
Mover
...e é tão pequena?
IMPRESSIONANTE



Características

1 – Suporte Magnético, modelo M para vidros de 15mm e modelos Mx para vidros de 19mm.

2 – Fluxo orientável 3D, rotação 360°, para máxima flexibilidade no tank. 



3 – A forma do fluxo pode ser escolhida em 120° um fluxo massivo amplo e gentil ou 60° feito através do 
bocal concentrador (item de série) fluxo focalizado e Longo para camas de corais ou aquários longos.

4 – A bomba também vem com grelha de proteção como item de série que pode ser usada com ou sem o 
bocal concentrador



5 – Rotor (Impeller) - Alta tecnologia de hélices.

- Baixo consumo de energia.

- Rolamentos cerâmicos para desempenho 

extremo.

- Núcleo de aço inoxidável co-injetado para  

operação silenciosa.

- Super resistente a choques

- Startups silenciosos com parte especial de 

borracha vulcanizada.

- Facilidade de remoção e mecanismo de 

bloqueio de segurança.



Diferenciais

1 – Sistema ACS

As aberturas especiais mantêm o limpador da câmara do 

rotor enquanto o rotor é naturalmente lubrificado.

Escova incluída como equipamento padrão para 

manutenção regular

2 – Sistema VAS

Componentes especiais de borracha vulcanizada para absorver 

vibrações sem as transmitir ao ambiente interno do aquário e externo.



Diferenciais

4 – Cada bomba é única: As bombas não são fabricadas em lote e sim uma a uma e todas recebem um 
número serial único, que se encontram na parte de trás da caixa ou na parte de trás da bomba, o mesmo 
começa com “APA”.

5 – Todas as bombas são testadas 100% antes de serem embaladas e a caixa lacrada, dando dessa forma a 
segurança do produto que esta sendo vendido realmente esta em prefeito funcionamento.

3 – Todos os produtos são desenvolvidos, produzidos e montados 100% na Itália, dando ao mesmo a 
qualidade do produto Europeu.

6 – As bombas possuem 3 anos de Garantia, comprovando dessa forma a qualidade do mesmo



Conduzir uma bomba AC 

agora é possível.



Wifi é liberdade

Além da conexão WiFi direta ("Direct Access"), 

o Waver pode ser incluído em uma WLAN 

existente ("Modo de Infra-estrutura"),

Isso acontece através de um roteador / 

modem conectado à Internet, o Waver pode 

ser alcançado remotamente de qualquer lugar 

do mundo.

Sem cabos, apenas Wifi

Qualquer PC, Smartphone 

ou Tablet

Não precisa instalar nenhum aplicativo



Recursos de condução

Canais de controles independentes

Variação de potência de fluxo de 30% a 100%

Ciclos rápidos Min.- Max

Botão de toque capacitive para operações diárias

comuns (por exemplo, alimentação, manutenção ...)



Todo dia um novo evento

Cycle: Variações de pulso de min para Max 
potência. Duração mínima do pulso de 0,5 
segundos

Random: Transições automáticas de MIN para 
MAX com durações aleatórias de 10 seg a 10 
minutos. Simula o processo de mudança climática

Stormy: Transições automáticas de MIN para 
MAX com durações aleatórias de 0,5 seg a 10 
segundos. Simula o movimento da água alta 
durante uma tempestade.

Fixed: O canal é operado a uma velocidade 
estável.

Fish Food: Ajuste o canal para a potência mínima 
para sincronizar alimentadores automáticos 
externos

Off: O canal está totalmente desligado



Acesso Seguro

Com ID 

exclusivo e 

senha

Update sem fio

Gratuito para 

download a 

partir do site 

Rossmont

Bateria de backup 

de dados

Para manter suas 

programações 

salvas mesmo 

depois de um 

apagão

Seu gráfico e 

configuração com 

todos

Compartilhar

Waver Master pode comandar um número ilimitado de 

módulos "Slave". Waver Slave pode dirigir outras 2 

bombas. Assim você pode atualizar seu aquário com 

um número ilimitado de bombas e dirigi-los com 

apenas uma interface.

Waver Slave está chegando em breve.



AQUARIUM

REVOLUTION

Seu aquário na ponta dos dedos



COMPARATIVO ROSSMONT X CONCORRENTES

Fabricante Modelo LH
Consumo 
Max W.

Controlador
Controle

Wifi

Controle Remoto via 
modem de qualquer 

lugar do mundo
Suporte para vidro Rotação Garantia Preço Atacado Preço Varejo

Rossmont
2 Mx3500 + 

Waver control 
2 x 13400 = Total 26800LH 22w

sim
(Programação em 
gráfico e Presets)

sim
Sim 

(Waver Control)
Suporte Magnético 

para vidro de 19mm
360° 3 anos 1.909,62 2.773,35 

Ecotech
Concorrente

primario

Vortech MP40 17000LH 38w
sim

(Programações 
Limitadas)

não

somente com EcoTech
Marine ReefLink WiFi

Controller (+- R$ 
1.108,00)

Suporte Magnético  
19mm

Fixa 1 ano 3.071,53 4.453,20 

Maxpect
Concorrente
secundário

Gyre F280 + 
Controlador

22500LH 80w
sim

(Programações 
Limitadas)

não não
Suporte Magnético  

20mm
Fixa 1 ano 2.125,00 2.868,76 

*Informações extraídas de tabelas dos distribuidores

Na tabela acima podemos ver a superioridade dos produtos Rossmont em relação a qualidade (garantia), Tecnologia e Preço




