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Underwater
Loudspeaker

General Product Description
The UW30 represents a departure in the design of
underwater sound sources. Its unique design, U.S. Patent
#3,670,299, utilizes the case’s structural enclosure as the
sound transducer. This development makes possible a
speaker that has no metal parts exposed to the outside,
thus eliminating rust, corrosion or other causes of short-life
expectancy. The transducer principle and its strong
construction allow the UW30 to operate at much greater
depths than any prior type of underwater loudspeaker design.
The 12.7-ounce ceramic magnet and state-of-the-art
voice-coil construction ensure full-fidelity response with the
lowest possible distortion throughout its power range.

The UW30 is equipped with a waterproof, 3 conductor 15.24
m (50-ft.) cable. The UW30-100 features a 30.48 m (100 ft.)
cable.

The UW30 underwater loudspeaker is designed for
permanent installation and completely submerged operation.
All internal components are encapsulated with a “hot-melt”
(Polyamide Copolymer) process. The outer case is
constructed of high impact ABS (Acrylonitrile butadiene
styrene) plastic. Ideal for installation in both fresh and
saltwater pools, the UW30 can even be installed in ocean
environments without adverse effect. Problems such as
corrosion and electrolysis damage inherent in all or partial
metal underwater speakers are completely eliminated by the
plastic construction of the UW30.

A single model UW30 will deliver uniform sound throughout
moderate pools, up to 30 by 30 feet. For larger pools, up to
30 by 60 feet, two speakers should be used. If a high level of
turbulence is to be overcome, such as swimming and diving
instruction classes, several speakers should be used. The
noise level in the water will not only be more effectively
overcome, but it will also allow each speaker to be operated
at a lower power level thus avoiding excessive sound
intensities in the immediate vicinity of the speakers.

Underwater speakers are required equipment for many
activities in commercial and luxury resort pools. As specified
by the American Athletic Union, underwater speakers are
required for synchronized swimming events and instructions
in Olympic pools. They are used for water ballets and similar
water shows. When underwater speakers are installed in
resort and private pools, the effect of music played
underwater is truly an enchanting experience.

Specifications:
Versions Available:

UW30 ................................. 50 feet of cable (15.24 m)

UW30/100 ........................ 100 feet of cable (30.48 m)
System Type: ............................ Underwater loudspeaker system

Frequency Response: ......................................... 100-10,000 Hz

Power Handling, (500-5,000 Hz pink noise): ................ 30 watts

Impedance: ....................................................... Nominal:  8 ohms

Dispersion: ....................................... Omnidirectional underwater

COMMERCIAL

Architects’ and Engineers’ Specifications
The underwater loudspeaker shall be the UW30. The case
shall be composed of color impregnated, shatterproof ABS
plastic. Speakers shall not be subject to damage or corrosion
from concentrations of chlorine, acid conditions, electrolysis,
saltwater or ocean environments and such minerals that may
be in solution or suspension in such waters. Frequency
response shall be 100 - 10,000 Hz, and impedance shall be
at 8 ohms. Power-handling capacity shall be 30 watts
continuous pink noise and dispersion shall be
omnidirectional underwater. Operating depth shall be not
more than 10 feet below the surface of the water.
Recommended operating depth for optimum efficiency shall
be not more than 1.2 m (4.0 ft.). The UW30 loudspeaker
shall be equipped with a 15.24 m (50 ft.), 3 conductor
waterproof cable terminated within the internal encapsulation
material. The UW30-100 features a 15.24 m (100 ft.) cable.
Case diameter shall be 182.6 mm (7.19 in.), and depth shall
be 6.63 mm (2.61 in.). Six 5.54 mm (0.218 in.) holes on a
169.7 mm (6.68 in.) circle shall be provided for mounting.
Speaker may be mounted in a wet-niche. Finish shall be
pool blue. Shipping weight shall be 1.8 kg (4.0 lb).

Operating Depth: ... Up to 3.0 m (10.0 ft) below surface of water

Recommended Installation Depth: ........................ 1.2 m (4.0 ft)

Finish: ............................................................................ Pool blue

Dimensions: Overall Diameter.....................182.6 mm (7.19 in.)

Depth: ......................... 66.3 mm (2.61 in.)

Wiring :.         GREEN Ground, WHITE Signal +,BLACK Signal -

Shipping Weight: .................................................... 1.8 kg (4.0 lb)

Základní popis

	 UW30	představuje	v	oblasti	technického	řešení	podvodních	zdro-
jů	zvuku	určitou	odlišnost.	Jeho	unikátní	řešení	dle	patentu	USA	č.	670	
299	využívá	konstrukční	kryt	skříně	 jako	akustický	převodník.	V	tomto	
provedení	nemá	reproduktor	žádné	kovové	části,	 jež	by	byly	vystaveny	
vnějším	vlivům,	a	vyloučeno	je	tedy	rezivění,	koroze	a	vše,	co	zkracuje	ži-
votnost.	Vzhledem	k	principu	činnosti	vlastního	převodníku	a	jeho	robust-
ní	konstrukci	může	být	UW30	provozován	v	mnohem	větších	hloubkách	
než	kterýkoli	předchozí	typ	podvodního	reproduktoru.	Keramický	magnet	
o	hmotnosti	12,7	uncí	a	důmyslně	řešená	kmitací	cívka	jsou	zárukou	na-
prosto	věrné	reprodukce	zvuku	při	co	možná	nejmenším	rozptylu	v	celém	
spektru	 výkonů.	 Součástí	 výbavy	UW-30	 je	 vodotěsný	 trojžilový	 kabel	
o	délce	15,24	m	 (50	 stop).	UW30-100	má	kabel	o	délce	30,48	m	 (100	
stop).

	 Podvodní	reproduktor	University	Sound	UW30	je	určen	k	trva-
lému	nainstalování	a	provozu	ve	zcela	ponořeném	stavu.	Vnitřní	kompo-
nenty	 jsou	 zapouzdřeny	 (zataveny	 za	 tepla)	 s	 využitím	 polyamidového	
kopolymeru.	Vnější	 zapouzdření	 je	 z	 vysoce	odolného	ABS	 (akrylonit-
rát-butadien-styrenového)	plastu.	UW30	je	ideální	k	nainstalování	jak	ve	
sladkovodních	nádržích,	tak	i	ve	slané	vodě,	ba	ani	oceánské	prostředí	zde	
nemá	nepříznivý	vliv.	Problémy	typu	koroze	a	elektrolytického	poškoze-
ní,	které	jsou	vlastní	všem	zčásti	či	zcela	kovovým	reproduktorům,	se	zde	
díky	plastovému	provedení	UW30	vůbec	nevyskytují.

	 Jediný	model	UW30	zajistí	rovnoměrné	ozvučení	celého	prostoru	
bazénu	o	velikosti	až	30	x	30	stop.	Pro	větší	bazény	do	30	x	60	stop	se	
doporučují	dva	reproduktory.	Je-li	třeba	překonat	větší	turbulence,	např.	
při	kursech	plavání	a	potápění,	je	lépe	použít	několik	reproduktorů.	Ne-
jenže	takto	dojde	k	účinnějšímu	potlačení	rušivého	akustického	pozadí	ve	
vodě,	ale	každý	takový	reproduktor	pak	bude	možné	provozovat	na	nižší	
výkonové	hladině	tam,	kde	je	žádoucí	vyhnout	se	přílišné	intenzitě	zvuku	
v	bezprostřední	blízkosti	reproduktorů.

	 Podvodní	reproduktory	nacházejí	uplatnění	při	mnoha	aktivitách	
v	komerčních	nádržích	i	luxusních	rekreačních	bazénech.	Podle	Americké	
atletické	unie	 jsou	podvodní	 reproduktory	potřebné	při	 akcích	 synchro-
nizovaného	 plavání	 a	 pro	 předávání	 pokynů	 v	 olympijských	 bazénech.	
Používají	se	pro	vodní	balet	a	podobná	show	ve	vodě.	A	podvodní	repro-
duktory	v	bazénu	rekreačního	zařízení	nebo	privátního	objektu?	Vskutku	
okouzlující	zážitek	slyšet	hrát	hudbu	pod	vodou!

Specifikace architektů, projektantů
	 Týká	 se	 podvodních	 reproduktorů	 University	 Sound	 UW30.	 Za-
pouzdření	je	s	barvou	impregnovaného,	netříštivého	ABS	plastu.	Reproduk-
tory	nepodléhají	škodlivému	ani	koroznímu	působení	koncentrací	chlóru,	ky-
selého	prostředí,	elektrolýzy,	solí,	oceánského	prostředí	jakož	ani	minerálů,	
které	mohou	být	v	takových	vodách	rozpuštěny	či	suspendovány.	Frekvenční	
charakteristika	je	100	až	10	000	Hz,	impedance	8	Ohmů.	Trvalý	příkon	re-
produktoru	je	30	W	(růžový	šum).	Vyzařovací	charakteristika	pod	vodou	je	
všesměrová.	Pracovní	hloubka	by	neměla	činit	více	než	10	stop	pod	vodní	
hladinou.	Z	hlediska	optimální	účinnosti	se	však	doporučuje	pracovní	hloub-
ka	 nanejvýš	 1,2	m	 (4	 stopy).	Reproduktor	UW30	 je	 vybaven	 trojžilovým	
vodotěsným	kabelem	o	délce	15,24	m	(50	stop).	Verze	UW30-100	má	kabel	
o	délce	30,48	m	(100	stop).	Průměr	pouzdra	činí	182,6	mm	(7,19“),	hloubka	
6,63	mm	(2,61“).	Po	obvodu	(na	průměru	169,7	mm	–	6,68“)	je	k	dispozici	
6	montážních	děr	o	průměru	5,54	mm	(0,218“).	Reproduktor	lze	vsadit	do	
pouzdra	„Wet-Niche“.	Povrchová	úprava	v	bazénové	modři.	Dodací	hmot-
nost	činí	1,8	kg	(4.0	lb).

Specifikace
Dodávané verze:
UW30  ........................................................................ 50 stop kabelu (15,24 m)
UW30/100 ................................................................ 100 stop kabelu (30,48 m)
Typ systému: .............................................. Podvodní reproduktorová soustava
Frekvenční charakteristika: ..................................................... 100 – 10 000 Hz
Výkonové dimenzování (500 až 5000 Hz růžový šum):  ........................... 30 W
Jmenovitá impedance:  ........................................................................  8 Ohmů
Rozptylová charakteristika: .......................................... Všesměrová pod vodou
Pracovní hloubka: .................................  až 3,0 m (10 stop) pod vodní hladinou
Doporučená instalační hloubka: .............................................. 1,2 m (4,0 stopy)
Povrchová úprava: .................................................................... bazénová modř
Rozměry:
Celkový průměr: ...................................................................... 182,6 mm (7,19“)
Hloubka: ...................................................................................  66,3 mm (2,61“)
Dodací hmotnost: ......................................................................... 1,8 kg (4,0 lb)

Podvodní reproduktor

Zapojení reproduktoru:
ZEM	.......................................	zelená
Signál	+		.....................................	bílá
Signál		-		..................................	černá
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Installation
Flush Mounting

For new pool construction and modification of older pools, installing
the UW30 flush with the sides of the pool makes a very neat and
unobtrusive installation. The speaker is mounted in a wet-niche
(Paragon Part #68102 or equivalent) in the same manner as an
underwater light. Figure 1 shows a typical installation. The speaker
is mounted up to 1.2 m (4 ft.) below the surface of the water and
flush with the side of the pool. (For installation in water depths lower
than recommended, please contact factory.) A marine plywood or
stainless steel mounting ring or face plate is recommended.
(Paragon Part # 6810355 stainless steel or #68103 bronze polished
chrome or equivalent). Several pool equipment manufacturers have
wet-niches available into which the UW30 may be installed. See
your local pool supplier for further information. You may contact
Paragon at: KDI Paragon, Inc., 341 Route 55 Westwing,
LaGrangeville, NY 12540, Phone: (845) 452-5500

Fusing

For maximum protection against speaker overload, fusing the line
from the amplifier is recommended. In the event of accidental
overload, it is much easier to replace a fuse (which is above the
water) than to replace or have the speaker repaired. Installing a 25
ohm, 20 watt resistor in parallel with a 1.5 ampere, fastblowing
fuse in series with the speaker is recommended. See Figure 2.
Layout of Speaker in Pool

When underwater speakers are installed, particularly in smaller
pools where only one or two speakers are needed, they should be
located in the deep end of the pool. The above recommendation
will effectively equalize the intensity of sound throughout the pool.
For installations in large pools, such as at country clubs, municipal
facilities, etc., the speakers should be located around the periphery
of the pool. A good rule to follow for large pools is one speaker for
every 900 square feet (83.61 square meters) of pool surface at the
deep end and one speaker for every 1,200 square feet (111.48
square meters) of pool surface for the shallow end. Of course, for
high-noise conditions in the pool, the number of speakers should
be doubled for best results.

Figure 1
Typical Installation of a KDI Paragon Wet-Niche #68102

Figure 2
Fuse Recommendation

Figure 3
UW30 / UW-100 Dimensions
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Instalace

Zapuštěný reproduktor

V	případě	výstavby	nového	či	úpravy	staršího	bazénu	budí	takový	reproduktor	
zapuštěný	do	stěny	bazénu	velmi	čistý,	nerušivý	dojem.	Reproduktor	lze	osadit	
do	pouzdra	Wet-Niche	asi	tak,	jako	podvodní	světlo.	Na	obr.	1	je	znázorněna	
typická	montáž.	Reproduktor	 je	 až	 1,2	m	 (4	 stopy)	 pod	 hladinou	 a	 lícuje	 s	
plochou	boční	stěny	bazénu.	(V	případě	potřeby	osazení	reproduktoru	ve	větší	
hloubce	než	doporučené	je	třeba	záležitost	prokonzultovat	s	výrobcem.)	Dopo-
ručuje	se	použít	montážní	kroužek	nebo	čelní	masku	z	námořní	překližky	nebo	
nerezové	oceli,	bronzu,	leštěného	chrómu,	či	ekvivalentní	výrobek).	Několik	
výrobců	bazénového	vybavení	dodává	zmíněná	pouzdra	„Wet-Niche“,	do	kte-
rých	lze	výrobek	UW30	vsadit.

Jištění

Kvůli	maximální	ochraně	reproduktoru	před	přetížením	se	doporučuje	jistit	přívod	
od	zesilovače.	V	případě	poruchového	přetížení	 je	 jednodušší	vyměnit	pojistku	
(na	 suchu)	 než	 vyměnit	 reproduktor	 nebo	 jej	 nechat	 opravit.	University	Sound	
doporučuje	zapojit	do	série	s	reproduktorem	rychlou	pojistkou	1,5	A	a	paralelně	s	
ní	pak	odpor	25	Ohmů	dimenzovaný	na	20	W.	Viz	obr.	2.

Umístění reproduktoru v bazénu

Reproduktory	se	doporučuje	umístit	na	hluboké	straně	bazénu.	Dvojnásob	to	platí	
pro	malé	bazény,	které	vystačí	jen	s	jedním	či	dvěma	reproduktory.	Je	to	lepší	z	
hlediska	rovnoměrnosti	rozložení	intenzity	zvuku	ve	všech	prostorách	bazénu.	V	
případě	větších	bazénů,	které	používají	např.	country	kluby	nebo	obecní	koupa-
liště	a	jiná	zařízení,	je	lépe	rozmístit	reproduktory	po	obvodu.	U	velkých	bazénů	
bývá	zpravidla	použit	jeden	reproduktor	na	každých	900	čtverečních	stop	(83,61	
m2)	hladiny	na	hluboké	straně	plus	jeden	reproduktor	na	každých	1200	čtvereč-
ních	stop	(111,48	m2)	hladiny	na	mělkém	konci.	Je-li	bazén	vystaven	silnějším	
akustickým	rušivým	polím,	doporučuje	se	kvůli	optimálním	výsledkům	počet	re-
produktorů	zdvojnásobit.

Obr.	1	–	Typická	instalace	pouzdra	KDI	Wet-Niche

Obr.	2	–	Doporučené	jištění

Obr.	3	–	UW30/UW-100	rozměry

k	zesilovači k	UW30

RYCHLÁ	POJISTKA	
1,5	A

DRÁTOVÝ	ODPOR													
25	OHMŮ,	20	W

kabel
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