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Baseado em mais de 20 anos de experiência na venda e instalação de sistemas de tubagem linear LED a nível mundial, a 

Lucoled redesenhou completamente a nova gama Lucoline®.

Lucoline® foi concebida para ser utilizada em aplicações de iluminação de realce arquitectónico linear, tais como coberturas 

de estações de serviço, contornos de edificios, acentos em interiores, etc.

Lucoline® utiliza uma óptica avançada para criar uma iluminação uniforme e brilhante num perfil extrudido de 30 mm. Tem um 

design à prova de condensação com um filtro de ventilação integrado e PCB's de alumínio revestidos a silicone, montados em 

perfil de alumínio dissipador de calor. 

Lucoline® está concebido para ser instalado rápida e facilmente em qualquer superfície da estrutura do edifício. Tem um 

sistema de conectores IP67 JST para ligação rápida "plug-and play". Lucoline® pode ser cortado a cada 55 mm e é facilmente 

resselável. A peça cortada restante pode ser utilizada em qualquer outra parte da instalação, minimizando assim o desperdício 

e optimizando a utilização de material.

Lucoline® está disponível numa vasta gama de cores padrão, mas também em RGB completo e RGB com controlo por pontos 

para criar efeitos. As cores personalizadas também são possíveis.

INTRODUÇÃO
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CARACTERÍSTICAS

IP67 e à prova de condensação

Resistente aos raios UV

Filtro ventilador

As secções cortadas podem ser reutilizadas

Curto retorno do investimento.

Corrente constante & tecnologia limitadora de 
corrente

Óptica avançada

Instalação rápida e fácil

Cores standard e RGB 

Electrónica avançada
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30mm

40mm

Filtro de ventilação

IP67, e à prova de condensação

 PMMA or PC resistente a raios UV

Revestimento de silicone

Óptica avançada

Cor disponível standard, 
RGB ou personalizada

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TUBOS LUCOLINE 

Nota: " x" indica o comprimento (2370mm, 1186mm, 600mm)

PMS 285C Azul 5.0W/m

R= 300cd/m²
G= 780cd/m²
B= 1800cd/m²
W= 1240cd/m²

5.8W/m

Cor Luminosidade PotenciaDescriçãoReferência 

L-B-x

RGBL-RGB-x

RGB Controlável ponto a pontoL-RGBDC-x

Dimensões

Comprimentos

Corte

Material de construção

Voltagem de entrada

Indice de protecção

Sistema de conectores

Clip de montagem

Força de tracção do clip 
de montagem
Força de corte do clip de 
montagem

Longa vida útil

Temperatura de 
funcionamento

Garantia

Certificação

30mm (L) x 40mm (A)

2370mm, 1186mm, 600mm

Pode ser cortado a cada 55mm

Extrudido resistente aos raios 
UV em PMMA (UL94-HB) ou PC 
(UL94-V0)

24V DC

IP67

Conectores JST JWPF IP67 

Policarbonato resistente a raios UV

>17kgs

>30kgs

>  80.000 horas

-30°C - +60°C

5 anos (garantia extendida)

CE, ROHS

450cd/m2

PMS 7488C Verde claro 5.0W/mL-LG-x 800cd/m2

PMS 348 Verde escuro 5.0W/mL-G-x 270cd/m2

PMS 116C Amarelo Limão 5.0W/mL-LY-x 1350cd/m2

5.0W/mPMS 2010C Amarelo L-Y-x 1500cd/m2

PMS 172C Laranja 5.0W/mL-O-x 670cd/m2

5.0W/mPMS 1797C Vermelho, LED Vermelho L-RR-x 400cd/m2

PMS 1797C Vermelho, LED Branco 5.0W/mL-R-x 320cd/m2

5.0W/mRAL 9016 Branco, 6500KL-W-x 2000cd/m2
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Cabo de ligação a fonte de alimentação em Y  1.5m (L-CAB-Y-1.5)

JST Conector de obturação 
fêmea (L-CON-BNK-F)

JST Conector de obturação 
macho (L-CON-BNK-M)

JST 2P Cabo conector macho

JST 2P Cabo conector fêmea

Cabo conector em Y (L-CON-Y)

JST  Conector de obturação fêmea 
RGB (L- CON-BNK-RGB-F)

JST Conector de obturação macho 
RGB (L-CON-BNK-RGB-M)

JST 4P Cabo conector macho RGB

JST 4P Cabo conector fêmea RGB

Nota: “c” indica a cor ( B, LG, G, LY, Y, O, RR, R, W, RGB, RGBDC )

ACESSÓRIOS

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

Clip de montagem fixoL-CLIP-F

Cobertura de juntaL-c-JNT

Canto VerticalL-c-CRN-STP

Canto externoL-c-CRN-OUT

Canto internoL-c-CRN-INS

Clip de montagem deslizanteL-CLIP-S

Cabo de ligação a fonte de alimentação em Y  1.5m (1 M & 1 F)L-CAB-Y-1.5

Tampa finalL-c-END

Cabo com conectores JST em Y, (1 M e 2 F)L-CON-Y

Cabo de extensão 1.0 m com conectores JST M/FL-CAB-1.0

Cabo de extensão 3.0 m com conectores JST M/FL-CAB-3.0

Conector de obturação fêmeaL-CON-BNK-F

Conector de obturação macho RGBL-CON-BNK-RGB-M

Conector de obturação fêmea RGBL-CON-BNK-RGB-F

Conector de obturação machoL-CON-BNK-M

Cabo de extensão 1.0m (L-CAB-1.0)

Cabo de extensão 3.0m (L-CAB-3.0)

80.0
71.0

80
.0

71
.0

35

Canto interno

35

80.0

80.0

71.0

71.0

Canto externo

Cobertura de junta
80.0

62.0

62.0

42.0

43

Canto vertical
80.0
71.0

80
.0

71
.0

43

Clip deslizante

Clip fixo

End cap

42mm

32mm
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Canto Vertical

Cobertura de Junta

Canto Interno

Canto Externo

OPÇÕES DE CANTOS E COBERTURA DE JUNTAS
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FONTES DE ALIMENTAÇÃO

EXEMPLO DE ESQUEMA ELÉCTRICO

150W

1

1

1 1
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1
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Maximo de ligação em série: 4 tubos of 2370mm |  9.6 m de comprimento

Especificação da Fonte de alimentação 24V

Capacidade da fonte de alimentação

>_

>_

>_

>_

Referencia Corrente
Saída

Potencia
Saída

Corrente de entrada Êficiência Dimensões Peso

PP2460

PP24100

PP24150

PP24200

2.5A

4.16A

6.25A

8.34A

60W

100W

150W

200W

0.65A/115V-0.35A/230V

1.1A/115V-0.55A/230V

1.6A/115V-0.8A/230V

2.8A max

0.52kg

0.88kg

1kg

1.1kg

184x44x34mm

204x67x35mm

234x68x35mm

295x60x36mm

87%

92%

93%

90%

Referencia

Potencia de saída

Todas as cores Lucoline® (5.0W/m)

RGB & RGB DC(5.8W/m)

PP2460

60W

11m

9m

PP24100

100W

18m

15m

PP24150

150W

27m

23m

PP24200

200W

38m

31m

Índice

1. Tubos Lucoline® standard (2370mm, 1186mm, 600mm)

2. Comprimento ajustado no local

3. Fonte de alimentação (PP2460, PP24100, PP24150, PP24200)

4. Ligadores 3M ScotchlokTM 314

5. Cabo de ligação a fonte de alimentação em Y  1.5m

6. Cabo conector em Y

7. Cabo de extensão (1.0m, 3.0m)

8. Conectores de obturação
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INSTALAÇÃO

Designer: Ray Approval Andy Size
Date: 2020/1/1 Date: 2020/1/2 A4
Part No.
Drawing No.

XXXXXXXLED Opto-electronics Co., Ltd.

XYXYXYXY
XYXYXYXY

Border
Length (mm)

2370mm
Q,ty. (pcs)

1186mm
Q,ty. (pcs)

600mm
Q,ty. (pcs)

Blank size
Blank Q,ty.

pcs
Avairable Length

(mm)

1 12309 5 0 0 20 4 379

2 21976 9 0 0 20 8 486

3 30192 12 1 0 20 12 326

4 32102 13 0 1 20 13 432

5 39513 16 1 0 25.4 16 0.6

6 11378 4 1 1 22.4 5 0

7 72893 30 1 0 20.2 30 1

8 11167 4 1 0 20 4 421

9 29237 12 0 1 16.4 12 0.2

8.540235501767062latoT 2141.2

Ø3.5mm parafuso de cabeça chata

Linha laser

Clip Deslizante Clip Fixo

Utilizar um desenho da planta do edifício com todos os 
comprimentos dos lados onde os tubos Lucoline® devem ser 
instalados para calcular o número de comprimentos standard, 
cantos, cabos e fontes de alimentação necessários.

Utilizar uma linha laser para marcar a linha horizontal no edifício 
onde os clips de montagem devem ser instalados. Por cada tubo 
instalar um Clip Fixo (L-CLIP-F) no meio da secção para evitar que 
este se mova sobre o edifício sob influências da temperatura. 
Utilizar Clipes Deslizantes (L-CLIP-S) a uma distância de repetição 
máxima de 400 mm entre si.

4. Instalar Lucoline® em clipes:

Suspenda o tubo na parte superior de todos os clipes. Empurrar o 
tubo para baixo para o encaixar na parte da mola de cada clip. 
Verificar se o tubo está fixado em todos os clipes, especialmente 
no Clip Fixo.

Instalar os clips numa linha recta perfeita usando uma linha laser ou similar. Marcar a 
posição de cada clip e instalá-los com o parafuso apropriado que se adapte ao 
material da superficie de fixação.  Instalar um clip fixo no meio de cada tubo e todos 
os outros a uma distância máxima de repetição de 400 mm. Instalar os últimos clipes 
a 100 mm a partir do fim do tubo. Instalar os clipes com as setas apontadas para 
cima e a palavra TOP legível.

1. Layout: 2. Preparar a instalação:

3. Tipos de clips de montagem: 

O Clip Fixo (L-CLIP-F) tem bandas de borracha para evitar que o 
tubo deslize. Apenas um clip deve ser utilizado por cada tubo 
numa instalação horizontal. No caso de uma instalação vertical, 
utilizar um Clip Fixo para cada outro clip para evitar que o tubo 
deslize para baixo sob o seu próprio peso.

5. Instalação de tubos em clipes:

<400mm

<400mm

<400mm

<400mm

<400mm
<400mm 100mm

100mm

(Clip Fixo)
(Clip deslizante)

CLICK
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6. Distância entre tubos: 7. Distancia entre tubos nos cantos:

9. Instalação dos cantos e cobertura de juntas:

Para permitir a expansão e contração por ação térmica e para 
evitar qualquer dano, os tubos individuais precisam de ter um 
intervalo entre eles, que serão posteriormente cobertos com a 
cobertura de junta. Ao instalar a uma temperatura ambiente 
superior a 10°C, deixar um espaço máximo de 10mm entre os 
tubos. Abaixo de 10°C este intervalo deve ser de 15mm.

8. Conectores JST:

Para instalar um canto em 2 secções, estas devem sobrepor-se 
umas às outras de modo a que o final da secção esteja nivelado 
com o topo da outra secção. Deixar novamente um espaço como 
no desenho para permitir a expansão térmica. Para fixar o canto 
sobre as 2 secções, deve-se encaixar o canto.

Os conectores JST têm um clip de bloqueio. Certifique-se de que 
estes estão totalmente engatados, para garantir a ligação IP67 à 
prova de água. Uma vez ligados, ocultar os conectores atrás dos 
tubos. Não puxar ou dobrar os cabos demasiado curtos. Isto 
pode danificar a vedação e comprometer a classificação IP.
Para fechar todos os conectores abertos numa instalação e 
torná-los à prova de água, devem ser utilizados conectores de 
obturação macho ou fêmea. Caso contrário, poderá infiltrar-se 
água nos conectores abertos, o que provocará avarias.

Canto Vertical

Canto
externo

Canto interno

Cobertura de junta

≥1
5m

m

≤1
00
mm

Conector Fêmea Conector Macho

≥1
5m

m
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OPERAÇÃO DE CORTE

3. Lixar a aresta: Lixar o bordo do tubo e o PCB com lixa de 
papel de areia fina para assegurar que o bordo é alisado e fica 
uniforme. Empurrar o PCB de volta para dentro do tubo.

2. Limpar o interior do tubo: Remover todos os resíduos de plástico e 
alumínio. 

1. Corte dos tubos: Localizar as posições de corte (pontos 
pretos) na parte de trás dos tubos colocados a cada 55mm de 
distância. Alinhar a posição de corte com o meio da lâmina da 
serra, colocar o tubo plano na plataforma e cortar o tubo 
perpendicularmente à lâmina da serra. Certifique-se de que a 
lâmina da serra é afiada para garantir que a face final de corte 
seja lisa.

5. Fixar uma fita para garantir a colagem: Colocar um 
pedaço de fita adesiva sobre a tampa final e o tubo e deixá-la 
a secar durante pelo menos 20 minutos antes de a manusear.

55mm

Marca na parte de trás do
tubo acrílico para corte

4. Fixar tampa final: Encher o bordo da tampa com cola PMMA 
(Weldon 16, Acryfix ou similar).
Pressione a tampa sobre o tubo e segure-a durante 30 
segundos.

Lucoline®Lucoline®
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THE NETHERLANDS

Rotterdamseweg 388F
2629 HG Delft
The Netherlands 
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BELGIUM

Industriepark 32b 
3290 Diest 
Belgium 

www.lucoled.com

Manuel Martins
Area Manager Iberia

P: +351 913 167 503 
E: manuel@lucoled.com




