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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Código / Code: 66553

COSMOS

O efeito resultante do "Cosmos" é uma sequência de
gotas de água esféricas perfeitas que flutuam no ar,
realizando saltos verticais. Estes movimentos emulam um
sistema com partículas de água cósmicas que atuam de
forma aleatória.
A iluminação acentua o efeito produzindo um espetáculo
desconhecido de partículas com diferentes cores.
O Cosmos pode intercambiar as gotas com outro
surpreende efeito: pequenos repuxos verticais muito
rápidos realizando jogos de água, com a capacidade de
criar perseguições a alta velocidade, ondas, jogos, etc.

Cosmos produces a sequence of perfect spherical water
droplets that float in the air and shoots the water up and
down. These movements emulate cosmic water particles
that act randomly.
The illumination emphasises the effect by producing a
random display of different coloured particles.
Cosmos can alternate the droplets with another
astonishing effect: small, extremely fast vertical jets able
to create high-speed cascades, waves, etc.

Dimensions (L x W x H) [mm]
Light type
Light nominal voltage [V]
Cosmos nominal voltage [V]
Power (Light) [W]
Power (Cosmos) [W]
Power (Total) [W]
Power rating[A]
Waterinlet connection
Jet diameter [mm]
Jet function flow h=1m [m3/h]
Pressure (max.) [bar]
Light control
Cosmos control
Material 

Weight [kg]
Protection rating

215 x 50 x 140
RGB - DMX
24 VDC
24 VDC
4,5
11
15,5
0,5
3/8" G
4
0,12
1,5
DMX (3 channels)
Relay / DMX (1 channel)
AISI 316 stainless steel / 
Brass / Other
3
IP 68

215 x 50 x 140
RGB - DMX
24 V CC
24 V CC
4,5
11
15,5
0,5
3/8" G
4
0,12
1,5
DMX (3 canais)
Relé/DMX (1 canal)
Aço inoxidável 316/ 
Latão/Outros
3
IP 68

Dimensões (C x L x A) [mm]
Tipo de iluminação
Tensão nominal iluminação [V]
Tensão nominal Cosmos [V]
Potência (Iluminação) [W]
Potência (Cosmos) [W]
Potência (Total) [W]
Corrente nominal [A]
Ligação de entrada de água
Diâmetro repuxo [mm]
Caudal função Jet h=1 m [m3/h]
Pressão (máx.) [bar]
Controlo iluminação
Controlo Cosmos
Material 

Peso [kg]
Grau de proteção
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