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Ogrodowe oświetlenie podwodne

Reflektorek  QL 39 lub QL 39 zestaw 3w1
Reflektorek 12ledowy pojedyńczy lub w zestawie 3 lampek (36Led) podłączonych na kablu 
z możliwością sterowania barwą światła. Do naświetleń nad i podwodnych. 
Parametry:  śr. 56 mm, moc - 3x1,5W, kabel 10 m, transformator 12V w komplecie.
. 

Zestaw reflektorów QL-34 LED moc 3 x 5W
Z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z podstawką. Reflektory zasilane są z jednego 
transformatora i wszystkie jednocześnie zmieniają kolor świecenia dając zsynchronizowaną 
tęcze światła. Istnieje możliwość zatrzymania wybranego koloru świecenia. Dostępna także 
wersja ze światłem białym.
Parametry: śr 84 mm, moc - 3x5W, kabel 10 m, transformator 12V w komplecie.

Reflektor-Kamień  EL-SG 36LED i EL-SG 20W
Reflektory wykonane są ze stali nierdzewnej obsadzone  są w naturalnym kamieniu granito-
wym. Służą do podświetlania światłem skupionym (wąską smugą światła) różnego rodzaju 
fontann, kaskad lub mostków. Kolor świecenia LED-zmienia się automatycznie dając wraże-
nie różnokolorowej tęczy, halogen 20W-biały.  Reflektory LED mogą pracować również poza 
wodą. Parametry: śr. ok. 120mm, kabel  10 m, transformator w komplecie. 

Dysza z oświetleniem LED QL-41
Mini fontanna strzelająca z podświetleniem 12 LED; do wyboru kolor: biały, 
czerwony, niebieski. Zestaw po podłączeniu do pompy daje jednolity, strzelisty 
strumień podświetlonej wody.
Parametry:  śr. 70 mm, przyłacze węża 12mm, moc - 1,5W, kabel 10 m, transformator 12V w 
komplecie, polecana pompa od 700 do 2500 l/h.

Wodospad z podświetleniem LED
Wykonany jest ze stali nierdzewnej typ 304. Dysze można montować jako pojedynczy 

wodospad lub tworzyć kaskady i układy spiętrzające wodę o wielostopniowym syste-
mie przelewowym. Dostępne są wersje: 

- z oświetleniem LED w kolorze białym
- z  oświetleniem RGB ze sterowni-
kiem zewnętrznym (wersja RE) i pilotem 

umożliwiającym sterowanie kolorami.

„Dymki”  wytworniki pary wodnej 
DN-24 - 1 przetwornik; DK3 - 3 przetworniki; DK6 - 6 przetworników

Ogrodowy wytwornik mgły (zimnej pary wodnej) z oświetleniem - kolorowymi 
diodami, doskonale nadaje się do dekoracji ogrodów i wnętrz. Ultradźwięko-
we wibracje wytwornika produkują czystą parę wodną. Urządzenie nie zuży-
wa żadnych substancji chemicznych. Świecące diody o zmiennym kolorze 
dają efekt opalizującej mgły. W komplecie znajduje się: dymek, kabel o dł. 
10 m oraz transformator 24V (zalewany żywicą).
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Parametr
typ

Moc 
W

Ilość diód Kolor 
świecenia

Średnica
zewnętrzna

mm

Średnica
wewnętrzna

mm
LR 6 SMD 1,8 6x3 biały, RGB 37 zwężka na wąż 12mm demontowalna

LR 15 SMD 3,8 15x3 biały, RGB 67 42

LR B12 1,5 12 biały, RGB 30 na wąż 1/2”

LR 24 2 24 biały, RGB 60 42

LR 48 3 48 biały, RGB 80 34

LR 96 6 96 RGB 110 34

LR120 8 120 biały, RGB 220 32

QL 52 18 12 biały ciepły, RGB 182 62

Ring LR B12 Ring LR 24 Ring LR 48

Ring LR 120

Ring LR 96

Ring QL 52

Ringi LED typ LR 
Zastosowanie
Ringi świetlne LED serii LR i QL służą do symetrycznego oświetlenia obrazu wodnego fontanny - mogą 
pracować pod wodą jak również poza nią (IP68). Przeznaczone są do montażu na dyszę fontannową. 
NOWOŚĆ 2020 Ringi LR z diodami SMD 3w1 RGB oraz biały dają nieporównywalnie więcej światła niż 
diody tradycyjne.
Wersje RGB autozmienne posiadają przełącznik umożliwiający zatrzymanie wykonywania programu 
na wybranym kolorze.  
Ringi serii LR i QL zasilane napięciem bezpiecznym 12VAC, spełniają najostrzejsze europejskie wy-
mogi bezpieczeństwa dla instalacji podwodnych w różnorakich obiektach. Wszystkie ringi serii LR QL 
posiadają w komplecie transformator oraz kabel zasilajacy 10m z wygodną złączką.    

Sposób montażu 
ringu na dyszy

Ogrodowe oświetlenie podwodne - ringi

Ring LR 15SMD 

Ring LR 6 SMD 
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Profesjonalne oświetlenie podwodne

Reflektor QL-25 Reflektor QL-26

Parametr
typ

Moc 
W

Ilość diód Kolor 
świecenia

Kąt 
świecenia

Średnica
mm

Wysokość
bez podstawki

mm

Waga 
kg

QL 25 3 3
biały,czerwony

niebieski,zielony
żółty,RGB

25 st 62 63 1,0

QL 21 6 6 biały 15 st 120 75 1,9

QL 26-18 18 1 biały 150 st 120 75 1,9

QL 26 12 12 biały 85 st 136 64 2,3

Reflektory LED serii QL
Zastosowanie
Reflektory serii QL przeznaczone są do pracy pod wodą, jak również poza nią (IP68). Stosuje się je w miejscach wymagających 
jaskrawego oświetlenia:  fontanny, baseny, ogrody, elewacje budynków i elementy architektoniczne.  Wysoce sprawne diody 
POWER LED wraz z doskonałą optyką zapewniają niskie zużycie prądu przy bardzo wysokiej jasności świecenia. Tempera-
tura barwowa światła białego to 6000 K. Korpus lampy wykonany ze stali kwasoodpornej 304, zapewnia długotrwałą pracę 
reflektorów w trudnych warunkach, a grube szkło hartowane użyte na szybę zapewnia dużą odporność mechaniczną.  Re-
flektory serii QL  są zasilane napięciem bezpiecznym 12VAC i spełniają najostrzejsze europejskie wymogi bezpieczeństwa 
dla instalacji podwodnych w różnorakich obiektach. Wszystkie reflektory serii QL posiadają w komplecie transformator oraz 
kabel zasilający 10m z wygodną złączką. Skuteczność oświetlania obrazu wodnego do 5,5m.   

Reflektor QL-21 Reflektor QL-26-18
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Profesjonalne oświetlenie podwodne

Hydroogród oferuje do reflektorów HQS zestaw akcesoriów umożliwiających zbudowanie kompletnego zestawu 
oświetlenia tj. kable różnej długości łączące reflektory w szereg, kable przyłączeniowe do transformatora,                   

transformatory, sterowniki DMX 512 do reflektorów serii HQS DMX. 

HQS 03

Parametr
typ

Moc 
W

Ilość 
diód

Kolor 
świecenia

Sterowanie Kąt 
świecenia

Średnica
mm

Wysokość 
bez nóżki mm

Waga 
kg

HQS 03 3 3 RGB - 45 st 82 99 0,6

HQS 05 5 5 biały - 45 st 120 72 1,0
HQS 06 6 6 RGB - 45 st 120 72 1,0
HQS 15 12 12 RGB - 45 st 173 80 1,9

HQS 03 DMX 3 3 RGB DMX 512 45 st 82 99 0,6
HQS 06 DMX 6 6 RGB DMX 512 45 st 120 72 1,0
HQS 15 DMX 15 15 RGB DMX 512 45 st 173 80 2,0

HQS 03 DMX  HQS 06

Reflektor HQS 15

 HQS 06 DMX

Reflektory LED serii HQS
Zastosowanie
Reflektory serii HQS przeznaczone są do pracy pod wodą jak również poza nią (IP68). Stosuje się je w miejscach wymagających 
jaskrawego oświetlenia:  fontanny, baseny, ogrody, elewacje budynków i elementy architektoniczne.  Wysoce sprawne diody 
POWER LED wraz z doskonałą optyką zapewniają niskie zużycie prądu przy bardzo wysokiej jasności świecenia. 
Wersja HQS DMX,  dzięki znajdującemu się w każdym reflektorze driverowi DMX, pozwala na szybkie budowanie systemów 
oświetlenia realizujących skomplikowane pokazy świetlne. Zastosowanie zwartych grup diód RGB umożliwia uzyskanie pełnej 
równomiernie nasyconej palety 16mln kolorów widma. Rozbudowane dynamiczne demo zainstalo-wane w każdym reflektorze, 
pozwala na uzyskanie ciekawego pokazu światła bez użycia zewnętrznego programatora.
Możliwość łączenia reflektorów HQS i HQS DMX szeregowo bardzo upraszcza okablowanie instalacji. 
Korpus, wykonany  ze stali kwasoodpornej 304, zapewnia długotrwałą pracę reflektorów w trudnych warunkach, a grube szkło 
hartowane użyte na szybę zapewnia dużą odporność mechaniczną.  Reflektory serii HQS  zasilane napięciem bezpiecznym 
24VDC, spełniają najostrzejsze europejskie wymogi bezpieczeństwa dla instalacji podwodnych w różnorakich obiektach. Kable 
zasilające długości 0,5m (wejściowy oraz wyjściowy). Skuteczność oświetlania obrazu wodnego do 5,5m.  
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Zastosowanie
Reflektory serii HQS-D przeznaczone są do pracy pod wodą jak również poza nią (IP68). Stosuje się je w miejscach 
wymagających jaskrawego oświetlenia:  fontanny, baseny, ogrody, elewacje budynków i elementy architektoniczne.  Wysoce 
sprawne diody POWER LED grupowane 3w1 wraz z doskonałą optyką zapewniają niskie zużycie prądu przy bardzo wysokiej 
jasności świecenia. 
Wersja HQS-D DMX,  dzięki znajdującemu się w każdym reflektorze driverowi DMX, pozwala na szybkie budowanie system-
ów oświetlenia realizujących skomplikowane pokazy świetlne. Zastosowanie zwartych grup diód RGB umożliwia uzyskanie 
pełnej równomiernie nasyconej palety 16mln kolorów widma. Rozbudowane dynamiczne demo zainstalowane w każdym 
reflektorze, pozwala na uzyskanie ciekawego pokazu światła bez użycia zewnętrznego programatora.
Możliwość łączenia reflektorów HQS-D i HQS-D DMX szeregowo bardzo upraszcza okablowanie instalacji. 
Korpus, wykonany  ze stali kwasoodpornej 304, zapewnia długotrwałą pracę reflektorów w trudnych warunkach, a grube 
szkło hartowane użyte na szybę zapewnia dużą odporność mechaniczną.  Reflektory serii HQS-D  zasilane napięciem bez-
piecznym 24VDC, spełniają najostrzejsze europejskie wymogi bezpieczeństwa dla instalacji podwodnych w różnorakich 
obiektach. Kable zasilające długości 0,5m (wejściowy oraz wyjściowy). Skuteczność oświetlania obrazu wodnego do 7,5m.  

Reflektory LED serii HQS SD z ledami Power LED RGB w 1 LED

HQS-D 09

Hydroogród oferuje do reflektorów HQ-SD zestaw akcesoriów umożliwiających zbudowanie kompletnego zestawu 
oświetlenia tj. kable różnej długości łączące reflektory w szereg, kable przyłączeniowe do transformatora,                   

transformatory, sterowniki DMX 512 do reflektorów serii HQ-SD DMX. 

Profesjonalne oświetlenie podwodne

 HQS-D 15
HQS-D 36

Parametr
typ

Moc 
W

Ilość 
diód

Kolor 
świecenia

Sterowanie Kąt 
świecenia

Średnica FI
mm

Wysokość h 
bez nóżki mm

Wysokość 
z nóżką H mm 

HQS-D 06M 6 3x3 RGB autozmienne 45 st 82 80 153

HQS-D 06 M-4P 6 3x3 RGB 4 żyły 45 st 82 80 153
HQS-D 09M 9 4x3 RGB autozmienne 45 st 145 53 135
HQS-D 15M 15 5x3 RGB autozmienne 45 st 195 53 153

HQS-D 15 DMX 15 5x3 RGB DMX 512 45 st 195 53 153
HQS-D 15MW 15 5x3 Biały - 45 st 195 53 153

HQS-D 36 DMX 15 9x3 RGB DMX 512 45 st 236 53 173

HQS-D 06

   H

 h   

Fi
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Reflektor LED typ HG 03

Profesjonalne oświetlenie podwodne

Zastosowanie
Podwodny reflektor LED HG 03  przeznaczony jest do pracy pod wodą jak również poza nią. Stosuje się go 
w miejscach wymagających mocnego oświetlenia, takich jak duże fontanny, baseny, ogrody, elewacje budynków i elementy 
architektoniczne. Zastosowanie 3 diód RGB umożliwia uzyskanie pełnej palety 16mln kolorów widma. Wysoce sprawne diody 
REBEL wraz z doskonałą optyką zapewniają niskie zużycie prądu przy bardzo wysokiej jasności świecenia.  Kolor świecenia 
- biały ciepły lub zimny, czerwony, zielony, bursztynowy, niebieski, RGB z możliwością łączenia wielu lamp do wspólnego ste-
rownika protokołu DMX 512.
Korpus wykonany  ze stali kwasoodpornej 304, zapewnia długotrwałą pracę reflektora w trudnych warunkach, a grube szkło 
hartowane użyte na szybę zapewnia dużą odporność mechaniczną.  Reflektor HG 03 zasilany napięciem bezpiecznym spełnia 
wymogi bezpieczeństwa dla instalacji podwodnych w różnorakich obiektach.     

średnica    90 mm
grubość     55mm
wysokość  140 mm 

Dane techniczne
Typ                         HG 03
Ilość diód               3
Moc                        7W
Zasilanie                 700mA max
Sterowanie              brak
Waga                       0,9 kg
Klasa szczelności   IP 68
Obudowa                stal 304
Wymiary     

Hydroogród oferuje do reflektorów HG zestaw akcesoriów umożliwiąjących zbudowanie kompletnego zestawu 
oświetlenia tj. kable różnej długości łączące reflektory w szereg, kable przyłączeniowe do transformatora,                         

transformatory, drivery i sterowniki DMX 512. 

 Dodatkowo wykonujemy 
reflektory HG 03 w wersji

o zwiększonej wytrzymałości.

2,0m

4,0m

6,0m

8,0m

10m

7 st 878

220

98

55

35

7 st

7 st

7 st

7 st

(lx)kąt

0,49m

0,98m

1,47m

1,96m

2,45m

Charakterystyka świetlna dla optyki 14st 
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Reflektor LED typ HG 18 RGB DMX

Profesjonalne oświetlenie podwodne

Hydroogród oferuje do reflektorów HG zestaw akcesoriów umożliwiających zbudowanie kompletnego zestawu 
oświetlenia tj. kable różnej długości łączące reflektory w szereg, kable przyłączeniowe do transformatora, 

transformatory, drivery i sterowniki DMX 512. 

Zastosowanie
Podwodny reflektor LED HG 18 RGB DMX przeznaczony jest do pracy pod wodą jak również poza nią. Stosuje się go w miejs-
cach wymagających mocnego oświetlenia:   duże fontanny, baseny, ogrody, elewacje budynków i elementy architektoniczne. 
Zastosowanie 6 zwartych grup diód RGB umożliwia uzyskanie pełnej palety 16mln kolorów widma.  Wysoce sprawne diody 
REBEL wraz z doskonałą optyką zapewniają niskie zużycie prądu przy bardzo wysokiej  jasności świecenia. Długą żywotność 
reflektora zapewnia układ kontroli temperatury zapobiegający przegrzaniu się diód. 
Driver DMX znajdujący się w każdym reflektorze pozwala na szybkie budowanie systemów oświetlenia realizujących skomp-
likowane pokazy świetlne. Możliwość łączenia reflektorów szeregowo bardzo upraszcza okablowanie instalacji. Rozbudow-
ane dynamiczne demo zainstalowane w każdym reflektorze pozwala na uzyskanie ciekawego pokazu światła bez użycia 
zewnętrznego programatora.
Korpus wykonany  ze stali kwasoodpornej 304, zapewnia długotrwałą pracę reflektora w trudnych warunkach, a grube 
szkło hartowane użyte na szybę zapewnia dużą odporność mechaniczną.  Reflektor HG 18 zasilany napięciem bezpiecznym 
24VDC spełnia wymogi bezpieczeństwa dla instalacji podwodnych w różnych obiektach.   Skuteczność oświetlania obrazu 
wodnego do 8m.   
  

średnica    190 mm
grubość     67mm
wysokość  210 mm 

�����

����	�����������

��������������������

���������

�
�
�
��
�

���������

Dane techniczne
Typ                         HG 18 RGB DMX
Ilość diód               18
Moc                        30W
Zasilanie                 24VDC
Sterowanie              DMX 512
Waga                       1,9 kg
Klasa szczelności   IP 68
Obudowa                stal 304
Wymiary     

Wykres świetlności dla optyki 18 st

0.652m

3m

4m

1m
5m

0 1m

1m

LUX d=m

0.30

0.95

1.3

1.6

190
130

10

750
520

160

47
32

40

18
83
60

6
30
21

HG 18 zabudowany w niszy mon-
tarzowej do betonu

HG 21  reflektor 
o zwiększonej mocy do 35W.

Inne opcje wykonania
Reflektor może być wykonany w wersji z diodami w kolorze białym
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Profesjonalne oświetlenie podwodne - ringi

Zastosowanie
Ringi LED HQS  służą do symetrycznego oświetlenia obrazu wodnego fontanny - mogą pracować pod wodą jak również poza 
nią (IP68). Stosuje się je pod dyszą fontannową w miejscach wymagających mocnego oświetlenia takich jak fontanny. Zas-
tosowanie dużego przelotu przez ring pozwala na zamontowanie go nawet pod dużymi dyszami fontannowymi, zapewniając 
optymalne oświetlenie obrazu wodnego. Wysoce sprawne diody POWER LED wraz z doskonałą optyką zapewniają uzyskanie 
pełnej równomiernie nasyconej palety 16mln kolorów widma przy niskim zużyciu prądu i bardzo wysokiej jasności świecenia. 
Możliwość łączenia ringów szeregowo bardzo upraszcza okablowanie instalacji oraz umożliwia synchroniczne sterowanie 
ringami.  Rozbudowane dynamiczne demo zainstalowane w każdym ringu pozwala na uzyskanie ciekawego pokazu światła 
beż użycia zewnętrznego programatora.
Wersja HQS .. DMX,  dzięki znajdującemu się w każdym ringu driverowi DMX, pozwala na szybkie budowanie systemów 
oświetlenia realizujących skomplikowane pokazy świetlne. Rozbudowane dynamiczne demo, zainstalowane w każdym ringu, 
pozwala na uzyskanie ciekawego pokazu światła bez użycia zewnętrznego programatora.
Możliwość łączenia ringów HQS i HQS DMX szeregowo bardzo upraszcza okablowanie instalacji. 
Korpus ringu, wykonany  ze stali kwasoodpornej 304, zapewnia długotrwałą pracę ringu w trudnych warunkach, a grube 
szkło hartowane użyte na szybę zapewnia lampie dużą odporność mechaniczną.  Ring HQS  zasilany napięciem bezpiecznym 
24VDC spełnia wymogi bezpieczeństwa dla instalacji podwodnych w różnorakich obiektach. Skuteczność oświetlania obrazu 
wodnego do 5,5m.   

Parametr
typ

Moc 
W

Ilość diód kolor
świecenia

Średnica
zewnętrzna mm

Wysokość 
mm

Średnica
wewnętrzna mm

HQS 2509 DMX 9 9 RGB DMX 140 60 1”

HQS 2512 DMX 12 12 RGB DMX 140 60 1”

HQS 4015 DMX 15 15 RGB DMX 195 80 1 1/2”

Sposób montażu 
ringu na dyszy 
fontannowej

Hydroogród oferuje do reflektorów HQS zestaw akcesoriów umożliwiąjących zbudowanie kompletnego zestawu 
oświetlenia tj. kable różnej długości łączące reflektory w szereg, kable przyłączeniowe do transformatora,                   

transformatory, 

Ringi LED typ HQS
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Sposób montażu 
ringu na dyszy 
fontannowej

Zastosowanie
Ringi LED HG 18 RGB DMX służą do symetrycznego oświetlenia obrazu wodnego fontanny - mogą pracować pod wodą jak 
również poza nią (IP68). Stosuje się je pod dyszą fontannową  zwłaszcza w miejscach wymagających mocnego oświetlenia 
np. duże fontanny. Zastosowanie przelotu gwintowanego 1“ przez ring pozwala na zamontowanie go nawet pod dużymi dysza-
mi fontannowymi zapewniając optymalne oświetlenie obrazu wodnego. Diody RGB w sześciu zwartych grupach umożliwiają 
uzyskanie pełnej palety 16mln kolorów widma w bardzo dobrym nasyceniu. Wysoce sprawne diody REBEL wraz z doskonałą 
optyką zapewniają niskie zużycie prądu przy bardzo  wysokiej jasności świecenia. Długą żywotność ringu zapewnia układ 
kontroli temperatury zapobiegający przegrzanie się diód. 
Driver DMX znajdujący się w każdym ringu pozwala na szybkie budowanie systemów oświetlenia realizujących skompliko-
wane pokazy świetlne. Możliwość łączenia ringów szeregowo również z innymi lampami sterowanymi protokołem DMX 512 
bardzo upraszcza okablowanie instalacji. Centralne usytuowanie dyszy względem diód LED zapewnia symetryczne oświetlenie 
obrazu wodnego. Rozbudowane dynamiczne demo zainstalowane w każdym ringu pozwala na uzyskanie ciekawego pokazu 
światła bez użycia zewnętrznego programatora.
Korpus ringu, wykonany  ze stali kwasoodpornej 304, zapewnia długotrwałą pracę ringu w trudnych warunkach, a grube szkło 
z poliwęglanu użyte na szybę zapewnia lampie dużą odporność mechaniczną.  Ring HG 18 RGB DMX zasilany napięciem 
bezpiecznym 24VDC spełnia wymogi bezpieczeństwa dla instalacji podwodnych w różnorakich obiektach. Skuteczność 
oświetlania obrazu wodnego do 8,5m.   

średnica    190 mm
grubość     67mm
przelot       1 1/4”   

Dane techniczne
Typ                         HG 18 RGB DMX
Ilość diód               18
Moc                        30W
Kat świecenia         18 st
Zasilanie                 24VDC
Sterowanie              DMX 512
Kabel                       0,5m (lub na zamówienie )
Waga                       1,9 kg
Klasa szczelności   IP 68
Obudowa                stal 304
Wymiary     

Inne opcje wykonania

Wykres skuteczności świetlnej dla optyki 18 st

0.652m
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Ring HG 18 zblokowany z tarczą 
dekoracyjną dyszy DRY PLAZA

Reflektor może być wykonany w wersji 
z diodami w kolorze białym

Hydroogród oferuje do ringów HG 18 zestaw akcesoriów umożliwiających zbudowanie kompletnego zestawu oświetlenia 
tj. kable różnej długości łączące reflektory w szereg, kable przyłączeniowe do transformatora, transformatory, sterowniki 

DMX 512 do reflektorów. 

Profesjonalne oświetlenie podwodne - ringi
Ring LED typ HG 18 RGB DMX 
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Moduł LED HQS 06 w wersji ściennej został zaprojektowany do mocowania w niszy montażowej.  
Rozbudowane dynamiczne demo zainstalowane w każdym reflektorze, pozwala na uzyskanie ciekawego pokazu 
światła bez użycia zewnętrznego programatora. Wysoce sprawne diody POWER LED wraz z doskonałą optyką za-
pewniają niskie zużycie prądu przy bardzo wysokiej jasności świecenia.  
Dostepne kolory świecenia HQS 06 RGB oraz HQS 05 Biały.
Wersja HQS 06 RGB DMX, dzięki znajdującemu się w każdym reflektorze driverowi DMX, pozwala na szybkie bu-
dowanie systemów oświetlenia realizujących skomplikowane pokazy świetlne.  Możliwość łączenia reflektorów 
HQS...FD i HQ.. DMX szeregowo bardzo upraszcza okablowanie instalacji.  
Moduł składa się z lampy zblokowanego z tarczą ozdobną ze stali inox oraz niszy montażowej. 

Cechy użytkowe ringu HQS06
-  Moduł w wersji RGB daje pełną paletę 16 milionów kolorów.  
-  Moc 6W daje dużą skuteczność podświetlenie wody. 
-  Tarcza dekoracyjna ze stali inox  maskuje i zabezpiecza elementy lampy.
-  Specjalnie zaprojektowane zamki umożliwiające szybki i solidny montaż lampy w ścianie fontanny.
-  Możliwość szeregowego łączenia lamp upraszcza instalacje fontanny. 
-  Zasilanie bezpiecznym napięciem 24VAC w obrębie strefy 0 daje pełną zgodność z europejską normą bezpieczeństwa 
odnośnie publicznych obiektów fontannowych.

Moduł LED HQS 06 w wersji ściennej z niszą montażową

dane techniczne ringu                                                          HGS 06 HQS 05
Wymiary bez niszy śr./h 155mm/90mm 155mm/90mm
Wymiary niszy montażowej  śr./h 155mm/100mm 155mm/100mm

Ilość i rodzaj diód LED 6 szt RGB 5 szt biały
Pobór mocy 6W 5W
Zasilanie 24V AC 24V AC
Kąt skupienia snopu światła 25 st. 25 st.
Klasa szczelności IP68 IP68
Materiał stal inox 304 stal inox 304
Masa 1,7 kg 1,7 kg

'

Korpus lampy

Profesjonalne oświetlenie podwodne
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Fontanny Dry Plaza oświetlenie
Moduł LED HQ 2509 FD z tarczą Mini do fontann Dry Plaza 
Zastosowanie i opis
Moduł LED HQ 2509 FD jest najprostrzą wersją modułu ledowego do fontann Dry Plaza bez sterowania zewnętrz-
nego. Moduły można łączyć szeregowo co daje synchroniczny dynamiczny pokaz światła według rozbudowanego 
dema. Moduł składa się z ringu świetlnego zblokowanego z tarczą ozdobną ze stali inox. Moduł został specjalnie 
zaprojektowany z myślą o montażu w fontannach typu Dry Plaza. Centralny otwór w ringu fi 30mm pozwala na 
zamontowanie nawet dużych dysz fontanowych, takich jak punktowe, pieniące, pionowy Jet, wielostrumieniowe. 
Moduł LED HQ2509 FD może być użyty w każdym wariancie konstrukcji fontanny Dry Plaza. 

Cechy użytkowe modułu HQ 2509 FD
-  Moduł ring w wersji RGB daje pełną paletę 16 milionów kolorów.  
-  Moc 9W daje skuteczne podświetlenie strumienia wody do 4.0m wysokości.
-  Centralne usytuowanie dyszy względem diód LED zapewnia symetryczne oświetlenie obrazu wodnego.
-  Otwór gwintowany 1” w lampie daje możliwość zamontowania wielu dysz . 
-  Tarcza dekoracyjna ze stali inox gr. 3mm maskuje i zabezpiecza elementy lampy i dyszę.
-  Korpus wykonany  ze stali kwasoodpornej 304, zapewnia długotrwałą pracę reflektorów w trudnych warunkach
-  Specjalnie zaprojektowane zamki umożliwiające szybki i solidny montaż modułu w płycie fontanny.
-  Możliwość szeregowego łączenia lamp upraszcza instalacje fontanny
-   Stopień ochrony IP 68 z kablem zasilającym zakończonym wygodnym złączem o IP 67
-  Zasilanie bezpiecznym napięciem 24V DC w obrębie strefy 0 daje pełną zgodność z europejską normą bezpieczeństwa 
odnośnie publicznych obiektów fontannowych.

Sposób montażu  modułu HQ2509 FD 
w płycie fontanny Dry Plaza
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dane techniczne modułu HQ2509 FD
Wymiary bez dyszy  śr./h 240mm/60mm
Otwór montażowy w płycie fontanny fi 215mm

Ilość i rodzaj diód LED 9 szt 
Moc świetlna 870 lm
Pobór mocy 9W
Zasilanie 24V DC
Kąt skupienia snopu światła 25 st,
Klasa szczelności IP68
Skuteczność podświetlania obrazu wodnego 4.0m

Materiał stal inox 304
Masa 3,0 kg

Moduł  HQ 2509 FD

NOWOŚĆ

2020



Hydroogród 02-495 Warszawa Ursus; ul. Prawnicza 64; tel. 22-667-75-35;   www.hydroogrod.pl www.fontanny.waw.pl ; biuro@hydroogrod.pl

Fontanny Dry Plaza oświetlenie

dane techniczne modułu CZ 09 FD DMX

Wymiary średnica tarczy/ 
               wysokość bez uchwytu dyszy

180mm/70mm

Otwór montażowy w płycie fontanny fi 130mm

Rozstaw 3 otworów montażowych do płyty fi 150 mm

Otwór centralny pod dyszę fontannową fi 18

Ilość i rodzaj diód LED 3x3 szt 
Moc świetlna 870 lm
Pobór mocy 9W
Sterowania dekoder DMX 

512 on board
Zasilanie 24V DC
Kąt skupienia snopu światła 25 st,

Moduł LED CZ 09 FD RGB DMX 
Moduł może być użyty zamiennie do lampy UWS Best LED 222

Zastosowanie i opis 
Moduł LED CZ 09 FD RGB DMX do fontann Dry Plaza, dzięki znajdującemu się w każdym reflektorze driverowi DMX, 
pozwala na szybkie budowanie systemów oświetlenia realizujących skomplikowane pokazy świetlne.  Rozbudow-
ane dynamiczne demo, zainstalowane w każdym reflektorze, pozwala na uzyskanie ciekawego pokazu światła bez 
użycia zewnętrznego programatora. Moduł składa się z ringu świetlnego zblokowanego z tarczą ozdobną ze stali 
inox i uchwytu dyszy. Centralny otwór w ringu pozwala na zamontowanie nawet dużych dysz fontanowych, takich 
jak; punktowe, pieniące, pionowy Jet, wielostrumieniowe. Moduł LED CZ 09 FD RGB DMX może być użyty w każdym 
wariancie konstrukcji fontanny Dry Plaza. 
Cechy użytkowe modułu:
-  Moduł ring LED z wbudowanym dekoderem protokołu DMX 512 daje pełną paletę 16 milionów kolorów
-  Centralne usytuowanie dyszy względem diód LED zapewnia symetryczne oświetlenie obrazu wodnego
-  Tarcza dekoracyjna ze stali inox gr. 3mm maskuje i zabezpiecza elementy lampy i dyszę
-  Niewielka średnica modułu pozwala na montaż w mniejszych płytach przykrywajacych fontannę  
-  Korpus, wykonany  ze stali kwasoodpornej 304, zapewnia długotrwałą pracę reflektorów w trudnych warunkach
-  Możliwość szeregowego łączenia lamp upraszcza instalacje fontanny
-   Stopień ochrony IP 68 z kablem zasilającym zakończonym wygodnym złączem IP 67
-  Zasilanie bezpiecznym napięciem 24V DC w obrębie strefy 0 daje pełną zgodność z europejską normą bezpieczeństwa 
odnośnie publicznych obiektów fontannowych
-  Niewielka średnica modułu przy jednoczesnie dużej wytrzymałości pozwala go zamontować w płytach kamiennych o 
małych wymiarach bez zmniejszania ich wytrzymałości 

Sposób montażu  modułu 
w płycie fontanny Dry Plaza
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dane techniczne modułu HQ2509 FD 
DMX

HQ4018 FD 
DMX

Wymiary śr. bez dyszy 240mm
tarcza mini

310mm
tarcza midi

Otwór montażowy w płycie fontanny fi 215mm fi 255mm

Ilość i rodzaj diód LED 9 szt 6x3 szt
Moc świetlna 870 lm
Pobór mocy 9W 18W
Sterowania dekoder DMX 512 on board
Zasilanie 24V DC 24V DC
Kąt skupienia snopu światła 25 st, 25 st,
Klasa szczelności IP68 IP68
Skuteczność podświetlania obrazu wodnego 4.0m 7.0m

Moduł LED HQ 2509 FD DMX oraz HQ 4018 FD DMX z tarczą
Zastosowanie i opis 
Moduły LED HQ 2509 FD DMX i HQ 4018 FD DMX  do fontann Dry Plaza,  dzięki znajdującemu się w każdym reflektorze 
driverowi DMX, pozwala na szybkie budowanie systemów oświetlenia realizujących skomplikowane pokazy świetlne.  
Rozbudowane dynamiczne demo, zainstalowane w każdym reflektorze, pozwala na uzyskanie ciekawego pokazu 
światła bez użycia zewnętrznego programatora. Moduł składa się z ringu świetlnego zblokowanego z tarczą ozdobną 
ze stali inox i uchwytu dyszy. Centralny otwór w ringu pozwala na zamontowanie nawet dużych dysz fontanowych, 
takich jak; punktowe, pieniące, pionowy Jet, wielostrumieniowe. Moduł LED HQ2509 FD DMX lub HQ 4018 FD DMX 
może być użyty w każdym wariancie konstrukcji fontanny Dry Plaza. 
Cechy użytkowe modułu:
-  Moduł ring LED z wbudowanym dekoderem protokołu DMX 512 daje pełną paletę 16 milionów kolorów
-  Centralne usytuowanie dyszy względem diód LED zapewnia symetryczne oświetlenie obrazu wodnego
-  Tarcza dekoracyjna ze stali inox gr. 3mm maskuje i zabezpiecza elementy lampy i dyszę
-  Korpus, wykonany  ze stali kwasoodpornej 304, zapewnia długotrwałą pracę reflektorów w trudnych warunkach
-  Specjalnie zaprojektowane zamki umożliwiające szybki i solidny montaż modułu w płycie fontanny
-  Możliwość szeregowego łączenia lamp upraszcza instalacje fontanny
-   Stopień ochrony IP 68 z kablem zasilającym zakończonym wygodnym złączem o IP 67
-  Zasilanie bezpiecznym napięciem 24V DC w obrębie strefy 0 daje pełną zgodność z europejską normą bezpieczeństwa 
odnośnie publicznych obiektów fontannowych.

Sposób montażu  modułu 
w płycie fontanny Dry Plaza
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Fontanny Dry Plaza oświetlenie
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Dane techniczne modułu HG 18
Wymiary bez dyszy śr/h 355mm/110mm
Otwór montażowy fi 285mm
Ilość i rodzaj diód LED 18 szt 
Sterowania dekoder DMX 512 on board 
Pobór mocy 30W
Zasilanie 24V DC
Kąt skupienia snopu światła 25 st,
Klasa szczelności IP68
Skuteczność podświetlania obrazu wodnego 8.5m

Materiał stal inox 304
Masa 5,0 kg

Moduł LED HG 18 z tarczą Maxi do fontann Dry Plaza
Zastosowanie i opis 
Moduł LED HG 18 Dry Plaza składa się z ringu świetlnego zblokowanego z tarczą ozdobną ze stali inox. Zastosow-
anie 6 zwartych grup diód RGB umożliwia uzyskanie pełnej palety 16mln kolorów widma.  Wysoce sprawne diody 
REBEL wraz z doskonałą optyką zapewniają niskie zużycie prądu przy bardzo wysokiej  jasności świecenia. Długą 
żywotność reflektora zapewnia układ kontroli temperatury zapobiegający przegrzaniu się diód. 
Driver DMX znajdujący się w każdym reflektorze pozwala na szybkie budowanie systemów oświetlenia realizujących 
skomplikowane pokazy świetlne. Możliwość łączenia reflektorów szeregowo bardzo upraszcza okablowanie insta-
lacji. Rozbudowane dynamiczne demo zainstalowane w każdym reflektorze pozwala na uzyskanie ciekawego poka-
zu światła bez użycia zewnętrznego programatora.
Centralny otwór w ringu fi 30mm pozwala na zamontowanie nawet dużych dysz fontanowych, takich jak; punktowe, 
pieniące, pionowy Jet, wielostrumieniowe. Moduł LED HG 18 Dry Plaza może być użyty w każdym wariancie kon-
strukcji fontanny Dry Plaza. 
Cechy użytkowe  modułu LED HG18 Dry Plaza
-  Moduł ring LED z wbudowanym dekoderem protokołu DMX 512 daje pełną paletę 16 milionów kolorów  
-  Moc 30W daje skuteczne podświetlenie strumienia wody do ponad 8.0m wysokości.
-  Centralne usytuowanie dyszy względem diód LED zapewnia symetryczne oświetlenie obrazu wodnego.
-  Otwór fi 30mm w ringu daje możliwość zamontowania wielu dysz . 
-  Tarcza dekoracyjna ze stali inox gr. 4mm maskuje i zabezpiecza elementy lampy i dyszę.
-  Korpus, wykonany  ze stali kwasoodpornej 304, zapewnia długotrwałą pracę ringu w trudnych warunkach
-  Specjalnie zaprojektowane zamki umożliwiają szybki i solidny montaż modułu w płycie fontanny
-  Zasilanie wraz ze sterowaniem w jednym kablu co skutecznie upraszcza instalację elektryczną fontanny
-   Stopień ochrony IP 68 z kablem zasilającym zakończonym wygodnym złączem o IP 67
-  Zasilanie bezpiecznym napięciem 24V DC w obrębie strefy 0 daje pełną zgodność z europejską normą bezpieczeństwa 
odnośnie publicznych obiektów fontannowych.
-   Możliwość wycięcia nazwy inwestora na tarczy 

Sposób montażu  modułu HG 18 
w płycie fontanny Dry Plaza
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Fontanny Dry Plaza oświetlenie
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Fontanny Dry Plaza oświetlenie

Moduł z dyszą pazurową i lampą LED do fontann Dry Plaza 

Sposób montażu  modułu pazurowego 
w płycie fontanny Dry Plaza
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dane techniczne  modułu pazurowego 
Wymiary bez dyszy  śr. 300mm
Otwór montażowy w płycie fontanny fi 240mm

Ilość i rodzaj diód LED 6 szt 
Pobór mocy 6W
Zasilanie 24V DC
Kąt skupienia snopu światła 45 st,
Klasa szczelności IP68
Materiał stal inox 304
Masa 4,0 kg

Zastosowanie i opis 
Specialny moduł pazurowy z lampą HQS06 LED RGB DMX  do fontann Dry Plaza, daje obraz wodny wielostrumie-
niowego grzebienia wodnego z możliwością regulacji kąta w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej. Moduł składa się z 
dyszy pazurowej z 7 strumieniami oraz lampy HQS06 LED RGB DMX zblokowanej z tarczą ozdobną ze stali inox z  
zamkami montarzowymi. Dzięki znajdującemu się w każdej lampie driverowi DMX możliwe jest szybkie budowanie 
systemów realizujących skomplikowane pokazy świetlne. Rozbudowane dynamiczne demo zainstalowane w każdej 
lampie, pozwala na uzyskanie ciekawego pokazu światła bez użycia zewnętrznego programatora. Moduł pazurowy 
może być użyty w każdym wariancie konstrukcji fontanny Dry Plaza. Możliwe jest również zastosowanie do modułu 
lampy HQS06 RGB autozmienne.
Cechy użytkowe modułu:
-  Lampa modułu posiada wbudowany dekoder protokołu DMX 512 co daje pełną paletę 16 milionów kolorów
-  Centralne usytuowanie dysz względem diód LED zapewnia symetryczne oświetlenie obrazu wodnego
-  Tarcza dekoracyjna ze stali inox gr. 3-4mm maskuje i zabezpiecza elementy dyszy oraz lampy
-  Moduł wykonany ze stali kwasoodpornej 304, zapewnia długotrwałą pracę  w trudnych warunkach
-  Dysza pazurowa z 7 strumieniami z możliwością oddzielnego regulowania kąta w płaszczyźnie pionowej i poziomej
-  Specjalnie zaprojektowane zamki umożliwiające szybki i solidny montaż modułu pazurowego w płycie fontanny
-  Możliwość szeregowego łączenia lamp upraszczający instalacje fontanny
-  Stopień ochrony IP 68 z kablem zasilającym zakończonym wygodnym złączem IP 67
-  Zasilanie bezpiecznym napięciem 24V DC w obrębie strefy 0 daje pełną zgodność z europejską normą bezpieczeństwa 
odnośnie publicznych obiektów fontannowych.
-   Możliwość wycięcia nazwy inwestora na tarczy
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Przykladowe realizacje i zastosowania


