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ul. Prawnicza 64
tel. 22-667−75−35
www.hydroogrod.pl

www.fontanny.waw.pl
biuro@hydroogrod.pl

Katalog  
dla profesjonalistów

Profesjonalny osprzęt do fontann:
dysze fontannowe, gotowe zestawy fontannowe,
oświetlenie podwodne POWER LED, 
pompy oraz osprzęt hydrauliczny.
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Gotowe zestawy fontann pływających

Agregaty pływające znajdują zastosowanie w dużych zbiornikach wodnych, gdzie nie ma możliwości ustawienia konstrukcji fontanny na 
dnie z powodu głębokości bądź niestabilnego dna. Dodatkową zaletą fontanny pływającej jest łatwość jej czyszczenia i montażu (całość 
urządzenia holuje się po wodzie). Fontanna taka jest niezależna nawet od dużych wahań poziomu wody w zbiorniku. 
Pływak fontanny wykonany jest z tworzywa sztucznego.
Dane techniczne:
- Agregat zasilany jest pompą 55.000 l/h ; 230V ; 580W 
- Dysze w zestawie- dysza kwiat, dysza tulipan, dysza strumieniowa. 
- Proponowane oświetlenie montowane na agregacie:
 kolor światła biały  - 6 szt. x EL6 LED 6W                  
 kolorowe zmienne - 6 szt.x HQS 06 LED RGB 6W   
 
- Wymiary agregatu :   średnica  pływaka - 90 cm 
                                     wysokość z pompą i dyszą (szacunkowa) - 60 cm 
- Wymagana minimalna głąbokość wody 1,3m.

Zastosowanie i opis agregatu

Podane wysokości obrazów wodnych należy traktować jako orientacyjne.

Pływający kompaktowy agregat fontannowy  FJ 600

Dysza  tulipan
wys. fontanny do 2m, szer do 6m

Dysza  kwiat
wys. fontanny do 2m, szer do 10m

Dysza  kielich
wys. fontanny do  3,5m, szer. do 2m
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Gotowe zestawy fontann pływających

Agregaty pływające znajdują zastosowanie w dużych zbiornikach wodnych, gdzie nie ma możliwości ustawienia konstrukcji fontanny na 
dnie z powodu głębokości bądź niestabilnego dna. Dodatkową zaletą fontanny pływającej jest łatwość jej czyszczenia i montażu (całość 
urządzenia holuje się po wodzie). Fontanna taka jest niezależna nawet od dużych wahań poziomu wody w zbiorniku. 
Pływak fontanny wykonany jest z tworzywa sztucznego.
Dane techniczne:
- Agregat zasilany jest pompą JSP 40000 (230V; 1,1kW; 40 cbm/h; h10m) 
- Preferowane dysze - dysza wielostrumieniowa, dysza tulipan. 
- Proponowane oświetlenie montowane na agregacie:
 kolor światła biały 4 szt. x QL 25 Power LED 3W                  
 zmienne kolorowe 4 szt.x HQS 06 RGB LED 6W   
 sterowane protokołem DMX 512 4 szt.x HQS 06 DMX LED 6W
- Wymiary agregatu :   średnica  pływaka - 90 cm 
                                     wysokość pływaka - 5 cm
                                     wysokość z pompą i dyszą (szacunkowa) - 30-50 cm 
- Wymagana minimalna głąbokość wody 1m.

Zastosowanie i opis agregatu

Dysza tulipan 
szer. fontanny do 7m

Dysza 3 stopniowa 
wys. fontanny do 5m

Podane wysokości obrazów wodnych należy traktować jako orientacyjne.

Pływający agregat fontannowy Standard JSP
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Pływający agregat fontannowy mały Inox Best 4

Gotowe zestawy fontann pływających

Agregaty pływające znajdują zastosowanie w dużych zbiornikach wodnych, gdzie nie ma możliwości ustawienia konstrukcji fontanny na 
dnie z powodu głębokości, bądź niestabilnego dna. Dodatkową zaletą fontanny pływającej jest łatwość jej czyszczenia i montażu (całość 
urządzenia holuje się po wodzie).  Agregat jest niewrażliwy na duże wahania poziomu wody w zbiorniku. 
Pływak agregatu wykonany jest całkowicie ze stali inox.  Agregat daje się poziomować za pomocą zaworków upustowych na pływakach.  
Filtr siatkowy z oczkiem 3mm skutecznie chroni pompę i dyszę przed zanieczyszczeniami z wody.
Dane techniczne:
- Agregat zasilany jest pompą Ebara Best 4 (230V; 1,1kW; 20cbm/h; h18m) 
- Preferowane dysze - dysza kwiat, obrotowa, wielostrumieniowa, dysza strumieniowa, 3 stopniowa inox.
- Króciec montażowy pompy i dyszy to 2”.
- Proponowane oświetlenie montowane na agregacie:
 kolor światła biały - 6 szt. x QL 21 Power LED 6W                  
 kolorowe zmienne - 6 szt. x HQS 09 9W RGB LED 
 sterowane protokołem DMX 512 - 9 szt. x HQS 06 DMX LED 6W RGB 
                                                                   
- Wymiary agregatu :  długość podstawy trójkąta pływaka - 135 cm
                                     wysokość pływaka - 40 cm
                                     wysokość z pompą i dyszą (szacunkowa) - 100-130 cm 
- Wymagana minimalna głębokość wody 1,5m.

Zastosowanie i opis agregatu

Dysza  kwiat 
wys. fontanny do 6,0m

Dysza wielostopniowa  
wys. fontanny do 5,5m

Dysza  strumieniowa  
wys. fontanny do 8,0m

Dysza wielostrumieniowa 
szer. fontanny do 6,0m

Podane wysokości obrazów wodnych należy traktować jako orientacyjne .
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Pływający agregat fontannowy średni Inox DW 150

Gotowe zestawy fontann pływających

Podane wysokości obrazów wodnych należy traktować jako orientacyjne .

Agregaty pływające znajdują zastosowanie w dużych zbiornikach wodnych, gdzie nie ma możliwości ustawienia konstrukcji fontanny na 
dnie z powodu głębokości, bądź niestabilnego dna. Dodatkową zaletą fontanny pływającej jest łatwość jej czyszczenia i montażu (całość 
urządzenia holuje się po wodzie).  Agregat jest niewrażliwy na duże wahania poziomu wody w zbiorniku. 
Pływak agregatu wykonany jest całkowicie ze stali inox.  Agregat daje się poziomować za pomocą zaworków upustowych na pływakach.  
Filtr siatkowy z oczkiem 3mm skutecznie chroni pompę i dyszę przed zanieczyszczeniami z wody.
Dane techniczne:
- Agregat zasilany jest pompą Ebara DW 150 (230V; 1,5kW 42 cbm/h; h14m)
- Preferowane dysze - dysza kwiat, obrotowa, wielostrumieniowa, dysza strumieniowa, 3 st inox.
- Króciec montażowy pompy i dyszy to 2”.
- Proponowane oświetlenie montowane na agregacie:
 kolor światła biały - 6 szt. x QL 21 Power LED 6W                  
 kolorowe zmienne - 6 szt. x HQS 15 RGB LED 15W   
 sterowane protokołem DMX 512  - 6 szt. x HQS 15 DMX LED 
                                                                    
- Wymiary agregatu :  długość podstawy trójkąta pływaka - 135 cm
                                     wysokość pływaka - 40 cm
                                     wysokość z pompą i dyszą (szacunkowa) - 100-130 cm 
- Wymagana minimalna głębokość wody 1,5m.

Zastosowanie i opis agregatu

Dysza  kwiat 
wys. fontanny do 6,5m

Dysza wielostopniowa  
wys. fontanny do 6m

Dysza  strumieniowa  
wys. fontanny do 8m

Dysza wielostrumieniowa 
szer. fontanny do 6,5m



Hydroogród 02-495 Warszawa Ursus; ul. Prawnicza 64; tel.: 22 667-75-35;  www.fontanny.waw.pl  www.hydroogrod.pl; 
                                                                                    email: biuro@hydroogrod.pl   

str. 6 str. 6 

Gotowe zestawy fontann pływających
Pływający agregat fontannowy duży Inox DW 300

Podane wysokości obrazów wodnych należy traktować jako orientacyjne.

Zastosowanie i opis agregatu

Dysza  pionowy jet  
wys. fontanny do 12m

Dysza wielostumieniowa 
wys. fontanny do 9m

Dysza drzewo 
wys. fontanny do 9m

Dysza kwiat 
wys. fontanny do 10m

Dysza koronowa 
wys. fontanny do 11m

Agregaty pływające znajdują zastosowanie w dużych zbiornikach wodnych, gdzie nie ma możliwości ustawienia konstrukcji fontanny na 
dnie z powodu głębokości, bądź niestabilnego dna. Dodatkową zaletą fontanny pływającej jest łatwość jej czyszczenia i montażu (całość 
urządzenia holuje się po wodzie). Agregat jest niewrażliwy na duże wahania poziomu wody w zbiorniku. 
Pływak agregatu wykonany jest całkowicie ze stali inox.  Agregat daje się poziomować za pomocą zaworków upustowych 
na pływakach. Filtr siatkowy z oczkiem 3mm skutecznie chroni pompę i dyszę przed zanieczyszczeniami z wody.
Dane techniczne:
- Agregat zasilany jest pompą  Ebara Dw 300 (400V; 2,2kW; 54cbm/h; h22m ), 
- Preferowane dysze - dysza kwiat, dysza wielostrumieniowa, dysza strumieniowa, dysza drzewo, dysza wielostopniowa
- Proponowane oświetlenie montowane na agregacie : 
 kolor światła biały - 6 szt. x QL 26 Power LED 12W
 kolorowe zmienne - 6 szt. x HQS 15 LED 15W   
 sterowane protokołem DMX 512 - 6 szt. x HQS 18 LED 18W RGB
- Wymiary agregatu :   długość podstawy trójkąta pływaka - 160 cm
                                     wysokość pływaka - 50 cm
                                     wysokość z pompą i dyszą (szacunkowa) - około 130cm
- Wymagana minimalna głąbokość wody 2,0m.
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Gotowe zestawy fontann pływających

Pływający agregat fontannowy duży SP Inox 

Podane wysokości obrazów wodnych należy traktować jako orientacyjne.

Zastosowanie i opis agregatu

Dysza  pionowy jet  
wys. fontanny do 15m

Dysza wielostumieniowa 
wys. fontanny do 9m

Dysza drzewo 
wys. fontanny do 11m

Dysza kwiat 
wys. fontanny do 10m

Dysza koronowa
wys. fontanny do 13m

Agregaty pływające znajdują zastosowanie w dużych zbiornikach wodnych, gdzie nie ma możliwości ustawienia konstrukcji fontanny na 
dnie z powodu głębokości, bądź niestabilnego dna. Dodatkową zaletą fontanny pływającej jest łatwość jej czyszczenia i montażu (całość 
urządzenia holuje się po wodzie). Agregat jest niewrażliwy na duże wahania poziomu wody w zbiorniku. 
Pływak agregatu wykonany jest całkowicie ze stali inox.  Agregat daje się poziomować za pomocą zaworków upustowych 
na pływakach. Filtr siatkowy z oczkiem 3mm skutecznie chroni pompę i dyszę przed zanieczyszczeniami z wody.
Dane techniczne:
- Agregat zasilany jest pompą   Grundfos SP 46/2 (400V, 3,0 kW, 60cbm/h, h27m)
- Preferowane dysze - dysza Kwiat, dysza Drzewo, dysza Pionowy Jet, dysza Wielostopniowa
- Proponowane oświetlenie montowane na agregacie : 
 kolor światła biały - 6-9 szt. x QL 26 Power LED 12W
 kolorowe zmienne - 6-9 szt. x HQS 15 LED 15W   
 sterowane protokołem DMX 512 - 6 szt. x HQS 36 LED 36W RGB
- Wymiary agregatu :   długość podstawy trójkąta pływaka - 160 cm
                                     wysokość pływaka - 50 cm
                                     wysokość z pompą i dyszą (szacunkowa) - około 200cm
- Wymagana minimalna głąbokość wody 2,5m.
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Gotowe zestawy fontann pływających

Agregaty pływające znajdują zastosowanie w dużych zbiornikach wodnych, gdzie nie ma możliwości ustawienia konstrukcji fontanny na 
dnie z powodu dużej głębokości, bądź niestabilnego dna. Dodatkową zaletą fontanny pływającej jest łatwość jej czyszczenia i montażu (ca-
łość urządzenia holuje się po wodzie). Agregat jest niewrażliwy na duże wahania poziomu wody w zbiorniku. Agregat pływajacy XL BARREL 
charakteryzuje się możliwością budowania zróżnicowanych konfiguracji pomp 
i oświetlenia. Na tym agregacie można zamontować układy wielopompowe i dynamicznie zmienne. 
Pływak agregatu wykonany jest całkowicie ze stali inox.  Agregat daje się poziomować za pomocą zaworków upustowych na pływakach. 
Filtr siatkowy z oczkiem 3mm 
skutecznie chroni pompę i dyszę przed zanieczyszczeniami z wody.
Dane techniczne:
- Agregat może być zasilany  pompą  Grundfos od 4kW do 10 kW.
- Preferowane dysze - dysza kwiat, wielostrumieniowa, strumieniowa, drzewo, 
wielostopniowa.
- Króciec montażowy pompy i dyszy - 3”.
- Proponowane oświetlenie montowane na agregacie HG 18 LED 30W RGB stero-
wane protokołem DMX 512
- Wymiary agregatu :   średnica koła pływaka - 200 cm oraz 230 cm
                                     wysokość pływaka - 50 cm
- Wymagana minimalna głębokość wody 2,5 m.
- Dodatkowo do nabycia zestawy kotwiące

Wysokości poszczególnych obrazów wodnych fontann zależna od mocy użytej pompy
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Uniwersalny zestaw fontannowy, w pełni sterowany numerycznie, pozwala na dowolne konfigurowanie programów pracy - obrazów 
wodnych. Budujemy zestawy fontannowe pod konkretny projekt Klienta. Możemy dowolnie łączyć i sterować pracą dysz i oświetlenia. 
Fontanny dynamiczne mogą być wykonane w formie pływającej jak również stacjonarnej.
Prezentowany tutaj przykładowy zestaw składa się z centralnej dyszy 3 stopniowej 0110 zblokowanej z dyszą tulipan oraz dyszy obroto-
wej. 
Oświetlenie zestawu stanowią 4  HQS 15 LED RGB z dynamicznym programem zmian koloru światła.  Zestaw zasilany jest 3 pompami. 
Urządzenie jest sterowane układem programowalnym PLC umieszczonym w skrzynce zasilającej.

Wykonujemy na zamówienie również inne fontanny dynamiczne, więcej na 
                               www.fontanny.waw.pl

Dynamiczne zestawy fontannowe sterowane numerycznie
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Zestawy fontannowe na indywidualne zamówienie

Gotowe zestawy fontann pływających

Hydroogród wykonuje również zestawy fontannowe według indywidualnego projektu. Fontanny mogą być statyczne, ale również 
dynamiczne zasilane wieloma pompami. Zestawy takie nie mają ograniczenia wymiarowego. Poniżej przykładowy zestaw fontan-
ny pływającej składającej się z 3 oddzielnych agregatów. Wymiar agregatów zewnetrznych to 6,0m. 
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Fontanna dynamiczna HQR

Model
Wymiary

średnica/wysokość
mm

Zasilanie Ilość 
dysz

Ilość 
lamp

Ilość 
pomp

Maksymalna 
wysokość ob-
razu wodnego

Minimalna 
głębokość 

wody

Waga
kg

HQR-1000-3 1000/350
w obudowie ze stali inox

230V/500W 29 14 3 1m 300 mm 22

HQR-1500-3 1500/350 230V/1300W 37 18 3 2,1m 300 mm 32

Fontanny dynamiczne serii HQR są kompletnymi, kompaktowymi urządzeniami typu Plug&Play, 
które mogą działać zarówno w dzień jak i w nocy w pomieszczeniach i na zewnątrz. Potrzebują je-
dynie źródła zasilania i zbiornika wodnego. Na efekt wizualny fontanny składa się kombinacja kilku 
dynamicznych obrazów wodnych podświetlanych zestawem lamp LED w systemie RBG. Dynamika 
pracy fontanny sterowana jest przy pomocy  kilkunastu programów bądź  w rytm odtwarzanej mu-
zyki. Zestaw fontannowy zawiera sterownik zapewniający wiele różnych programów dynamicznej 
pracy fontann. Umożliwia również połączenie muzyki z dynamiką obrazu wodnego - odtwarzacz 
płyt DVD jest w zestawie. Daje to niezwykle ciekawe i niepowtarzalne efekty wizualno-dźwiękowe.   
Niepowtarzalny urok fontanny, ciekawe formy obrazów wodnych oraz walory chłodzące to ele-
menty, które należy brać pod uwagę planując wszelkiego typu spotkania towarzyskie, zarówno w 
pomieszczeniach jak i na otwartym terenie.
W skład fontanny dynamicznej HQR wchodzi : 
- zestaw fontannowy z dyszami, oświetlenie LED oraz pompy zanurzeniowe zasilające 
poszczególne obrazy wodne, 
- sterownik z odtwarzaczem płyt DVD montowany na zewnątrz niecki fontanny. 

Przegląd dostępnych modeli fontann dynamicznych HQR:

Fontanna Dynamiczna HQR 1000-3 
                                        HQR 1500-3
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Model
Wymiary

średnica/wysokość
mm

Zasilanie Ilość 
dysz

Ilość 
lamp

Ilość 
pomp

Maksymalna 
wysokość ob-
razu wodnego

Minimalna 
głębokość 

wody

Waga
kg

HQR 1000 1000/350 230V/550W 37 9 4 2m 300 35

HQR 1500 1500/350 230V/2000W 49 16 4 3m 300 48

HQR 2300 2300/350 230V/3700W 65 21 6 4m 300 110

Fontanna dynamiczna HQR
Fontanna dynamiczna HQR 1000; HQR 1500; HQR 2300
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Model
Wymiary

średnica/wysokość
mm

Zasilanie Ilość 
dysz

Ilość 
lamp

Ilość 
pomp

Maksymalna 
wysokość ob-
razu wodnego

Minimalne 
głębokość 
zbiornika

Waga
kg

HQR-MF-03-2300 2300/350 230V/3500W 83 38 6 3m 300 85

Fontanna dynamiczna HQR-MF-03-2300

Fontanna dynamiczna HQR
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Fontanny Dry Plaza
Fontanny DRY PLAZA - mokre chodniki 
Fontanny DRY PLAZA - to fontanny dające  efekt mokrych 
chodników. Dysze i oświetlenie umieszczone są w płytach ka-
miennych, przykrywających nieckę fontanny.  Dry Plaza może 
mieć obraz wodny dynamiczny, gdzie każdy strumień sterowa-
ny jest oddzielnie lub statyczny bez sterowania. Oświetlenie 
każdej dyszy może być sterowane  też oddzielnie, co umożli-
wia stworzenie zmiennego pokazu światła i wody.  

Podstawowe warianty wykonania  fontanny Dry Plaza.

Wariant 1 - z pompami umieszczonymi w komorze pompowej, 
gdzie dynamiką strumieni fontanny sterują falowniki pomp 
lub dynamiczne przerywacze strumienia. Moduły Dry Plaza 
podwieszane są pod płytami przykrywającymi nieckę fontanny.

Nisza montażowa modułu Dry Plaza
-  wykonywana na zamówienie pod 

każdy rodzaj modułu Dry Plaza 

W przypadku  gdy niemożliwe jest wybudowanie niecki pod płytą fontanny można zastosować moduły
Dry Plaza z niszą montażową. 
Woda w fontannie w obydwu przypadkach filtrowana jest przez zestaw filtracyjny z filtrem piaskowym 
umieszczonym w komorze pompowej. Obieg filtracyjny jest niezależny od obiegu pompowego.     



str. 14 Hydroogród 02-495 Warszawa Ursus; ul. Prawnicza 64; tel.: 22 667-75-35;  www.fontanny.waw.pl  www.hydroogrod.pl; 
                                                                                    email: biuro@hydroogrod.pl   

str. 14 str.15 

Fontanny Dry Plaza

Przykładowe wzory tarcz 
dekoracyjnych do fontann 

Dry Plaza  

 Wariant 2 - z agregatami fontannowymi DR6 umieszczonymi w niecce fontannowej, gdzie każdy z agre-
gatów zasila jeden strumień fontanny. Poszczególne agregaty mogą być oddzielnie sterowane zmieniając 
dynamikę i wysokość obrazu wodnego fontanny.  Woda w fontannie i w tym przypadku filtrowana jest 
przez zestaw filtracyjny z filtrem piaskowym umieszczonym w komorze pompowej. Obieg filtracyjny jest 
również niezależny od obiegu pompowego.     
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Fontanny Dry Plaza

W skład agregatu DR6 wchodzi:
-  pompa fontannowa na napięcie bezpieczne 24VDC sterowana protokołem DMX o wysokości obrazu wodnego  do 
2,5m w zależności od użytej dyszy  
-  duży filtr ze stali nierdzewnej o wielkości oczka 3mm,
-  dysza fontannowa np. punktowa, pieniąca, pionowy Jet, wielostrumieniowa lub podobna
-  oświetlenie: dla wersji MAXI śr. 350mm - 1 ring HG 18 LED (moc do 30W) 
                          dla wersji MIDI śr.310mm - 1 ring HQS 4018 LED  (moc 18W) 
                          dla wersji  MINI śr. 240mm - 1 ring HQ 2509 FD - 9LED (moc 9W) 
-  tarcza maskująca gr. 3-4mm ze stali inox umożliwiająca trwały montaż agregatu w płycie chodnika
-  driver pompy sterowany sygnałem 0-3,2V  
Cechy użytkowe agregatu DR6 :
-     szybkie taktowanie sterownika DMX przetwornicy częstotliwości pompy umożliwia płynną regulację wysokości 
obrazu wodnego, oraz dynamiczne cięcie strumienia (powyżej 120 zmian na minutę)
-     ring sterowany protokołem DMX 512 daje pełną paletę 16 milionów kolorów ze skutecznym oświetleniem 
obrazu wodnego do 8,5m.
-     zasilanie bezpiecznym napięciem 24V DC w obrębie strefy 0 daje pełną zgodność z europejską normą 
bezpieczeństwa odnośnie publicznych obiektów fontannowych
-     stopień ochrony IP 68 z kablem zasilającym zakończonym wygodnym złączem o IP 67
-    specjalnie zaprojektowane zamki umożliwiają szybki i solidny montaż agregatu w płycie fontanny
-    gęsty filtr o oczku 3mm i dużej powierzchni zapewni stabilną pracę 
agregatu bez konieczności częstego czyszczenia dyszy

Dane techniczne agregatu DR6
Króciec tłoczny 3/2”
H max pompy 7,0 m
Q max pompy 4900l/h
Zasilanie 24V DC / 4A
Stopień ochrony IP68
H max obrazu wodnego dla dyszy punktowej fi 13 2,5m

H max obrazu wodnego dla dyszy Pionowy Jet 3/4” 1,8m 
H max obrazu wodnego dla dyszy pieniącej 1/2” 1,3m

Agregat fontannowy DR6 do fontanny Dry Plaza  
Zastosowanie i opis 
Agregat  fontannowy DR6 umożliwia budowanie fontann  typu Dry Plaza (mokry chodnik) z dynamicznie  zmiennymi 
obrazami  wodnymi. W   fontannie  składającej się z wielu agregatów sterować można każdym strumieniem fontan-
ny oddzielnie, co daje możliwość stworzenia różnorodnych pokazów choreograficznych. Agregaty DR6 sterowane 
są cyfrowym  sygnałem protokołu DMX 512.  Wysokość obrazu wodnego każdego  agregatu może być płynnie 
sterowana od zera do pełnej wysokości. Można również zaprogramować  dynamiczne odcięcia strumieni fontanny. 
Wszystkie  sterowniki i drivery umieszczane  są w  skrzynce   sterującej poza wodą, co zwiększa niezawodność i 
trwałość instalacji fontannowej.     
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Fontanny Dry Plaza
Moduł LED HQ 2509 FD z tarczą Mini do fontann Dry Plaza 
Zastosowanie i opis
Moduł LED HQ 2509 FD jest najprostrzą wersją modułu ledowego do fontann Dry Plaza bez sterowania zewnętrz-
nego. Moduły można łączyć szeregowo co daje synchroniczny dynamiczny pokaz światła według rozbudowanego 
dema. Moduł składa się z ringu świetlnego zblokowanego z tarczą ozdobną ze stali inox. Moduł został specjalnie 
zaprojektowany z myślą o montażu w fontannach typu Dry Plaza. Centralny otwór w ringu fi 30mm pozwala na 
zamontowanie nawet dużych dysz fontanowych, takich jak punktowe, pieniące, pionowy Jet, wielostrumieniowe. 
Moduł LED HQ2509 FD może być użyty w każdym wariancie konstrukcji fontanny Dry Plaza. 

Cechy użytkowe modułu HQ 2509 FD
-  Moduł ring w wersji RGB daje pełną paletę 16 milionów kolorów.  
-  Moc 9W daje skuteczne podświetlenie strumienia wody do 4.0m wysokości.
-  Centralne usytuowanie dyszy względem diód LED zapewnia symetryczne oświetlenie obrazu wodnego.
-  Otwór gwintowany 1” w lampie daje możliwość zamontowania wielu dysz . 
-  Tarcza dekoracyjna ze stali inox gr. 3mm maskuje i zabezpiecza elementy lampy i dyszę.
-  Korpus wykonany  ze stali kwasoodpornej 304, zapewnia długotrwałą pracę reflektorów w trudnych warunkach
-  Specjalnie zaprojektowane zamki umożliwiające szybki i solidny montaż modułu w płycie fontanny.
-  Możliwość szeregowego łączenia lamp upraszcza instalacje fontanny
-   Stopień ochrony IP 68 z kablem zasilającym zakończonym wygodnym złączem o IP 67
-  Zasilanie bezpiecznym napięciem 24V DC w obrębie strefy 0 daje pełną zgodność z europejską normą bezpieczeństwa 
odnośnie publicznych obiektów fontannowych.

Sposób montażu  modułu HQ2509 FD 
w płycie fontanny Dry Plaza
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dane techniczne modułu HQ2509 FD
Wymiary bez dyszy  śr./h 240mm/60mm
Otwór montażowy w płycie fontanny fi 215mm

Ilość i rodzaj diód LED 9 szt 
Moc świetlna 870 lm
Pobór mocy 9W
Zasilanie 24V DC
Kąt skupienia snopu światła 25 st,
Klasa szczelności IP68
Skuteczność podświetlania obrazu wodnego 4.0m

Materiał stal inox 304
Masa 3,0 kg

Moduł  HQ 2509 FD
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Fontanny Dry Plaza - osprzęt

dane techniczne modułu CZ 09 FD DMX

Wymiary średnica tarczy/ 
               wysokość bez uchwytu dyszy

180mm/70mm

Otwór montażowy w płycie fontanny fi 130mm

Rozstaw 3 otworów montażowych do płyty fi 150 mm

Otwór centralny pod dyszę fontannową fi 18

Ilość i rodzaj diód LED 3x3 szt 
Moc świetlna 870 lm
Pobór mocy 9W
Sterowania dekoder DMX 

512 on board
Zasilanie 24V DC
Kąt skupienia snopu światła 25 st,

Moduł LED CZ 09 FD RGB DMX 
Moduł może być użyty zamiennie do lampy UWS Best LED 222

Zastosowanie i opis 
Moduł LED CZ 09 FD RGB DMX do fontann Dry Plaza, dzięki znajdującemu się w każdym reflektorze driverowi DMX, 
pozwala na szybkie budowanie systemów oświetlenia realizujących skomplikowane pokazy świetlne.  Rozbudow-
ane dynamiczne demo, zainstalowane w każdym reflektorze, pozwala na uzyskanie ciekawego pokazu światła bez 
użycia zewnętrznego programatora. Moduł składa się z ringu świetlnego zblokowanego z tarczą ozdobną ze stali 
inox i uchwytu dyszy. Centralny otwór w ringu pozwala na zamontowanie nawet dużych dysz fontanowych, takich 
jak; punktowe, pieniące, pionowy Jet, wielostrumieniowe. Moduł LED CZ 09 FD RGB DMX może być użyty w każdym 
wariancie konstrukcji fontanny Dry Plaza. 
Cechy użytkowe modułu:
-  Moduł ring LED z wbudowanym dekoderem protokołu DMX 512 daje pełną paletę 16 milionów kolorów
-  Centralne usytuowanie dyszy względem diód LED zapewnia symetryczne oświetlenie obrazu wodnego
-  Tarcza dekoracyjna ze stali inox gr. 3mm maskuje i zabezpiecza elementy lampy i dyszę
-  Niewielka średnica modułu pozwala na montaż w mniejszych płytach przykrywajacych fontannę  
-  Korpus, wykonany  ze stali kwasoodpornej 304, zapewnia długotrwałą pracę reflektorów w trudnych warunkach
-  Możliwość szeregowego łączenia lamp upraszcza instalacje fontanny
-   Stopień ochrony IP 68 z kablem zasilającym zakończonym wygodnym złączem IP 67
-  Zasilanie bezpiecznym napięciem 24V DC w obrębie strefy 0 daje pełną zgodność z europejską normą bezpieczeństwa 
odnośnie publicznych obiektów fontannowych
-  Niewielka średnica modułu przy jednoczesnie dużej wytrzymałości pozwala go zamontować w płytach kamiennych o 
małych wymiarach bez zmniejszania ich wytrzymałości 

Sposób montażu  modułu 
w płycie fontanny Dry Plaza
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Fontanny Dry Plaza

dane techniczne modułu HQ2509 FD 
DMX

HQ4018 FD 
DMX

Wymiary śr. bez dyszy 240mm
tarcza mini

310mm
tarcza midi

Otwór montażowy w płycie fontanny fi 215mm fi 255mm

Ilość i rodzaj diód LED 9 szt 6x3 szt
Moc świetlna 870 lm
Pobór mocy 9W 18W
Sterowania dekoder DMX 512 on board
Zasilanie 24V DC 24V DC
Kąt skupienia snopu światła 25 st, 25 st,
Klasa szczelności IP68 IP68
Skuteczność podświetlania obrazu wodnego 4.0m 7.0m

Materiał stal inox 304 stal inox 304

Moduł LED HQ 2509 FD DMX oraz HQ 4018 FD DMX z tarczą
Zastosowanie i opis 
Moduły LED HQ 2509 FD DMX i HQ 4018 FD DMX  do fontann Dry Plaza,  dzięki znajdującemu się w każdym reflektorze 
driverowi DMX, pozwala na szybkie budowanie systemów oświetlenia realizujących skomplikowane pokazy świetlne.  
Rozbudowane dynamiczne demo, zainstalowane w każdym reflektorze, pozwala na uzyskanie ciekawego pokazu 
światła bez użycia zewnętrznego programatora. Moduł składa się z ringu świetlnego zblokowanego z tarczą ozdobną 
ze stali inox i uchwytu dyszy. Centralny otwór w ringu pozwala na zamontowanie nawet dużych dysz fontanowych, 
takich jak; punktowe, pieniące, pionowy Jet, wielostrumieniowe. Moduł LED HQ2509 FD DMX lub HQ 4018 FD DMX 
może być użyty w każdym wariancie konstrukcji fontanny Dry Plaza. 
Cechy użytkowe modułu:
-  Moduł ring LED z wbudowanym dekoderem protokołu DMX 512 daje pełną paletę 16 milionów kolorów
-  Centralne usytuowanie dyszy względem diód LED zapewnia symetryczne oświetlenie obrazu wodnego
-  Tarcza dekoracyjna ze stali inox gr. 3mm maskuje i zabezpiecza elementy lampy i dyszę
-  Korpus, wykonany  ze stali kwasoodpornej 304, zapewnia długotrwałą pracę reflektorów w trudnych warunkach
-  Specjalnie zaprojektowane zamki umożliwiające szybki i solidny montaż modułu w płycie fontanny
-  Możliwość szeregowego łączenia lamp upraszcza instalacje fontanny
-   Stopień ochrony IP 68 z kablem zasilającym zakończonym wygodnym złączem o IP 67
-  Zasilanie bezpiecznym napięciem 24V DC w obrębie strefy 0 daje pełną zgodność z europejską normą bezpieczeństwa 
odnośnie publicznych obiektów fontannowych.

Sposób montażu  modułu 
w płycie fontanny Dry Plaza
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Fontanny Dry Plaza

Dane techniczne modułu HG 18
Wymiary bez dyszy śr/h 355mm/110mm
Otwór montażowy fi 285mm
Ilość i rodzaj diód LED 18 szt 
Sterowania dekoder DMX 512 on board 
Pobór mocy 30W
Zasilanie 24V DC
Kąt skupienia snopu światła 25 st,
Klasa szczelności IP68
Skuteczność podświetlania obrazu wodnego 8.5m

Materiał stal inox 304
Masa 5,0 kg

Moduł LED HG 18 z tarczą Maxi do fontann Dry Plaza
Zastosowanie i opis 
Moduł LED HG 18 Dry Plaza składa się z ringu świetlnego zblokowanego z tarczą ozdobną ze stali inox. Zastosow-
anie 6 zwartych grup diód RGB umożliwia uzyskanie pełnej palety 16mln kolorów widma.  Wysoce sprawne diody 
REBEL wraz z doskonałą optyką zapewniają niskie zużycie prądu przy bardzo wysokiej  jasności świecenia. Długą 
żywotność reflektora zapewnia układ kontroli temperatury zapobiegający przegrzaniu się diód. 
Driver DMX znajdujący się w każdym reflektorze pozwala na szybkie budowanie systemów oświetlenia realizujących 
skomplikowane pokazy świetlne. Możliwość łączenia reflektorów szeregowo bardzo upraszcza okablowanie insta-
lacji. Rozbudowane dynamiczne demo zainstalowane w każdym reflektorze pozwala na uzyskanie ciekawego poka-
zu światła bez użycia zewnętrznego programatora.
Centralny otwór w ringu fi 30mm pozwala na zamontowanie nawet dużych dysz fontanowych, takich jak; punktowe, 
pieniące, pionowy Jet, wielostrumieniowe. Moduł LED HG 18 Dry Plaza może być użyty w każdym wariancie kon-
strukcji fontanny Dry Plaza. 
Cechy użytkowe  modułu LED HG18 Dry Plaza
-  Moduł ring LED z wbudowanym dekoderem protokołu DMX 512 daje pełną paletę 16 milionów kolorów  
-  Moc 30W daje skuteczne podświetlenie strumienia wody do ponad 8.0m wysokości.
-  Centralne usytuowanie dyszy względem diód LED zapewnia symetryczne oświetlenie obrazu wodnego.
-  Otwór fi 30mm w ringu daje możliwość zamontowania wielu dysz . 
-  Tarcza dekoracyjna ze stali inox gr. 4mm maskuje i zabezpiecza elementy lampy i dyszę.
-  Korpus, wykonany  ze stali kwasoodpornej 304, zapewnia długotrwałą pracę ringu w trudnych warunkach
-  Specjalnie zaprojektowane zamki umożliwiają szybki i solidny montaż modułu w płycie fontanny
-  Zasilanie wraz ze sterowaniem w jednym kablu co skutecznie upraszcza instalację elektryczną fontanny
-   Stopień ochrony IP 68 z kablem zasilającym zakończonym wygodnym złączem o IP 67
-  Zasilanie bezpiecznym napięciem 24V DC w obrębie strefy 0 daje pełną zgodność z europejską normą bezpieczeństwa 
odnośnie publicznych obiektów fontannowych.
-   Możliwość wycięcia nazwy inwestora na tarczy 

Sposób montażu  modułu HG 18 
w płycie fontanny Dry Plaza
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Moduł z dyszą pazurową i lampą LED do fontann Dry Plaza 

Sposób montażu  modułu pazurowego 
w płycie fontanny Dry Plaza
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dane techniczne  modułu pazurowego 
Wymiary bez dyszy  śr. 300mm
Otwór montażowy w płycie fontanny fi 240mm

Ilość i rodzaj diód LED 6 szt 
Pobór mocy 6W
Zasilanie 24V DC
Kąt skupienia snopu światła 45 st,
Klasa szczelności IP68
Materiał stal inox 304
Masa 4,0 kg

Zastosowanie i opis 
Specialny moduł pazurowy z lampą HQS06 LED RGB DMX  do fontann Dry Plaza, daje obraz wodny wielostrumie-
niowego grzebienia wodnego z możliwością regulacji kąta w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej. Moduł składa się z 
dyszy pazurowej z 7 strumieniami oraz lampy HQS06 LED RGB DMX zblokowanej z tarczą ozdobną ze stali inox z  
zamkami montarzowymi. Dzięki znajdującemu się w każdej lampie driverowi DMX możliwe jest szybkie budowanie 
systemów realizujących skomplikowane pokazy świetlne. Rozbudowane dynamiczne demo zainstalowane w każdej 
lampie, pozwala na uzyskanie ciekawego pokazu światła bez użycia zewnętrznego programatora. Moduł pazurowy 
może być użyty w każdym wariancie konstrukcji fontanny Dry Plaza. Możliwe jest również zastosowanie do modułu 
lampy HQS06 RGB autozmienne.
Cechy użytkowe modułu:
-  Lampa modułu posiada wbudowany dekoder protokołu DMX 512 co daje pełną paletę 16 milionów kolorów
-  Centralne usytuowanie dysz względem diód LED zapewnia symetryczne oświetlenie obrazu wodnego
-  Tarcza dekoracyjna ze stali inox gr. 3-4mm maskuje i zabezpiecza elementy dyszy oraz lampy
-  Moduł wykonany ze stali kwasoodpornej 304, zapewnia długotrwałą pracę  w trudnych warunkach
-  Dysza pazurowa z 7 strumieniami z możliwością oddzielnego regulowania kąta w płaszczyźnie pionowej i poziomej
-  Specjalnie zaprojektowane zamki umożliwiające szybki i solidny montaż modułu pazurowego w płycie fontanny
-  Możliwość szeregowego łączenia lamp upraszczający instalacje fontanny
-  Stopień ochrony IP 68 z kablem zasilającym zakończonym wygodnym złączem IP 67
-  Zasilanie bezpiecznym napięciem 24V DC w obrębie strefy 0 daje pełną zgodność z europejską normą bezpieczeństwa 
odnośnie publicznych obiektów fontannowych.
-   Możliwość wycięcia nazwy inwestora na tarczy
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Profesjonalne oświetlenie podwodne

Reflektor QL-25 Reflektor QL-26

Parametr
typ

Moc 
W

Ilość diód Kolor 
świecenia

Kąt 
świecenia

Średnica
mm

Wysokość
bez podstawki

mm

Waga 
kg

QL 25 3 3
biały,czerwony

niebieski,zielony
żółty,RGB

25 st 62 63 1,0

QL 21 6 6 biały 15 st 120 75 1,9

QL 26-18 18 1 biały 150 st 120 75 1,9

QL 26 12 12 biały 85 st 136 64 2,3

Reflektory LED serii QL
Zastosowanie
Reflektory serii QL przeznaczone są do pracy pod wodą, jak również poza nią (IP68). Stosuje się je w miejscach wymagających 
jaskrawego oświetlenia:  fontanny, baseny, ogrody, elewacje budynków i elementy architektoniczne.  Wysoce sprawne diody 
POWER LED wraz z doskonałą optyką zapewniają niskie zużycie prądu przy bardzo wysokiej jasności świecenia. Tempera-
tura barwowa światła białego to 6000 K. Korpus lampy wykonany ze stali kwasoodpornej 304, zapewnia długotrwałą pracę 
reflektorów w trudnych warunkach, a grube szkło hartowane użyte na szybę zapewnia dużą odporność mechaniczną.  Re-
flektory serii QL  są zasilane napięciem bezpiecznym 12VAC i spełniają najostrzejsze europejskie wymogi bezpieczeństwa 
dla instalacji podwodnych w różnorakich obiektach. Wszystkie reflektory serii QL posiadają w komplecie transformator oraz 
kabel zasilający 10m z wygodną złączką. Skuteczność oświetlania obrazu wodnego do 5,5m.   

Reflektor QL-21 Reflektor QL-26-18
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Profesjonalne oświetlenie podwodne

Hydroogród oferuje do reflektorów HQS zestaw akcesoriów umożliwiających zbudowanie kompletnego zestawu 
oświetlenia tj. kable różnej długości łączące reflektory w szereg, kable przyłączeniowe do transformatora,                   

transformatory, sterowniki DMX 512 do reflektorów serii HQS DMX. 

HQS 03

Parametr
typ

Moc 
W

Ilość 
diód

Kolor 
świecenia

Sterowanie Kąt 
świecenia

Średnica
mm

Wysokość 
bez nóżki mm

Waga 
kg

HQS 03 3 3 RGB - 45 st 82 99 0,6

HQS 05 5 5 biały - 45 st 120 72 1,0
HQS 06 6 6 RGB - 45 st 120 72 1,0
HQS 15 12 12 RGB - 45 st 173 80 1,9

HQS 03 DMX 3 3 RGB DMX 512 45 st 82 99 0,6
HQS 06 DMX 6 6 RGB DMX 512 45 st 120 72 1,0
HQS 15 DMX 15 15 RGB DMX 512 45 st 173 80 2,0

HQS 03 DMX  HQS 06

Reflektor HQS 15

 HQS 06 DMX

Reflektory LED serii HQS
Zastosowanie
Reflektory serii HQS przeznaczone są do pracy pod wodą jak również poza nią (IP68). Stosuje się je w miejscach wymagających 
jaskrawego oświetlenia:  fontanny, baseny, ogrody, elewacje budynków i elementy architektoniczne.  Wysoce sprawne diody 
POWER LED wraz z doskonałą optyką zapewniają niskie zużycie prądu przy bardzo wysokiej jasności świecenia. 
Wersja HQS DMX,  dzięki znajdującemu się w każdym reflektorze driverowi DMX, pozwala na szybkie budowanie systemów 
oświetlenia realizujących skomplikowane pokazy świetlne. Zastosowanie zwartych grup diód RGB umożliwia uzyskanie pełnej 
równomiernie nasyconej palety 16mln kolorów widma. Rozbudowane dynamiczne demo zainstalo-wane w każdym reflektorze, 
pozwala na uzyskanie ciekawego pokazu światła bez użycia zewnętrznego programatora.
Możliwość łączenia reflektorów HQS i HQS DMX szeregowo bardzo upraszcza okablowanie instalacji. 
Korpus, wykonany  ze stali kwasoodpornej 304, zapewnia długotrwałą pracę reflektorów w trudnych warunkach, a grube szkło 
hartowane użyte na szybę zapewnia dużą odporność mechaniczną.  Reflektory serii HQS  zasilane napięciem bezpiecznym 
24VDC, spełniają najostrzejsze europejskie wymogi bezpieczeństwa dla instalacji podwodnych w różnorakich obiektach. Kable 
zasilające długości 0,5m (wejściowy oraz wyjściowy). Skuteczność oświetlania obrazu wodnego do 5,5m.  
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Zastosowanie
Reflektory serii HQS-D przeznaczone są do pracy pod wodą jak również poza nią (IP68). Stosuje się je w miejscach 
wymagających jaskrawego oświetlenia:  fontanny, baseny, ogrody, elewacje budynków i elementy architektoniczne.  Wysoce 
sprawne diody POWER LED grupowane 3w1 wraz z doskonałą optyką zapewniają niskie zużycie prądu przy bardzo wysokiej 
jasności świecenia. 
Wersja HQS-D DMX,  dzięki znajdującemu się w każdym reflektorze driverowi DMX, pozwala na szybkie budowanie system-
ów oświetlenia realizujących skomplikowane pokazy świetlne. Zastosowanie zwartych grup diód RGB umożliwia uzyskanie 
pełnej równomiernie nasyconej palety 16mln kolorów widma. Rozbudowane dynamiczne demo zainstalowane w każdym 
reflektorze, pozwala na uzyskanie ciekawego pokazu światła bez użycia zewnętrznego programatora.
Możliwość łączenia reflektorów HQS-D i HQS-D DMX szeregowo bardzo upraszcza okablowanie instalacji. 
Korpus, wykonany  ze stali kwasoodpornej 304, zapewnia długotrwałą pracę reflektorów w trudnych warunkach, a grube 
szkło hartowane użyte na szybę zapewnia dużą odporność mechaniczną.  Reflektory serii HQS-D  zasilane napięciem bez-
piecznym 24VDC, spełniają najostrzejsze europejskie wymogi bezpieczeństwa dla instalacji podwodnych w różnorakich 
obiektach. Kable zasilające długości 0,5m (wejściowy oraz wyjściowy). Skuteczność oświetlania obrazu wodnego do 7,5m.  

Reflektory LED serii HQS SD z ledami Power LED RGB w 1 LED

HQS-D 09

Hydroogród oferuje do reflektorów HQ-SD zestaw akcesoriów umożliwiających zbudowanie kompletnego zestawu 
oświetlenia tj. kable różnej długości łączące reflektory w szereg, kable przyłączeniowe do transformatora,                   

transformatory, sterowniki DMX 512 do reflektorów serii HQ-SD DMX. 

 HQS-D 15
HQS-D 36

Parametr
typ

Moc 
W

Ilość 
diód

Kolor 
świecenia

Sterowanie Kąt 
świecenia

Średnica FI
mm

Wysokość h 
bez nóżki mm

Wysokość 
z nóżką H mm 

HQS-D 06M 6 3x3 RGB autozmienne 45 st 82 80 153

HQS-D 06 M-4P 6 3x3 RGB 4 żyły 45 st 82 80 153
HQS-D 09M 9 4x3 RGB autozmienne 45 st 145 53 135
HQS-D 15M 15 5x3 RGB autozmienne 45 st 195 53 153

HQS-D 15 DMX 15 5x3 RGB DMX 512 45 st 195 53 153
HQS-D 15MW 15 5x3 Biały - 45 st 195 53 153

HQS-D 36 DMX 15 9x3 RGB DMX 512 45 st 236 53 173

HQS-D 06

   H

 h   

Fi
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Profesjonalne oświetlenie podwodne

Zastosowanie
Podwodny reflektor LED HG 03  przeznaczony jest do pracy pod wodą jak również poza nią. Stosuje się go 
w miejscach wymagających mocnego oświetlenia, takich jak duże fontanny, baseny, ogrody, elewacje budynków i elementy 
architektoniczne. Zastosowanie 3 diód RGB umożliwia uzyskanie pełnej palety 16mln kolorów widma. Wysoce sprawne diody 
REBEL wraz z doskonałą optyką zapewniają niskie zużycie prądu przy bardzo wysokiej jasności świecenia.  Kolor świecenia 
- biały ciepły lub zimny, czerwony, zielony, bursztynowy, niebieski, RGB z możliwością łączenia wielu lamp do wspólnego ste-
rownika protokołu DMX 512.
Korpus wykonany  ze stali kwasoodpornej 304, zapewnia długotrwałą pracę reflektora w trudnych warunkach, a grube szkło 
hartowane użyte na szybę zapewnia dużą odporność mechaniczną.  Reflektor HG 03 zasilany napięciem bezpiecznym spełnia 
wymogi bezpieczeństwa dla instalacji podwodnych w różnorakich obiektach.     

średnica    90 mm
grubość     55mm
wysokość  140 mm 

Dane techniczne
Typ                         HG 03
Ilość diód               3
Moc                        7W
Zasilanie                 700mA max
Sterowanie              brak
Waga                       0,9 kg
Klasa szczelności   IP 68
Obudowa                stal 304
Wymiary     

Hydroogród oferuje do reflektorów HG zestaw akcesoriów umożliwiąjących zbudowanie kom-
pletnego zestawu oświetlenia tj. kable różnej długości łączące reflektory w szereg, kable 

 Dodatkowo wykonujemy 
reflektory HG 03 w wersji

o zwiększonej wytrzymałości.

2,0m

4,0m

6,0m

8,0m

10m

7 st 878

220

98

55

35

7 st

7 st

7 st

7 st

(lx)kąt

0,49m

0,98m

1,47m

1,96m

2,45m

Charakterystyka świetlna dla optyki 14st 

Reflektor LED typ HG 03
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Profesjonalne oświetlenie podwodne
Reflektor LED typ HG 18 RGB DMX

Hydroogród oferuje do reflektorów HG zestaw akcesoriów umożliwiających zbudowanie kompletnego zestawu 
oświetlenia tj. kable różnej długości łączące reflektory w szereg, kable przyłączeniowe do transformatora, 

transformatory, drivery i sterowniki DMX 512. 

Zastosowanie
Podwodny reflektor LED HG 18 RGB DMX przeznaczony jest do pracy pod wodą jak również poza nią. Stosuje się go w miejs-
cach wymagających mocnego oświetlenia:   duże fontanny, baseny, ogrody, elewacje budynków i elementy architektoniczne. 
Zastosowanie 6 zwartych grup diód RGB umożliwia uzyskanie pełnej palety 16mln kolorów widma.  Wysoce sprawne diody 
REBEL wraz z doskonałą optyką zapewniają niskie zużycie prądu przy bardzo wysokiej  jasności świecenia. Długą żywotność 
reflektora zapewnia układ kontroli temperatury zapobiegający przegrzaniu się diód. 
Driver DMX znajdujący się w każdym reflektorze pozwala na szybkie budowanie systemów oświetlenia realizujących skomp-
likowane pokazy świetlne. Możliwość łączenia reflektorów szeregowo bardzo upraszcza okablowanie instalacji. Rozbudow-
ane dynamiczne demo zainstalowane w każdym reflektorze pozwala na uzyskanie ciekawego pokazu światła bez użycia 
zewnętrznego programatora.
Korpus wykonany  ze stali kwasoodpornej 304, zapewnia długotrwałą pracę reflektora w trudnych warunkach, a grube 
szkło hartowane użyte na szybę zapewnia dużą odporność mechaniczną.  Reflektor HG 18 zasilany napięciem bezpiecznym 
24VDC spełnia wymogi bezpieczeństwa dla instalacji podwodnych w różnych obiektach.   Skuteczność oświetlania obrazu 
wodnego do 8m.   
  

średnica    190 mm
grubość     67mm
wysokość  210 mm 
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Dane techniczne
Typ                         HG 18 RGB DMX
Ilość diód               18
Moc                        30W
Zasilanie                 24VDC
Sterowanie              DMX 512
Waga                       1,9 kg
Klasa szczelności   IP 68
Obudowa                stal 304
Wymiary     

Wykres świetlności dla optyki 18 st

0.652m

3m

4m

1m
5m

0 1m

1m

LUX d=m

0.30

0.95

1.3

1.6

190
130

10

750
520

160

47
32

40

18
83
60

6
30
21

HG 18 zabudowany w niszy mon-
tarzowej do betonu

HG 21  reflektor 
o zwiększonej mocy do 35W.

Inne opcje wykonania
Reflektor może być wykonany w wersji z diodami w kolorze białym
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Profesjonalne oświetlenie podwodne

Parametr
typ

Moc 
W

Ilość diód Kolor 
świecenia

Średnica
zewnętrzna

mm

Średnica
wewnętrzna

mm
LR 6 SMD 1,8 6x3 biały, RGB 37 zwężka na wąż 12mm demontowalna

LR 15 SMD 3,8 15x3 biały, RGB 67 42

LR B12 1,5 12 biały, RGB 30 na wąż 1/2”

LR 24 2 24 biały, RGB 60 42

LR 48 3 48 biały, RGB 80 34

LR 96 6 96 RGB 110 34

LR120 8 120 biały, RGB 220 32

QL 52 18 12 biały ciepły, RGB 182 62

Ring LR B12 Ring LR 24 Ring LR 48

Ring LR 120

Ring LR 96

Ring QL 52

Ringi LED typ LR 
Zastosowanie
Ringi świetlne LED serii LR i QL służą do symetrycznego oświetlenia obrazu wodnego fontanny - mogą 
pracować pod wodą jak również poza nią (IP68). Przeznaczone są do montażu na dyszę fontannową. 
NOWOŚĆ 2020 Ringi LR z diodami SMD 3w1 RGB oraz biały dają nieporównywalnie więcej światła niż 
diody tradycyjne.
Wersje RGB autozmienne posiadają przełącznik umożliwiający zatrzymanie wykonywania programu 
na wybranym kolorze.  
Ringi serii LR i QL zasilane napięciem bezpiecznym 12VAC, spełniają najostrzejsze europejskie wy-
mogi bezpieczeństwa dla instalacji podwodnych w różnorakich obiektach. Wszystkie ringi serii LR QL 
posiadają w komplecie transformator oraz kabel zasilajacy 10m z wygodną złączką.    

Sposób montażu 
ringu na dyszy

Ring LR 15SMD 

Ring LR 6 SMD 
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Profesjonalne oświetlenie podwodne

Hydroogród oferuje do reflektorów HQS zestaw akcesoriów umożliwiąjących zbudowanie kompletnego zestawu 
oświetlenia tj. kable różnej długości łączące reflektory w szereg, kable przyłączeniowe do transformatora,                   

transformatory, 

Zastosowanie
Ringi LED HQS  służą do symetrycznego oświetlenia obrazu wodnego fontanny - mogą pracować pod wodą jak również poza 
nią (IP68). Stosuje się je pod dyszą fontannową w miejscach wymagających mocnego oświetlenia takich jak fontanny. Zas-
tosowanie dużego przelotu przez ring pozwala na zamontowanie go nawet pod dużymi dyszami fontannowymi, zapewniając 
optymalne oświetlenie obrazu wodnego. Wysoce sprawne diody POWER LED wraz z doskonałą optyką zapewniają uzyskanie 
pełnej równomiernie nasyconej palety 16mln kolorów widma przy niskim zużyciu prądu i bardzo wysokiej jasności świecenia. 
Możliwość łączenia ringów szeregowo bardzo upraszcza okablowanie instalacji oraz umożliwia synchroniczne sterowanie 
ringami.  Rozbudowane dynamiczne demo zainstalowane w każdym ringu pozwala na uzyskanie ciekawego pokazu światła 
beż użycia zewnętrznego programatora.
Wersja HQS .. DMX,  dzięki znajdującemu się w każdym ringu driverowi DMX, pozwala na szybkie budowanie systemów 
oświetlenia realizujących skomplikowane pokazy świetlne. Rozbudowane dynamiczne demo, zainstalowane w każdym ringu, 
pozwala na uzyskanie ciekawego pokazu światła bez użycia zewnętrznego programatora.
Możliwość łączenia ringów HQS i HQS DMX szeregowo bardzo upraszcza okablowanie instalacji. 
Korpus ringu, wykonany  ze stali kwasoodpornej 304, zapewnia długotrwałą pracę ringu w trudnych warunkach, a grube 
szkło hartowane użyte na szybę zapewnia lampie dużą odporność mechaniczną.  Ring HQS  zasilany napięciem bezpiecznym 
24VDC spełnia wymogi bezpieczeństwa dla instalacji podwodnych w różnorakich obiektach. Skuteczność oświetlania obrazu 
wodnego do 5,5m.   

Parametr
typ

Moc 
W

Ilość diód kolor
świecenia

Średnica
zewnętrzna mm

Wysokość 
mm

Średnica
wewnętrzna mm

HQS 2509 DMX 9 9 RGB DMX 140 60 1”

HQS 2512 DMX 12 12 RGB DMX 140 60 1”

HQS 4015 DMX 15 15 RGB DMX 195 80 1 1/2”

Sposób montażu 
ringu na dyszy 
fontannowej

Ringi LED typ HQS
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Profesjonalne oświetlenie podwodne

Hydroogród oferuje do ringów HG 18 zestaw akcesoriów umożliwiających zbudowanie kompletnego zestawu oświetlenia 
tj. kable różnej długości łączące reflektory w szereg, kable przyłączeniowe do transformatora, transformatory, sterowniki 

DMX 512 do reflektorów. 

Sposób montażu 
ringu na dyszy 
fontannowej

Zastosowanie
Ringi LED HG 18 RGB DMX służą do symetrycznego oświetlenia obrazu wodnego fontanny - mogą pracować pod wodą jak 
również poza nią (IP68). Stosuje się je pod dyszą fontannową  zwłaszcza w miejscach wymagających mocnego oświetlenia 
np. duże fontanny. Zastosowanie przelotu gwintowanego 1“ przez ring pozwala na zamontowanie go nawet pod dużymi dysza-
mi fontannowymi zapewniając optymalne oświetlenie obrazu wodnego. Diody RGB w sześciu zwartych grupach umożliwiają 
uzyskanie pełnej palety 16mln kolorów widma w bardzo dobrym nasyceniu. Wysoce sprawne diody REBEL wraz z doskonałą 
optyką zapewniają niskie zużycie prądu przy bardzo  wysokiej jasności świecenia. Długą żywotność ringu zapewnia układ 
kontroli temperatury zapobiegający przegrzanie się diód. 
Driver DMX znajdujący się w każdym ringu pozwala na szybkie budowanie systemów oświetlenia realizujących skompliko-
wane pokazy świetlne. Możliwość łączenia ringów szeregowo również z innymi lampami sterowanymi protokołem DMX 512 
bardzo upraszcza okablowanie instalacji. Centralne usytuowanie dyszy względem diód LED zapewnia symetryczne oświetlenie 
obrazu wodnego. Rozbudowane dynamiczne demo zainstalowane w każdym ringu pozwala na uzyskanie ciekawego pokazu 
światła bez użycia zewnętrznego programatora.
Korpus ringu, wykonany  ze stali kwasoodpornej 304, zapewnia długotrwałą pracę ringu w trudnych warunkach, a grube szkło 
z poliwęglanu użyte na szybę zapewnia lampie dużą odporność mechaniczną.  Ring HG 18 RGB DMX zasilany napięciem 
bezpiecznym 24VDC spełnia wymogi bezpieczeństwa dla instalacji podwodnych w różnorakich obiektach. Skuteczność 
oświetlania obrazu wodnego do 8,5m.   

średnica    190 mm
grubość     67mm
przelot       1 1/4”   

Dane techniczne
Typ                         HG 18 RGB DMX
Ilość diód               18
Moc                        30W
Kat świecenia         18 st
Zasilanie                 24VDC
Sterowanie              DMX 512
Kabel                       0,5m (lub na zamówienie )
Waga                       1,9 kg
Klasa szczelności   IP 68
Obudowa                stal 304
Wymiary     

Inne opcje wykonania

Wykres skuteczności świetlnej dla optyki 18 st

0.652m
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Ring HG 18 zblokowany z tarczą 
dekoracyjną dyszy DRY PLAZA

Reflektor może być wykonany w wersji 
z diodami w kolorze białym

Ring LED typ HG 18 RGB DMX 
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Moduł LED HQ 2509FD w wersji ściennej został zaprojektowany do mocowania w niszy montażowej.  Rozbudowane 
dynamiczne demo zainstalowane w każdym reflektorze pozwala na uzyskanie ciekawego pokazu światła bez użycia 
zewnętrznego programatora. Wysoce sprawne diody POWER LED wraz z doskonałą optyką zapewniają niskie zuży-
cie prądu przy bardzo wysokiej jasności świecenia. Wysoce sprawne diody POWER LED wraz z doskonałą optyką 
zapewniają niskie zużycie prądu przy bardzo wysokiej jasności świecenia. 
Dostepne kolory świecenia RGB oraz biały.
Wersja HQ2509 DMX, dzięki znajdującemu się w każdym reflektorze driverowi DMX, pozwala na szybkie budo-
wanie systemów oświetlenia realizujących skomplikowane pokazy świetlne.  Możliwość łączenia reflektorów 
HQS...FD i HQ.. DMX szeregowo bardzo upraszcza okablowanie instalacji.  
Moduł składa się z ringu świetlnego zblokowanego z tarczą ozdobną ze stali inox oraz niszy montażowej. 

Cechy użytkowe ringu HQ 2509FD
-  Ring w wersji RGB daje pełną paletę 16 milionów kolorów.  
-  Moc 9W daje dużą skuteczność podświetlenie wody. 
-  Tarcza dekoracyjna ze stali inox gr. 3mm maskująca i zabezpieczająca elementy lampy.
-  Specjalnie zaprojektowane zamki umożliwiające szybki i solidny montaż lampy w ścianie fontanny.
-  Możliwość szeregowego łączenia lamp upraszcza instalacje fontanny. 
-  Zasilanie bezpiecznym napięciem 24VDC w obrębie strefy 0 daje pełną zgodność z europejską normą bezpie-
czeństwa odnośnie publicznych obiektów fontannowych.

Moduł LED HQ 2509 w wersji ściennej z niszą montażową

dane techniczne ringu HG2509
Wymiary śr./h bez niszy 240mm/60mm
Wymiary śr./h  niszy montażowej 140mm/90mm

Ilość i rodzaj diód LED 9 szt 
Moc świetlna 870 lm
Mocy 9W
Zasilanie 24V DC
Kąt skupienia snopu światła 25 st,
Klasa szczelności IP68
Materiał stal inox 304
Masa 3,0 kg
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Profesjonalne oświetlenie podwodne
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Profesjonalne oświetlenie podwodne

Moduł LED HQS 06 w wersji ściennej został zaprojektowany do mocowania w niszy montażowej.  
Rozbudowane dynamiczne demo zainstalowane w każdym reflektorze, pozwala na uzyskanie ciekawego pokazu 
światła bez użycia zewnętrznego programatora. Wysoce sprawne diody POWER LED wraz z doskonałą optyką za-
pewniają niskie zużycie prądu przy bardzo wysokiej jasności świecenia.  
Dostepne kolory świecenia HQS 06 RGB oraz HQS 05 Biały.
Wersja HQS 06 RGB DMX, dzięki znajdującemu się w każdym reflektorze driverowi DMX, pozwala na szybkie bu-
dowanie systemów oświetlenia realizujących skomplikowane pokazy świetlne.  Możliwość łączenia reflektorów 
HQS...FD i HQ.. DMX szeregowo bardzo upraszcza okablowanie instalacji.  
Moduł składa się z lampy zblokowanego z tarczą ozdobną ze stali inox oraz niszy montażowej. 

Cechy użytkowe ringu HQS06
-  Moduł w wersji RGB daje pełną paletę 16 milionów kolorów.  
-  Moc 6W daje dużą skuteczność podświetlenie wody. 
-  Tarcza dekoracyjna ze stali inox  maskuje i zabezpiecza elementy lampy.
-  Specjalnie zaprojektowane zamki umożliwiające szybki i solidny montaż lampy w ścianie fontanny.
-  Możliwość szeregowego łączenia lamp upraszcza instalacje fontanny. 
-  Zasilanie bezpiecznym napięciem 24VAC w obrębie strefy 0 daje pełną zgodność z europejską normą bezpie-
czeństwa odnośnie publicznych obiektów fontannowych.

Moduł LED HQS 06 w wersji ściennej z niszą montażową

dane techniczne ringu                                                          HGS 06 HQS 05
Wymiary bez niszy śr./h 155mm/90mm 155mm/90mm
Wymiary niszy montażowej  śr./h 155mm/100mm 155mm/100mm

Ilość i rodzaj diód LED 6 szt RGB 5 szt biały
Pobór mocy 6W 5W
Zasilanie 24V AC 24V AC
Kąt skupienia snopu światła 25 st. 25 st.
Klasa szczelności IP68 IP68
Materiał stal inox 304 stal inox 304
Masa 1,7 kg 1,7 kg

����������	�����
�������������

������	�������

���������������

�����

�����

����� !"�#$%��&�'�

�����������	�����(����������������������������

'�
��

)����������*���



Hydroogród 02-495 Warszawa Ursus; ul. Prawnicza 64; tel.: 22 667-75-35;  www.fontanny.waw.pl  www.hydroogrod.pl; 
                                                                                    email: biuro@hydroogrod.pl   

str. 32 str. 32 

Dynamiczny Przerywacz  DPS 1”

Sposób działania przerywacza DPS 1”

Zastosowanie i opis
Dynamiczny przerywacz DPS 1” służy do  szybkiego cięcia obrazu wodnego fontanny. Znajduje on zastosowanie w 
fontannach o dynamicznym obrazie wodnym. Dynamiczny przerywacz DPS 1” został specjalnie zaprojektowany z 
myślą o montażu w fontannach typu Dry Plaza ale może pracować również w fontannach klasycznych jak i pływają-
cych. Centralny otwór fi 30mm pozwala na zamontowanie dysz fontanowych o średnicy strumienia do 30mm przy 
wylocie dyszy, takich jak punktowe, pieniące, pionowy Jet, wielostrumieniowe. 

Cechy użytkowe Przerywacza DPS 1”
-  Sterowanie za pomocą sygnału ON/OFF lub protokołu DMX 512.
-  Przyłącze dyszy fontannowej 1”.
-  Możliwość zastosowania dysz o średnicy strumienia do 30 mm.
-  Moc znamionowa 16W.
-  Korpus wykonany  ze stali kwasoodpornej 304, zapewnia długotrwałą w dowolnych warunkach.
-   Stopień ochrony IP 68 z kablem zasilającym zakończonym wygodnym złączem o IP 67.
-  Zasilanie bezpiecznym napięciem 24V DC w obrębie strefy 0 daje pełną zgodność z europejską normą bezpieczeństwa 
odnośnie publicznych obiektów fontannowych.
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Dysze fontannowe specjalne
Dysza laminarna skacząca F-03 SM 
Zastosowanie
Dysza laminarna skacząca F-03 SM  to kompletny moduł, zbudowany ze stali kwasoodpornej typ 304 wraz z  lampą LED 
RBG, dający obraz wodny w postaci paraboli o laminarnym przepływie. Dysza musi być zasilana stabilnym przepływem 
dobrze oczyszczonej wody. Dynamiczny układ przerywania strumienia wody sterowany protokołem DMX 512 może 
dawać efekty ciągłego lub bardzo szybko przerywanego strumienia. Wysoce sprawne diody zapewniają uzyskanie pełnej      
równomiernie nasyconej palety 16mln kolorów widma, przy niskim zużyciu prądu i bardzo wysokiej jasności świecenia. 
Możliwość sterowania dynamiką pracy pozwala na budowanie dowolnych kombinacji wodnych strumieni. Nowoczesna 
technologia w połączeniu z innowacyjnym pomysłem skaczącej wody daje niezwykle ciekawe efekty i pozwala uzyskać 
atrakcyjne i wyjątkowe aranżacje wodne. Zastosowanie przynajmniej jednej pary tych dysz dodaje elegancji każdej 
aranżacji wodnej w projektach nowoczesnych lub tradycyjnych. Zasilanie 24VDC. 

Dynamiczny Przerywacz  DPS 1”
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Zastosowanie
Dysza wodospad wykonana jest ze stali nierdzewnej typ 304. Może być podłączona do systemu filtracyjnego zbiornika 
wodnego. Dysze można montować jako pojedyńczy wodospad lub tworzyć kaskady i układy spiętrzające wodę o wielosto-
pniowym systemie przelewowym. Łatwość montażu dyszy wodospad i szerokie spektrum zastosowań, od basenów, poprzez 
ogrody wodne do ścian wodnych we wnętrzach, sprawia iż budzą zainteresowanie zarówno wśród profesjonalistów jak
i prywatnych wykonawców.  Styl aranżacji nie jest przeszkodą w użyciu dyszy wodospad, gdyż nadają się zarówno 
do zabudowy (tradycyjne aranżacje), jak i wyeksponowania (styl nowoczesny) przy zachowaniu ich walorów użytkowych. 
Bardzo elegancko i precyzyjnie wykonane stanowią ozdobę każdego ogrodu podkreślając jego urodę, zagłuszając 
hałas ulicy, dotleniając wodę czy stwarzając eleganckie aranżacje w wieczornej kompozycji ogrodowej.
Parametry hydrauliczne dysz wodospad.
Dobierajac pompę do dyszy wodospad nalezy przyjać zapotrzebowanie srednio 40l/min na kazde 30cm wylewki.
Dostępne są wersje: 
- z oświetleniem listwą LED w kolorze białym
- z  oświetleniem RGB ze sterownikiem zewnętrznym (wersja RE) i pilotem umożliwiającym sterowanie kolorami.

Parametr
typ

Szerokość
mm

Głębokość
mm

Wysokość
mm

Oświetlenie Waga 
kg

HQ-WF 300 300 180 70 4W 12VDC
białe lub RGB autozmienne

2,8

HQ-WF 600 600 180 70 8W 12VDC 
białe lub RGB autozmienne

5,5

HQ-WF 900 900 180 70 12W 12VDC
białe lub RGB autozmienne

8,2

HQ-WF 1200 1200 180 70 18W 12VDC
białe lub RGB autozmienne

10,2

Dysze fontannowe specjalne

Dysza wodospad  typ HQ-WF
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Kurtyny wodne lub fontanny płaczące

Dysze fontannowe specjalne

Hydroogród specjalizuje się w dekoracjach wodnych do wnętrz, a w 
szczególności w budowaniu kurtyn wodnych nitkowych (płaczących).  
Mogą one przybierać formy okręgu, łuku, fali lub linii prostej o dowol-
nej długości. Kurtyny zalecane są do wnętrz o wysokości powyżej 3m.  
Zbiornik górny (i ewentualnie dolny)  kurtyny nitkowej wykonywany jest ze stali inox. 
Kurtyna świetnie oczyszcza i nawilża powietrze w pomieszczeniu. Jej zaletą jest 
ciekawy efekt wizualny i cicha praca.
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Dysze fontannowe

Dysze punktowe wykonywane są z mosiądzu niklowanego lub ze stali inox. 
Mają możliwość regulacji kąta ok. +/- 200.
Dysze punktowe są niezależne od poziomu wody.  
Niektóre są dodatkowo wyposażone w zawór regulujący przepływ. 

Obręcze z rury miedzianej lub ze stali nierdzewnej w połączeniu z dyszami 
punktowymi. Ciekawy efekt wizualny daje kombinacja kilku obręczy z cen-
tralną dyszą pieniącą.
Wszystkie obręcze wykonywane są na zamówienie - średnica i gęstość 
rozmieszczenia dysz jest dostosowana do potrzeb indywidulanego projektu.

Dysze punktowe i obręcze 

Typ dyszy 0010 0015 0020 0022 0025 0030 0033 0035 0042 0045 0048
Średnica dyszy S mm 4 5 5 5 6 8 8 13 12 20 28

Średnica gwintu GZ  M10 GZ M12 GW 1\2” GW 1\2” GW 3\4” GW 1” GW 1” GW 1” GZ 1 1/2” GZ 2 1/2” GW 3”
Wysokość dyszy H mm 60 72 92 80 96 115 115 115 210 160 380
Zawór  tak  tak  tak nie tak  tak nie nie nie nie nie

Dysza Wysokość  
Fontanny 0,5m 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 3,5m 4m 4,5m 5,0m 5,5m

0010
przepływ  L/min
ciśnienie  bar

0015/ 
0020/0022

przepływ  L/min 5 7 10 11 13 14   
ciśnienie  bar 0,15 0,20 0,30 0,40 0,45 0,55   

0025
przepływ  L/min 7 10 12 14 16 17 20   
ciśnienie  bar 0,15 0,25 0,30 0,40 0,50 0,55 0,65   

0030/0033
przepływ  L/min 12 14 18 20 23 27 29 33
ciśnienie  bar 0,07 0,15 0,25 0,30 0,40 0,50 0,55 0,60    

0035
przepływ  L/min
ciśnienie  bar

0042
przepływ  L/min 30 47 59 70 79 90 101 109 117 125 140
ciśnienie  bar 0,06 0,15 0,20 0,27 0,35 0,42 0,50 0,65 0,75 0,80 0,97
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Dysza Wysokość  
Fontanny 0,5m 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 3,5m 4m 4,5m 5,0m 5,5m

0010
przepływ  L/min
ciśnienie  bar

0015/ 
0020/0022

przepływ  L/min 5 7 10 11 13 14   
ciśnienie  bar 0,15 0,20 0,30 0,40 0,45 0,55   

0025
przepływ  L/min 7 10 12 14 16 17 20   
ciśnienie  bar 0,15 0,25 0,30 0,40 0,50 0,55 0,65   

0030/0033
przepływ  L/min 12 14 18 20 23 27 29 33
ciśnienie  bar 0,07 0,15 0,25 0,30 0,40 0,50 0,55 0,60    

0035
przepływ  L/min
ciśnienie  bar

0042
przepływ  L/min 30 47 59 70 79 90 101 109 117 125 140
ciśnienie  bar 0,06 0,15 0,20 0,27 0,35 0,42 0,50 0,65 0,75 0,80 0,97

Dysze fontannowe

Dysze wielostopniowe dają wysokie i efektowne fontanny o dużym zróżnicowaniu poziomów - 2, 3 i 4 stopnie. Instalując dyszę wielostop-
niową należy pamiętać, iż strumień fontanny jest podatny na działanie wiatru. Projektując zbiornik pod fontannę wielostopniową należy 
przyjąć jego średnicę jako dwukrotną wysokość przewidywanej fontanny. Dysze są niezależne od poziomu wody.

Dysze wielostopniowe bez regulacji

Typ dyszy MESSNER 0072 0110 0120 0125 0082 0085 0050 0051 0052
Ilość stopni 3 3 3 3 5 6 3 3 4

Ilość x Średnica  
otworów mm

1x5,5 
12x4 

 18x4,5

1x7 
6x5 

12x6

1x7 
6x5 

12x6 

1x8 
7x5 

12x6 

1x3 
6x2,8
17x2,5
23x2
 34x2

1x4 
6x3

20x3
40x2,5 
46x2
60x2

1x3
12x2,5
24x3

1x4 
15x2,5
24x3

1x5 
66x3

Średnica gwintu GZ 1 1\4” GW 1” GW 1 1\2” GW 2” GW 1” GW 1 1/2” GZ 1 GZ 1 1/4” GZ 1 1/2”

Wymiary W/H mm 125/115 75/115 75/115 85/125 75/75 90/80 95/172 115/193 135/160

Materiał dyszy tworzywo stal inox stal inox stal inox stal inox stal inox tworzywo tworzywo tworzywo 

Dysza nazwa Wysokość  
Fontanny 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 3,5m 4m 4,5m 5,0m 5,5m

Messner 0072
przepływ  L/min 33 43 56 65 73 82 97 106 120
ciśnienie  bar 0,23 0,30 0,46 0,58 0,74 0,83 0,96 1,07 1,20

0110  0120
przepływ  L/min 43 53 60 69 74 85 99 117
ciśnienie  bar 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 1,00 1,20

Messnner 0072

Dysza 0082-0085

Dysza 0110-0125Dysza 0051 - 0052
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Dysze fontannowe

Dysze wielostopniowe dają wysokie i efektowne fontanny o dużym zróżnicowaniu poziomów - 3 i 4 stopnie. Dysze wielostopniowe 
regulowane dają możliwość ustawienia kąta każdego ze stopni jak również wydajności każdej z dyszek korony oddzielnie. Instalując 
dyszę wielostopniową należy pamiętać, iż strumień fontanny jest podatny na działanie wiatru. Projektując zbiornik pod fontannę 
wielostopniową należy przyjąć jego średnicę jako dwukrotną wysokość przewidywanej fontanny. 
Dysze są niezależne od poziomu wody.

Dysze wielostopniowe regulowane

Typ dyszy 0055 0060L 0060 0065 
Ilość stopni 3 3 4 4

Ilość x średnica  
otworów mm

1x5
6x4

12x4

1x4
6x4 

12x4

28x4 
1x5

1x5
28x4

Średnica gwintu GW 1” GW 1,5” GW  11\2”   GW 2”

W/H dyszy mm 110/140 150/115 140/190 190/150

Materiał dyszy stal inox stal inox stal inoxl stal inox

Dysza nazwa Wysokość  
Fontanny 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 3,5m 4m 4,5m 5,0m 5,5m

0055/0060L
przepływ  L/min 43 53 60 69 74 85 99 117
ciśnienie  bar 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 1,00 1,20

0060
przepływ  L/min 71 76 101 111 124 140 155 165 180
ciśnienie  bar 0,30 0,40 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05

0065
przepływ  L/min 79 86 107 125 135 145 167 185 200 222
ciśnienie  bar 0,30 0,40 0,50 0,70 0,80 0,90 1,15 1,20 1,35 1,50
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Dysze fontannowe

Dysza wulkan - bardzo widowiskowa dysza używana na dużych akwenach wodnych. Bardzo 
dobrze współpracuje z fontanną pływajacą. 
Duża możliwość regulacji kształtu obrazu wodnego. 
Niezależna od poziomu wody. 
Parametry - dysza składa się z 13 dysz pionowy Jet 1/2” oraz centralnej dyszy strumieniowej 1” 
lub 12 dysz pieniących 1/2” oraz centralnej dyszy strumieniowej 1”
Średnica dyszy 250mm, wysokość 150mm 
Średnica gwintu 2”
Materiał - stal inox.

Dysza wulkan

Dysza koronowa

Dysze koronowe - duże dysze o zdecydowanych 
strumieniach. Ciekawie wyglądają na dużych zbiornikach.
Dysze niezależne od poziomu wody.
Materiał - stal inox.

Typ dyszy 0905 0910 0915
Ilośc dysz x śr. otworów dysz mm 1x11

5x8
1x11
6x8

1x15
9x10

Średnica gwintu GW 1,5” 2” 3”

Średnica W / wysokość H  mm 120/180 120/180 210/350
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Dysze fontannowe

Dysze sferyczne - jedne z najbardziej widowi-
skowych dysz. Niezależne od poziomu wody. 
Doskonale prezentują się we wnętrzach jak 
i na zewnątrz. Wystepują w wersji kula i pół-
kula. Dysze sferyczne wymagają dużej ilości 
dobrze oczyszczonej wody.
Materiał - stal inox.

Dysze sferyczne

Typ dyszy 0175 0180 0190 0195 0198

Średnica dyszy mm 1000 1200 1500 2000 2500
Ilość ramion 65 80 80 144 144

Dysza drzewo
Dysze drzewo - jedne z najbardziej widowiskowych dysz 
używanych na dużych akwenach wodnych. Bardzo dobrze 
współpracuje z fontanną pływajacą. Duża możliwość regulacji 
kształtu obrazu wodnego. 
Niezależne od poziomu wody. 
Materiał - stal inox.

Typ dyszy 0920 0930
Ilośc dysz i średnica strumieni 1x8mm; 

20x6mm
1x13mm; 
20x13mm

Średnica gwintu dyszy GW 1 1/2’’ GW 2”/3”
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Dysze fontannowe

Dysze kwiat

Typ dyszy 0950 0955 0960
Średnica gwintu dyszy GW 1 1/2’’ GZ 2 ’’ GW 2 1/2’’

Średnica W / wysokość H dyszy mm 90/230 150/300 190/350

Dysze kwiat - jedne z najbardziej widowisko-
wych dysz używanych na dużych akwenach 
wodnych. Bardzo dobrze współpracuje z 
fontanną pływajacą. 
Duża możliwość regulacji kształtu obrazu 
wodnego. 
Niezależne od poziomu wody. 
Materiał - stal inox.

Przegub kulowy do pionowania dysz

Przegub kulowy służy do dokładnego 
pionowania dysz.   Materiał - stal inox.

Dostępne modele :
SK 25 - 1” GZ/GW
SK 40 - 11/2” GZ/GW lub GZ/GZ
SK 50 -  2” GZ/GW
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Dysze fontannowe

Dysza pieniąca daje ładny zwarty napowietrzony strumień wody. 
Jest ona niezależna od poziomu wody i może być montowana na 
elementach architektonicznych jak kamienie młyńskie, schody,
figury. Dopracowana konstrukcja dyszy daje wysoki strumień fontanny 
przy stosunkowo niewielkim przepływie wody. Bardzo dobry efekt daje 
łączenie kilku dysz o różnych wysokościach strumienia w grupy lub w 
połączeniu z obręczą.
Materiał - mosiądz - kolor nikiel, stal inox lub tworzywo ze stalą.
Dysze posiadaja przegub kulowy umożliwiający pionowanie 
strumienia.

Dysze pieniące

Dysza Wysokość 
Fontanny 0,5m 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 3,5m

0205
przepływ  L/min 22 35 43 48 53 58
ciśnienie  bar 0,25 0,50 0,55 0,60 0,80 0,95

0210
przepływ  L/min 34 50 61 72 81 86 96
ciśnienie  bar 0,25 0,40 0,60 0,75 0,90 1,05 1,30

0220
przepływ  L/min 56 81 101 117 131 139 154
ciśnienie  bar 0,3 0,50 0,75 0,75 1,10 1,25 1,50

0225/0230
przepływ  L/min 60 82 100 118 132 144 156
ciśnienie  bar 0,25 0,40 0,50 0,67 0,80 0,95 1,10

Typ dyszy 0205 0210 0220 0225 0230 0240
Średnica strumienia W mm 19 24 30 33 34 30
Średnica gwintu GW 1\2” GW 3\4” GW 1” GZ 1 1\2” 2” GZ 1”
Wysokość dyszy H  mm 142 155 182 202 205 158

Dysza 0240 Dysze 0205-0230
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Dysze fontannowe

Dysza kaskadowa daje obfity strumień mocno spienionej wody. 
Dysze są zależne od poziomu wody i pracują zanurzone do połowy 
swojej wysokości w wodzie. 
Jedna z ciekawszych i często używanych dysz. Bardzo dobrze wygląda z 
niskim jak i wysokim strumieniem wody. Polecamy łączenie kilku dysz o 
różnych wysokościach strumienia w grupy lub w połączeniu z obręczą. 
Materiał - Kaskada - mosiądz - kolor nikiel
                 Kaskda Lux - mosiądz,  stal inox

Dysze kaskadowe i kaskadowe LUX

Typ dyszy 0410 0430 0450 0470 0480 0490 0493 0497
Średnica wylotu W mm 35 44 62 76 94 32 42 55
Średnica gwintu GZ 3\4” GW 1” GW 1 1\2” GW 2” GZ 3” GW 1” GW 1 1/2” GW 2”
Wys H dyszy mm 95 140 180 205 235 135 165 205

Dysza Kaskada Kaskada LUX

Dysza 
nazwa

Wysokość 
Fontanny 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 3,5m 4m 4,5m 5,0m 5,5m

0410
przepływ  L/min 20 23 32 36 43 48 54 59
ciśnienie  bar 0,25 0,33 0,47 0,60 0,75 0,85 0,98 1,10

0430
przepływ  L/min 33 43 56 65 73 82 97 106 120
ciśnienie  bar 0,23 0,30 0,46 0,58 0,74 0,83 0,96 1,07 1,20

0450
przepływ  L/min 42 56 71 80 94 108 120 132 148 160
ciśnienie  bar 0,20 0,30 0,45 0,55 0,70 0,80 0,95 1,05 1,15 1,30

0470
przepływ  L/min 161 190 220 241 280 317 347 375 402 435
ciśnienie  bar 0,65 0,92 1,15 1,30 1,55 1,80 2,00 2,18 2,38 2,60

0480
przepływ  L/min 188 233 281 325 375 425 472 503 538 576
ciśnienie  bar 0,55 0,80 1,10 1,35 1,60 1,85 2,10 2,38 2,60 2,90

0490
przepływ  L/min 75 90 109 125 140 158 175 193
ciśnienie  bar 0,25 0,40 0,55 0,70 0,85 1,0 1,15 1,30

0493
przepływ  L/min 76 96 115 135 155 178 200 225
ciśnienie  bar 0,15 0,3 0,45 0,62 0,8 0,98 1,15 1,35

Dysze Kaskada Lux
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Dysze fontannowe

Dysza ta daje strumień podobny do dyszy kaskadowej, ale jest niezależna od poziomu wody i nie 
wymaga tak dużej wydajności pompy przy tej samej wysokości strumienia. 

Dysze pieniące wielodyszowe

Dysza Wysokość Fontanny 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 3,5m 4m 4,5m

0340
0360

przepływ  l/min 70 100 123 141 157 180 187 204

ciśnienie  bar 0,2 0,25 0,35 0,45 0,55 0,6 0,7 0,85

0380
przepływ  l/min 220 280 350 430 495
ciśnienie  bar 0,21 0,35 0,49 0,76 0,90

Typ dyszy 0340 0360 0380
Ilośc dysz x średnica otworów mm 1  x 8 

16 x 6
1  x 8 
16 x 6

1 x 10
16 x 8

Średnica gwintu GW 1 ’’ GZ 1 1/2’’ GW 2’’

Średnica W / wysokość H mm 95/110 95/110 115/145

Dysza ta daje mocno spieniony strumień o dużej możliwości regulacji kształtu i wysokości. 
Dysza jest zależna od poziomu wody. W zależności od poziomu wody można otrzymać kule 
burzącej się wody lub wysoki, lekko spieniony strumień.

Dysze burzące

Typ dyszy 0270 0280
Średnica dyszy W mm 37 40
Średnica gwintu GW 1” GW 1 1/2”
Wys dyszy H mm 240 280
Wysokośc strumienia 0,3-0,8 m 0,4 -1 m
Przepływ Q 5-10 l/min 13-20 l/min
Ciśnienie 0,5 -0,8 bar 0,5 -0,8 bar
Materiał Stal inox Mosiądz
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Dysza „GEJZER” daje obfity strumień spienionej wody i powietrza. 
Dysza „GEJZER” jest zależna od poziomu wody i pracuje zanurzona 
do połowy swojej wysokości w wodzie. 
Dobrze wygląda z niskim jak i wysokim strumieniem wody.  
Materiał - mosiądz/stal nierdzewna.

Dysze „Gejzer”

Typ dyszy 0550 0560
Średnica wylotu mm 30 36
Średnica gwintu GW 1” 1 1/2”

Wys H dyszy mm 170 200

Dysza 
nazwa

Wysokość 
Fontanny 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 3,5m 4m

0550
przepływ  L/min 54 62 70 80 92 110 128
ciśnienie  bar 0,36 0,50 0,75 0,90 1,05 1,25 1,45

0560
przepływ  L/min 70 95 109 130 155 178 200
ciśnienie  bar 0,30 0,50 0,70 0,90 1,10 1,35 1,60

Dysza obrotowa daje bardzo ciekawy dynamiczny obraz wodny - pleciony warkocz. 
Dysza niezależna od poziomu wody. Wykonana jest ze stali inox.  
Możliwe różne kąty ustawienia ramion wpływające na szybkość obrotową i kształt obrazu wodnego.

Dysze obrotowe

Typ dyszy 0310 0320
Ilośc dysz x średnica otworu 1x5

4x6
1x5
4x8

Średnica dyszy mm 400 470
Średnica gwintu GZ 1 ’’ GZ 1 1/2’’

Dysze fontannowe
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Dysze fontannowe

Dysza „Pionowy Jet” daje wysoki, zwarty strumień spienionej wody. Dysza ta jest niezależna od 
poziomu wody. Jedna z ciekawszych i często używanych dysz, dobrze wygląda z niskim jak  
i wysokim strumieniem wody. Dysza używana w fontannach Dry Plaza.
Materiał - stal nierdzewna.

Dysze „Pionowy JET”

Typ dyszy 0505 0510 0515 0520
Średnica wylotu mm 17 20 30 36
Średnica gwintu GZ 3/4” 1” 1 1/2” 2”
Wys H dyszy mm 125 160 225 260

Dysza 
nazwa

Wysokość 
Fontanny 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 3,5m 4,0m 4,5m 5,0m 5,5m

0505
przepływ  L/min 35 44 50 55 63 72 81 90 105 120
ciśnienie  bar 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6

0510
przepływ  L/min 72 89 95 110 125 142 160 178 202 230
ciśnienie  bar 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6

0515
przepływ  L/min 143 166 189 220 250 285 320 365
ciśnienie  bar 0,15 0,20 0,26 0,35 0,43 0,53 0,65 0,80

0520
przepływ  L/min

ciśnienie  bar

Dysze strumieniowe 

Typ dyszy 0815 0820 0825 0830 0835 0850 0855 0865

Średnica wylotu mm 12 12 17 22 30 17 22 30
Średnica gwintu GZ1/2” GZ3/4” GZ 1” GZ 1 1/2” GZ 2” GW 3/4” GW 1” GW 1 1/2”
Wys. H dyszy mm 145 146 140 180 150 130 160 160
Przegub tak tak tak tak tak nie nie nie

Dysze 0850-0865

Dysze 0815-0835

Dysza strumieniowa daje wysoki, zwarty strumień spienionej 
wody. Dysza ta jest niezależna od poziomu wody. Jedna z cie-
kawszych i często używanych dysz, dobrze wygląda z niskim 
jak i wysokim strumieniem wody. 
Dysza używana w fontannach Dry Plaza.
Materiał - stal nierdzewna.
Dysze strumieniowe występują w wersji z przegubem           
pionującym lub bez.
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Dysze fontannowe

Dysza pazurowa daje płaskie strumienie 
w kształcie grzebienia. 
Dysza niezależna od poziomu wody.
Materiał - stal inox

Dysze pazurowe

Typ dyszy 0610 0620 0630
Średnica wylotu mm 5 dysz x 4mm 6 dysz x  4mm 7 dysz x4mm
Średnica gwintu GW 3/4’’ GW 1’’ GZ 1,5’’
Wymiary dyszy W/H mm 110/158 135/190 130/180

065006600670

0690 0680

Typ dyszy 0650 0660 0670 0680 0690
Wymiar wylotu W mm 68 x 2 93 x 3 140 x 5 90 x 4 70 x 4 
Średnica gwintu GW 3/4” GW 1” GW 1 1/2” GZ 1,5’’ GW 1”

Dysza wachlarzowa daje płaski wachlarz 
wody. Dysza wymaga dużej ilości wody.
Dysza niezależna od poziomu wody.
Materiał - mosiądz - kolor nikiel, stal inox.

Dysze wachlarzowe

Dysze zamgławiające działają na zasadzie rozpylenia 
wody podawanej do dyszy pod dużym ciśnieniem. 
Woda musi być dokładnie oczyszczona i uzdatniona.
Dysza niezależna od poziomu wody.
Dostępna wielkość - dysza nr 0940  3/4” 
ciśnienie robocze 1-3 bar, przepływ 1,0-2,3 cbm/h
Materiał - stal inox

Dysze zamgławiające
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Dysza grzyb (G) i tulipan (T) dają efektowne, lecz 
wrażliwe na podmuchy wiatru obrazy wodne. Polecane 
są zwłaszcza do wnetrz. Regulacja wielkości obrazu   
wodnego poprzez dokręcanie głowicy dyszy.
Dysze są niezależne od poziomu wody. 
Materiał – mosiądz - kolor chrom.

Dysza typu grzyb oraz tulipan

Typ dyszy 07111 0711 G 0721 G 0731 G 0741 G

Średnica dyszy mm 25 32 38 55 76

Średnica gwintu GW 1\2” GW 3\4” GW 1” GW 1 1\2” GW 2”

Dysze fontannowe

Typ dyszy 07100T 0710 T 0720 T 0730T 0740 T

Średnica dyszy mm 25 32 38 55 76

Średnica gwintu GW 1\2” GW 3\4” GW 1” GW 1 1\2” GW 2”
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Pompy basenowe

NR ART. TYP MOC SILNIKA MOC 
WY CIOWA NAPI CIE POD CZENIE PG

0950096 SC 050 0.51 kW 0.50 HP 230V 50 mm / 1 1/2" HA03

0950097 SC 075 0.56 kW 0.75 HP 230V 50 mm / 1 1/2" HA03

0950098 SC 100 0.75 kW   1.0 HP 230V 50 mm / 1 1/2" HA03

Cechy: 
 
230V/50HZ
Przezroczysta pokryw atwia kontr

o ysko: NSK
Izolacja: Klasa B
St rony: IP55
Wbudowane zabezpieczenie termiczne
Dostarczana z nakr kami metrycznymi i calowymi 

Pompa basenowa Mega Pool, typ SC
Zaprojektow rednich basenów przydomowych. Niskie zu ycie energii, cicha praca.

NR ART. A mm B mm C mm WAGA

0950096 600 240 370 10.4 kg

0950097 600 240 370 12.1 kg

0950098 600 240 370 13.4 kg

Pompy basenowe z prefiltrem



Hydroogród 02-495 Warszawa Ursus; ul. Prawnicza 64; tel.: 22 667-75-35;  www.fontanny.waw.pl  www.hydroogrod.pl; 
                                                                                    email: biuro@hydroogrod.pl   

str. 50 str. 50 

Pompy basenowe z prefiltrem

53

NR ART. TYP MOC SILNIKA MOC 
WY CIOWA NAPI CIE POD CZENIE PG

0950090 SB10 0.97 kW    1.0 HP 230V 63 mm / 2" HA03

0950091 SB15 1.3 kW    1.5 HP 230V 63 mm / 2" HA03

0950092 SB20 1.85 kW   2.0 HP 230V 63 mm / 2" HA03

0950093 SB30 2.2 kW   3.0 HP 230V 63 mm / 2" HA03

Cechy: 
 

o ysko: NSK
Izolacja: Klasa B
St rony: IP55
Wbudowane zabezpieczenie termiczne
Dostarczana z nakr kami metrycznymi i calowymi 

Pompa basenowa Mega Pool, typ SB
Zaprojektowana na potrzeby du ych basenów przydomowych. Charakter kim 
zu yciem energ r Uszczelnienie mechaniczne z rojektowane, aby wyeliminow
przecieki i maksymalizow wy py.

NR ART. A mm B mm C mm WAGA

0950090 717 275 413 16.0 kg

0950091 717 275 413 17.0 kg

0950092 717 275 413 23.0 kg

0950093 717 275 413 24.0 kg
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Filtracja wody w fontannie

Filtry piaskowe

NR ART. TYP REDNICA POD CZENIE PRZEP YW WAGA WK ADU PG

0182223 MFS17 425 mm 50 mm / 1 1/2"   7.0 m3/h    40.0 kg DB01

0182224 MFS20 500 mm 50 mm / 1 1/2" 10.0 m3/h    70.0 kg DB01

0182225 MFS24 600 mm 50 mm / 1 1/2" 14.0 m3/h 125.0 kg DB01

0182226 MFS27 675 mm      63 mm / 2" 18.0 m3/h 185.0 kg DB01

0182227 MFS31 775 mm      63 mm / 2" 23.5 m3/h 320.0 kg DB01

0182228 MFS35 875 mm      63 mm / 2" 30.5 m3/h 430.0 kg DB01

 

w trudnych warunkach
Wykonany z poletylenu o wysok t
Zaprojektowan ównie na potrzeby basenów 
przydomowych oraz SPA
P ny obrót zaworu
Zawór wieloportowy pozwala na wybór dowolnej 

Filtr Mega+ MFS z bocznie montowanym zaworem

Filtr wyposa ony jest w unikalny zamek "twist", który z rojektowany tak, ab at

mufa klejona
HDPE
2.8
+50

P zenie :
Mater  :
C  :
Maks. temp. :

bar
˚C
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NR ART. TYP POMPA PG

0892594 FSF350-6W 50 mm / 1 1/2" SS033 355 mm 20.0 kg DB01
0892595 FSF400-6W 50 mm / 1 1/2" SS050 410 mm 35.0 kg DB01
0892596 FSF450-6W 50 mm / 1 1/2" SS075 455 mm 45.0 kg DB01
0892597 FSF500-6W 50 mm / 1 1/2"   SC0100 535 mm 85.0 kg DB01

NR ART. A mm B mm WAGA

0892594 555 680 11.8 kg   4.3 m3/h 20.0 m3

0892595 760 759 23.0 kg   6.5 m3/h 30.0 m3

0892596 760 813 26.1 kg   8.1 m3/h 40.0 m3

0892597 760 856 32.5 kg 11.1 m3/h 50.0 m3

mufa klejona

szary
230V
2.5

 :
 :

Kolor :
 :
 : bar

Cechy: 
 
Przeznaczony do basenów domowych 

 

Zestawy filtracyjne z filtrem piaskowym
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Dezynfekcja wody

NR ART. PG

7012999 System pomiarowo - do cy Eurodos - pH/Rx, komplet ED02

7013000 C zeniem PG CNI ED02

7013001 Czujnik Redo zeniem PG CNI ED02

7013002 W row cy do pompy ED02

System pomiarowo - do cy Eurodos - pH/Rx

 
Przyjazne dla u ytkownika: intuicyjne menu
W zy w z zykiem angielskim, niemieckim, francusk kim 
Dobierz sw o ró typy dla ró nych basenów 
Kompaktowe wymiary: wysoki st ramach bardz o, 
prostego w mon r zenia 
Oszcz rgii: niskie zu ycie pr e bezsz  
Ur zenie typu Plug and Play: prosta, szybk rzebne do niej narz  

ronika wysokiej klasy z ozowania, 
opar a zenia (szwajcarsk  
B tomatyczne resetowanie po awarii zasilania i rozk ozowania 

cy wprowadzeniu zbyt du ej dawki 

Kompaktowe, bezawaryjne ur zenie na rynku.

NR ART. PRZEP YW CI NIENIE MOC WAGA WYMIAR PG

7015704 1.4 l/h 10.0 bar 12W 3.5 kg 305 mm x 250 mm x 160 mm

Podwójna pompa perystaltyczna - pH/Rx

Wy cyfrowy
Zakres pomiarowy: 5.9 pH, 0 - 999 mV
Ostrze enia d owe

ce
Przek owtar cy alarm 
Zasilanie: 220/230V 50/60 Hz 

W zestawie:
Rur
Mon ny
Elektrody pH i RX, bufor
Uchwyty elektrody

rze DN 50
Zawory wtryskowe
Filtry stopowe - 2 szt.

Przeznaczona dla przydomowych basenów z wbudowanymi ur zeniami pH i RX.
Kompatybilne z czujnikami poziomu, prz ywu i tempratury oraz portem 
komunikacyjnym PC RS485.

Chlorator liniowy

NR ART. POJEMNO PG

7006950 2.0 kg KB01

7006951 4.0 kg KB01

Chlorator o du nym roz recyzyjnego 
ozow zynfekcji du y ych basenów.

Trw ywna konstrukcja 



Hydroogród 02-495 Warszawa Ursus; ul. Prawnicza 64; tel.: 22 667-75-35;  www.fontanny.waw.pl  www.hydroogrod.pl; 
                                                                                    email: biuro@hydroogrod.pl   

str. 54 str. 54 

Filtr ssawny HYD FS
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Dysza powrotna montowana w niecce fontanny rozprowadza 
wodę czystą wracającą z filtra lub wodę do napełniania fontanny. 
Materiał – stal inox.
Dostępne modele
HYD DP 40 -  średnica 40mm, przyłącze 11/4”GZ
HYD DP 50 -  średnica 50mm, przyłącze 1,5”GZ
Inne wymiary na indywidualne zamówienie.

Dysza powrotna HYD DP
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Specialnie zaprojektowany kołnierz przepustu zapobiega obróce-
niu sie przepustu w betonie.
Materiał – stal inox, długość przepustu L na zamówienie.
Dostępne modele
HYD PH 32/L -  średnica 32mm, długość L, przyłącze 1”GW
HYD PH 40/L -  średnica 40mm, długość L, przyłącze 11/4”GW
HYD PH 50/L -  średnica 50mm, długość L, przyłącze 1,5”GW
HYD PH 63/L -  średnica 63mm, długość L, przyłącze 2”GW
HYD PH 75/L -  średnica 75mm, długość L, przyłącze 2,5”GW
HYD PH 90/L -  średnica 90mm, długość L, przyłącze 3”GW
HYD PH 110/L -  średnica 110mm, długość L, przyłącze DN100
Inne wymiary na indywidualne zamówienie.

Przepusty hydrauliczne do betonu HYD PH

Osprzęt fontannowy

Filtr ssawny montowany w niecce fontanny zabezpiecza instalację przed         
dużymi zanieczyszczeniami. Filtr HYD FS wkręcany jest w przepust HYD PH.
Materiał – stal inox, siatka filtracyjna z oczkiem 3mm.
Dostępne modele
HYD FS 230/180/1,5 -  średnica 230mm, wysokośc 180mm, przyłącze 1,5”GZ
HYD FS 320/250/2 -  średnica 320mm, wysokośc 250mm, przyłącze 2”GZ
Większe filtry na indywidualne zamówienie.
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Moduł kontroli poziomu wody typ KONTROL
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Osprzęt fontannowy

Kominek przelewu burzowego HYD KP
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Kominek przelewu burzowego montowany w niecce fontanny zabezpiecza nieckę przed przelaniem w wyniku nadmiernych 
opadów atmosferycznych. Kominek HYD KP wkręcany jest w przepust HYD PH.
Materiał – stal inox, wysokość kominka H na zamówienie.
Dostępne modele
HYD KP 40/H -  średnica 40mm, wysokość H, przyłącze 11/4”GZ
HYD KP 50/H -  średnica 50mm, wysokość H, przyłącze 1,5”GZ
HYD KP 63/H -  średnica 63mm, wysokość H, przyłącze 2”GZ
Inne wymiary na indywidualne zamówienie.

Moduł kontroli poziomu wody w fontannie służy do uzupełniania wody w zbiorniku fontanny oraz do zabezpieczenia urządzeń pompowni 
przed zbyt niskim poziomem wody czyli suchobiegiem.
Zestaw Kontrol składa się z :
-  modułu sond pomiarowych montowanych w niecce. 
Materiał – stal inox, wysokość na zamówienie.
-  centralki elektronicznej montowanej na szynie DIN w szafie rozdzielczej
-  elektrozawory 1” na 24V montowanego na wejściu wody wodociągowej wraz z transformatorem
Dostępne modele
Kontrol 1 - moduł dopełniania wody
Kontrol 2 - moduł dopełniania i zabezpieczenia przed suchobiegiem
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Służy do rozprowadzania instalacji elektrycznej w fontannach. Może być stosowana 
do instalacji z napięciem bezpiecznym. 
Materiał – stal inox, 
Dostępne modele
HYD SE 4210 -  dławiki 6x13mm + 2x17mm, średnica 180 mm, wysokość 60 mm, 
HYD SE 4220 -  dławiki 10x13mm + 2x17mm, średnica 195 mm, wysokość 70mm, 

Puszka rozdzielcza elektryczna podwodna HYD SE 

Przepusty elektryczne stosuje się do szczelnego przeprowadzania kabli elektrycznych 
przez ściany niecki fontanny. Przepusty naszej konstrukcji są rozbieralne. W beto-
nie pozostaje tuba przepustu, a głowica z dławikami montowana jest na wierzchu.   
Wieksze przepusty mogą również pełnić rolę skrzynek rozdzielczych. Do wszystkich 
przepustów używamy znakomikych dławików BLEUGLOBE. 
Materiał – stal inox.
Dostępne modele

Przepust elektryczny przez beton HYD PE

�����������	�

Typ przepustu
Parametr

HYD PE32/1 HYD PE50/3 HYD PE75/6 HYD PE75/12 HYD PE75/18 HYD PE110/7 HYD PE110/9

Ilość dławików  1 3 6 12 18 7 9

Maksymalna średnica 
kabli (mm)

1x14 3x8 6x10-14 12x8 14x10
3x14

4x10
3x14

8x10
1x14

Średnica przepustu (mm) 32 50 75 75 75 110 110

Przyłącze 1” 11/2”, DN 40 21/2”, DN 60 21/2”, DN 60 21/2”, DN 60 DN 100 DN 100

HYD PE 50/3

HYD PE 75/6
HYD PE 75/12 HYD PE 75/18 HYD PE 110/7

HYD PE 110/9

Inne wymiary i konfiguracje na zamówienie  
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Osprzęt fontannowy

Służy do rozprowadzania instalacji wodnej w fontannach. 
Materiał – stal inox, 
Wykonywany jest na indywidualne zamówienie.

Rozdzielacz hydrauliczny HYD RH 

Konstrukcje stalowe na indywidualne zamówienie  

 - konstrukcje nośne pod dysze.
 - uchwyty do lamp
 - kratki maskujące i inne elementy dekoracyjne i maskujące
 - skimmery 

Osłona czujnika poziomu wody i przelewu awaryjnego

Osłona dyszy skaczącej montowanej w Dry Plazie

Konstrukcja nośna pod dysze sferyczna wraz z maskownicą 
lamp, czujników i przelewu awaryjnego
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Przykladowe realizacje i zastosowania

Fontannta typu „Dry Plaza” - tzw. mokre chodniki  to dysze osadzone 
w chodniku zintegrowane z oświetleniem 

Klasyczne zespoły fontannowe 
Łączenie różnych typów dysz wraz z oświetleniem pozwala na osiagnięcie dowolnej aranżacji wodnej.

Dysze punktowe zespolone w obręczy

Zespół dysz pieniących z 
możliwościa sterowania 

wysokością strumieni.
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Hydroogród specjalizuje się w dekoracjach wodnych do wnętrz, a w szczególności w budowaniu kurtyn nitkowych (płaczących) 
oraz ścian wodnych.  
Całość jest wykonywana na indywidualne zamówienie.

Fontanny do wnętrz

Fontanny pływające

Przykladowe realizacje i zastosowania

Zastosowanie zespołów fontann pływających po-
zwala na stworzenie róznorodnych, imponujacych 
obrazów wodnych na dowolnym akwenie wszedzie 
tam, gdzie nie jest możliwe zastosowanie stałych 
systemów fontannowych.

Hydroogród informuje, iż zdjęcia niektórych produktów moga nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Hydroogród zastrzega sobie prawo do pomyłek oraz błędów w druku.
Zdjecia w katalogu są jedynie przykładowe i służą orientacyjnej prezentacji produktu.


