LUZ DE LED DE 1,5"
PARA PISCINA E SPA

A PRÓXIMA PISCINA QUE VOCÊ CONSTRUIR DEVE SER BRILLIANT ™

æ

ILUMINAÇÃO PARA
PISCINA E SPA BRILLIANT. . .
A luz de LED para piscina e spa Brilliant Wonders® de 1,5" sem nicho é versátil, fácil de
instalar e projetada para vender. Crie uma sensação estimulante e de dramatismo em
qualquer piscina com a luz de LED brilhante e jogo de luzes. Ilumine uma piscina, acentue
um spa e destaque degraus, acessos diretos a piscina e piscinas de transbordamento.
Solte sua criatividade com esta luz de LED diferenciada, dimensionada para se encaixar em
praticamente qualquer local. Com tanto que uma luz tem para oferecer, a próxima piscina
que você construir deve ser brilhante.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
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•
•

Os LEDs claros e eficientes da Cree® duram mais e têm uma melhor performance que outras
luzes
Instalação em piscinas de concreto projetado, fibra de vidro e de vinil
Design não-metálico: sem amarrações nem aterramento
O corpo condutor de calor aumenta a vida da luz de LED e da parte eletrônica
Dispersão suave da luz: esbatimento e sombras suaves, sem ângulos abruptos
Opções de cor total, totalmente inoxidáveis e espelhos para destaque de cor inoxidáveis
Com seu tamanho pequeno pode adaptar e substituir quase qualquer luz sem nicho

INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA SIMPLES

Instala em qualquer acessório de parede de piscina de 1,5" e fixa no lugar
com um quarto de volta. Utiliza a primeira conexão de rápida desconexão
IP68 do mercado para rápida assistência, ativação do modo inverno ou troca.

ALTO DESEMPENHO. ENERGICAMENTE EFICIENTE.

Engenharia precisa possibilita o equilíbrio perfeito de luminosidade,
economia de energia e longevidade. Mais de 50.000 horas de vida de LED
de baixa voltagem economiza o dinheiro do cliente e reduz o número de
chamadas de assistência.

TECNOLOGIA CMP SMART SYNC™ EMBUTIDA

Disponível com programação Smart Sync para sincronizar com a iluminação
e controles dos maiores fabricantes de piscinas.

ESPELHOS SUBSTITUÍVEIS DIFERENCIADOS

Espelhos diferenciados focados no consumidor escondem completamente
a instalação na parede e são lindos de dia e de noite. Os estilos disponíveis
incluem sete espelhos de cor total e sete destaques de cor, totalmente
inoxidáveis.
TOTALMENTE DE PLÁSTICO COLORIDO

TOTALMENTE DE

. . . DESIGN SEM NICHO
DE ALTO DESEMPENHO
Desconexão
Rápida

GUIA TÉCNICO

Ferramenta multiuso
para instalação
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Certificado pela ETL
Disponível em configurações de 11, 8 e 5 Watts
Design sem nicho não-metálico, sem amarrações nem aterramento
O modelo padrão inclui nove cores e cinco jogos de luzes
Requer um transformador CA de 12 V (não incluso)
Ângulo de feixe de luz de 140 graus
Resfriado por água com corpo de PPS condutor de calor
Disponível em estilos de LEDs coloridos ou branco
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•
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Profundidade mínima da água de 4"
Instalação na parede ou chão
Instale em qualquer acessório de parede de 1,5" (vinil, fibra de vidro ou
concreto projetado)
Instalação durável em estilo baioneta com um quarto de volta
Corpo de 4,5" com cabo de desconexão rápida impermeável IP68 de 6"
Sincronize com outros sistemas de iluminação populares dos grandes
fabricantes de piscinas
O kit inclui luz de LED, espelho branco, cabo e ferramenta de instalação

•
•
•
•

E AÇO INOXIDÁVEL

CMP
ENERGY
CERTIFIED

AÇO INOXIDÁVEL COM DESTAQUE DE COR

GUIA DE PEDIDO DA LUZ DE LED DE 1,5" BRILLIANT WONDERS®
1.

Selecione o kit de luz. Disponível em quatro comprimentos de cabo e três estilos de LED.
Cada kit inclui luz de LED, espelho branco radiante e ferramenta multiuso para instalação.
Tecnologia Smart Sync: peça para combinar com CMP ou outros fabricantes de iluminação.
Selecione um espelho customizado. Escolha entre três estilos em sete cores.

2.
3.

LUZ DE LED DE 1,5" BRILLIANT WONDERS
KIT de 25 FT

KIT de 50 FT

KIT de 100 FT

KIT de 150 FT

DESCRIÇÃO

ENERGIA

25503-560-025

25503-560-050

25503-560-100

25503-560-150

KIT DE LUZ COLORIDA 11C BRILLIANT

11 WATTS

25503-520-025

25503-520-050

25503-520-100

25503-520-150

KIT DE LUZ COLORIDA 8C BRILLIANT

8 WATTS

25503-500-025

25503-500-050

25503-500-100

25503-500-150

KIT DE LUZ BRANCA BRILLIANT

5 WATTS

Para iluminação estilo H ou P, simplesmente anexe o número da peça CMP com "H" ou "P"

TECNOLOGIA SMART SYNC
GUIA N.º/P

DESCRIÇÃO

25503-XXX-XXX

CMP/ESTILO J

25503-XXX-XXXH

ILUMINAÇÃO ESTILO H

25503-XXX-XXXP

ILUMINAÇÃO ESTILO P

A

TOTALMENTE DE PLÁSTICO COLORIDO

B

C

TOTALMENTE DE AÇO
INOXIDÁVEL

AÇO INOXIDÁVEL
DESTAQUE DE COR

ESPELHO DE LUZ DE LED DE 1,5" BRILLIANT WONDERS
REF

BRANCO/
OUTRO

CINZA

PRETO

CINZA
ESCURO

AZUL
CLARO

AZUL
ESCURO

DOURADO

A

25503-510-000 25503-511-000 25503-514-000 25503-517-000 25503-559-000 25503-569-000 25503-519-000

B

25503-510-200

C

25503-510-220 25503-511-220 25503-514-220 25503-517-220 25503-559-220 25503-569-220 25503-519-220
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