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BEM VINDO 

Refletores de LED

Para nós, lazer é assunto sério. Na Nautilus, 

asseguramos a mais alta qualidade e 

confiabilidade de nossos produtos, resultado 

de mais de 30 anos de experiência, para 

proporcionar somente o melhor para você.

Melhores lembranças, melhores momentos, 

melhores sorrisos. 

Tecnologia SMD
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Nossa linha completa de produtos para piscinas 

e jardins simplifica a sua rotina, para que você 

possa aproveitar o que realmente importante. 

Conforto e bem-estar. Parabéns, você adquiriu 

um produto da linha de Iluminação da Nautilus. 

Verifique as informações contidas nesse manual 

antes de instalar e utilizar o produto. 

CUIDADOS IMPORTANTES

Leia atentamente e siga todas as instruções 

abaixo: 

Ao trabalhar em torno de sua piscina, alguns 

cuidados deverão ser tomados, especialmente no 

momento da instalação do equipamento. 

CUIDADO!
A segurança deve estar sempre em primeiro lugar! 

Todos os trabalhos de instalação elétrica deverão 

ser realizados por profissionais capacitados e 

obedecer a todas as normas de segurança e 

instalação de equipamentos elétricos.
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Spot Led para jardim 6W 
 Os Refletores de Led para 
jardim  6W Nautilus foram especialmente 
desenvolvidos para aplicação em ambientes 
internos e externos, para trabalhar em 
jardins e decoração de ambientes. Assim, 
não é permitido o uso do mesmo parcial ou 
totalmente submerso em água. Possuem corpo 
em policarbonato e são compactos.

Características Técnicas

Descrição / Modelo
Refletor Spot Led 
para jardim 6W

Tensão Bilvolt 110/220vcs

Tempo de vida útil 25.000 horas

Material Policarbonato

Potência de cada 
Refletor

6W

Ângulo de abertura 
do refletor

45º

Comprimento do 
cabo do Refletor

0,5m

Alcance 6 m
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Dimensões
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 O Spot Led para jardim possui 
cabos de até 50cm de comprimeto para facilitar 
a instalação
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Instalação

Quadro
Elétrico

Refletor

Refletor

Interruptor
ou

Timer

Emenda Isolada

110 V ou 220 V

 Dimensionar os cabos de ligação, 
interruptor e/ou timer para a quantidade de 
refletores instalados.
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Fixação

O Spot Led para Jardim 6W possui 2 modos 

simples de fixação:

1. Espeto para jardim

2. Base para parafuso
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Spot Led para jardim 10W  
 Os Refletores de Led para 
jardim  de 10W Nautilus foram especialmente 
desenvolvidos para aplicação em ambientes 
internos e externos, para trabalhar em 
jardins e decoração de ambientes. Assim, 
não é permitido o uso do mesmo parcial ou 
totalmente submerso em água. Possuem corpo 
em alumínio e são compactos.

Características Técnicas

Descrição / Modelo
Refletor Spot Led 
para jardim 10W

Tensão Bilvolt 110/220vcs

Tempo de vida útil 25.000 horas

Material Alumínio

Potência de cada 
Refletor

10W

Ângulo de abertura 
do refletor

90º

Comprimento do 
cabo do Refletor

1,0m

Alcance 5 m
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Dimensões
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 O Spot Led para jardim 10W 
de alumínio possui cabos de até 1,0m de 
comprimeto para facilitar a instalação.
Esse modelo de Spot Led para Jardim possui 
somente a opção  para instalação com o espeto.

1m
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Instalação

 Dimensionar os cabos de ligação, 
interruptor e/ou timer para a quantidade de 
refletores instalados.

Rede elétrica 110/220V
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Luminária para Deck Inox 
 O Refletores de Deck Nautilus 
foram especialmente desenvolvidos para 
aplicação em ambientes internos e externos, 
para trabalhar em jardins e decoração de 
ambientes, podendo ser usados em decks.
Assim, não é permitido o uso do mesmo parcial 
ou totalmente submerso em água. Possuem 
corpo em Aço Inox + PC e são compactos.

Características Técnicas

Descrição / Modelo
Refletor Led para 

Deck

Tensão Bilvolt 110/220vcs

Tempo de vida útil 25.000 horas

Material Aço Inox + PC

Potência de cada 
Refletor

10W

Ângulo de abertura 
do refletor

90º

Alcance 5 m

Comprimento do 
cabo do Refletor

1,0m

Fixação Para embutir no piso
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Dimensões

 Para instalar a luminária de Deck 
deve ser feito um furo no deck ou piso de 
120mm de diâmetro para encaixar a peça.

 Para a instalação elétrica é 
necessário  furar a base do produto conforme a 
sua necessiadade para que o fio de 1,00m fique 
na parte externa da peça e assim então ser feita  
a instalação elétrica.
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