
Spectaculaire uitstraling
De WV15 ColorWave LED onderwaterschijnwerpers worden ingezet 
om zwembadaccommodaties een spectaculaire uitstraling te geven en 
zwemmers een prettige en veilige zwembeleving te bieden. De verlichting 
creëert de juiste sfeer bij de juiste activiteit door vaste kleuren of 
kleurwisseling mogelijk te maken; snel wisselend op de beat of langzaam 
continu verlopend van kleur, opwindend of juist rustgevend. Met de 
WaterVision kleurenwisselaars is alles mogelijk. Uw zwembad kan van 
het ene op het andere moment een compleet andere uitstraling krijgen 
en worden aangepast aan de doelgroep, de activiteit, het thema, het 
tijdstip op de dag, de tijd van het jaar...........

Circulaire economie
De behuizingen van de WV15 armaturen zijn gemaakt van massief RVS 
en verslijten niet. De LED modules zijn wel aan slijtage onderhevig. 
Aan het einde van de levensduur kan WaterVision de armaturen 
terugnemen en van nieuwe licht engines voorzien. Alle armaturen worden 
gedisassembleerd en volledig gereinigd. Hierna zien bijna alle armaturen 
er als nieuw uit. Behalve dat dit goed is voor uw portemonnee wordt 
hiermee substantieel bijgedragen aan de circulaire economie in de 
zuiverste en meest efficiënte vorm.

Snel terugverdiend
Als de overstap van halogeenverlichting naar de WV15 ColorWave 
serie gemaakt wordt, dan is de investering in de regel binnen twee jaar 
terugverdiend. Een LED lamp van 60 Watt vervangt doorgaans een 
300 Watt halogeen lamp en bespaart hiermee 80% aan energiekosten. 
Tevens bespaart u door de langere levensduur op installatie en 
vervangingskosten. Wilt u weten hoeveel u kunt besparen? Neem 
contact met ons op en wij rekenen het uit voor uw situatie.
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• Spectaculair

• Bewezen kwaliteit sinds 

2004

• Optimale sfeer

• Duurzaam

• Robuust

• Snel terugverdiend

• Snelle installatie

• Betrouwbaar

• Made in Holland

“De WV15 ColorWave serie geeft kleur aan 

uw zwembad” Alle kleuren
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Levendige kleuren met het ACC®
Met Autonoom Color Control® (ACC), biedt WaterVision een nieuwe 
krachtige light engine die het zwembadwater effectief iedere gewenste 
kleur van de regenboog kan geven. Hiervoor worden naast de RGB-kleuren 
(Rood, Groen, Blauw) ook tussenkleuren toegepast, zoals onder andere 
amber en oranje. Die tussenkleuren worden automatisch aangestuurd met 
het x-kanaal.  

Maximaal vermogen
ACC benut het maximale vermogen van de kleurenlamp. Wanneer 
bijvoorbeeld wit licht gecreëerd moet worden, zullen alle LEDs, die een 
bijdrage leveren aan het witte licht worden ingezet en niet enkel het W 
kanaal. Dit betekent automatisch dat er op twee kanalen wit licht gecreëerd 
wordt met een uitzonderlijk resultaat als gevolg. 

De ‘x’ bij de RGBxW® zorgt er autonoom voor dat het lichtbeeld optimaal 
versterkt wordt en dat de kleuren beter worden weergegeven onder water. 
Hierdoor komen de kleuren nog beter tot hun recht en wordt het zelfs 
mogelijk om ‘onmogelijk rood’ te maken. 

Rust en beleving door continu traploos kleurenverloop
De RGBxW ColorWave serie 2022 met ACC bevat lichtscenes die traploos, (zonder dat men het waarneemt) van 
kleur kunnen veranderen. Hiermee bedoelen we, dat de kleur in korte tijd zo weinig verandert dat dit niet bewust 
waarneembaar is. Na een wat langere periode is er wel een duidelijk kleurverschil te zien ten opzichte van de 
vorige kleur die men zich herinneren kan. Deze traploze verandering van kleur geeft een bijzonder rustieke 
ambiance.

"Door de bijzondere samenstelling van de LED's in de LED-engine, is de ColorWave 

onderwaterschijnwerpers in staat om de kleur die 'onmogelijk rood’ wordt genoemd 

te bereiken"
Frans Breeuwer, de Duikerdel, Noord Scharwoude

Wat is RGBxW ACC?

RGB = Rood   

  Groen  

  Blauw

x = Optimale   

  lichtbeeld   

  versterker

W = Wit-kanaal

ACC = Autonoom   

  ColorControl
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De lichtaansturing
De WaterVision WV15 ColorWave onderwaterschijnwerpers worden aangestuurd door middel van een DMX 
controller die kan worden bediend d.m.v. een bedieningspaneel; de WaterVision ColorComposer. De moderne 
ColorComposers zijn beschikbaar in drie varianten die door WaterVision kant-en-klaar en volledig naar uw 
wensen voorgeprogrammeerd geleverd worden. 

Kleurenwisselingsprogramma’s
WaterVision levert standaard kleurenwisselingsprogramma’s, waarbij de intensiteit van het lichtbeeld constant is 
en het zicht op de zwemmers gedurende de wisseling wordt geoptimaliseerd. Dit voorkomt dat toezichthouders 
snel moe worden. Wilt u liever een andere kleurenwisseling? Ook geen probleem, alles is mogelijk.

Color Composer Mini

• 24 scènes, 1 zone
• 128 DMX kanalen
• USB ingang
• 3 touchgevoelige knoppen
• Maat: 86 x 86 x 11 mm

Color Composer 500

• 500 scenes, 10 zones
• 1024 DMX kanalen
• USB en ethernet ingangen
• Ingebouwde klok en kalender
• Netwerk communicatie
• Maat: 106 x 146 x 10 mm

Color Composer 99

• 99 scènes, 1 zone
• 512 DMX kanalen
• USB ingang
• 4 touchgevoelige knoppen
• Maat: 86 x 110 x 11 mm

WV15 ColorWave 
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De ColorWave pakketten voor renovatie
Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken hebben wij kant-en-klare pakketten samengesteld voor de 
vervanging van uw oude lampen. Deze pakketten bevatten alle onderdelen die nodig zijn om de lampen te 
monteren op de bestaande inbouwpotten. De bijgeleverde montageset is geschikt voor montage op MTS, 
Wibre, Bega, Lahme, Astral en universele inbouwpotten. De set bestaat uit o.a. beugels, montageplaatjes en 
afdichtingsrubbers voor de kabeldoorvoer. Zo grijpt u nooit mis en hoeven de werkzaamheden niet onderbroken 
te worden en dat is wel zo plezierig.
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Artnr. Omschrijving Optimaal Alles aan Lumen*

V1505084 ColorWave Gold 2022, RGBxW, 24V 40 W 80W tot 7.200lm (RGBW White)

V1505085 ColorWave Gold 2022, RGBxW, 24V 60 W 120W tot 10.800lm (RGBW White)

V1505087 ColorWave Gold 2022, RGBxW, 30V 80 W 160W tot 14.400lm (RGBW White)

Artikellijst WV15 ColorWave - Serie 2022

(1) Optiek

In baden kleiner dan 60m² wordt overwegend frosted optieken geadviseerd. Ook als de verlichting aan één 
kant van het bad zit heeft frosted de voorkeur. Voor grotere baden (+100m²) wordt de wide angle clear optiek 
geadviseerd. 
(2) Behuizing

De WV15 ColorWave lampen zijn verkrijgbaar met een standaard rand of met een vlakke rand. Het vlakke 
armatuur wordt geadviseerd in zwembaden met een beweegbare bodem, of in stroomversnellingen, etc..

Afmetingen WV15 Afmetingen WV15 vlak

Zelf samenstellen? Zo eenvoudig doet u dat:
Bij het bestellen van de WV15 ColorWave lampen dient u de volgende keuzes te maken:
• Watertype: Chloorwater of zoutwater/zeewater
• Optiek1: Frosted of clear
• Behuizing2: standaard of vlak
• Kabellengte: 10 meter is standaard. Langer kan in lengtes van 5 meter  

Pakketten

P5084RC-01 (1 lamp)
P5084RC-02 (2 lampen)
P5084RC-03 (3 lampen)
P5084RC-04 (4 lampen)

WV15 onderwaterlamp(en) | frosted | chloorwater | 10 
meter kabel, inclusief 80 Watt Led Driver in kast met 
netsnoer (V0005) inclusief montageset, inclusief demulti-
plexer en ColorComposer Mini

40 W
RGBxW

WV15 ColorWave 
LED onderwaterschijnwerpers - Serie 2022

(*) De aangegeven lumenwaarden zijn de maximale waarden van de LED engine (inclusief primaire lens) zonder verliezen van de toe te passen secundaire 
optieken en spanningsomvormers. Deze dienen te worden verrekend. De wattages kunnen ca. 10% afwijken van de opgegeven waarden.
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Artnr. 

chloorwater

Artnr. 

zoutwater

Omschrijving

V0059 V0120 Inbouwpot RVS met smalle flens (12mm)

V0106 V0132 Inbouwpot RVS met brede lens (50mm)

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

V0010 DMX Demultiplexer in kast

V0053 ColorComposer Mini

V0160 ColorComposer 99

V0158 ColorComposer 500

Artikellijst toebehoren WV15 ColorWave

www.watervision.nl

590 Watt 24Vdc LED driver in 
kast
Artnr.: V0128
Maat: 400(h) x 300(b)x155(d)mm

DMX Demultiplexer in kast
Artnr.: V0010
Maat: 254(h) x 180(b)x62(d)mm

ColorComposer Mini, CC99, en 
CC500 
Artnr.: V0053, V0160, V0158
Type: Mini, CC99 en CC500 

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

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

WV15 ColorWave 
LED onderwaterschijnwerpers - Serie 2022
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De WV15 ColorWave onderwaterschijnwerpers zijn gemakkelijk en snel te installeren en hebben 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.
• 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..
• Alle lampen hebben de driver in de behuizing en zijn volledig beschermd tegen foutieve aansluiting vanaf 

besturing en spanningsomvormers.
• Geen actieve componenten rond het zwembad. Alle actieve componenten worden in de techniek ruimte(s) 

geplaatst. 
• Kleuren control door de 0..10V bekabeling en voeding. Plus en min worden parallel met elkaar verbonden. 

Eventuele verdraaiingen zijn niet fataal en kunnen door ingebouwde controleprogramma’s worden 
gedetecteerd.  

• De gecombineerde voedings- en stuurkabel is in hoge mate ongevoelig voor elektromagnetische storingen 
en storingen van buitenaf. 

• De DMX controller heeft ingebouwde controleprogramma’s om de werking van de verlichting te testen. 
Bijvoorbeeld wanneer alle RGBW LED’s afzonderlijk 10 seconden aangaan, is alles goed geïnstalleerd.

• Controle programma op ColorComposer

www.watervision.nl

Eenvoudige installatie

Wandmontage met opbouwring

Wandmontage met inbouwpot

WV15 ColorWave 
LED onderwaterschijnwerpers - Serie 2022
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Onderdeel Waarde

Bedrijfsspanning 24Vdc

LED-driver Geïntegreerd in het lamphuis

Vermogens 40W, 60W, 80W

Lichtrendement* tot 180 lumen per Watt

Toepassing Zwembaden

Lichtkleuren Alle kleuren van de regenboog

Omgevings-
temperatuur (C)

- 20° tot +42° (standaard). 

Beveiliging Meervoudig beveiligd tegen 
oververhitting, spanningspieken 
en elektromagnetische invloeden. 
Schok- en trilbestendig. 

Kabel 10 m (standaard), 15, 20 tot 50 m x 
2x1 mm2. Kabelmantel Ø7 mm.

Materiaal Chloorwater: RVS 316L / 1.4404
Zoutwater: RVS 904L / 1.4539 
met slijt- en slagvast acrylaat 
lichtvenster

Onderdeel Waarde

Optiek - Multimirror® wide angle clear 
- Multimirror® frosted 

Armatuur - standaard
- extra 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 ColorWave Gold 80 Watt

tot N

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

2 x WV15 RGBx ColorWave Gold 40 Watt 

tot N

(*) De aangegeven lumenwaarden zijn de maximale waarden van de LED engine (inclusief primaire lens) zonder verliezen van de toe te passen 
secundaire optieken en spanningsomvormers. Deze dienen te worden verrekend. De wattages kunnen ca. 10% afwijken van de opgegeven waarden.

~ ~
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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 5330551

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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