hidráulico e demais componentes 
internos é feito retirando-se a tampa de acesso ou painel lateral removível da 
banheira ou SPA. Para esta operação consulte o Manual de Instruções fornecido 
junto com a banheira ou spa quando de sua aquisição.   
 

- Evitar batidas com ferramentas sobre o casco na parte interna ou externa da banheira 
ou spa e também sobre outros acessórios instalados. Isto poderá danificar o produto e 
não será coberto pela garantia do aquecedor. 

Conexões (cor branca) 
(2x): 
- Lado rosca : Conexão 
com bocal do aquecedor 
- Lado liso : Conexão com 
tubulação de hidroterapia 

 

Vedações de 
borracha 
(2x) 
(cor preta) 

 

Conectores 
elétricos 

Conexões (cor branca) 
(2x): 
- Lado rosca : Conexão 
com bocal do aquecedor 
- Lado liso : Conexão com 
tubulação de hidroterapia 

 

Vedações de 
borracha 
(2x) 
(cor preta) 

 

Conectores 
elétricos 
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2.1 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 
 

2.1.1 INSTRUÇÕES GERAIS 
 

IMPORTANTE :  
 

Registros, redutores e outros dispositivos adicionais não existentes no circuito 
hidráulico original ou não indicados pela Jacuzzi do Brasil não deverão ser 
utilizados na instalação do aquecedor. 

 

IMPORTANTE : 
 
Tubos e conexões adicionais necessários à instalação do aquecedor não deverão ter 
material diferente de PVC rígido marrom e também não deverão ter diâmetros diferentes 
dos existentes no circuito hidráulico original da banheira ou spa.  
 

Tais diferenças prejudicarão o funcionamento do aquecedor e demais equipamentos e 
resultarão em perda da garantia do aquecedor e da banheira ou spa. 

 
- Cola, fita veda-rosca, tubulações e conexões de PVC marrom e outros materiais 
adicionais eventualmente necessários à instalação, não são fornecidos junto com o 
aquecedor.  
Estes materiais  deverão ser de marcas tradicionais no mercado e deverão ser adquiridos 
em casas especializadas em material hidráulico.  
 

- Setores da tubulação do circuito hidráulico que, eventualmente, necessitem de 
substituição, deverão ser seccionados com uso de ferramenta de corte apropriada, 
tomando-se o cuidado de evitar o contato de lâminas cortantes e ferramentas 
ponteagudas com a fiação de equipamentos e outros dispositivos instalados na banheira 
ou spa. 
 

- Tubulações deverão estar sempre secas e isentas de pó, resíduos de material plástico, 
graxas,  oleosidades, cola e outros tipos de sujeiras sobre suas superfícies interna e 
externa durante a instalação. 
 

- Para união de conexões e tubulações, quando necessário, utilizar cola adesiva para PVC 
seguindo as instruções do fabricante relativas ao preparo das superfícies, quantidade a 
ser aplicada nas junções a serem coladas e tempo de secagem após encaixe das 
conexões. Tenha sempre à mão uma flanela para rápida remoção de eventuais 
escorrimentos de adesivo durante esta operação.  
 

OBSERVAÇÃO :  
 
Por se tratarem de aquecedores de passagem para uso exclusivo em circuitos de 
hidroterapia sem conexão com a rede de alimentação de água, não haverá qualquer 
interferência da Pressão Estática da rede de abastecimento de água disponível para a 
instalação com o funcionamento ou desempenho do aquecedor.  
Contudo, o valor máximo de 400 kPa (40 m.c.a.) prescrito segundo a NBR 5626 deverá 
ser seguido quando aplicável a outros equipamentos.  
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2.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
 

2.2.1 INSTRUÇÕES GERAIS 
 
- Fios, painel de disjuntores com tampa, disjuntores, interruptores diferencial-residual, 
chaves liga/desliga, conectores de ligação, fita isolante, fita-lacre e outros materiais 
adicionais necessários à instalação, não são fornecidos junto com o aquecedor.  
Estes materiais deverão ser de marcas tradicionais no mercado e deverão ser adquiridos 
em casas especializadas em material elétrico.  
 
IMPORTANTE :  
A instalação elétrica e o sistema de aterramento para este produto devem ser 
executados por pessoa qualificada. 

 
- Todos os modelos de banheiras e spas Jacuzzi fabricados no Brasil e que possuem 
aquecedor de passagem no circuito de hidroterapia são alimentados em tensão 220 V ~ 
60 Hz.    
 
2.2.2 REDE ELÉTRICA E ATERRAMENTO : 
 
Uma rede elétrica com 2 fios para ligação à rede 220 V  ~  60 Hz + 1 fio-terra, com 
secção transversal mínima de acordo com especificações da Norma NBR 5410 e 
comprimento suficiente desde o quadro geral de distribuição até o local da banheira ou 
spa deverá ser instalada para a ligação. 
 
IMPORTANTE : 
 
Esta rede não poderá conter emendas ao longo de sua extensão e deverá ser 
independente e exclusiva, ou seja, nenhum outro circuito, tomada ou aparelho 
elétrico deverá estar conectado à esta fiação além da banheira ou spa Jacuzzi.  
 
As áreas de secção transversal dos fios de entrada até o quadro geral de distribuição e 
do quadro geral de distribuição até os pontos de consumo de energia, são definidas pelo 
projeto elétrico do domicílio, com base na potência elétrica instalada total, distâncias 
entre quadro de distribuição e pontos de consumo, perdas de carga, fatores de 
segurança e outras variáveis.  
 
Nos casos de falta de projeto elétrico oficialmente aprovado e registrado nos órgãos 
competentes, falta ou inconsistência de informações ou qualquer dúvida em relação à 
instalação elétrica existente, esta deverá ser redimensionada e executada por 
profissional habilitado, sob inteira responsabilidade do proprietário da banheira ou spa.  
 

IMPORTANTE PARA SUA SEGURANÇA  
 
Para evitar riscos de choques elétricos, o fio-terra da banheira ou spa e 
respectivos acessórios (aquecedores, bombas, etc) devem ser conectados a um 
sistema de aterramento conforme norma NBR 5410 
 
Nos casos de falta de sistema de aterramento ou qualquer dúvida quanto ao sistema de 
aterramento existente, este deverá ser redimensionado e executado por profissional 
habilitado, sob inteira responsabilidade do proprietário da banheira ou spa. 
 
Interruptores, disjuntores ou qualquer outro dispositivo de proteção ou seccionamento 
não devem ser conectados ao fio-terra. 
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Os eletrodutos por onde passam ou serão passados os condutores elétricos deverão 
estar em boas condições, livres de deformações, quebras, umidade e bem vedados em 
junções e caixas de passagem ao longo do percurso entre quadros de entrada e quadros 
de comando interno até a ligação com a banheira ou spa.  
 
2.2.3 LIGAÇÃO DA BANHEIRA OU SPA À REDE ELÉTRICA E AO SISTEMA DE 
ATERRAMENTO : 
 

Na fiação fixa proveniente da rede elétrica deverão estar conectados antes da ligação ao 
cabo de alimentação da banheira ou spa Jacuzzi, os seguintes dispositivos de proteção 
obrigatórios :  
 
- Disjuntor bipolar 40 A (dimensionado pela somatória de cargas do aquecedor, moto 
bomba e demais dispositivos elétricos da banheira ou spa) 
 
- Interruptor Diferencial Residual (DR) bipolar com capacidade para 40 A e corrente 
diferencial-residual max. 30 mA  
 
 Obs.: uma chave seccionadora bipolar 40 A pode ser adicionada à rede de alimentação 
elétrica, mas não substitui nenhum dos dispositivos de proteção obrigatórios acima 
mencionados. 
 
O fio-terra da banheira ou spa juntamente com seus respectivos equipamentos deverão 
ser obrigatoriamente conectados diretamente ao cabo proveniente do sistema de 
aterramento, sem nenhum tipo de dispositivo de proteção ou interrupção.  
 
IMPORTANTE : 
 
O desligamento da alimentação elétrica da banheira ou spa deve ser feito 
através dos dispositivos mencionados acima : disjuntor + DR + chave 
seccionadora (se houver) . 
 
Figura ilustrativa I - esquema de ligação         Figura ilustrativa II – Volumes de Proteção 
da banheira ou spa à rede elétrica                                                     
e ao sistema de aterramento 
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O Disjuntor, Interruptor DR e Chave bipolar (opcional) deverão ser instalados em quadro 
de proteção projetado conforme normas técnicas e de segurança aplicáveis, que definem 
requisitos construtivos que impedem o acesso acidental pelo usuário às conexões 
elétricas e garantem a integridade dos dispositivos instalados em seu interior.  
 
Este quadro deverá possuir uma tampa que permita acesso direto pelo usuário somente 
aos botões e outras partes isoladas dos dispositivos de proteção e interrupção e deverá 
ser instalado a partir do volume 3 indicado na figura II acima.  
 
O acesso a outras partes no interior deste quadro de proteção deverá ser feito por 
pessoa qualificada, somente através de desmontagem (com o uso de ferramentas) de 
um painel ou invólucro de proteção após a tampa de acesso aos botões de acionamento 
dos componentes instalados. 
 
Na figura II acima, nos limites dos volumes 0 e 1 não são permitidos nenhum tipo de 
equipamento elétrico externo que possa ser acessado. No espaço delimitado pelo volume 
2 somente luminárias são permitidas, porém o respectivo interruptor deverá estar 
localizado a partir do limite mínimo do volume 3. 
 

IMPORTANTE : 
Aparelhos elétricos como televisores, rádios, telefones etc., conectados à rede elétrica 
não devem ser utilizados a menos de 1,5 m da banheira ou spa.  
 
 
3.0 MONTAGEM / SUBSTITUIÇÃO DO AQUECEDOR NO CIRCUITO DE 
HIDROTERAPIA 
 
Os aquecedores de passagem deverão ser montados no circuito de hidroterapia da 
banheira ou SPA, conforme as seguintes situações de instalação :   
 
3.1 Montagem em produção : deverá ser fixado na posição definida na ordem de 
produção, conforme especificações de produto. 
 
3.2 Substituição do aquecedor : deverá ser fixado no local de onde foi retirado o 
aquecedor original da banheira ou spa. As figuras ilustrativas a seguir mostram os 
modelos de aquecedores instalados em seus respectivos circuitos de hidroterapia :    
    
 

 
 

CROMOTERAPIA 
SENSOR DE NÍVEL 

CABO DE ALIMENTAÇÃO 
DA MOTOBOMBA 

CABO DE ALIMENTAÇÃO 
DO AQUECEDOR 

CABO DE 
ALIMENTAÇÃO 
DA BANHEIRA 

OU SPA 

AQUECEDOR 

INCORPORADO 

À MOTO BOMBA 

MODELO 15 JH-3 

TUBULAÇÃO DOS 
DISPOSITIVOS DE 

SUCÇÃO 

TUBULAÇÃO 
DOS JATOS DE 
HIDROTERAPIA 

MÓDULO DE 
COMANDO JB1HL 

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO 
AQUECEDOR ACOPLADO À MOTO BOMBA 

NA BASE DA BANHEIRA OU SPA   

BOTÃO DE REARME DO SISTEMA DE 
BLOQUEIO POR SOBREAQUECIMENTO 
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Na situação de substituição do aquecedor, o seguinte procedimento deverá ser seguido : 
 
3.2.1 Para retirar o aquecedor original da banheira ou spa : 
 
- A tampa do módulo de comando deverá ser removida retirando-se os 4 parafusos de 
fixação da tampa. 
 
- Os cabos de alimentação do aquecedor deverão ser desconectados dos plugues da 
placa de circuito existente no interior do módulo de comando. 
 
Obs. ref. modelo 15 JH-3 : o cabo de alimentação da moto bomba também deverá ser 
desconectado do módulo de comando. 
 
Obs. ref. modelo H 50 : a fiação do sensor de fluxo do aquecedor a ser substituído 
deverá ser desconectada da ligação existente na própria fiação do sensor.  
 
- Os lacres de ancoragem dos cabos de alimentação na entrada do módulo de comando 
deverão ser cortados e a porca do prensa-fio deverá ser removida para que os cabos de 
alimentação do aquecedor a ser substituído possam ser retirados.   
 
- O aquecedor deverá ser desconectado da tubulação da banheira ou spa, 
desenroscando-se as conexões de ligação ao circuito de hidroterapia, girando 
manualmente a parte com rosca localizada mais próxima ao aquecedor, no sentido anti-
horário .  

TUBULAÇÃO 
DOS JATOS DE 
HIDROTERAPIA 

CABOS DE ALIMENTAÇÃO 
DAS MOTOBOMBAS 

CABO DE ALIMENTAÇÃO 
DO AQUECEDOR 

AQUECEDOR 

TUBULAR 

MODELO H-50 

CABO DE 
ALIMENTAÇÃO 
DA BANHEIRA 

OU SPA 

BOTÃO DE REARME DO SISTEMA DE 
BLOQUEIO POR SOBREAQUECIMENTO 

MÓDULO DE 
COMANDO SPA 

TUBULAÇÃO DE 
DESCARGA DA 

BOMBA 

FIO-TERRA DA CARCAÇA 
DO AQUECEDOR H 50 

CABO DO SENSOR 
DE FLUXO DO 
AQUECEDOR  

CONECTOR DE 
TORSÃO RÁPIDO 
ISOLADO (2X) 
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Obs. ref. modelo 15 JH-3 : Por se tratar de um aquecedor acoplado à uma moto bomba, 
este conjunto está fixado na base da banheira ou spa por meio de parafusos. Para sua 
completa remoção, os 4 parafusos de fixação na base deverão ser retirados com uso de 
ferramenta adequada.   
 
3.2.2 Para montar o novo aquecedor na banheira ou spa : 
 
- O novo aquecedor deverá ser posicionado juntamente com as vedações de borracha 
entre bocal do aquecedor e terminal da tubulação de hidroterapia, no mesmo local de 
onde foi retirado o aquecedor antigo. As conexões do bocal de entrada e saída de água 
do aquecedor deverão ser rosqueadas manualmente nos terminais da tubulação de 
hidroterapia, girando-as no sentido horário. 
 

IMPORTANTE:  
 
Para modelo 15JH-3 : O bocal de entrada de água do aquecedor deverá ser 
conectado à tubulação que está ligada ao(s) dispositivo(s) de sucção 
localizados próximos ao fundo da banheira ou spa e o bocal de saída de água do 
aquecedor deverá ser conectado à tubulação que está ligada aos jatos de 
hidroterapia da banheira ou spa.  
 
Para modelo H 50 : O bocal de entrada de água do aquecedor deverá ser 
conectado à tubulação de descarga da moto bomba (que está ligada à saída da 
bomba) e o bocal de saída de água do aquecedor deverá ser conectado à 
tubulação que está ligada aos jatos de hidroterapia da banheira ou spa.  
 

 
Obs. ref. modelo 15 JH-3 : Por se tratar de um aquecedor acoplado à uma moto bomba, 
este conjunto deverá ser fixado também na base da banheira ou spa, utilizando-se os 
mesmos parafusos de fixação do aquecedor antigo. 
 
- Introduzir o(s) cabo(s) de alimentação através de sua(s) respectiva(s) porca(s) do(s) 
prensa-fio(s) retirada(s) na desmontagem do aquecedor antigo. 
 

- Os terminal(is) de tensão do(s) cabo(s) de alimentação deverá(ão) ser conectado(s) 
ao(s) plugue(s) existentes na placa de circuito localizada dentro da caixa do módulo de 
comando, de acordo com o diagrama elétrico correspondente ao modelo do módulo de 
comando da banheira ou spa. Da mesma forma, o fio-terra de cada novo cabo de 
alimentação deverá ser conectado aos bornes de pressão disponíveis na placa de circuito  
 

IMPORTANTE :  
 
O modelo do módulo de comando pode ser identificado através da etiqueta da tampa 
e/ou em uma das laterais na própria caixa do módulo.  
 
Uma vez identificado qual o modelo do módulo de comando, as ligações deverão ser 
feitas segundo um dos diagramas elétricos simplificados mostrados nas figuras seguintes  
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MÓDULO DE COMANDO JB1H :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÓDULO DE COMANDO JB1HL :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAINEL DE 

CONTROLE SOBRE A 

BORDA EXTERNA 

SENSOR DE NIVEL  

SENSOR DE 

TEMPERATURA 

BOMBA 

AQUECEDOR 

ALIMENTAÇÃO 

220 V 

CONEXÕES PARA FIO TERRA 

CROMOTERAPIA 

PAINEL DE 

CONTROLE SOBRE A 

BORDA EXTERNA 

SENSOR DE NIVEL 

SENSOR DE 

TEMPERATURA 

BOMBA 

AQUECEDOR 

ALIMENTAÇÃO 

CONEXÕES PARA FIO TERRA 
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MÓDULO DE COMANDO JB2HL :  

 
 
 
MÓDULO DE COMANDO SPA : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALIMENTAÇÃO 

BOMBA 1 
CROMOTERAPIA 

PAINEL DE 
CONTROLE 
SOBRE A 
BORDA 

EXTERNA 

BOMBA 2 

AQUECEDOR 

SENSOR DE FLUXO 

SENSOR 
TEMPERATURA 

CONEXÕES 
PARA FIO 

TERRA 

 
 
- Após a ligação dos cabos à placa de circuito do módulo conforme um dos diagramas 
mostrados acima, prender uma fita-lacre com trava ao redor da extremidade da capa 
dos cabo(s) de alimentação conforme exemplo da figura ilustrativa a seguir. Isto 
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impedirá que os cabos possam ser puxados para fora do módulo de comando durante a 
operação de aperto da porca dos prensa-cabos.  
 
 
 

 
 
- Apertar manualmente a porca dos prensa-cabos do(s) novo(s) cabo(s) ligado(s) ao 
módulo de comando até que ao ser(em) puxado(s), o(s) cabo(s) instalado(s) não se 
desloque(m) da sua posição original. 
 
- Fechar a caixa do módulo de comando encaixando a tampa e fixando-a por meio dos 
parafusos. 
 

IMPORTANTE :  
 
Aquecedores providos de terminal de aterramento presos à sua carcaça externa, 
deverão ter este terminal ligado ao sistema de aterramento disponível na instalação, por 
meio de condutor adequado segundo a NBR 5410. 

 
Obs. ref. modelo H 50 : O cabo do sensor de fluxo do novo aquecedor deverá ser 
conectado ao cabo do sensor proveniente do módulo de comando, por meio de bornes 
de torsão isolados em cada fio (2x). A junção das pontas decapadas deve ser feita 
obedecendo-se a mesma cor das capas isolantes dos respectivos fios.  
 
- Recoloque a tampa de acesso ou painel lateral retirado inicialmente. Para esta 
operação consulte o Manual de Instruções fornecido junto com a banheira ou 
spa quando de sua aquisição.   
 
 
4.0 INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E USO DO AQUECEDOR DE PASSAGEM 
MONTADOS EM BANHEIRAS E SPAS JACUZZI 
 
4.1. ENCHIMENTO E LIGAÇÃO DA BANHEIRA / SPA 
   
- As banheiras de hidroterapia e spas Jacuzzi possuem sensores de seguranç a que 
impedem a sua ligação e funcionamento caso o tanque de água esteja vazio ou o nível 
de água esteja abaixo do nível mínimo.  

Fita-lacre 

com trava 
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Antes de proceder ao enchimento, tampe o dreno localizado no fundo da banheira ou spa 
(quando for equipado com dreno). 
 
Portanto encha a banheira ou spa até um pouco acima do nível dos jatos de hidroterapia 
mais próximos à borda. 
 
Para banheiras com sistema “bica-ladrão”, o nível de água deverá estar acima dos jatos 
de hidroterapia e abaixo da bica-ladrão.  
 
Para spas com sistema de filtração dentro do tanque, o nível de água acima dos jatos de 
hidroterapia deverá também atingir as aberturas da tampa do filtro. 
 
O painel de controle localizado sobre a borda deve ser utilizado para ligar, ajustar ou 
desligar funcionalidades da banheira ou spa.  
 
Neste painel estão disponíveis teclas soft-touch para acionamento da  bomba de 
hidroterapia, aquecedor e outros dispositivos opcionais de acordo com modelo / versão 
da banheira ou do spa bem como ajustes de temperatura. 
 Leds para cada componente ou função emitem luminosidade indicando que o mesmo se 
encontra ativado e através do display poderão ser visualizados os ajustes de 
temperatura e códigos de possíveis defeitos no equipamento descritos no item 6.0.      
 
As figuras ilustrativas a seguir mostram as versões mais completa, intermediária  e mais 
simples de paineis de controle utilizados em banheiras com aquecedor e spas Jacuzzi 
fabricados no Brasil, de acordo com equipamentos e funções disponíveis no produto.  
 
Figura -  versão mais completa de Painel para Spa com 2 bombas, aquecedor, 
cromoterapia e sistema de filtração :  
 
LEDS E DISPLAY 
Quando acessos indicam que está em funcionamento: 
1 – LED da Bomba de hidromassagem 2   
2 – LED da Bomba de hidromassagem 1   
3 – LED da Iluminação / Cromoterapia 
4 – LED do Aquecedor 
5 – LED do Sistema de filtração 
6 – DISPLAY Indicador de temperatura e mensagens 
 
 
TECLAS 
1 – Liga / Desliga a bomba de hidromassagem 2 
2 – Liga / Desliga a bomba de hidromassagem 1 
3 – Liga / Desliga / Altera a cromoterapia 
4 – Aumenta / Diminui a temperatura 
programada 
 

 
 
Figura - versão de Painel para Banheira ou Spa com 1 bomba, aquecedor e 
cromoterapia:  
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LEDS E DISPLAY 
Quando acessos indicam que está em 
funcionamento: 
1 – LED da Bomba de hidromassagem   
2 – LED da Iluminação / Cromoterapia    
3 – LED do Aquecedor 
4 – DISPLAY Indicador de temperatura e mensagens 
 
 
TECLAS 
1 – Liga / Desliga a bomba de hidromassagem 
2 – Liga / Desliga / Altera a cromoterapia 
3 – Aumenta / Diminui a temperatura programada 
 

 
 

 
Figura - versão de Painel para Banheira ou Spa com 1 bomba e aquecedor 

 
LEDS E DISPLAY 
Quando acessos indicam que está em funcionamento: 
1 – LED da Bomba de hidromassagem 
2 – LED do Aquecedor 
3 – DISPLAY Indicador de temperatura e mensagens 
 
 
TECLAS 
1 – Liga / Desliga a bomba de hidromassagem 
2 – Aumenta / Diminui a temperatura programada 
 
 
 
4.2. ACIONAMENTO DO SISTEMA DE HIDROTERAPIA 
 
- Ligue o disjuntor, interruptor diferencial-residual e chave bipolar (se houver) : a 
moldura de neon ao redor do painel de controle sobre a borda da banheira ou spa 
deverá acender. 

- Ligue a bomba, pressionando a tecla  no painel de controle para o funcionamento 
da hidroterapia.  

Obs.: Para spas com 2 bombas, pressione as 2 teclas , uma de cada vez. 

         Pressionando novamente a tecla , a(s) bomba(s) será(ão) desligada(s) . 
  
 
4.3 ACIONAMENTO DO AQUECEDOR  
 
4.3.1 MODO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO:  
 
Com a bomba de hidromassagem ligada, selecione a temperatura desejada através da 

tecla  no painel de controle, pressionando e mantendo pressionada a tecla, o valor 
da temperatura aumentará, solte a tecla quando o mostrador no painel corresponder a 
temperatura desejada.  
Para diminuir, pressione a tecla novamente, o valor da temperatura irá diminuir. 
Novamente solte a tecla quando o painel mostrar a temperatura desejada.  
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O controle da temperatura se dará automaticamente. O aquecedor é desligado quando a 
água da banheira ou spa atinge a temperatura selecionada e é ligado quando a 
temperatura da água fica inferior a temperatura selecionada com funcionamento 
ininterrupto da bomba de hidroterapia. 
IMPORTANTE : 
 
Como medida de segurança preventiva para banheiras, devido à facilidade de acesso ao 
painel de controle (por crianças, por exemplo), a bomba de hidroterapia se desligará 
automaticamente após 3h de funcionamento, após este período, caso necessário, é 

possível ligar novamente pressionando a tecla .  
 
 
IMPORTANTE : 

Quando o aquecedor estiver funcionando, o led  no painel de controle permanecerá 
aceso e deverá apagar quando o aquecedor for desligado.  
O aquecedor só funcionará ou manterá a água aquecida se a bomba estiver operando. 
 

Para verificar a temperatura de aquecimento pressione uma vez a tecla  do painel de 
controle e observe no display digital a temperatura programada. 
 
Para interromper o aquecimento antes de a água atingir a temperatura programada, 

pressione a tecla  e reduza a temperatura programada a um valor inferior da 
temperatura da água. 
 
 
4.3.2 MODO DE FUNCIONAMENTO CÍCLICO:  
 
Se a bomba estiver desligada e a temperatura programada for aumentada a um valor 
superior a temperatura da água, a bomba e o aquecedor entrarão em funcionamento.  
 
Quando a temperatura da água atingir a temperatura programada, a bomba e o 
aquecedor serão desligados retornando a funcionar quando a temperatura da água da 
banheira fica inferior a temperatura selecionada.  

Para interromper este ciclo, pressione a tecla  e reduza a temperatura programada a 
um valor inferior da temperatura da água. 
 
 
IMPORTANTE : 
 
Como medida de segurança preventiva geral, para evitar risco de queimaduras por água 
em alta temperatura acumulada no interior da câmara de resistências blindadas do 
aquecedor, a bomba será desligada somente após 30 segundos do desligamento 
simultâneo do aquecedor e hidroterapia através das teclas do painel de controle. 
 
 
NOTAS EXPLICATIVAS : 
 
A temperatura máxima que pode ser programada é de 40 °C e a mínima, 10 °C. 
Entretanto se a temperatura ambiente da água estiver acima de 10 ºC, o aquecedor não 
funcionará como “resfriador” de água, pois o aquecedor funciona somente quando 
programado a aquecer a água acima da temperatura em que ela se encontra.  
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O fato de a temperatura programada ser ajustada para a temperatura máxima (40° C) 
não fará com que o aquecimento seja mais rápido. Isso só fará com que a água seja 
aquecida até 40° C. 
 
O tempo necessário para aquecer depende da temperatura que se encontra a água e do 
seu volume. Assim, o aquecimento deverá ser acionado com certa antecedência em 
relação ao momento em que se deseja utilizar a banheira ou o spa.  
 
A luz azul neon que envolve o painel de controle sobre a borda da banheira ou spa 
acenderá ao energizar a banheira ou spa, permanecendo ligada durante o uso da 
hidroterapia e se apagará automaticamente após aproximadamente 15 segundos depois 
do último comando (sem uso). 
O display indicador de temperatura no painel de controle permanecerá ligado enquanto a 
banheira estiver energizada 
 
 
 
5.0 MANUTENÇÃO DO AQUECEDOR 
 
IMPORTANTE :  
 
A temperatura visualizada no painel de controle sobre a borda da banheira ou spa 
poderá ter uma variação de + 2 °C.  
Como medida de segurança e manutenção preventiva, periodicamente verifique a 
temperatura da água usando um termômetro.  
 
A leitura poderá variar conforme orientações do fabricante do termômetro ou 
dependendo do local dentro do tanque onde foi tomada a temperatura.  
 
Entretanto, caso a leitura tomada no termômetro ultrapasse o valor de 41 °C 
frequentemente, não utilize mais a banheira ou spa e entre em contato com o Suporte 
Técnico Jacuzzi através do nº de telefone ao final deste Manual . 
 
 

IMPORTANTE :  
 
O aquecedor ou qualquer outro componente da banheira ou spa deverão ser 
substituídos somente por peças originais de reposição e por profissionais habilitados.  
 
Em caso de dúvida, entrar em contato com o Suporte Técnico Jacuzzi através de e-
mail ou nº de telefone mencionados ao final deste Manual. 
 

 
 
6.0 MENSAGENS NO PAINEL SINALIZANDO OCORRÊNCIA DE DEFEITOS 
 
O display digital além de indicador de temperatura também é utilizado para alertar o 
usuário sobre o estado de operação do sistema. 
 
Mensagem no painel Razão/descrição 

Er 
Sensor de temperatura não está funcionando adequadamente / ou 
a temperatura da água é superior à 45°C ou menor que 0°C 

HI Sobreaquecimento - A temperatura da água é maior que 42ºC 
LL Nível da água Baixo / Falha no sensor de nível 
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Fr Baixa Temperatura da água - entre 0 e 9°C 

FL Não há fluxo / falha no sensor fluxo 
 

 
6.1 PROCEDIMENTOS PARA CORREÇÃO DE DEFEITOS  
 
As banheiras e spas Jacuzzi são dotados de dispositivos de segurança que bloqueiam o 
seu funcionamento em caso de alguma anormalidade na montagem de equipamentos ou 
na instalação existente.  
 
Se alguma anormalidade no funcionamento vier a ocorrer após a instalação do 
aquecedor,  recomenda-se primeiramente revisar se todas as instruções contidas neste 
Manual foram integralmente seguidas.  
 
Caso persistirem os problemas de funcionamento, os procedimentos abaixo deverão ser 
seguidos para a correção do defeito apresentado : 
 
A - BOTÕES DE CONTROLE NÃO FUNCIONAM 
 
�  Verifique se há falta de energia elétrica. 
�  Verifique se o disjuntor, o interruptor DR ou a chave bipolar (se houver) do circuito 
de alimentação estão ligados. 
� Solicite a um profissional habilitado revisar as conexões elétricas do módulo de 
comando e dos dispositivos de proteção da rede de alimentação. 
 
B - AQUECEDOR NÃO FUNCIONA 
 
� Verifique se a temperatura escolhida é superior à temperatura da água. 
 
C – MENSAGEM “LL” OU “FL”:  
 
�  Verifique se o cartucho de filtração do spa está saturado.  
�  Verifique se o nível de água está baixo. 
�  Verifique se as grades dos dispositivos de sucção localizados próximos ao fundo 
estão obstruídas. 
 
D – BOMBA NÃO DESLIGA 
 
� Verifique a temperatura programada e reduza se necessário (aquecedor ligado). 
  
Caso os procedimentos acima descritos não conseguirem resolver o problema, contate 
um Assistente Técnico Jacuzzi. 

 
E – MENSAGEM “HI” : SOBREAQUECIMENTO 
 
Em situações de temperatura ambiente muito elevada, aumento excessivo da 
temperatura da água do spa devido à exposição solar ou por algum outro motivo 
semelhante, a temperatura da água atingir 42º C, o visor mostrará a indicação HI.  
 
O aquecedor é desligado automaticamente e todas as funções do painel digital são 
desativadas . 
 
Observação : Em alguns modelos de spas Jacuzzi um sinal sonoro intermitente de baixo 
volume também será emitido alertando que há ocorrência de sobreaquecimento.  
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Quando a temperatura estiver abaixo de 41ºC, o visor deixará de mostrar a indicação HI 
e as funções do painel digital serão reativadas.  
 
O aquecedor se manterá desligado até a temperatura da água cair abaixo da 
temperatura programada e se o problema não tiver sido originado por falha de algum 
componente interno, o spa ou banheira voltará a funcionar normalmente. Caso contrário, 
entrar em contato com o Suporte Técnico Jacuzzi através do nº de telefone ao final 
deste Manual. 
 
F – MENSAGEM “Fr” : TEMPERATURA DA ÁGUA MUITO BAIXA 
 
Em situações de temperatura ambiente inferior a 10 °C, o módulo de comando da 
banheira ou spa acionará automaticamente a bomba para que não ocorra congelamento 
total ou parcial da água, danificando o circuito de hidroterapia ou outros componentes 
internos.  
 
Após a temperatura da água subir acima de 10 °C pela agitação da água promovida pelo 
acionamento da hidroterapia, a bomba será automaticamente desligada. 
 
G - MENSAGEM “Er” : SENSOR DE TEMPERATURA COM DEFEITO 
 
As banheiras e spas Jacuzzi são dotados de sistema de proteção que interromperá o 
funcionamento do aquecedor se ocorrer falha dos sensores de temperatura.  
 
O aquecedor só voltará a operar após o sistema de proteção ser rearmado manualmente 
por profissional habilitado. 
 
Neste caso será necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Jacuzzi através do 
nº de telefone ao final deste Manual 
 
 
7.0 INSTRUÇÕES ADICIONAIS DE SEGURANÇA : 
 
7.1 HIPERTERMIA 
 

Hipertermia ocorre quando a temperatura interna do corpo fica acima de 37ºC.  

Os sintomas são sonolência, cansaço e aumento da sensação térmica, além de: 

- Desconhecimento da noção do perigo; 

- Falha em perceber o calor; 

- Falha em reconhecer a necessidade em sair do SPA; 

- Inabilidade física para sai do SPA; 

- Problemas com feto em grávidas; 

- Perda de consciência e perigo de afogamento. 

Imersão prolongada em água quente induz à hipertermia. 
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RECOMENDAÇÕES : 

A duração normal de uma hidromassagem é de 15 a 20 minutos, pois são necessários de 
5 a 10 minutos para que a revitalização e tonificação comecem a ser notadas.  
A temperatura inicial da água recomendada para adultos saudáveis é de 36°C 
aproximadamente, podendo ser reduzida ao esfriar naturalmente e, neste caso (com a 
água + fria), a hidroterapia ser estendida por mais tempo . 
 
A duração do tratamento e a temperatura da água estão ligadas ao tipo de tratamento, 
às condições físicas ou aos hábitos e preferências de cada pessoa.  
 
Como recomendação geral para adultos saudáveis, tem-se: 
 
Temperatura da água 38 a 40°C 36 a 38°C 34 a 36°C 
Duração 5 min 10 min 20 min 
 
Temperaturas mais baixas que 34 °C são recomendadas para crianças acompanhadas 
por adultos e para períodos de imersão mais prolongados.  
Crianças normalmente são mais sensíveis à temperaturas mais altas e, portanto, não 
devem estar desacompanhadas de adultos também por este motivo.  
 
Gestantes (ou com suspeita de gravidez) e idosos devem ter autorização e orientação 
médica quanto à temperatura da água,  tempo de imersão e efeitos da estimulação por 
hidroterapia.  
Durante a permanência na banheira ou spa, gestantes e idosos também devem estar 
sempre acompanhados por outro adulto. 

 
As banheiras e spas Jacuzzi  podem chegar a temperatura máxima de 40 °C .  
Para adultos saudáveis, recomendamos que a temperatura da água e o tempo de 
imersão sejam compatíveis à tabela mostrada anteriormente.  
 
7.2 PESSOAS COM SAÚDE DEBILITADA 
 
Pessoas que sofrem ou tem histórico de problemas cardíacos, pressão baixa ou alta, 
problemas circulatórios, diabetes, obesidade excessiva, doenças reumáticas, labirintite, 
inflamações, dificuldades motoras e outros problemas de saúde devem consultar um 
médico antes de utilizarem uma banheira de hidroterapia ou spa  .  
 
Se autorizados pelo médico, deverão ser orientados quanto ao tempo de imersão  e 
temperatura da água e deverão estar sempre  acompanhados por outro adulto durante o 
uso. 
 
7.3 OUTRAS SITUAÇÕES 
         
Pessoas submetidas ao uso de álcool, drogas ou medicamentos que podem reduzir a 
capacidade física ou sensorial provocando diversos efeitos colaterais como sonolência 
excessiva repentina, tonturas, perda de consciência, alteração da freqüência cardíaca e 
da pressão sanguínea não devem fazer uso do sistema de hidroterapia.  
   
Pessoas que não se enquadram nas condições acima e mesmo assim sentirem qualquer 
tipo de desconforto ou mal-estar durante a sessão de hidroterapia devem suspender o 
uso imediatamente e consultar um médico.     
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GARANTIA 
 

Os Produtos JACUZZI® são garantidos, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 01 (um) ano contado a partir da data da 

entrega da mercadoria ao consumidor final com a necessária nota fiscal e esse termo devidamente preenchido pelo fornecedor 

no ato de entrega.  

A garantia compreende a substituição de peças no reparo de defeitos de fabricação devidamente constatados pela 

fabricante, e/ou quando o produto apresentar defeito que o torne impróprio ou inadequado para o uso ou consumo a que se 

destina. 

A Jacuzzi por não oferecer serviços de instalação e/ou assentamento de Produtos, não se responsabiliza pelos defeitos ou 

problemas decorrentes da instalação e/ou assentamento dos mesmos. 

A garantia não cobre despesas referentes à remoção, transporte dos produtos até a fábrica da Jacuzzi do Brasil ou ao local 

de assistência técnica determinado por ela e reinstalação do produto, bem como quaisquer outras despesas que não aquelas 

compreendidas na substituição de peças no reparo de defeitos de fabricação. 

Esta garantia fica totalmente invalidada se: 

- O produto não possuir a necessária nota fiscal de compra e esse termo de garantia devidamente preenchido pelo 

fornecedor no ato da entrega do produto. 

- O defeito eventualmente apresentado for ocasionado pelo Consumidor ou Terceiros estranhos ao fabricante; 

- Não tiverem sido seguidas, na instalação e na operação do produto, as recomendações que constam do Manual de 

Instruções que acompanha o produto; 

- O produto tiver sofrido modificações, danos ou tenha sido utilizado de forma não compatível com o fim a que se destina.  

- Forem utilizadas peças adaptadas, não originais ou inadequadas, 

- For realizada limpeza inadequada do produto com utilização de produtos químicos agressivos ou materiais abrasivos, 

solventes, palha de aço e outros semelhantes que venham causar danos ao produto; 

- Instalação inadequada ou fora das orientações técnicas estabelecidas pela Jacuzzi no manual que acompanha o produto; 

- Forem constatados danos causados no produto proveniente de quedas acidentais, uso e manuseio inadequado; 

- O produto for, alterado, adulterado, fraudado, ajustado, corrompido, violado ou consertado por pessoa não autorizada 

pela Jacuzzi;   

- O produto for instalado em local público que está sujeito a alta intensidade de uso terá seu prazo de garantia, 

complementar ao legal, reduzido para 50%;   

- Peças não fabricadas pela Jacuzzi apresentando desgastes decorrentes de uso tais como: guarnições, mecanismos, anéis de 

vedação e outros semelhantes; 

- For utilizada água de locais que apresentem impurezas e substâncias agressivas que venham a comprometer ou causar o 

mau funcionamento do produto;  

- Forem encontrados objetos estranhos no interior do produto tais como: pedras, resíduos de construção, areia, cimento, 

cola e outros resíduos que venham comprometer ou causar o mau funcionamento do produto.  

- For constatado descumprimento ou não realização de procedimentos de manutenção indicados no Manual de 

Instruções. 

Para efeitos desta garantia, necessário se faz apresentar a Nota Fiscal de compra. Recomendamos anotar abaixo os dados 
que seguem, os quais se encontram na etiqueta fixada no produto.  

 

Modelo no produto______________________________ Número de Série do produto ____________ 

Número e série da Nota fiscal_____________________ Data de emissão da Nota fiscal__________ 

Nome do fornecedor ____________________________  Entregador__________________________ 
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