
Waarom zien en dan geloven?
Bij de NanoPower® serie optimaliseert WaterVision het lichtbeeld in het 

water. Dit in tegenstelling tot de WaterVision Kelvin® serie die, zoals bij 

verlichting gebruikelijk is, wordt geoptimaliseerd naar de beste lumen/

watt verhouding van de lamp. Echter, leidt meer licht tot beter zicht?

Bij NanoPower streeft WaterVision ernaar om het lichtbeeld in het water 

te optimaliseren naar:

1. Veiligheid: een hoger contrast van zwemmers met de   

omgeving leidt tot betere zichtbaarheid van de zwemmer, vooral 

vanuit de ooghoeken.

2. Licht efficiëntie: met minimaal verbruik een goed lichtbeeld in het 

water creëren.

3. Goede spreiding van het licht: met een minimum aan lampen  een 

goed verlicht bad realiseren.

4. Prettig licht: (a) minimale verblinding in en boven water en een  (b) 

lichtsamenstelling waarbij de mens zich prettig voelt. 

5. Totaal lichtbeeld in alle facetten: grofweg 90% van de baden valt 

in drie categorieën in te delen: RVS baden, tegelbaden met hard 

geglazuurde tegels en natuurbaden buiten. Voor elke categorie biedt 

WaterVision geoptimaliseerde schijnwerpers aan.

Lumenwaarden zijn dus niet representatief voor het optimale lichteffect 

in het water. Daarom zeggen wij: “Zien is geloven”. Wij brengen u 

ook graag in contact met een van onze vele tevreden “NanoPower” 

gebruikers, zodat zij u hun ervaringen kunnen delen.

www.watervision.nl

• Minder lampen 

• Lager energieverbruik

• Méér licht

• Goede zichtbaarheid

• Hoge veiligheid

• Snelle installatie

• Duurzaam

• Bewezen kwaliteit

• Sinds 2004

• Made in Holland

De ultieme onderwaterlamp van 

WaterVision. “Zien is geloven!”

WV15 NanoPower®  
LED onderwaterschijnwerpers - Serie 2023
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5x WaterVision NanoPower LED Bright White 60 watt 10x WaterVision Kelvin witte 3000K LED lampen 60 watt

De NanoPower kleuren
De NanoPower lampen zijn verkrijgbaar in drie natuurlijke kleuren van het water: Mediterranean Blue, Bright 

White en Spring White. Deze lichte kleuren zorgen voor verschillende effecten en sfeerbelevingen. Bij ieder 

zwembad, binnen of buiten, past meestal (onzichtbaar) een optimale kleur en beleving. Onderstaand vindt u een 

advies over waar welke kleur het beste tot zijn recht komt:

www.watervision.nlwww.watervision.nl

Duurzaam en robuust
Het tijdloze en kenmerkende design van de WV15 armaturen is sinds 2004 onveranderd en ongeëvenaard. 

Alle WaterVision LED engines tot 200 Watt passen in dezelfde behuizing. U kunt er zelfs voor kiezen om een 

andere kleur of kleurwisseling te nemen. Vervanging en het upgraden van de lampen kan hierdoor gemakkelijk 

en voordelig worden gedaan. Dat scheelt niet alleen tijd, maar ook aanzienlijk in de kosten. Het armatuur is geen 

verslijtdeel en met hergebruik draagt u ook bij aan het milieu te sparen.

Waar wordt NanoPower gebruikt?
NanoPower komt het beste tot zijn recht als het licht over grotere afstanden (>7m) door het water moet 

lopen. Over het algemeen in baden groter dan 100m2. Bij NanoPower wordt in de regel de tegenoverliggende 

zwembadwand aangelicht. Kenmerkend is dat wanneer de twee lampen tegenover elkaar schijnen het 

midden van het bad het meest intens verlicht wordt. Voor kleinere baden adviseren wij de WV15 Kelvin serie 

onderwaterschijnwerper 

Hoeveel NanoPower lampen heb ik nodig?
Onderstaand voorbeeld laat zien hoeveel NanoPower® lampen er geadviseerd worden bij een 25 meter bad ten 

opzichte van LED lampen uit de Kelvin serie. 
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Lichtkarakteristieken

Het figuur hiernaast laat 

zien hoe de verschillende 

NanoPower kleuren presteren 

ten opzichte van de Kelvin LED 

verlichting kleuren (Warm White,  

Cool White en Aqua Blue). 

De vergelijking vindt op zicht 

plaats op de eigenschappen 

zichtbaarheid, lichtspreiding en 

licht-efficiëntie. 

Demo op locatie?

Niets werkt zo overtuigend als de praktijk. WaterVision beschikt over een demonstratie team dat 

het effect in uw eigen zwembad kan laten zien. Interesse? Neem dan contact met ons op.

“Het licht van de WaterVision-lampen straalt ver door het water en reflecteert tegen de wanden, zodat 

het zwembad egaal wordt verlicht. Zwemmers onder water zijn beter zichtbaar en dat is heel prettig 

voor de toezichthouders, die daardoor minder snel moe worden.” 

- Jos van Gennip, accommodatiemanager De Tongelreep, Eindhoven
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De NanoPower pakketten
De WV15 NanoPower LED onderwaterschijnwerpers zijn verkrijgbaar in drie standaard kleuren; Mediterranean 

Blue, Bright White en Spring White. Wij hebben de volgende pakketten samengesteld voor veel voorkomende 

zwembadconfiguraties. 

www.watervision.nl

Zwembad 25 meter bij 16 meter (400m2)

P6090-05 Mediterranean Blue 

chloorwater pakket met 5 schijnwerpers

5x WV15 NanoPower 60 Watt 

Mediterranean Blue (V1503090)

inclusief 5 meter kabel per lamp  

1x 320 Watt driver in kast (V0069)
5x      

1x 

P6095-05 Bright White chloorwater 

pakket met 5 schijnwerpers

6x WV15 NanoPower 60 Watt 

Bright White (V1503095)

inclusief 5 meter kabel per lamp  

1x 320 Watt driver in kast (V0069)

P6089-10 Mediterranean Blue 

chloorwater pakket met 10 schijnwerpers

10x WV15 NanoPower 30 Watt 

Mediterranean Blue (V1503089)

inclusief 5 meter kabel per lamp    

1x 320 Watt driver in kast (V0069)
10x 

1x  

P6094-10 Bright White chloorwater 

pakket met 10 schijnwerpers

10x WV15 NanoPower 30 Watt 

Bright White (V1503094)

inclusief 5 meter kabel per lamp    

1x 320 Watt driver in kast (V0069)

Zwembad 25 meter bij 21 meter (525m2)

P6090-07 Mediterranean Blue 

chloorwater pakket met 7 schijnwerpers

7x WV15 NanoPower 60 Watt 

Mediterranean Blue (V1503090)

Inclusief 5 meter kabel per lamp  

2x 320 Watt driver in kast (V0069)
7x      

2x 
P6095-07 Bright White chloorwater 

pakket met 7 schijnwerpers

7x WV15 NanoPower 60 Watt 

Bright White (V1503095)

Inclusief 5 meter kabel per lamp  

2x 320 Watt driver in kast (V0069)

P6089-14 Mediterranean Blue 

chloorwater pakket met 14 schijnwerpers

14x WV15 NanoPower 30 Watt 

Mediterranean Blue (V1503089)

Inclusief 5 meter kabel per lamp

2x 320 Watt driver in kast (V0069)
14x      

2x  
P6094-14 Bright White chloorwater 

pakket met 14 schijnwerpers

14x WV15 NanoPower 30 Watt 

Bright White (V1503094)

Inclusief 5 meter kabel per lamp

2x 320 Watt driver in kast (V0069)
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Artikellijst WV15 NanoPower - Serie 2023

Omschrijving Wattage Artnr. 

WV15 NanoPower Mediterranean Blue

30 W V1506089

60 W V1506090

80 W V1506091

WV15 NanoPower Mediterranan Blue voor edelstaal baden
60 W V1506107

80 W V1506108

WV15 NanoPower Bright White

20 W V1506093

40 W V1506094

60 W V1506095

80 W V1506096

WV15 NanoPower Bright White voor edelstaalbaden

30 W V1506102

60 W V1506103

80 W V1506104

WV15 NanoPower Spring White

30 W V1506099

60 W V1506100

80 W V1506101

www.watervision.nl

(1) Armatuur

De WV15 NanoPower® lampen zijn verkrijgbaar met een standaard rand of vlak. Het vlakke armatuur wordt 

geadviseerd in zwembaden met een beweegbare bodem, of in stroomversnellingen, etc..

Toch liever een andere kleur? Of wilt u juist kleurovergangen? Ook geen probleem; de WV15 Color serie biedt 

uitkomst.

Zelf samenstellen? Zo eenvoudig doet u dat:
Bij het bestellen van de WV NanoPower lampen hebben wij onderstaande artikellijst samengesteld. U dient 

daarbij de volgende keuzes te maken:

• Watertype: Chloorwater of zoutwater/zeewater

• Behuizing1: Vlak of met rand

• Kabellengte: 5 meter is standaard. Langer kan in incrementen van 5 meter  

Bezoek onze website om onze mooiste NanoPower projecten te bekijken!

WV15 NanoPower®  
LED onderwaterschijnwerpers - Serie 2023
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Artnr. 

chloorwater

Artnr. 

zoutwater

Omschrijving

V0059 V0120 Inbouwpot RVS met smalle flens 

V0106 V0132 Inbouwpot RVS met brede lens

V0052 Flensring voor vlakke inbouw (in tegelwerk)

V0015 V0018 RVS montagebeugel

V0152 Kunststof opbouwring voor montage zonder pot

V0141 Gietlasset (2-polig) voor snelle montage aan bestaande bekabeling

V0142 Gietlasset (6-polig) voor snelle montage aan bestaande bekabeling

V0005 80 Watt 24Vdc LED driver in kast

V0069 320 Watt 24Vdc LED driver in kast

V0128 590 Watt 24Vdc LED driver in kast

Artikellijst toebehoren WV15

Inbouwpot RVS smalle flens

Artnr.: V0059 en V0120

Maat: Ø228 x 45mm met 12mm 

flens. 

Inbouwpot RVS brede flens

Artnr.: V0106 en V0132

Maat: Ø228 x 45mm met 50mm 

flens

Flensring voor vlakke inbouw

Artnr.: V0052

Maat: Ø279 x 24mm 

RVS montagebeugel

Artnr.: V0015 en V0018

Maat: 178 x 20 x 88mm

Gietlasset voor snelle montage 

Artnr.: V0141 en V0142

320 Watt 24Vdc LED driver in 

kast

Artnr.: V0069

Maat: 400(h) x 200(b) x 80(d)mm

590 Watt 24Vdc LED driver in 

kast

Artnr.: V0128

Maat: 400(h) x 300(b)x155(d)mm

80 Watt 24Vdc LED driver in kast

Artnr.: V0005

Maat: 254(h) x 180(b) x 62(d)mm 

Kunststof opbouwring voor 

montage zonder pot

Artnr.: V0152

Maat: Ø340 x 25mm
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De WV15 NanoPower onderwaterschijnwerper is gemakkelijk en snel te installeren en heeft de volgende 

eigenschappen:

• Past op bijna iedere gangbare pot.

• Kan vlak op de wand gemonteerd worden.

• Kan met of zonder inbouwpot gemonteerd worden.

• Kan op de bodem en wand van het zwembad gemonteerd worden.

• Geen actieve componenten rond de badomloop nodig.

• Klemverbinders zijn in alle te verbinden delen aanwezig voor snelle montage.

• Volledig beschermd tegen installatiefouten, zoals kortsluiting, het omwisselen van de plus en min, 

beschadigen van de kabel, etc..

Eenvoudige installatie

Wandmontage met opbouwring

Wandmontage met inbouwpot

Afmetingen WV15 standaard Afmetingen WV15 vlak

WV15 NanoPower®  
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Onderdeel Waarde

Bedrijfsspanning 24Vdc

LED-driver Geïntegreerd in het lamphuis

Vermogens 20W, 30W, 40W, 60W, 80W

Lichtrendement NanoPower® principe

Toepassing Zwembaden

Lichtkleuren Bright White, Spring White, 

Mediterranean Blue, 

Omgevings-

temperatuur (C)

- 20° tot +42° (standaard). 

Beveiliging Meervoudig beveiligd tegen 

oververhitting, spanningspieken 

en elektromagnetische invloeden. 

Schok- en trilbestendig. 

Kabel 5 m (standaard), 10, 15, 20 en 25 

m x 2x1 mm2. Kabelmantel Ø7 

mm.

Materiaal Chloorwater: RVS 316L / 1.4404

Zoutwater: RVS 904L / 1.4539

met slijt- en slagvast acrylaat 

lichtvenster

Optiek - Multimirror® wide angle clear 

- Multimirror® frosted 

Onderdeel Waarde

Armatuur - standaard

- vlak

Beschermings-

klasse

IP68; hermetisch gesloten, water-

slot bij kabelinvoer. 

Afmetingen Ø 265 mm x 24 mm

Dimbaar Optioneel

Veiligheidsklasse III

Garantie 2 jaar

Conformiteit

Land van herkomst Nederland
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Technische specificaties

Aansluitschema’s

24V / 320 Watt driver .......tot N Watt

4 x WV15 80 Watt

tot N

24V / 80 Watt driver ......tot N Watt

2 x WV15 30 Watt

tot N
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Nederland Frankrijk Duitsland

WaterVision BV

Vlierberg 9

NL-3755 BS Eemnes

I. www.watervision.nl

E. info@watervision.nl

T. +31 (0)35 5387959

F. +31 (0)35 5330561

WaterVision SARL

130 Boulevard de la Liberté

FR-59000 Lille

I. www.watervision.fr

E. info@watervision.fr

T. +33 (0)3 20572544

F. +33 (0)3 20540324

WaterVision GmbH

Boschstraße 16

D-47533 Kleve

I. www.watervision.de

E. info@watervision.de

T. +49 (0)2821 8944850

F. +49 (0)2821 8944859
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