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WATER CURTAIN

Um dos efeitos mais inovadores, impressionantes e
surpreendentes é a Magic Curtain. Uma multitude de
gotas de água suspensas no ar, desafiando as leis da
gravidade.
A tecnologia utilizada neste efeito ornamental permite
controlar o movimento da água e a direção das gotas,
quer seja para cima ou para baixo, ou até flutuando
completamente no ar.
Este mágico e fascinante efeito atua desafiando as leis da
dinâmica de fluidos, convertendo-se num ponto de
atenção.
Trata-se de um efeito ornamental concebido para ser
posicionado no interior, numa área obscurecida.

One of the most innovative, stunning and amazing effect,
is what we call the “Magic Curtain”. Multitude of water
droplets are suspended in the air, defying gravity.
The technology used in this ornamental system allows
controlling the movement of water, and deciding the
direction of the drops, either up or down, or even
completely floating in the air.
This magic and intriguing effect acts defying the laws of
fluid dynamics, capturing the attention of all eyes.
It should ideally be located in an interior with a dark
surface behind.

Dimensions (L x W x H) [mm]

Nominal Voltage [V]

Power [W/m]

Pressure (máx.) [bar]

Recommended height [m]

Material 

Protección Class

1000 x 200 x 200 (standard)

230 VAC

500

1

≤ 3

Acero inoxidable 316

IP 68

Dimensões (C x L x A) [mm]

Tensão nominal [V]

Potência [W/m]

Pressão (máx.) [bar]

Altura recomendada [m]

Material 

Grau proteção

1000 x 200 x 200 (standard)

230 V CA

500

1

≤ 3

Aço inoxidável 316

IP 68
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