
LUCOFLEX RGB-SIDE BEND
• Tubo de silicone extrudido, muito flexivel, resistente a raios UV

e a impactos e retardante contra incendios
• Índice de Proteção IP67
• 4 anos de garantia
• Gama completa de cores com controlador RGB
• Comprimento ajustável, com possibilidade de corte a cada 50

mm, raio de curvatura de 15 mm
• Compatível com todos os sistemas de automação e controle

LucoFLEX RGB-SB oferece uma solução de alta qualidade, flexível e com mudança de cor para 
iluminação de contorno, iluminação envolvente e/ou qualquer outra aplicação que necessite de 
um produto de cor semelhante.

LucoFLEX RGB-SB é um produto RGB flexível e com uma curvatura lateral. Foi concebido para 
uso exterior, utilizando ligações soldadas e uma tampa de silicone selada. Produz um efeito 
impecável e brilhante, visível mesmo em condições climáticas adversas. O LucoFLEX RGB-SB 
pode ser utilizado no exterior, com mudança de cor, para contorno ou relevo de construção.

LucoFLEX RGB- SB pode ser programado por todos os sistemas de controlo disponíveis no 
mercado, oferecendo a máxima flexibilidade aos seus projectos.



• Dimensões:
10 mm (Largura) x 17mm (Altura) 
Comprimento: 5m 
Pode ser cortado a cada 50 mm

• Extrusão de silicone resistente a raios UV, ao impacto e ao fogo
• 4 anos de garantia
• Curvatura 15 mm 
• Em conformidade com as normas UL, CE e RoHS
• Tecnologia de corrente constante
• Potencia: 17.3W/m (RGB ativo)
• ìndice de Proteção:  IP67
• Temperatura de funcionamento: -25°C ~ +70°C

CARACTERÍSTICAS

LUCOFLEX RGB SIDE-BEND - TUBOS & ACESSÓRIOS

Artigo nº Descrição

F-RGB-SB RGB Side Bend - 5m ajustável

F-RGB-SB-PCIS RGB Side Bend - Conj ligação fonte de alimentação

F-RGB-SB-EC RGB Side Bend - Tampa terminal

F-RGB-SB-CLIPS RGB Side Bend - Clip de montagem plastico

F-RGB-SB-ACS RGB Side Bend - Clip de montagem alumínio 

F-RGB-SB-ACL RGB Side Bend - Perfil de montagem alumínio (1m)
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DIMENSÕES

CAPACIDADE DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V

Fontes de Alimentação PP24200 PP24150 PP24100

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

Lucoflex RGB (17.3W/m com todas as cores RGB 10m 8m 5m

10mm

17mm




