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Material necessário para instalação de 
RGB.

Cabo PP 1,5mm 4 vias*
Disjuntor residual de segurança
Estabilizador eletrônico de tensão
Fonte de alimentação Ecopyre 5Vdc
TTubo hidráulico 3/4́  ́atravessado na parede a 
ser fixado o refletor.

Posicione o Controlador RGB Ecopyre na casa 
de máquinas e una os seus 04 fios coloridos de 
saída  ao cabo PP 4 vias seguindo o padrão de 
cores. 
LigueLigue o par de fios de entrada do Controlador 
RGB Ecopyre ao par de fios de saída 5v Fonte 
de alimentação Ecopyre. 
Leve a outra ponta do cabo PP até a caixa de 
passagem.

Passe o cabo do Refletor pelo tubo hidráulico 
até a caixa de passagem.
EncaixeEncaixe o Refletor no tubo hidráulico 3/4́  ́
atravessado na parede.
Na caixa de passagem, una o cabo PP vindo da 
casa de máquinas ao cabo AWG do projetor,  
seguindo sempre o padrão de cores.
ParaPara instalar mais de um refletor, o               
procedimento é o mesmo e todos os cabos 
devem se unir na caixa de passagem, seguindo 
o padrão de cores.
ConecteConecte a entrada da Fonte de alimentação 
Ecopyre (220v) ao estabilizador eletrônico de 
tensão, devidamente conectado   à rede        
elétrica protegida por um disjutor.  Ligue o    
disjuntor. 
Ligue o sistema através do controle remoto 
(botão on/off) do Controlador RGB  Ecopyre.

Material necessário para instalação 
Monochome.

Cabo PP 1,5mm 2 vias*  
Disjuntor residual de segurança 
Estabilizador eletrônico de tensão 
Fonte de alimentação Ecopyre 12Vdc
  Tubo hidráulico 3/4́  ́atravessado na parede 
a ser fixado o refletor.

Passe o cabo PP 2 vias desde a casa de    
máquinas até a caixa de passagem.
Passe o cabo do Refletor  pelo tubo            
hidráulico até a caixa de passagem.
NaNa caixa de passagem, una o cabo PP 2 vias 
vindo da casa de máquinas ao cabo AWG do 
projetor, seguindo sempre o padrão de       
cores. Encaixe o Refletor no tubo hidráulico 
3/4́  ́atravessado na parede.

ConecteConecte a entrada da Fonte de alimentação 
Ecopyre (220v) ao estabilizador eletrônico 
de tensão devidamente conectado à rede 
elétrica (protegida pelo disjuntor).  
EcopyreEcopyre conecte seu par de fios de entrada  
conecte o par de fios de saída da Fonte de 
alimentação Ecopyre ao cabo PP 2 vias 
vindo da caixa de passagem.
Ligue o sistema através do interruptor,     
conforme os desenho:.

Instalação refletor RGB e MONOCHROME
Atenção 

Este  produto  deve  ser instalado por pessoa qualificada, preferencialmente eletricista ou  
profissional especialista em equipamentos  de iluminação subaquática para piscinas, spas, 
fontes e outros. A  instalação  por  pessoa  desqualificada  e que  não siga as instruções aqui    expostas 
pode  causar  danos ao instalador, ao usuário e/ou ao patrimônio, uma vez que envolve eletricidade 
e hidráulica. 
AA  instalação  como  aqui  descrita  e  uso  conjunto  com  acessórios de alimentação e comando  
Ecopyre  elimina  quaisquer possibilidades de dano ao instalador, ao usuárioe/ou ao patrimônio.

Procedimento General para MONOCHROME e RGB

Antes de realizar a instalação certifique-se de que não haja corrente elétrica percorrendoa fiação 
a ser manipulada.
DesligueDesligue o disjuntor da tomada onde será plugado o acessório de alimentação Sob         
nenhuma circunstância posicione as emendas dos fios onde possam ter contato coma água. A 
caixa de passagem deve estar acima do nível da água.Para mais de 07 refletores utilizar cabo 
de maior bitola.Para instalar mais de um refletor, o procedimento é o mesmo e todos os cabos  
devems
unir na caixa de passagem, seguindo o padrão de cores.


