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Dysze laminarne Jumping Jet. Oszałamiający efekt wodny, 

przeczący prawom grawitacji i fizyce cieczy. Jest to właściwie 

pręt wodny, tak stabilny, że przypomina szkło, a jednocześnie 

tętniący życiem. Ten szklisty strumień zawsze podąża łukową, 

paraboliczną trajektorią, nie tracąc po drodze ani kropli. Ten 

specjalny efekt wodny, oglądany z bliska, stanowi 

niezapomniane przeżycie, zarówno za dnia, jak i w nocy, dzięki 

swojemu niesamowitemu spektrum miliona kolorów świateł. 

Precyzyjnie opracowaliśmy i wykonaliśmy te dysze, aby były 

kompletnie oniemiające, w każdym calu. Z konstrukcyjnego 

punktu widzenia, są wykonane w całości ze stali nierdzewnej, 

zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, aby zagwarantować 

spójność dyszy i efektu wodnego oraz zachować pierwotny 

kształt strumienia, nawet w obliczu najmniej sprzyjających 

warunków, przez całe lata, nawet przy ciągłej pracy.  

Z inżynieryjnego punktu widzenia, opracowaliśmy niezwykły, 

niskonapięciowy mechanizm tnący, nieoparty na silnikach, czy 

solenoidach, posiadający  niesamowite właściwości, takie jak 

bezrozbryzgowe cięcie wody 10 razy na sekundę.  

Z oświetleniowego punktu widzenia, wyposażyliśmy go  

w niezwykłą, 8W, 4-rdzeniową, 1-chipową oprawę 

oświetleniową RGBW, o wyjątkowo żywych kolorach, 

jednorodnie oświetlających strumień wodny od wewnątrz, na 

całej długości. Z elektronicznego punktu widzenia, sprawiliśmy, 

że dysze laminarne Jumping Jet zdolne są sterować szeroką gamą 

platform - od prostych paneli elektronicznych, przez jednostki 

PLC, DMX, systemy BMS, a nawet urządzenia iPad. 

 

 

 

 

 

 
www.fontanapolska.pl                                        





    

 

 

 

 

 

 

 

  

Dysze laminarne Jumping Jet. Oszałamiający efekt wodny, przeczący prawom grawitacji i fizyce cieczy. Jest to 

właściwie pręt wodny, tak stabilny, że przypomina szkło, a jednocześnie tętniący życiem. Ten szklisty strumień zawsze 

podąża łukową, paraboliczną trajektorią, nie tracąc po drodze ani kropli. Ten specjalny efekt wodny, oglądany z bliska, 

stanowi niezapomniane przeżycie, zarówno za dnia, jak i w nocy, dzięki swojemu niesamowitemu spektrum miliona 

kolorów świateł. 

 

Precyzyjnie opracowaliśmy i wykonaliśmy te dysze, aby były kompletnie oniemiające, w każdym calu. Z konstrukcyjnego 

punktu widzenia, są wykonane w całości ze stali nierdzewnej, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, aby zagwarantować 

spójność dyszy i efektu wodnego oraz zachować pierwotny kształt strumienia, nawet w obliczu najmniej sprzyjających 

warunków, przez całe lata, nawet przy ciągłej pracy. Z inżynieryjnego punktu widzenia, opracowaliśmy niezwykły, 

niskonapięciowy mechanizm tnący, nieoparty na silnikach, czy solenoidach, posiadający  niesamowite właściwości, takie 

jak bezrozbryzgowe cięcie wody aż 10 razy na sekundę. Z oświetleniowego punktu widzenia, wyposażyliśmy go  

w niezwykłą, 8W, 4-rdzeniową, 1-chipową oprawę oświetleniową RGBW, o wyjątkowo żywych kolorach, jednorodnie 

oświetlających strumień wodny od wewnątrz, na całej długości. Z elektronicznego punktu widzenia, sprawiliśmy, że dysze 

laminarne Jumping Jet zdolne są sterować szeroką gamą platform - od prostych paneli elektronicznych, przez jednostki 

PLC, DMX, systemy BMS, a nawet urządzenia iPad. 

 

To właśnie precyzja jest istotą dysz laminarnych Jumping Jet, a celem osiągnięcia najwyższej jakości dostępnej na rynku, 

zastosowaliśmy do produkcji tych dysz kolekcję najnowocześniejszych maszyn, takich jak wycinarki laserowe i maszyny 

CNC; na przykład dysza ze stali nierdzewnej ma tolerancję o wartości 0.001 mm. 

 

Dysze laminarne Jumping Jets mają pewien wyjątkowy charakter; w szczególny sposób zwracają na siebie uwagę widzów, 

stając się centralnym punktem, niezależnie od miejsca instalacji: w odkrytych nieckach, w zastosowaniach sucho-

powierzchniowych typu Dry-Deck, wewnątrz pomieszczeń lub na świeżym powietrzu¹.  Dysze te zawsze tworzą wybrany 

kształt, uświetniający wydarzenia, sale koncertowe, teatry, galerie handlowe, parki rozrywki, hotele oraz wysokiej klasy 

zastosowania rezydencyjne. 

 Oniemiający efekt wodny  
  
 Szklisty strumień wody 
  
 4 dysze do wyboru 

 

 Konstrukcja w całości ze Stali 

Nierdzewnej 304 (316 na zamówienie) 
 

 Dysza ze stali nierdzewnej  
  
 Niesamowita jakość konstrukcji  
 

 Zaawansowany mechanizm tnący do  

bezrozbryzgowego, szybkiego cięcia 
 

 Intensywne, żywe oświetlenie na   

całej długości łuku 
 

 
 
 

 

 Wysoka elastyczność sterowania   

 

 
1 Efekt wodny dysz laminarnych Jumping Jet jest zależny od warunków atmosferycznych  i jakości wody. Należy zawsze stosować czystą/oczyszczoną wodę. 
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Oniemiający  
efekt wodny  
o niezwykłej  
wytrzymałości. 
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Dysze laminarne Jumping Jet – dane techniczne 

 

 

 

 

Dysza laminarna Fontana Jumping Jet MXP 3000 
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Opis: 
 
 
 

 

 
 

 
Gwint:  

 
Dysza: 
 

Światło:  

 
Mechanizm Tnący:  
 

Optymalne działanie: 

 

Tworzy szklisty strumień wodny, wyposażona jest w zaawansowany, 

niskonapięciowy mechanizm tnący, dla uzyskania niekończących się efektów 

wodnych o dużej prędkości cięć, niskonapięciową 8W 4-rdzeniową, 1-chipową

oprawę oświetleniową RGB, z adresowalnym modułem, 16-stopniowym 

zabezpieczeniem termicznym, obudową w całości ze stali nierdzewnej z dyszą ze stali 

nierdzewnej oraz solidną podstawą o inteligentnym układzie i laserowo oznaczonymi

kątami instalacji. 

 

1” BSP/NPT  

 
Standardowo 12mm - Opcjonalnie: 10, 14, 16 mm  
 

8W 12-24V DC RGBW 

wyposażona w led:bus z adresowalnym modułem do połączenia DMX 

 

108W 24V DC 

 

W wodzie lub na lądzie (max. głębokość 390mm), 5 mikronów filtracji wody, 
bezwietrzne warunki, 15°-85° O od osi poziomej strumienia 
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Jeśli krystaliczny, szklisty 
strumień wody i „skaczący 
efekt” dysz laminarnych typu 
Jumping Jet, opiszemy, jako 
magiczny, to spacer pomiędzy 
całymi ich szeregami, może 
przerodzić się w odrealnione 
przeżycie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Całym sekretem, kryjącym 

się za  bezrozbryzgowym 

„cięciem” wody jest 

konstrukcja  
mechanizmu tnącego. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dysze laminarne Jumping Jet wystrzeliwują, wyrzucają i podrzucają wodę. W tę 

 i z powrotem. Dzień za dniem. Nie moglibyśmy polegać na niskiej jakości rozwiązaniach 

opartych na solenoidach, ani niskoobrotowych mikro-silnikach (serwomotorach lub 

silnikach krokowych). Zaprojektowaliśmy od zera całkowicie nowy rodzaj mechanizmu 

tnącego. Jego niezawodność i duże prędkości cięcie wody biorą się z prostoty jego 

konstrukcji, podczas gdy sekret bezrozbryzgowego cięcia leży w konstrukcji 

dwustopniowego (opcjonalnie trzystopniowego), wewnętrznego kroplołapacza. To właśnie 

to dzieło inżynierii i produkcji precyzyjnej zapewnia bezproblemowe, bezrozbryzgowe, 

krystalicznie czyste strumienie wody przecinające powietrze, tworząc piękny, intrygujący 

widok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawą działania dysz luminarnych Jumping Jet jest szklisty strumień wody, cały czas sprawiający 

wrażenie całkowicie nieruchomego, a jednocześnie tętniącego życiem. To właśnie wnętrze dyszy 

laminarnej Jumping Jet formuje ten efekt wodny i właśnie dlatego wykonaliśmy tę dyszę ze stali 

nierdzewnej. Dosłownie nigdy, przenigdy nie ulegnie korozji, matowieniu, ani nie rozpadnie się 

 w żaden sposób. A w szczególności nie za sprawą przepływającego przez nią medium – wody. Inne 

dysze typu Jumping Jet wyposażone są w dysze z mosiądzu lub niklu, co jest sprzecznością samą 

w sobie, ponieważ takie dysze ulegają korozji za sprawą samej wody. Dołożyliśmy wszelkich starań, 

by stworzyć piękne i wytrzymałe dysze laminarne Jumping Jet, z najwyższej jakości materiałów, 

o niezwykłej przepustowości wody oraz innowacyjnych właściwościach, w każdym aspekcie. 

 

Jedyna dysza typu 

Jumping Jet 

wykonana w całości 

ze stali nierdzewnej. 

 

 
www.fontanapolska.pl 

                            





Intensywne, żywe, kolorowe 

oświetlenie RGBW 
 

Dysze laminarne Jumping Jet produkcji Fontana są 

wyposażone w niesamowitą, 8W, 1-chipową, 4-rdzeniową 

oprawę oświetleniową LED RGBW – najnowocześniejszy 

element rodziny TheSmartLED™, oferujący wyjątkowo 

intensywne oświetlenie i miliony żywych kolorów. 

Oniemiające oświetlenie, niskie zużycie energii oraz 

nadzwyczajnie długa żywotność dochodząca do 100,000 

godzin, prowadzi do najjaśniejszych i najbardziej wydajnych 

energetycznie Skaczących Strumieni Laminarnych.  

 

Oprócz oświetlenia w trzech kolorach: Czerwonym (Red), 

Zielonym (Green) i Niebieskim (Blue), ta oprawa 

oświetleniowa wyróżnia się jeszcze czwartą barwą: Białą, 

zwielokratniającą dostępne spektrum kolorów o kolejne 256 

etapów. Przekłada się to na jeszcze żywsze kolory do wyboru 

oraz na niesamowite, dynamiczne sekwencje świateł.  

 

Te pulsujące życiem kolory, sprawiają że dysze laminarne 

Jumping Jet wyróżniają się w ciemności i oferują 

niesamowity, magiczny wręcz efekt. Silna oprawa 

oświetleniowa gwarantuje, że światło podróżować będzie 

przez całą długość strumienia, od wylotu dyszy, aż do 

miejsca, gdzie strumień styka się z powierzchnią. Zauważymy 

również, że światło tworzy kolorową poświatę w miejscu 

opadania - identycznie, jak dzieje się to w przypadku 

światłowodów. Należy pamiętać, że aby strumień mógł być 

całkowicie oświetlony, woda musi być całkowicie przejrzysta. 

 

Oprawą oświetleniową do dysz laminarnych Jumping Jet 

produkcji Fontana można sterować przy pomocy kontrolera 

RGBW lub DMX produkcji Fontana, co pozostawia 

użytkownikowi pełną dowolność. Możesz wybrać dowolny 

kolor spośród nieskończonego spektrum żywych odcieni albo 

sekwencję RGBW o zmiennej prędkości. W zastosowaniach 

dysz laminarnych Jumping Jet w ustawieniu szeregowym, 

zawsze warto stworzyć fascynujący widok, wybierając różne 

kolory dla każdej dyszy, co dzięki adresowalnej oprawie 

oświetleniowej, jest obecnie tak proste, jak nigdy dotąd. 
 

 

 



Nawet tysiące zdjęć i opisów nie przedstawi 

oszałamiającego efektu dysz laminarnych Jumping Jet 

produkcji Fontana. 

Zeskanuj ten kod QR swoim smartfonem lub odwiedź nasz kanał youtube, 

aby obejrzeć dysze laminarne Jumping Jet w ich pełnej okazałości. 
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Cztery rodzaje sterowania do wyboru  

Dysze laminarne Jumping Jet 

 
FCU i Fountain Director                 Uniwersalne sterowanie PLC        Sterowanie DMX                             iPad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Najnowsze urządzenie opracowane 

przez firmę Fontana  o niezwykłych 

parametrach sterowania oraz 

dołączonym oprogramowaniem, 

zapewniającym pełną kontrolę nad 

każdą funkcją fontanny. Możesz 

oddzielnie sterować każdą dyszą 

laminarną Jumping Jet, tworzyć 

swoje własne choreografie wody i 

świateł, konfigurować funkcje 

automatyzacji, takie jak poziom 

wody i kontrola wiatru, a także z 

łatwością tworzyć harmonogramy 

działania. 

 Typowa metodą sterowania dyszami 

laminarnymi jumping Jet jest 

zastosowanie uniwersalnego PLC. 

Takie systemy są wykonywane na 

zamówienie zgodnie ze specyfikacją 

danego zastosowania, z 

uwzględnieniem liczby dysz 

laminarnych Jumping Jet, którymi 

będzie sterować oraz wymagań 

automatyzacji. Należy pamiętać, że do 

sterowania światłami wymagane jest 

dodatkowe urządzenie. 

 Możesz wykorzystać swoje własne 

oprogramowanie lub konsolę DMX  

lub wybrać któryś z dostępnych 

modeli produkcji Fontana i sterować 

dyszami Jumping Jet. Wykorzystaj 

nieskończone możliwości aplikacji 

DMX, twórz choreografie i sekwencje 

wody i światła, a dysze laminarne 

Jumping Jet odpowiednio się do nich 

dopasują. 

 Baw się dyszami laminarnymi 

Jumping Jet w intuicyjny, 

rozrywkowy i całkowicie bezpieczny 

sposób. Zintegrowanie urządzenia 

iPad otwiera przed użytkownikiem 

funkcjonalności niemalże magiczne 

możliwości. Twoja fontanna może 

działać w pełnej automatyzacji, ale 

możesz też samodzielnie przejąć 

kontrolę, wybrać swoje ulubione 

choreografie i pokazy świetlne, a 

także zmienić je w mgnieniu oka z 

poziomu niesamowitego interfejsu na 

urządzeniu iPad. 

  Skontaktuj się z nami, aby zaprojektować system 

oparty na PLC, odpowiedni do Twojego 

zastosowania. 

 Skontaktuj się z nami, aby zaprojektować system 

oparty na DMX, odpowiedni do Twojego 

zastosowania. 
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