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Lâmpadas LED Weltico

Cor para a sua piscina!

A nova geração de lâmpadas para piscinas

RAINBOW LED POWER
(Lâmpada colorida)
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Extraordinário efeito de cor com LED de última
geração.
Telecomando com transmissão

Conserva energia até 80% mais que uma lâmpada de filamentos.
Excepcional fluxo de luz devido a LED de última
geração.
Longa duração.
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DIAMOND POWER
(Lâmpada branca)
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Lâmpadas PAR56 standard, compatíveis com todos os projectors 300W para piscinas do
Mercado.
Ref

Fluxo de Luz
(Lumens)
(+/- 10%)

Carga (Volts)

Potência absorvida (Watt)

Nº LED

telecomando

Duração

Rainbow power 800

64000

800

12V AC

15W

6

(opcional)

25 000h

Rainbow power 1600

64001

1600

12V AC

34W

12

(opcional)

25 000h

Telecomando+modulator CPL *

63254

RAINBOW POWER
Características técnicas

12V AC

50m

Ref

Fluxo de Luz
(Lumens)
(+/- 10%)

Carga (Volts)

Potência absorvida (Watt)

Nº LED

Duração

Diamond power 1500

64002

1500

12V AC

28W

6

25 000h

Diamond power 3000

64003

3000

12V AC

44W

12

25 000h

DIAMOND POWER
Características técnicas

O seu Distribuidor

WELTICO
32, rue René CAMPHIN
BP 88 - 38602 FONTAINE CEDEX
FRANCE

Tél: (+33) 4 76 27 10 54
Fax: (+33) 4 76 26 17 95
contact@weltico.com
www.weltico.com
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*Apenas para Rainbow power
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RAINBOW POWER e DIAMOND POWER

Energy Saving

Consumo energético
• Excelente desempenho de luz levando a uma conservação de consumo energético até 80%.
• Duração de 50 a 100 vezes mais que uma lâmpada tradicional.
• Adaptáveis a lâmpadas PAR56 de 300W.

LED de puissance

RAINBOW POWER e DIAMOND POWER
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Rainbow power: 10 cores e 5 programas à sua escolha
Uma ampla gama de cores, que conferem uma variedade de ambientes infindáveis à sua piscina.
Mudanças de cor são controladas pelo botão no projector: os programas alteram-se de cada vez que o botão é
carregado.
Opcionalmente, os programas podem ser controlados por telecomando + Kit Modulador (PLC)

Rainbow Power (cores) e Diamond power
(branca) são modelos criados com tecnologia de ponta LED e oferecem um excepcional
fluxo de luz.
LED branca

LED cores

Para a Rainbow power, há 3 cores básicas integradas no mesmo LED para uma mistura
perfeita de cores e um efeito óptimo nas 10 cores disponíveis em sequência ou mix, dependendo do programa de animação escolhido.
Ambas as lâmpadas estão disponíveis em versões de 6 e 12 LED.
As lâmpadas estão equipadas com um dissipador de calor patentado que optimiza a performance do poder do LED.

Ópticas revolucionárias

Opcionais: Telecomando + Kit Modulador (PLC)
Kit Modulator

Telecomando

Excelente desempenho de luz
levando a uma conservação de
consumo energético até 80%.

Permite controlar o modulador para mudar as
cores e ligar e desligar o
projector.

Duração de 50 a 100 vezes mais
que uma lâmpada tradicional.

Os componentes ópticos da lampada são formados por
uma camada grossa de policarbonato com lente dupla:

Adaptáveis a lâmpadas PAR56 de 300W.

A parte superior tem um concentrador de raios de lua
para iluminar a piscina em certas partes.
- iluminação de superfície.
A parte inferior tem uma grelha piramidal que distribui
os raios de luz por uma grande superfície.
- iluminação uniforme do fundo da piscina.

Detalhe da componente óptica: concentrador de raios

Rainbow Power 1600 lâmpadas (com 12 LED)

Rainbow Power (cores)

5 botões
Botão stop.
Botão para fixar 2 cores
Botão para fixar 2 programas

DiamondPower (branca)

