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2. ESPECIFICAÇÕES

2.1 MECÂNICAS 

    * Material do corpo: Aço Inox 316;

    * Material da lente: Policarbonato; 

    * Material da vedação: Viton;

    * Comprimento do cabo: 2 m; 

2.2 ELÉTRICAS 

    * Led: 1 led R(vermelho), G(verde) e B(azul); 

    * Alimentação: 12 Vcc - Anodo Comum; 

    * Potência: 9 W; 

    * Temperatura da água: 40 ºC máximo; 

    * Peso aproximado: do refletor: 0,400 kg;

    * Grau de proteção IP68.

2.3 ÓPTICAS 

    * Ângulo de Facho: 150°; 

    * Fluxo luminoso: 350 lm x 12 Vcc 

    * Área iluminada aproximada: 24 m²; 

    * Vida útil: 30000 horas;

3. DIMENSÕES

4. ESQUEMA DE LIGAÇÃO 

 

        CABO                                      LED 

Marron                                      Comum +12 V

Vermelho                                  Azul (B) 

 TABELA DE CORES

Laranja                                     Vermelho (R) 

Amarelo                                   Verde (G)

 ENTRADA

FOTO
 ENTRADA

  ÁUDIO 

 ALIMENT.

12VCA

 C
O

M
U

M
 

SENSOR R  G  B

Entrada 127 V ou 220 V

12 Vca

Transformador 
isolador 

obrogatório 

* Os disjuntores devem ser dimensionados de acordo com a potência das cargas; 

* Os disjuntores servem para proteção do sistema.

Obs.: Os módulos ASPDX670R, ASPDX761N e ASPDX738N RGB  não  acompanham  o  produto, 

deve ser comprado separadamente, assim como o transformador e os disjuntores.

  

O Power  Led  RGB  9 W  é  um  refletor  RGB  desenvolvido  para  iluminação de piscinas. Com  

baixo consumo de energia  elétrica,  ele  é  composto  por 1 led RGB de alta potência, iluminando 

aproximadamente 24 m². 

Ele é produzido em Aço Inox  316,  lente  em  policarbonato  e  vedação  em  viton, o que garante 

resistência à corrosão ocasionada pelos agentes químicos presentes na água da  piscina, incluindo 

os salinizadores.

Devido  ao  calor  produzido  pelo  led,  é  utilizada  a  própria água da piscina para dissipação do 

mesmo, mantendo a temperatura dentro da faixa operacional,  garantindo assim uma elevada vida 

útil. Desta forma o refletor nunca deve ser ligado fora d’água por um tempo maior que 5 minutos, 

acarretando diminuição da vida útil ou até mesmo sua queima.

A  instalação  é  feita  diretamente  em  cano  de  25 mm ou então em cano de 50 mm  através dos 

dispositivos ou adaptadores.

O produto tem prazo de garantia de 2 anos, contados a partir da data de venda que consta na  nota 

fiscal. Os mesmos estão garantidos em caso de defeito de fabricação.

32,00 mm

63,00 mm

21,90 mm
5,20 mm

18,00 mm

5.1 INSTALAÇÕES EM PISCINAS DE FIBRA

A instalação do refletor em piscinas de fibra deverá ser feita com o dispositivo de iluminação para 

fibra da Asolar (vendido separadamente). O  refletor  possui  um  anel O´ring na parte traseira (A), 

não sendo necessário rosca para fixação, pois a somente pressão exercida pelo anel  no dispositivo 

(B)  fixará  o  mesmo.  O  dispositivo  é  preso  na  parede  de fibra através  de uma porca com alta 

tecnologia que facilita o aperto manual (C). A conexão do dispositivo deverá ser feita em um cano 

de PVC com 25 mm (D).

A         Anel O’ring para fixação do refletor

B         Dispositivo para refletor Asolar

C         Porca do dispositivo para refletor

D         Cano PVC 25 mm



* Para resolver quaisquer dúvidas, entre em contato conosco:
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5.2 INSTALAÇÕES EM ALVENARIA COM CANO DE 50 mm

A instalação do refletor em piscinas de alvenaria com  canos de 50 mm deverá ser feita através do 

adaptador (B) para cano de 50 mm (vendido separadamente). 

Primeiramente o refletor deverá ser inserido no  adaptador  por  pressão,  o anel (A) fará a fixação 

do refletor uma vez inserido todo ele. Após o adaptador (B) deverá ser inserido no cano de 50 mm

(D) também por pressão, o anel (C) na  parte traseira do adaptador fará  a  fixação  no  cano.  Para 

melhor resultado  na  instalação  é  importante  seguir  a  sequência acima e empurrar o refletor de 

forma que fique rente a parede da piscina.

A         Anel O’ring para fixação do refletor

B         Adaptador Asolar para cano de 50 mm

C         Anel O’ring para fixação do adaptador

D         Cano PVC 50 mm

5.2 INSTALAÇÕES EM ALVENARIA COM CANO DE 25 mm

A         Anel O’ring para fixação do refletor

B         Cano PVC 25 mm

A instalação do refletor em piscinas de alvenaria com canos de 25  mm  pode  ser  feita inserindo 

diretamente o refletor no cano de 25 mm (B). 

A fixação do mesmo será feita através do  anel (A), após  inserido  empurrar  o  refletor de forma 

que fique rente a parede da piscina.

IMPORTANTE: O anel o´ring do refletor não deve ser retirado em  nenhuma  circunstância, pois 

o mesmo garante a vedação da água em relação as tubulações.

Obs:. a medida 25 mm e 50 mm são referente a medida externa do tubo.
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