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A MELHOR CASCATA 
DE PISCINA ESTÁ 
FICANDO AINDA 
MELHOR
NOVA Tecnologia Smart Sync™

Luz de LED de fácil manutenção pela 
frente

Linda cascata de piscina para uso 
diurno e noturno
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A cascata de LED Brilliant Wonders® é a primeira cascata iluminada na 

indústria de piscinas. Apresentando um design de patente pendente e 

de fácil manutenção pela frente, nenhuma outra cascata de LED chega 

aos pés desta. E agora, com a adição da nova tecnologia de controle 

Smart Sync™, a melhor cascata de LED está ainda melhor.

• Controle universal para cascata de LED Brilliant Wonders
• Sincronize com outros produtos de LED Brilliant Wonders
• Sincronize com iluminação de outros fabricantes de piscinas
• Um controle opera até 10 pés de cascatas de LED
•  Também disponível controle de círculo cromático da cascata (12 V CC)

• Todos os LED estão contidos e protegidos dentro da unidade da cascata, 
ao invés de utilizarem fibras óticas externas 

• Porta frontal para faixa de LED e acesso à instalação elétrica
• A faixa de LED de desconexão rápida é fácil de prestar serviço de 

manutenção e substituir

• Desenho de borda exclusivo "Dente de Serra"
• Agita a água, aumentando o efeito da luz e da cor do LED
• Cria faixas suaves de água e luz

CONTROLE DE CASCATA DE LED SMART SYNC™

LUZ DE LED DE FÁCIL MANUTENÇÃO

PROJETADO PARA SE SOBRESSAIR BRILHANTEMENTE

NOVO

• CA de 12 Volts (Smart Sync Control)
• Encanamento de torneira de 1,5"
• Recomendados 1,25 GPM (galões por minuto) por polegada
• Borda de 6" - NÃO PODE SER CORTADA
• Face branca ou coloria com borda transparente tipo dente 

de serra
• Certificado pela ETL na Classe 2 (apenas 100 Watts)
• Deve ser instalada em um invólucro impermeável aprovado 

pela NEMA (Associação Nacional de Fabricantes Elétricos)
• Sempre utilize água filtrada com qualquer cascata da CMP

GUIA TÉCNICO

Toda cascata de LED inclui:
• Uma unidade de cascata
• Uma separação de pedra
• Um cabo de 100' de 12 Volts
• Controles vendidos separadamente
• Deve ser adquirido um controle para todas 

as cascatas de LED Brilliant Wonders


