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OŒWIETLENIE
PODWODNE

Akcesoria elektryczne

Wielokrotny podwodny rozgaùæziacz. Wykonany z PVC i mosiàdzu. 
Úrednica kabli doprowadzajàcych od 5 mm do 14 mm.

PAS2   iloúã poùàczeñ: 2, úrednica: 63 mm,
PAS3   iloúã poùàczeñ: 3, úrednica: 63 mm,
PAS4   iloúã poùàczeñ: 4, úrednica: 63 mm,
PAS5   iloúã poùàczeñ: 5, úrednica: 75 mm,
PAS6   iloúã poùàczeñ: 6, úrednica: 75 mm

Podwodne poùàczenie LED wykonane z PVC. Posiada dwa wyjúcia do 
okablowania oúwietlenia LED.

LEDGIU dùugoúã:140 mm, úrednica: 27 mm

Poùàczenie podwodne umoýliwia wodoszczelne krzyýowanie kabli pomp 
i oúwietlenia. Dùugoúã:140 mm, úrednica: 65 mm

GIU2   2 wyjúcia PR14
GIU3   3 wyjúcia PR14
GIU4   4 wyjúcia: 3xPR14 + 1xPG16

Przejúcie szczelne niklowane. Úrednica kabla od 5 do 14 mm, 
przyùàczenie - 1/2".

PR8     przejúcie z gumowà uszczelkà o úrednicy: 8mm
PR11   przejúcie z gumowà uszczelkà o úrednicy: 11mm
PR14   przejúcie z gumowà uszczelkà o úrednicy: 14mm

GO8   gumowa uszczelka o úrednicy: 8mm
GO11 gumowa uszczelka o úrednicy: 11mm
GO14 gumowa uszczelka o úrednicy: 14mm
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Przejúcie szczelne pojedyncze niklowane. Skùada siæ z mosiæýnego 
niklowanego odpùywu, stalowego mocowania i osùony montaýowej o 
úrednicy 25mm wykonanej z PVC. Umoýliwia wodoszczelne 
krzyýowanie okablowania pompy i oúwietlenia. W zestawie zapasowa 
uszczelka o úrednicy 11mm.

PASINOX przejúcie z gumowà uszczelkà o úrednicy: 14mm

Przejúcie szczelne pojedyncze niklowane. Skùada siæ z mosiæýnego 
niklowanego odpùywu, mocowania z PVC i osùony montaýowej o 
úrednicy 32mm wykonanej z PVC. Umoýliwia wodoszczelne 
krzyýowanie okablowania pompy i oúwietlenia. W zestawie zapasowa 
uszczelka o úrednicy 11mm.

PASPVC przejúcie z gumowà uszczelkà o úrednicy: 14mm

Kable do montaýu pod wodà

Kable CAVO 05 RNF

CV075   sekcja: 4x 0.75 mmq
CV050   sekcja: 6x 0.50 mmq
CV10     sekcja: 2x 1 mmq
CV1050 sekcja: 2x 1 mmq + 4x 0.50 mmq
CV1550 sekcja: 2x 1.50 mmq + 4x 0.50 mmq

Kable CAVO H 07 RNF

CV15 sekcja: 2x 1.50 mmq
CV25 sekcja: 2x 2.50 mmq
CV40 sekcja: 2x 4 mmq
CV60 sekcja: 2x 6 mmq
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Bezpieczny jednofazowy transformator z uzupeùniajàcym urzàdzeniem 
zabezpieczajàcym.

Transformator 12V

T1250 50VA
T1275 75VA
T12100 100VA
T12150 150VA
T12200 200VA
T12300 300VA
T12400 400VA
T12500 500VA
T12600 600VA
T12800 800VA
T12900 900VA
T121000 1000VA
T121200 1200VA

Transformator 12-0-12

T2450   50VA
T2475   75VA
T24100 100VA
T24150 150VA
T24200 200VA
T24300 300VA
T24400 400VA
T24500 500VA
T24600 600VA
T24800 800VA
T24900 900VA
T241000 1000VA
T241200 1200VA
T241500 1500VA
T241700 1700VA
T242000 2000VA
T243000 3000VA

Bezpieczny jednofazowy transformator. Polecany do uýytkowania w 
wilgotnych miejscach bez wentylacji.

Transformator specjalny 12V

TRES1220 20VA z kablem 5 m
TRES1240 40VA z kablem 5 m
TRES1250 50VA z kablem 5 m
TRES12120 120VA z kablem 5 m
TRES12400 400VA z kablem 3 m

Transformator specjalny 24V

TRES24150 150VA z kablem 3 m
TRES24500 500VA z kablem 3 m
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Komutator do lamp i pomp. Stosowany do uzyskania efektu 
rozjaúnienia strumieni wody poprzez wùàczanie i wyùàczanie úwiateù 
i græ wody. Zasilanie 220V z mikroprocesorem. Moýe zostaã 
zaprogramowany cyfrowo na pamiæci EPROM. Maksymalne 
natæýenie dla kaýdego wyjúcia to 12A.

SE1 komutator z 1 wyjúciem
SE2 komutator z 2 wyjúciami
SE3 komutator z 3 wyjúciami
SE4 komutator z 4 wyjúciami
SE5 komutator z 5 wyjúciami
SE6 komutator z 6 wyjúciami
SE7 komutator z 7 wyjúciami
SE8 komutator z 8 wyjúciami

Wsporniki do mocowania úwiateù C20, C50, C120, OT50, LED3, LED9. 
Wykorzystywane, gdy nie ma moýliwoúci zamontowania oúwietlenia 
C20, C50, C120, OT50, LED3, LED9 na dnie pojemnika ani na jego 
úcianie. Wspornik musi byã umieszczony na tubie doprowadzajàcej 
dyszy tak, by úwiatùo znajdowaùo siæ 5 cm poniýej poziomu wody.

AN1001 wspornik o úrednicy: 1" z 1 mocowaniem
AN1002 wspornik o úrednicy: 1" z 2 mocowaniami
AN1003 wspornik o úrednicy: 1" z 3 mocowaniami

Mocowanie œwiate³

An1251 wspornik o úrednicy: 1 1/4" z 1 mocowaniem
AN1252 wspornik o úrednicy: 1 1/4" z 2 mocowaniami
AN1253 wspornik o úrednicy: 1 1/4" z 3 mocowaniami
AN1254 wspornik o úrednicy: 1 1/4" z 4 mocowaniami

AN1501 wspornik o úrednicy: 1 1/2" z 1 mocowaniem
AN1502 wspornik o úrednicy: 1 1/2" z 2 mocowaniami
AN1503 wspornik o úrednicy: 1 1/2" z 3 mocowaniami
AN1504 wspornik o úrednicy: 1 1/2" z 4 mocowaniami
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An2001 wspornik o úrednicy: 2" z 1 mocowaniem
AN2002 wspornik o úrednicy: 2" z 2 mocowaniami
AN2003 wspornik o úrednicy: 2" z 3 mocowaniami
AN2004 wspornik o úrednicy: 2" z 4 mocowaniami

AN2501 wspornik o úrednicy: 2 1/2" z 1 mocowaniem
AN2502 wspornik o úrednicy: 2 1/2" z 2 mocowaniami
AN2503 wspornik o úrednicy: 2 1/2" z 3 mocowaniami
AN2504 wspornik o úrednicy: 2 1/2" z 4 mocowaniami

AN3502 wspornik o úrednicy: 3" z 2 mocowaniami
AN3503 wspornik o úrednicy: 3" z 3 mocowaniami
AN3504 wspornik o úrednicy: 3" z 4 mocowaniami
AN3506 wspornik o úrednicy: 3" z 6 mocowaniami
AN3508 wspornik o úrednicy: 3" z 8 mocowaniami 

Wspornik teleskopowy na pojedynczà lampæ wykonany ze stali 
nierdzewnej pozwala regulowaã wysokoúã êródùa úwiatùa.

APTE max. wysokoúã: 375 mm
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Mosiê¿ne reflektory

Oúwietlenie podwodne wykonane z mosiàdzu charakteryzujàcego siæ 
duýà odpornoúcià na uszkodzenia mechaniczne. Zmienny kàt 
ustawienia. Komplet zawiera êródùo úwiatùa, silikonowe uszczelki, 
wspornik i jedno lub dwa kanaùy wyjúciowe.

Wymiary ze wspornikiem: wysokoúã: 140 mm (z nakrætkà pierúcienia), 
úrednica: 100 mm (lampa dwubarwna)

OT50201 20W-12V, 1x wyjúcie
OT50202 20W-12V, 2x wyjúcie
OT50351 35W-12V, 1x wyjúcie
OT50352 35W-12V, 2x wyjúcie
OT50501 50W-12V, 1x wyjúcie
OT50502 50W-12V, 2x wyjúcie
OT50751 75W-12V, 1x wyjúcie

OTNIC50 nisza ze stali nierdzewnej do instalacji wpuszczanej
ICOT50 dopùata za montaý z 5 m H07RNF 2x1.5 mmq kablem

Masywny reflektor mosiæýny z jednym wyjúciem. Szczególnie odpowiedni 
do fontann miejskich. Kratki ochronne przed wandalizmem dostæpne jako 
dodatkowe akcesoria. 
Wymiary: wysokoúã: 220 mm (z nakrætkà pierúcienia), úrednica: 230 mm 
(lampa PAR56)

OT300300 300W-12V, 1x wyjúcie
OT300120 120W-12V, 1x wyjúcie
ICOT300 dopùata za montaý z 5 m H05RNF 2x4 mmq kablem

OŒWIETLENIE
PODWODNE
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Kolorowe soczewki

Kolorowe soczewki do lamp z tworzywa sztucznego (Polyamid) 
w kolorach: czerwonym, zielonym, niebieskim, pomarañczowym.

LC20   soczewka kolorowa
LC50   soczewka kolorowa
LC120 soczewka kolorowa
LC300 soczewka kolorowa
BLC     Dodatkowy zestaw czyszczàcy

Kolorowe soczewki do reflektorów mosiæýnych w kolorach: czerwonym, 
zielonym, niebieskim, pomarañczowym.

LCOT50 soczewki kolorowe
LCOT300 soczewki kolorowe

Czêœci zamienne

OTGR300 Kratka ochronna do fontann miejskich

OTNIC300 Nisza ze stali nierdzewnej do montaýu wpuszczanego

OTAN300 Dodatkowy mosiæýny pierúcieñ do montaýu wpuszczanego, 
uýywany z kratkà OTGR300.

LEDNIC Nisza do montaýu lamp LED3 i LED9

LEDNIC36 Nisza do montaýu lamp LED36

OŒWIETLENIE
PODWODNE
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Czæúci zamienne i akcesoria do reflektorów mosiæýnych:

LA2012D lampa dwubarwna, 20W-12V
LA3512D lampa dwubarwna, 35W-12V
LA5012D lampa dwubarwna, 50W-12V
LA7512D lampa dwubarwna, 75W-12V

LA5630012 lampa Par56, 300W-12V
LA5612012 lampa Par56, 120W-12V

GUOT50 uszczelka
GUOT300 uszczelka
VT20   szkùo 

Czæúci zamienne i akcesoria do lamp z tworzywa sztucznego:

KIT100 obudowa, uszczelki, szkùo, úruby do C120
KIT120 obudowa, uszczelki, úruby do C120100

GH20 nakrætka pierúcienia
GH50 nakrætka pierúcienia
GH300 nakrætka pierúcienia

GU20 uszczelka
GU50 uszczelka
GU120 uszczelka
GU120100 uszczelka
GU300 uszczelka

LA2012D lampa dwubarwna 20W-12V
LA3512D lampa dwubarwna 35W-12V
LA5012 lampa halogenowa 50W-12V
LA5024 lampa halogenowa 50W-24V
LAR10012 lampa R111 24° 100W-12V
LA3812024 lampa Par 38 120W-24V
LA5630012 lampa Par 56 300W-12V
LA5612012 lampa Par 56 120W-12V

PLC50 parabola, úrodkowe przyùàczenie lampy C50

ST20 wspornik z tworzywa sztucznego
ST50 wspornik z tworzywa sztucznego
ST120 wspornik z tworzywa sztucznego
ST300 wspornik z tworzywa sztucznego

VT20 szkùo lampy C20
VT50 szkùo lampy C50
VT120100 szkùo lampy C120-100 

OŒWIETLENIE
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Oœwietlenie diodami LED

Oúwietlenie podwodne wykorzystujàce diody LED wykonane jest z 
mosiàdzu i stali nierdzewnej o wysokiej odpornoúci. Posiada 
silikonowe uszczelki, úruby ze stali nierdzewnej, podwodne wyjúcie z 
niklowanego mosiàdzu i wspornik ze stali nierdzewnej umo¿liwiajàcy 
montaý úcienny oraz podùogowy.

Najnowsze na rynku rozwiàzania elektroniczne zapewniajà najlepszà 
wydajnoúã. Lampy sà montowane z 10 m kablem (inna dùugoúã na 
ýyczenia klienta). Oúwietlenie ùatwe w uýyciu, niewymagajàce 
dodatkowych zewnætrznych sterowników. Kaýdy model moýe byã 
przeznaczony do zabudowy. Zabezpieczenie IP68. Lampy LED firmy 
CACSADE nie zawierajà kadmu, oùowiu ani rtæci.

Zasilanie 3W (3x 1W), úwiatùo monochromatyczne biaùe (na ýyczenie 
kolory: zielony, czerwony i niebieski), pràd 12V AC/DC, optyka 30°.
Wymiary - wersja adaptacyjna: úrednica - 88 mm, wysokoúã - 130 mm,
wymiary - wersja wbudowana: úrednica - 140 mm, wysokoúã - 133 mm

LED3 úwiatùo monochromatyczne biaùe

Zasilanie 9W (3x 3W), úwiatùo monochromatyczne biaùe (na ýyczenie 
kolory: zielony, czerwony i niebieski) lub RGB, pràd 12V AC/DC. Model 
RGB moýe mieã oddzielne zasilanie dla kaýdego z trzech kolorów lub w 
celu stopniowej zmiany kolorów - wspólne zasilanie i zarzàdzanie przez 
3 wejúcia 0-10DC. Optyka 30°-60°-80°.

Wymiary - wersja adaptacyjna: úrednica - 88 mm, wysokoúã - 130 mm,
wymiary - wersja wbudowana: úrednica - 140 mm, wysokoúã - 133 mm

LED9 úwiatùo monochromatyczne biaùe
LED9RGBRGB

Zasilanie 12W (12x 1W) lub 36W(12x 3W), úwiatùo monochromatyczne 
biaùe (na ýyczenie kolory: zielony, czerwony i niebieski) lub RGB, pràd 
12V-24V AC/DC. Model RGB moýe mieã oddzielne zasilanie dla kaýdego
z trzech kolorów lub w celu stopniowej zmiany kolorów - wspólne 
zasilanie i zarzàdzanie przez 3 wejúcia 0-10DC. Optyka 15°-25°-45°.

Wymiary - wersja adaptacyjna: úrednica - 165 mm, wysokoúã - 150mm,
Wymiary - wersja wbudowana: úrednica - 200 mm, wysokoúã - 155mm

LED12         úwiatùo monochromatyczne biaùe
LED12RGB   RGB
LED36         úwiatùo monochromatyczne biaùe
LED36RGB   RGB

OŒWIETLENIE
PODWODNE
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Oœwietlenie polyamid

Oúwietlenie podwodne wykonane z kompozytu charakteryzujàcego siæ 
wysokimi wùasnoúciami termomechanicznymi i wzmocnione wùóknem 
szklanym. Kierunkowalne, zawierajà silikonowe uszczelki w zestawie, 
kolorowe soczewki, wspornik i jedno lub dwa wyjúcia do poùàczenia 
równolegùego.

Wysokoúã: 100 mm (z nakrætkà pierúcienia), úrednica: 75 mm (lampa 
dwubarwna)

C201 20W-12V, 1x wyjúcie
C202 20W-12V, 2x wyjúcie
C20351 35W-12V, 1x wyjúcie
C20352 35W-12V, 2x wyjúcie

Wysokoúã: 160 mm (z nakrætkà pierúcienia), úrednica: 108 mm 
(lampa halogenowa)

C50121 50W-12V, 1x wyjúcie
C250122 50W-12V, 2x wyjúcie
C50241 50W-24V, 1x wyjúcie
C50242 50W-24V, 2x wyjúcie

Wysokoúã: 220 mm (z nakrætkà pierúcienia), úrednica: 150 mm (lampa 
halogenowa)

C120241 120W-24V, 1x wyjúcie
C1202242 120W-24V, 2x wyjúcie
IC120 dopùata za montaý z 5 m H05RNF 2x2.5 mmq kablem
IC120T dopùata za montaý z 5 m H05RNF 2x2.5 mmq kablem i 
transofmatorem
C120100 100W-12V (lampa R111 24°, 1x wyjúcie)
IC100 dopùata za montaý z 5 m H05RNF 2x4 mmq kablem
IC100T dopùata za montaý z 5 m H05RNF 2x4 mmq kablem i transofmatorem

OŒWIETLENIE
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Wysokoúã: 180 mm (z nakrætkà pierúcienia), úrednica: 230 mm (lampa 
PAR56)

C300300 300W-12V, 1x wyjúcie
C300120 120W-12V, 2x wyjúcie
IC300 dopùata za montaý z 5 m H05RNF 2x4 mmq kablem
STI300 wspornik ze stali nierdzewnej C300 do osadzenia úciennego lub 
podùogowego
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