
onderwaterverlichting op zijn best!

een aparte manier om uw zwembad te verlichten!

personaliseer uw zwembad! 

LED-VERLICHTING
VOOR UW ZWEMBAD



Zuinig in energieverbruik
De LED zwembadlichten verbruiken slechts 20 tot 50 watt, 
dit betekent  84 tot 90 % minder energie dan de standaard 
zwembadverlichting. Er moet dus maar een minimale 
energie gebruikt worden om een verbluffend kleureffect te 
bekomen in eender welk zwembad.

Lange levensduur
De lichtsterkte gegenereerd door de LED’s hebben bij 
normale werking een levensduur van +/- 100.000 uren. De 
lichten functioneren zonder probleem bij temperaturen van 
–20°C tot +40°C.

Gemakkelijk te installeren
Daar de gepatenteerde glazen lamp en het new design 
onbreekbaar model gelijkaardig zijn aan de standaard 
PAR56, kunnen bestaande lampen makkelijk vervangen 
worden. De lampen passen dan ook in praktisch alle 
behuizingen van zwembadverlichtingen. Er is geen verdere 
aanpassing van de installatie vereist.

Prachtige kleuren
De SPECtRAviSion® LED lichten werken via de RGB 
methode en kunnen een waaier aan kleuren creëren in 
verschillende intensiteiten inclusief wit licht.  voor een meer 
intens ultrawit licht zijn er ook lampen met uitsluitend witte 
LED’s verkrijgbaar.

Geen bewegende onderdelen
Hierdoor zijn de lampen robuust en minder vatbaar voor 
defecten.

Gemakkelijk te regelen
verander de verlichtingswijze van de SPECtRAviSion® 
door de lichten aan en uit te schakelen. Stel een bepaalde 
kleur in of kies een voortdurend veranderend kleureffect 
zoals disco, party of 4 seizoenen.

IN OPTIE
Afstandsbediening voor de SPectrAviSion® lichten
Een knop voor aan/uit en een tweede knop om van kleur 
te verwisselen. nog twee extra knoppen zijn aanwezig 
om twee andere toestellen te bedienen. Bestaat uit één 
basisunit in een weersbestendige kast iP65 en twee 
afstandsbedieningen. Bereik binnen tot 100m en buiten tot 
200m.

LED-VERLICHTING
VOOR UW ZWEMBAD



personaliseer uw zwembad!
SPECTRAVISION ®

SPectrAviSion® verlichting
	 Zeer	krachtige	en	energie	efficiënte	LED's	in	de	kleuren	rood,	

groen en blauw
 Keuze uit new design lichten (in onbreekbaar synthetisch 

materiaal en met extra dunne vormgeving) of de bestaande 
glazen lampen.

 Met een levensduur tot +/- 100.000 uren, voor nieuwe of 
bestaande installaties

 16 kleurenprogramma’s te regelen via de aan/uit schakelaar

ModeLLen

SPectrAviSion® PLS 400B
new design onbreekbare vervanging voor  PAR56 lamp
met 324 extra heldere LED’s 
Max energieverbruik van 35 W – 12 vAC

SPectrAviSion® PLS 700B
new design onbreekbare vervanging voor PAR56 lamp
met 531 extra heldere LED’s
Max energieverbruik van 50 W – 12 vAC

SPectrAviSion® PLS 280
PAR56 lamp in glas met 252 extra heldere LED’s
Max energieverbruik van 20 W – 12 vAC

SPectrAviSion® PLS 580
PAR56 lamp in glas met 504 extra heldere LED’s,
Max energieverbruik van 35 W  – 12 vAC

Stel u voor een duikje te nemen in de prachtige, 
volle kleuren van een door SPECtRAviSion® 

verlicht zwembad.

Door het gebruik van SPECtRAviSion® kan elk 
zwembad omgetoverd worden in een nachtelijke 

oase van vibrerende, warme kleuren  door de 
combinatie van de krachtige en briljante  LED’s 
en de rustgevende effecten van de kleuren. De 
SPECtRAviSion® lampen kunnen ook helder 

wit licht geven.

De SPECtRAviSion® verlichting kan door 
een simpele druk op de knop verschillende 

stemmingen creëren :  een rustgevende 
omgeving, een romantisch avondje of een familie 

happening.

“Laat de kracht van kleuren werken met 
behulp van SPectrAviSion®” 

IN OPTIE
PL reM Afstandsbediening zonder trafo
te schakelen voor bestaande trafo en lampen. op deze unit kunnen tot maximaal 
1500 W verlichting worden aangesloten . Aan te sluiten op voeding 240v en trafo 
12vAC.  nog twee extra toestellen kunnen geschakeld worden : Max 16A op 240v.

PL reM200 Afstandsbediening met ingebouwde trafo 220 vA
tot 9 Spectravision® PLS280 , 7 Spectravision® PLS400B ,  6 Spectravision® 
PLS580 of  5 Spectravision® PLS700B kunnen worden gestuurd via deze unit.
Aan te sluiten op het net 240 vAC. Uitgang lichten 12 vAC.
nog twee extra toestellen kunnen geschakeld worden : Max 16A op 240v.



uw verdeler:

	 Zeer	krachtige	en	energie	efficiënte	witte	LED’s.

 Keuze uit new design lichten (in onbreekbaar 

synthetisch materiaal en met extra dunne vormgeving) 

of de bestaande glazen lampen.

 Met een levensduur tot +/- 100.000 uren, voor nieuwe 

of bestaande installaties.

ModeLLen

Witte lamp  PLW 400B
new design onbreekbare vervanging voor PAR56 lamp
met 324 extra heldere LED’s 
Max energieverbruik van 35 W – 12 vAC

Witte lamp  PLW 700B
new design onbreekbare vervanging voor PAR56 lamp
met 531 extra heldere LED’s
Max energieverbruik van 50 W – 12 vAC

Witte lamp  PLW 252
PAR56 lamp in glas met 252 extra heldere LED’s
Max energieverbruik van 25 W – 12 vAC

Witte lamp  PLW 546
PAR56 lamp in glas met 540 extra heldere LED’s,
Max energieverbruik van 40 W   – 12 vAC

LED-VERLICHTING WIT


