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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.

Dimensions (L x W x H) [mm]

Nominal Voltage [V]

Power consumption [W/m]

Power rating[A]

Pressure curtain (max.) [bar]

Curtain flow [(m3/h)/m]

Recommended height[m]

Control system

Material 

Weight without water [kg/m]

Weight with water [kg/m]

Protection class

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Código / Code: 66548

DIGITAL CURTAIN

Desde sempre, as representações em murais têm sido elementos
de comunicação e representação. Mediante a combinação de água
e luz, estas representações são revalorizadas de forma inovadora e
interativa.
O efeito introduz as novas tecnologias, conferindo a capacidade de
representar formas de modo instantâneo, interagindo com um
tablet digital. Diversas combinações geométricas, figuras orgânicas
e textos têm lugar no seio do conceito de "Interactive Curtain",
onde se pode desenhar e criar tudo o que se queira, utilizando a
água e a luz.
Devido à força da gravidade, o ideal é que a impulsão da água seja
a uma altura de não mais de 4 metros. Este efeito ornamental é
ideal como suporte publicitário.

Historically, murals have been a way of representing all kind of 
elements. Through a combination of water and light, these 
representations will be given a new meaning in an innovative and 
interactive way.
The effect introduces new technologies able to represent shapes 
instantly by interacting with a tablet device. A multitude of 
geometric combinations, organic figures and texts have their place 
within the concept of  an interactive curtain, where you can draw 
and create anything you want using water and light.
Due to the force of gravity, it is important to highlight that the 
recommended height is lower than 4 meters. The Digital Curtain is 
perfect for advertising.

3200 x 500 x 436 (standard)

230 VAC

220 (without pump)

1,1

2

7

≤ 4

Water curtain software

66549 

Aluminium / Brass / Others

60 kg/m

80 kg/m

IP 66

Dimensões (C x L x A) [mm]

Tensão nominal [V]

Potência [W/m]

Corrente nominal [A]

Pressão cortina (máx.) [bar]

Caudal cortina por metro [m3/h]

Altura cortina recomendada [m]

Sistema de controlo

Material 

Peso sem água [kg/m]

Peso com água [kg/m]

Grau proteção

3200 x 500 x 436 (standard)

230 V CA

220 (sem bomba)

1,1

2

7

≤ 4

Watercurtain Manager Software

MF0002

Alumínio/Latão/Outros

60 kg/m

80 kg/m

IP 66
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Embalaje / Packaging

Paletizado / Palletizing
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