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Refletores de Led

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 e 

melhores sorrisos. 

Nossa linha completa de produtos para piscinas simplifica a 

sua rotina, para que você possa aproveitar o que é 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 no 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 ou hidráulica deverão ser 

realizados por profissionais capacitados e obedecer a todas 

as normas de segurança e instalação de equipamentos para 

piscina.

Tecnologia Super Led

Tecnologia SMD
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Produto 

 Os Refletores de Led Nautilus foram especialmente 

desenvolvidos para aplicação em piscinas, para trabalhar 

completamente submersos em água. Assim, não é permitido o 

uso do mesmo em outras aplicações e/ou ambientes externos. 

Possuem corpo em aço INOX , policarbonato ou ABS, são 

compactos, sendo controlados por um módulo que obedece 

rigorosamente à norma NBR 5410 – Instalações Elétricas de 

Baixa Tensão.

(*) Com todas as cores acesas
(**) Super LED: Refletores RGB quatro fios de 0,5 mm², nas cores vermelho, preto, azul e verde e para Refletores Monocromáticos cabo PP de dois 
fios de 0,5 mm², nas cores preto e vermelho. SMD: consultar página  9.
(***) Esse dimensionamento poderá ser alterado conforme as características da piscina, como formato ou profundidade e também por exigência ou 
necessidade do local de sua instalação.

Características Técnicas 

Características Técnicas

Descrição / Modelo Refletor RGB ou Refletor Monocromático

Tensão de entrada no transformador 127 VAC ou 220 VAC

Tensão de saída no transformador 12 VAC (transformador isolado)

Tensão de saída no módulo 12 VCC

Potência de cada Refletor (*) 9 W (Super LED ou SMD) / 18 W (SMD)

Ângulo de abertura do refletor 120° (SMD) / 140° (Super LED)

Comprimento do cabo do Refletor(**) 2 m

Alcance (***) Até 15 m² (9W)  / Até 25 m² (18W)
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Linha Super LED Refletores em aço INOX RGB, Branco e Azul 

 Atenção: muito cuidado ao manusear os 

refletores em aço INOX, de modo a evitar impactos 

acidentais que ocasionem qualquer tipo de trinca 

em sua superfície.

Modelo com Rosca 1/2" BSP para piscinas de concreto.
Para fibra e vinil use adaptadores 

Modelo com Anéis O'ring
para piscinas de concreto

Linha LED SMD Refletores em policarbonato: RGB, Branco frio, Branco quente e Azul  

Modelo com Rosca 1/2" BSP
para piscinas de concreto

Modelo com Anéis O'ring
para piscinas de concreto

25mm 25mm
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Linha Super LED Refletores em ABS RGB, Branco e Azul  

Modelo em ABS para piscinas de concreto

Modelo em ABS para piscinas de vinil

Modelo em ABS para piscinas de fibra
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Refletores

• Refletor INOX / ABS com rosca ½’’ BSP, a conexão na 
piscina deve ser executada através de um tubo de PVC 
marrom de ¾” com adaptador cola/rosca 25 x ½” BSP 
(não utilizar tubo de ½”).

• Para refletor INOX / ABS com anéis “O’ring” a conexão na 
piscina deve ser um tubo de PVC marrom de ¾”.

Refletor INOX / ABS com Rosca ½" BSP Refletor INOX / ABS com anel O'ring

 Os refletores podem ser instalados na sua piscina de formas distintas, dependendo das características do local de sua 
instalação. Observe as figuras a seguir.
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 Nos refletores com anéis O’ring, faz-se necessário 

para facilitar a sua instalação, escarear a entrada do tubo de 

PVC marrom de ¾" e aplicar uma fina camada de vaselina em 

torno da região do anel.

• Nos refletores em ABS "encaixe 50mm" para piscinas de 

concreto, a conexão deve ser feita através de um tubo 

de PVC marrom  de 50 mm, na parte interna do qual se 

encaixa o corpo do refletor, no qual é rosqueada nesse 

corpo do refletor.

Refletores em ABS "encaixe 50mm" para piscinas de concreto
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• Para refletores em ABS em piscinas de fibra de vidro, 

deve-se furar a fibra com uma serra copo de 2.¼’’. Por trás 

da fibra encaixar o corpo. Conecte o corpo do refletor a 

uma tubulação de PVC marrom 50 mm e então rosqueie 

nele a parte frontal do refletor.

• Para refletores em ABS para piscinas de vinil, o corpo do 

dispositivo deverá ser encaixado num tubo de PVC de 50 

mm. Após a instalação do bolsão de vinil, coloque uma 

junta de vedação (3) e um contra-flange (2), que deverá 

ser parafusado (1) no corpo do dispositivo, a fim de evitar 

vazamentos.

Refletor de ABS para piscina de fibra Refletor de ABS para piscina de vinil
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• Para se obter o melhor efeito em seu refletor, recomenda-
se sempre que possível, que o mesmo seja instalado 40 
cm abaixo da borda da piscina, com a caixa de passagem 
distante no máximo 150 cm da borda, como se vê abaixo.

Módulo de Controle e Controle Remoto

 O controle remoto possui alta tecnologia, funciona 

com uma bateria A23 de 12 V, possui dois botões sensíveis ao 

toque que englobam controles de cores e efeitos (2) e a opção 

liga/desliga (1).

 Os Refletores  de Led Nautilus saem de fábrica 
com um cabo de 2,0 m de comprimento, com as seguintes 
espeficicações: 

Linha Led Cabo Comprimento Voltagem

RGB
4x0,2mm² 2 metros 9W
4x0,5mm² 2 metros 18W

Monocromático
2x0,2mm² 2 metros 9W

2x0,5mm² 2 metros 18W
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 O Módulo de Controle, além dos mesmos comandos 

de um Controle Remoto possui outras funções. Em sua lateral 

esquerda encontram-se o botão liga/desliga, a entrada de 

energia (12 Vac), o porta fusível e o led indicador de entrada 

de 12 Vac, conforme figura abaixo:

 Em seu lado direito, o Módulo de Controle possui 

um botão de gravação do controle remoto (1) e um botão de 

comando de cores e efeitos (2).
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Instalação ElétricaPrecauções
 Os refletores são controlados por uma caixa de 
comando alimentada através de um transformador com 
entrada de 127 V ou 220 Vac e saída 12 Vac, que deverão 
ser instalados na casa de máquinas e em uma posição que 
permita fácil operação e manutenção, protegidos da umidade 
e intempéries. A interligação entre a caixa de comando e os 
refletores deverá ser feita com cabo PP de quatro fios para 
refletores RGB e dois fios em caso de refletores monocromáticos. 
Preferencialmente utilizar cabos nas cores preto, azul, vermelho 
e verde para refletores RGB; e vermelho e preto para refletores 
monocromáticos.

As ligações entre os cabos provenientes dos refletores e do 
módulo de controle devem ser feitas obedecendo ao mesmo 
padrão de cores. Se houver qualquer inversão nas ligações, 
isso poderá afetar o funcionamento dos refletores. Para essa 
interligação é necessário o uso de fita isolante de auto 
fusão. Cada módulo de controle de 10 A (Ampéres) suporta 
05 (18W) ou 10 refletores (9W), respectivamente, devendo ser 
obrigatoriamente ligados em paralelo conforme esquema a 
seguir.

 Visando proteger a integridade física do operador, 

bem como do equipamento, é fundamental que sejam 

observadas as seguintes recomendações:

1.  Sempre que for manipular o refletor desligue a 

alimentação elétrica.

2.  Este aparelho não se destina a utilização por pessoas 

(inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou 

mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência, a 

menos que tenham recebido instruções referentes à utilização 

do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa 

responsável pela sua segurança. 

3.  Durante a instalação elétrica, deve-se obedecer à 

norma NBR-5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão e 

outros regulamentos, quando necessário.

LED / Potência
Distância máxima em metros

Seção Nominal (bitola) dos cabos (mm²)
1,0 1,5 2,5

1x9W 20 30 50
1x18W 10 15 25

Obs: para distâncias superiores, consultar a fábrica.
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Refletor RGB Refletor Monocromático
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Ligação dos cabos

2) Enrolar o cabo do refletor em volta do cabo do 
principal, mantendo as duas voltas iniciais mais espaçadas e as 
restantes mais próximas.

3) Isolar os cabos com fita isolante de auto fusão evitando 
que partes metálicas fiquem expostas.

 Para uma segura e correta interligação dos cabos do 
refletor à caixa de comando, deve-se levar em conta a maneira 
como serão efetuadas as emendas, a fim de garantir o correto 
funcionamento dos refletores, além de garantir a segurança 
dos banhistas. A Nautilus recomenda que a emenda seja do 
tipo “bifurcação”, que é feita da seguinte forma:

1) Desligar a energia elétrica no DR e no módulo. 
Remover cerca de 2,5 cm da isolação do   principal e 5 cm  da 
isolação do cabo do refletor, conforme figura abaixo.
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Operação Inicial

 Concluídas as ligações dos cabos, o sistema de 

iluminação da piscina já estará praticamente pronto para o 

uso, faltando apenas:

1) Ligar o DR e o disjuntor.

2) Ligar a chave liga/desliga do módulo.
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4) Para desligar temporariamente a iluminação, mantenha 
pressionado o botão (1) do controle remoto por 3 segundos.
 Para ligar a iluminação, mantenha pressionado o botão 
(1) do controle remoto por 3 segundos.

5) Caso você decida deixar a iluminação de sua piscina 
desligada por muito tempo, aconselhamos desligar o DR e 
também o botão Liga/Desliga do módulo.

3)  Manter pressionado o botão do controle remoto 
e acionar o botão 1 do módulo controlador, de modo a 
sincronizá-lo com o controle remoto (essa operação pode ser 
repetida no máximo em 3 controles remotos).
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Manutenção

 O sistema de iluminação Nautilus possui sinalizações 

que facilitam a identificação de possíveis falhas. Após sua  

instalação, os seguintes alertas poderão ser observados:

A) Ao ligar o DR, o led de entrada (ao lado esquerdo do 

módulo) acenderá; se o Led não acender, verifique se:

- O DR não está recebendo a alimentação elétrica ou a corrente 

elétrica não se encontra nos valores especificados.

- O DR apresenta problema.

- O transformador apresenta problema.

- O fusível de entrada de 20A está queimado (há um 

fusível reserva dentro do porta fusível).
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B)  Após ligar o botão Liga/Desliga (no lado esquerdo) do Módulo de Controle, pressionando o botão do controle remoto, o 

led frontal acenderá indicando a cor ou efeito dos refletores da piscina. Caso o Led frontal não acenda, verifique se:

 - Há falha na configuração do Controle Remoto (repetir passo “3”).

 - Há necessidade de se trocar a bateria do controle remoto.

 - O Módulo de Comando apresenta problema.

C)  Se os itens (A) e (B) estiverem ativos e mesmo assim os refletores não acenderem, possivelmente o cabeamento elétrico 

(central) apresenta problema. No caso de apenas algum(ns) refletor(es) não acender(em), possivelmente o problema estará na 

interligação elétrica do(s) mesmo(s) ou ocorreu a queima do(s) referido(s) refletor(es).

 Os refletores não necessitam de nenhum tipo de manutenção, no caso de mau funcionamento efetue a troca do mesmo.  

 Qualquer violação do produto acarretará em perda de garantia. 
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Cuidados

 Para um melhor funcionamento, recomendamos 

instalar o módulo controlador Nautilus de forma que seja 

possível ver a antena, pois paredes e estruturas metálicas 

reduzem o alcance do sinal RF (rádio frequência) do controle 

remoto. A Nautilus recomenda quando necessário, a instalação 

do módulo controlador fora da casa de máquinas, fazendo o 

uso de uma caixa de estanque.

Em caso de queda de energia elétrica, o seu módulo 

controlador Nautilus retornará em modo standby (os refletores 

estarão desligados). Para liga-los basta pressionar o botão de 

troca de efeitos (veja página 15) ou pressionar o botão de liga/

desliga do controle remoto.

O módulo controlador Nautilus possui também um fusível 

de 5A para proteção do circuito eletrônico em caso de curto-

circuito na saída. O porta-fusível está localizado conforme a 

figura abaixo.

É proibido ligar os refletores diretamente no transformador. 

Isso, além de causar danos irreversíveis aos leds dos refletores, 

ocasionará também a perda de garantia. 
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Efeitos

 Os efeitos  luminosos dos Refletores Nautilus para piscinas podem ser obtidos de duas formas.

 Pelo botão “2” no modulo de comando (lado direito do mesmo) ou pelo controle remoto pressionando seu botão “2” (lado 

direito do mesmo), onde a cada toque ele avança um efeito do diagrama a seguir:

 Para gravar o efeito desejado, basta selecioná-lo e esperar por 10 segundos. Na próxima vez que ligar o seu módulo ou por 

uma queda de energia, os refletores voltarão naquele efeito selecionado inicialmente.
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Termo de Garantia

Garantia

 O objetivo maior do nosso trabalho é oferecer 

tranquilidade aos nossos clientes. Isso significa fazer chegar às 

suas mãos produtos de qualidade, verificados e testados pela 

fábrica e seus Revendedores, e comprovados no uso diário. 

Produtos que normalmente não exigem o acionamento da 

Assistência Técnica ou da Garantia. Porém, se necessário, tenha 

certeza de que você jamais estará falando sozinho, a Nautilus 

faz questão de estar sempre ao seu lado.

 A Nautilus Equipamentos Industriais Ltda., inscrita no 

CNPJ sob o número 53.476.057/0001-28, atendendo ao que 

dispõe a Lei 8.078/90, garante aos  compradores dos produtos, 

por ela fabricados, observadas as seguintes disposições:

Abrangência

 Esta garantia abrange vícios na matéria prima utilizada 

na fabricação dos Refletores de Led Nautilus para piscinas, 

assim como falha no processo de produção, que será pelo 

prazo de um (01) ano, prazo esse contado a partir da retirada 

em nossa fábrica ou do despacho da respectiva mercadoria.

Como deve ser exercida a garantia

 Para que sejam tomadas as devidas providências 

para análise do(s) vício(s) apresentado(s) pelo produto, é 

fundamental que o equipamento seja encaminhado ao 

Revendedor Nautilus onde ele foi adquirido, acompanhado 

deste certificado e da respectiva nota fiscal de compra, para 

que a Nautilus ou a Assitência Técnica Autorizada, quando 

existir na região, possam comprovar a vigência da garantia.

Onde

 A verificação do produto, exame do(s) vício(s) 

apontado(s) e os devidos reparos, serão efetuados em nossa 

fábrica, situada na Estrada Municipal Prefeito Geraldo Ramos 

Gonçalves, 236, Tanque Preto, Nazaré Paulista, Estado de São 

Paulo. Não sendo possível encaminhar o produto até a fábrica 

ou havendo a hipótese de que o comprador dê preferência a 

que os reparos sejam executados no local em que o produto 
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se encontra instalado, correrão por conta dele (comprador) 

todas as despesas decorrentes do envio de técnico para tal 

finalidade, consoante dispõe o parágrafo único do artigo 50 

da Lei 8.078/90.

 Compreendem-se como despesas, a quilometragem 

percorrida de ida-e-volta desde a fábrica ou do estabelecimento 

do Assistente Técnico Nautilus mais próximo do local, refeições 

e estadias, independentemente de substituição de peças que 

tenham sido danificadas por mau uso e que também serão 

objeto de cobrança.

Excludentes

 Serão considerados como excludentes de garantia:

 (1) A não apresentação da nota fiscal de compra 

do produto que permita comprovar a vigência da garantia;

 (2) Os danos causados ao produto em decorrência de 

transporte inadequado ou por má instalação;

 (3) A não observância das recomendações 

constantes neste Manual, que segue junto com a embalagem 

do produto;

 (4) O uso de peças e/ou componentes não originais, 

bem como manuseio do produto por pessoas não habilitadas 

pela fábrica, que possam acarretar no mau funcionamento do 

mesmo;

 (5) O fornecimento de materiais de instalação 

exigidos durante os reparos.

 A validade da presente garantia contratual estará 

sempre condicionada à observância das condições aqui 

impostas.

 Havendo necessidade de eventuais manutenções, 

pedimos que entre em contato com a Revenda Nautilus em 

que o produto foi adquirido para que ela solicite à fábrica 

quaisquer serviços. Para facilitar e acelerar o seu atendimento 

solicitamos que tenha sempre a mão, os seguintes dados:

Modelo do produto:             ____________________________________________  

Número de série: _______________________________________________

Data de fabricação: _____________________________________________

Nome da Revenda onde o produto foi adquirido:

__________________________________________________________________

Telefone de contato: ( _____ ) ____________________________________

 A Nautilus se reserva ao direito de, a qualquer tempo 

e sem aviso, alterar quaisquer dados, especificações ou mesmo 

componentes de suas máquinas ou equipamentos, bem como 

dos dados constantes neste manual, sem que isso represente 

qualquer responsabilidade ou obrigação sua. 
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