
Цілісне кольорове освітлення 
Chroma complete light 

Прожектор Bahia - вид збоку 
Bahia light - side view

Пристрій освітлення BRiO Z 
BRiO Z lighting unit

Для адаптації прожектора до басейну !
To adapt the light to your pool !

brio z

У комплекті з прожектором Brio Z у вас в руках усі 
карти, щоб встановити світлодіодний прожектор 
відповідно до ваших побажань.

BRiO Z, з монохроматичним або багатобарвним 
світлом, налаштовується та пропонує вибір між 9 
обідками (різних кольорів, з нержавіючої сталі, 
оргскла тощо).

З обідками Chroma та Nova ви отримуєте
повне рішення для швидкої заміни класичних ламп 
розжарювання. Крім того, ви оновите
басейн з новим дизайном.

With the complete Brio Z light, you hold all 
the cards to install a LED light close to your 
wishes.

BRiO Z, with monochromatic or multicolour 
light, is customizable and offers the choice 
between 9 bezels (different colours, stainless 
steel, plexiglas, etc.)

With Chroma and Nova bezels, you have the 
complete solution to quickly replace a clas-
sic incandescent light. Moreover you renew 
your pool with a fresh design.

КОМПЛЕКТНИЙ СВЕТОДІОДНИЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ ЗАКЛАДНОЇ PAR56 
COMPLETE LED LIGHT FOR PAR56 NICHE

eu.ccei-pool.com



Потужний та налаштований світлодіодний прожектор 
Powerful and customizable LED light

В наявності безліч обідків 
Many bezels available

PF10R149/W

PF10R149/A

PF10R149/G

PF10R149/S

PF10R14N PF10R14H PF10R14D/D

PF10R14D/N

PF10R14D/A

МОДЕЛЬ MODEL ZM 20 ZM 40 ZM 40K ZX 30
Виноска Reference PK10R001 PK10R002 PK10R003 PK10R007

Джерело живлення Power supply 12V AC - 50 Гц

Розміри Dimensions Ø175 мм x 140 мм

Освітлення Lighting

Потужність Power 25 В 44 В 44 В 40 В
Макс. яскравість 
освітлення Max luminous rate 1400 лм 4400 лм 4400 лм 1150 лм

Регулювання світла Colour control ON / OFF RC+ & ON/OFF*

Не смітити на вулиці 
Don’t trash on street

*Багатобарвні світлодіодні лампи 
мають автономний режим, який 
дозволяє змінювати колір 
швидким увімкненням/
вимкненням.

*Multicolour LED lights are de-
signed with an autonomous 
mode which allows to change 
the colour with a quick ON/OFF.

chroma nova bahia bahia xi
ABS
4 couleurs
Ідеально для ремонту

Inox 316L
Ідеально для ремонту

Inox 316L
Бетонний басейн

Plexiglas
3 кольори
Бетонний басейн

ABS
4 кольори
Реконструкція

316L Stainless steel 
Реконструкція

316L Stainless steel 
Бетонний басейн

Оргскло
3 кольори
Бетонний басейн

Легко замініть лампу 
розжарювання за допомогою 
рішення BRiO Z.

Вам більше не потрібно кільце 
ущільнювача для забезпечення 
водонепроникності, опора для 
лампи або оригінальний
обідок, все включено у 
прожектор BRiO Z (ободки Nova 
та Chroma).

Використовуйте наявний кабель 
та закріпіть світильник у ніші за 
допомогою кріпильного 
комплекту.

Replace easily an incandes-
cent light with the BRiO Z solu-
tion.

You no longer need the o-ring 
to ensure the watertightness, 
the bulb support or the original 
bezel, all is included in the 
BRiO Z light (Nova & Chroma 
bezels)

Use the existing cable and fix 
the light into the niche with the 
fixing kit.

Ідеальне освітлення для ремонту 
The perfect light for refurbishment
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Новий дизайн 
для освітлення

Перехід на 
світлодіодне 
освітлення 

Ефективне
освітлення

New design
for the light

Change for
LED light

Powerful
lighting

316
мм

290
мм

290
мм

290
мм




