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Fontanny DRY PLAZA
chodnikowe bez lustra wody

Profesjonalny osprzęt do fontann.
dysze fontannowe, gotowe zestawy fontannowe,
oświetlenie LED RGB z protokołem DMX, 
pompy oraz osprzęt hydrauliczny.



Fontanny DRY PLAZA - budowa

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 sposoby wykonania fontanny Dry Plaza  : 

-  Wariant 1 - z pompami umieszczonymi w komorze pom-

powej, 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.     
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Fontanny Dry Plaza- budowa

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 - osprzęt

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.280mm - 1 lub 2 lampy HQS 03 LED  (moc 1-2 x 3W) 
                          dla wersji  MINI śr. 250mm - 1 ring HQ 2509 FD - 9LED (moc 9W) 
-  tarcza maskująca gr. 3-4mm ze stali inox umożliwiająca trwały montaż agregatu w płycie chodnika .
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,
-     kabel zasilajacy z wygodnym złączem szczelnym 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 3/4”
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 2,2m

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 fontanny 
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 ste-

rowana 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.     

Tarcza maskująca MIDI Tarcza maskująca MINITarcza maskująca MAXI
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dane techniczne ringu HQ2509DMX
Wymiary śr./h bez dyszy 240mm/60mm
Otwór montażowy w płycie fontanny fi 220mm

Ilość i rodzaj diód LED 9 szt 
Moc świetlna 870 lm
Pobór mocy 11W
Zasilanie 24V DC
Kąt skupienia snopu światła 25 st,
Klasa szczelności IP68
Skutecznośc podświetlania obrazu wodnego 4.0m

Materiał stal inox 304
Masa 3,0 kg

Moduł LED HQ 2509 DMX z tarczą Mini do fontann Dry Plaza
Moduł LED HQ 2509DMX jest najprostrzą wersją modułu ledowego do fontann Dry Plaza ze sterownikiem DMX. Wersja HQS 
DMX,  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 poz-

wala na uzyskanie ciekawego pokazu światła bez użycia zewnętrznego programatora.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 HQ2509DMX może być użyty w każdym wariancie konstrukcji fontanny 
Dry Plaza. 

Cechy użytkowe ringu HQ 2509DMX
-  Ring posiada wbudowany dekoder protokołu DMX512
-  Ring w wersji RGB DMX 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 maskująca i zabezpieczająca elementy lampy.
-  Specjalnie zaprojektowane zamki umożliwiające szybki i solidny montaż lampy w płycie fontanny.
-  Możliwość szeregowego łączenia lamp upraszcza instalacje fontanny
-  Kable zasilające zakończone wygodnym złączem o IP 67. 
-  Zasilanie bezpiecznym napięciem 24VDC w obrębie strefy 0 daje pełną zgodność z europejską normą bezpieczeństwa 
odnośnie publicznych obiektów fontannowych.

Sposób montażu  modułu HQ2509FD 
w płycie fontanny Dry Plaza
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Fontanny Dry Plaza - osprzęt
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Fontanny Dry Plaza - osprzęt

Dane techniczne ringu HG18
Wymiary śr./h bez dyszy 355mm/110mm
Otwór montażowy fi 285mm
Ilość i rodzaj diód LED 18 szt 
Sterowania dekoder DMX512 onboard 
Pobór mocy 30W
Zasilanie 24V DC
Kąt skupienia snopu światła 25 st,
Klasa szczelności IP68
Skutecznośc podświetlania obrazu wodnego 8.0m

Materiał stal inox 304
Masa 5,0 kg

Moduł LED HG 18 z tarczą Maxi do fontann Dry Plaza
Moduł LED HG 18 Dry Plaza 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, pie-

niące, pionowy Jet, wielostrumieniowe. Moduł LED HG18 Dry Plaza może być użyty w każdym wariancie 
konstrukcji fontanny Dry Plaza. 
Cechy użytkowe  modułu LED HG18 Dry Plaza
-  Ring posiada wbudowany dekoder protokołu DMX512
-  Ring w wersji RGB sterowany protokołem 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 lampie daje możliwość zamontowania wielu dysz . 
-  Tarcza dekoracyjna ze stali inox gr. 4mm maskująca i zabezpieczająca elementy lampy.
-  Specjalnie zaprojektowane zamki umożliwiają szybki i solidny montaż lampy w płycie fontanny.
-  Zasilanie wraz ze sterowaniem w jednym kablu co skutecznie upraszcza instalację elektryczną fontanny.
-  Kable zasilające zakończone wygodnym złączem o IP 67. 
-  Zasilanie bezpiecznym napięciem 24VDC w obrębie strefy 0 daje pełną zgodność z europejską normą bezpieczeństwa 
odnośnie publicznych obiektów fontannowych.

Sposób montażu  modułu HQ2509FD 
w płycie fontanny Dry Plaza
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Dane techniczne ringu HG18
Wymiary śr./h bez dyszy 355mm/110mm
Otwór montażowy fi 285mm
Ilość i rodzaj diód LED 18 szt 
Sterowania dekoder DMX512 onboard 
Pobór mocy 30W
Zasilanie 24V DC
Kąt skupienia snopu światła 25 st,
Klasa szczelności IP68
Skutecznośc podświetlania obrazu wodnego 8.0m

Materiał stal inox 304
Masa 5,0 kg

Moduł LED HG 18 z tarczą Maxi do fontann Dry Plaza
Moduł LED HG 18 Dry Plaza 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, pie-

niące, pionowy Jet, wielostrumieniowe. Moduł LED HG18 Dry Plaza może być użyty w każdym wariancie 
konstrukcji fontanny Dry Plaza. 
Cechy użytkowe  modułu LED HG18 Dry Plaza
-  Ring posiada wbudowany dekoder protokołu DMX512
-  Ring w wersji RGB sterowany protokołem 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 lampie daje możliwość zamontowania wielu dysz . 
-  Tarcza dekoracyjna ze stali inox gr. 4mm maskująca i zabezpieczająca elementy lampy.
-  Specjalnie zaprojektowane zamki umożliwiają szybki i solidny montaż lampy w płycie fontanny.
-  Zasilanie wraz ze sterowaniem w jednym kablu co skutecznie upraszcza instalację elektryczną fontanny.
-  Kable zasilające zakończone wygodnym złączem o IP 67. 
-  Zasilanie bezpiecznym napięciem 24VDC w obrębie strefy 0 daje pełną zgodność z europejską normą bezpieczeństwa 
odnośnie publicznych obiektów fontannowych.

Sposób montażu  modułu HQ2509FD 
w płycie fontanny Dry Plaza
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Fontanny Dry Plaza - osprzęt
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Przykladowe realizacje 

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.


