
str. 1

p. 1

PŘEDSTAVUJEME  

UVOLNĚTE POTENCIÁL SVÉ NÁDRŽE…

ŘADU
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Technické údaje

Rozměry

Délka 11,875 in (30,2 cm)

Šířka 5,375 in (13,7 cm)

Výška 1,6 in (4 cm)

Hmotnost 3,28 lb (1,49 kg)

Výkon

Spotřeba energie 135 W

Univerzální vstupní 
rozsah

100 až 240 V 
AC/ 50-60 Hz

Délka kabelu 10 ft (3,048 m)

Kompatibilita 
s předpisy PSU

UL, CE a RoHS

Možnosti

Barvy tělesa

Obsah balení

AI Hydra TwentySix™ HD

Napájecí adaptér

Stručný návod

Rozměry

Délka 7,28 in (18,5 cm)

Šířka 5,375 in (13,7 cm)

Výška 1,6 in (4 cm)

Hmotnost 2,1 lb (0,95 kg)

Výkon

Spotřeba energie 90 W

Univerzální vstupní 
rozsah

100 až 240 V 
AC/50-60 Hz

Délka kabelu 10 ft (3,048 m)

Kompatibilita 
s předpisy PSU

UL, CE a RoHS

Možnosti

Barvy tělesa

Obsah balení

AI Hydra FiftyTwo™ HD

Napájecí adaptér

Stručný návod
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ŘADY

PŘEDÁVÁME VÁM KONTROLU ZPĚT

NORMÁLNÍ 
ŘADA

U tradičních LED osvětlení je přesně stanoven výkon, který je potřebný k napájení 
každé barvy. U produktové řady AI Hydra HD lze uvolnit jejich potenciáll tím, že kontrolu 
nad výkonem každé barvy přebíráte Vy, tj. výkon jednotlivých barev určujete sami.

JEŠTĚ JASNĚJŠÍ
Již nikdy nebudete omezeni neměnným množstvím výkonu na kanál - Hydra HD 
dynamicky upravuje dostupný výkon pro jednotlivé barvy tím, že si půjčuje výkon od 
barev, které nevyužíváte. Poskytuje nejintenzivnější spektrum, které vaše nádrž kdy viděla.

Výška 12 in (30,5 cm)                       Výška 24 in (61 cm)                                           Výška 12 in (30,5 cm)                       Výška 24 in (61 cm) 

DŮVĚRYHODNÉ SPEKTRUM
Cree XP-G2 Studená bílá (>70 CRI)

OSRAM OLSON Tmavě červená

Cree XP-E2 Zelená

Cree XT-E Pruská modř

Cree XP-E2 Modrá

SemiLED 415 nm

SemiLED 400 nm
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Nepotřebujete žádný 
ovladač

VESTAVĚNÉ WiFi
AI-FI označuje existenci vestavěného Wifi  ve vašich AI zařízeních a umožňuje 
používat cloudový servis myAI™ na jakémkoli zařízení se systémem iOS nebo 
Android. Usnadňuje nastavení nebo naprogramování jednoho či více AI Hydra HD 
nebo Prime HD osvětlení. Nemáte chytrý telefón? Můžete použít jakýkoliv Mac 
nebo PC s Wi-Fi.
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Volba montáže
Montáž AI osvětlení je geniálně jednoduchá. Sady pro zavěšení a držáky 
na nádrž jsou k dispozici v černé a bílé barvě. Montážní příslušenství se 
prodává samostatně.

EXT kolejnice
Připojte, namontujte a zavěste jedno 
nebo několik osvětlení společně 
s využitím těchto univerzálních kolejnic. 
Vyrobeno z extrudovaného hliníku 
ve stříbrné nebo černé barvě. 
K dispozici v délkách 15, 30,5 a 45,5 cm.

EXT držák stojanu
Elegantní řešení pro montáž vašeho 
osvětlení AquaIllumination na stojan 
vaší nádrže. Pomocí dodávaného 
příslušenství připevněte montážní 
tyč a konzolu na jakýkoli plochý 
povrch.

EXT sada pro zavěšení
EXT sada pro zavěšení umožňuje zavěsit 
nad nádrž jedno nebo více osvětlení. 
Stačí je spojit pomocí EXT kolejnice 
jakékoli délky (prodávána samostatně). 
Pomocí dodávaných 244cm (96in) 
kabelů lze EXT sadu pro zavěšení 
snadno nastavit na jakoukoli výšku.

Montážní kolejnice Classic
Naše univerzální montážní kolejnice 
Classic umožňují umístit osvětlení nad 
vaše oblíbené korály pouhým posunutím 
osvětlení podél kolejnic. Velikost kolejnic 
lze snadno přizpůsobit vaší nádrži 
a po umístění můžete posouvat 
moduly po nádrži podle libosti.
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✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ X

Obecné, 
často kladené 
dotazy
Nové produkty s sebou přináší nové otázky. 
Přečtěte si prosím pozorně následující často kladené otázky. 
Pokud máte další dotazy nebo komentáře, kontaktujte  nás.

Potřebuji pro programování řady 
Hydra HD ovladač?

Ne, řada Hydra HD je vybavena Ai-Fi umožňující 
programování prostřednictvím myAI.com nebo 
aplikace myAI™ pro iOS nebo Android.

Bude řada Hydra HD fungovat 
s novým ovladačem?

Ne.

Bude řada Hydra HD fungovat 
s jednotkou Director?

Pro programování Hydra HD není jednotka Director 
nezbytná, avšak jedno nebo více HD bude pracovat 
vedle dalších AI LED modulů ovládaných jednotkou 
Director. Všechny instalace AI LED včetně HD budou 
identifi kovatelné a ovladatelné pomocí účtu myAI™.

Kde získám aplikaci myAI™ pro 
telefon nebo tablet?

Jděte do obchodu App Store nebo Google Play 
a vyhledejte myAI™

Bude původní Hydra TwentySix 
a Hydra FiftyTwo stále 
k dispozici?

Ne, řada Hydra HD nahrazuje původní osvětlení 
Hydra.

Je nutno HD naprogramovat?

Ne, ale pokud je nenaprogramujete, budou HD svítit 
po zapnutí s plnou intenzitou. V takovém případě 
byste měli ovládat řadu Hydra HD pomocí časovače.

Mohu barevně přizpůsobit nové 
HD s původními Hydra FiftyTwo 
a Hydra TwentySix?

Ne, barvy a barevné rozsahy řady Hydra HD se 
změnily.

Jsou Hydra HD kompatibilní 
s montážními řešeními AI?

Ano, HD jsou kompatibilní s montážními 
kolejnicemi EXT a Classic.

NASTAVENÍ 
HYPERPOHONU iOS Android

Nastavení 
pomocí 

prohlížeče přes 
přímé WiFi

Nastavení pomocí 
prohlížeče 

přes myAI™

S připojením 
k internetu

Bez připojení 
k internetu

Často kladené otázky pro řadu Hydra HD
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Hydra TwentySix Hydra FiftyTwo

7 7 7

13 26 52

Rodina AI

Prime

Max. výkon ve W 45 W 90 W 135 W

Kanály

 Bílá

 Modrá

 Pruská modř

 Velmi tmavě modrá

 Fialová

 UV

 Červená

 Zelená

Počet LED

Barvy tělesa   

Délka 4,88” 7,3” 11,9”

Šířka 4,88” 5,4” 5,4”

Výška 1,34” 1,6” 1,6”


