
LUCOFLEX D
• Tubo de silicone extrudido, muito flexivel, resistente a

raios UV, a impactos e retardante contra incendios
• Índice de Proteção IP68
• 5 anos de garantia
• 5 cores  e branco,  as cores de dia permanecem

inalteradas mesmo sem a iluminação ligada
• Luz brillante, homogénea e sem pontos
• Suporta até 15 metros com uma só fonte de

alimentação
• Comprimento ajustável, com possibilidade de corte a

cada 50mm, raio de curvatura de 30mm

LucoFLEX D é a melhor alternativa do mundo para a iluminação e sinalização de néon. Sua extrema 
flexibilidade e ampla gama de cores dá aos designers de iluminação e artistas a liberdade criativa 
que eles procuram, enquanto oferecem uma solução altamente eficiente, confiável, duradoura e 
praticamente livre de manutenção.

LucoFLEX D é perfeito para aplicações de iluminação exterior e interior, proporcionando uma luz 
homogenea de alto desempenho, sem manchas, nem pontos e ideal para destacar os perímetros e 
contornos de edifícios, toldos, letreiros, sinalização e letras de canal de face aberta.

Nossas extrusões de silicone flexíveis possuem proteção IP68, são resistentes aos raios 
UV, resistentes a impactos, retardadoras de chamas e altamente resistentes às intempéries e 
produtos químicos, além de terem uma garantia de 5 anos.



Artigo nº Descrição Cor Diurna Nom. W/m

FD-06500-W Branco Frio - 15m ajustável 6500K 7.7W/m

FD-00585-Y Amarelo - 15m adjustable 585-590nm 7.7W/m

FD-00620-R Vermelho - 15m ajustável 620-625nm 7.7W/m

FD-00520-G Verde - 15m ajustável 520-525nm 7.7W/m

FD-00465-B Azul - 15m ajustável 465-470nm 7.7W/m

FD-00600-O Laranja - 15m ajustável 600-605nm 7.7W/m

• Dimensões:
14mm (Largura) x 13.2mm (Altura) 
Comprimento: 15m 
Pode ser cortado a cada 50 mm 

• Extrusão de silicone resistente a raios UV, ao impacto e ao fogo
• 5 anos de garantia extendida
• Curvatura 30mm (raio)
• Em conformidade com as normas UL, CE e RoHS
• Tecnologia de corrente constante
• Potencia: 7.7W/m
• Indice de Proteção: IP68
• Temperatura de funcionamento: -25°C ~ +60°C

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDADE DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V

TUBOS LUCOFLEX D

Artigo nº Descrição

FD-18001 Perfil de montagem alumínio (1m)

FD-18002 Clip de montagem aluminio

FD-18003 Tampa terminal com orificio

FD-18004 Clip de montagem plástico

FD-18010 Tampa terminal

F-18011 Cola de Silicone (45ml)

ACESSÓRIOS

UL silicone
extrusão

DC
24V

IP
68 5

Anos

Fontes de alimentação PP24200 PP24150 PP24100 PP2460

24VDC - 200W 24VDC - 150W 24VDC - 100W 24VDC - 60W

Todas as cores Lucoflex D (7.7W/m) 23m 17m 12m 7m

13.2mm

14mm




