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Como um ballet onde o cenário se encontra na
água, o efeito "Swing Dancer Jet" oferece um
espetáculo de luz, cor e movimento. Isto permite a
expressão de sentimentos e emoções através do
carisma da água e da luz.
O repuxo multidirecional gera movimentos únicos
que criam uma infinidade de formas e figuras. O
sistema permite o controlo da rotação e da
velocidade (mais rápido e mais lento), e atuações
mais dinâmicas com movimentos elegantes.

The Swing Dancer jet effect provides a show of
light, colour and graceful movements that express
feelings and emotions transmitted through the
magical combination of water and light, all of which
creates the impression of a ballet staged on the
water.
The multidirectional spout generates unique
movements that create numerous shapes and
figures. The jet can be programmed to go faster or
slower so that it appears to dance on the water in
dynamic, elegant movements.

SWING DANCER JET
Código / Code: 66556
Dimensões (C x L x A) [mm]
Tipo de luz
Tensão nominal iluminação [ V]
Tensão nominal Dancer Jet [V]
Potência (Iluminação) [W]
Potência (Dancer Jet) [W]
Potência (Total) [W]
Corrente nominal [A]
Ligação de entrada de água
Diâmetro repuxo [mm]
Profundidade máxima [mm]
Alcance de movimento refluxo no eixo X
Alcance de movimento refluxo eixo Y
Velocidade de movimento nos eixos X, Y [/s]
Sistema de controlo iluminação
Sistema de controlo Dancer Jet
Material
Peso [kg]
Altura dinâmica do repuxo
Grau de proteção

820 x 420 x 600
RGB - DMX
24 V CC
230 V CA
60
320
380
1,7
2" G
22 / 25 opcional
400
-70 / 70
-70 / 70
0 - 250
DMX (3 canais)
DMX (6 canais)
Aço inoxidável 316
48
Bomba independente e
variador de frequência
IP 68

Dimensions (L x W x H) [mm]
Light type
Nominal voltage [V]
Dancer Jet nominal voltage [V]
Power (Light) [W]
Power (Dancer) [W]
Power (Total) [W]
Power rating[A]
Water Inlet connection
Jet diameter [mm]
Maximum water depth [mm]
Jet movement range X axis [˚]
Jet movement range Y axis [˚]
Jet movement velocity in axis X, Y [˚/s]
Light control
Dancer Jet control system
Material
Weight [kg]
Dynamic jet height
Protection ratiing

Reservamo-nos o direito de alterar total ou parcialmente as características dos
nossos artigos ou o conteúdo deste documento, sem aviso prévio.
We reserve the right to change all or part of the features of the articles or
contents of this document, without prior notice.

820 x 420 x 600
RGB - DMX
24 VDC
230 VAC
60
320
380
1,7
2" G
22 / 25 optional
400
-70 / 70
-70 / 70
0 - 250
DMX (3 channel)
DMX (6 channel)
AISI 316 stainlees steel
48
With standal pump and
frequency inverter
IP 68
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