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LUCOLED: NÃO É SÓ MAIS OUTRA EMPRESA LED

PAGAR PELA PERFORMANCE
Na LucoLED trabalhamos com base no simples princípio de que o cliente deve pagar apenas pelo desempenho do produto 
e não pelas despesas gerais e margens excessivas que a maioria das grandes marcas inclui nos seus preços. A missão de 
LucoLED é fornecer as soluções de iluminação mais apropriadas, seguras e eficientes para a comunicação visual e 
identidade da marca.

EXPERIENCIA
LucoLED tem mais de 20 anos de experiência na indústria de sinalização, o que lhe permitiu desenvolver um profundo 
conhecimento das necessidades básicas do mercado. LucoLED oferece produtos de alta qualidade com desempenho e 
garantias excepcionais, apoiados por instalações de design e produção líderes na indústria. A produção ODM da LucoLED 
utiliza equipamentos de última geração e conta com amplos centros de R&D para oferecer uma ampla gama de produtos 
standard, assim como todo tipo de soluções personalizadas com um tempo de minimo de entrega.

SOLUÇÃO COMPLETA
A LucoLED oferece soluções completas para sistemas de letras, caixas de luz, assim como fitas flexíveis e/ou lineares; 
incluindo uma vasta gama de fontes de alimentação. LucoLED oferece uma garantia de sistema até 7 anos e garantias 
extendidas ate 2 anos, pois acreditamos e confiamos nos nossos produtos.
Portanto, embora LucoLED seja um novo nome no mercado, asseguramos-lhe que a gestão que está por detrás desta 
empresa tem um historial comprovado de qualidade e fiabilidade.

Todas as imagens deste catálogo são exemplos de aplicações típicas possíveis dos produtos. Todos os direitos de autor são do proprietário 
original da imagem. Todas as marcas registadas mostradas são propriedade dos seus detentores.
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Lucoline®
• O tubo de contorno mais inovador da indústria
• 5 anos de garantia extendida
• Todos os comprimentos são ajustáveis e se podem

cortar a cada 55 mm.
• Iluminação brilhante e uniforme graças à óptica

aplicada
• PCB revestida  de silicone
• Design à prova de condensação - Filtro
• PMMA (UL94-HB) ou PC (UL94-V0)
• Suporta até 40 metros com uma única fonte de

alimentação
• Versões com controle RGB e RGB ponto a ponto
• Possibilidade de fabricar cores personalizadas
• Instalação rápida e simples

LucoLINE® é o produto mais adequado para acentos arquitectónicos em edifícios, estações de serviço e 
lojas. Foi completamente redesenhado para incorporar a mais recente tecnologia LED, óptica e produção. 
Utilizando um núcleo de alumínio revestido de silicone, óptica avançada e soldadura ultra-sónica, o 
Lucoline é o produto da mais alta qualidade e mais fiável do mercado actual. 

Está disponível em uma gama de cores standard, mas também em RGB e até mesmo em RGB controlável 
por pontos. É fácil de instalar, cada secção pode ser cortada e facilmente re-selada.  

Lente elíptica para uma 
iluminação uniforme,

sem pontos e sem
manchas

Dissipador
de calor
PCB de 
aluminio



5

Artigo no Descrição Luminosidade W/m

L-B-x PMS 285C Azul 450cd/m2 5.0W/m

L-LG-x PMS 7488C Verde Claro 800cd/m2 5.0W/m

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

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

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

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

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

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

L-W-x RAL 9016 Branco, 6500K 2000cd/m2 5.0W/m

L-RGB-x RGB R=300cd/m2

G=780cd/m2 

B=180cd/m2 

W=1240cd/m2

5.8W/m

L-RGBDC-x RGB Controle ponto a ponto 5.8W/m

CARACTERÍSTICAS

TUBOS LUCOLINE® 

Artigo no Descrição

L-CLIP-S Clip montagem deslizante

L-CLIP-F Clip montagem fixo

L-c-JNT Cobertura de junta

L-c-CRN-STP Canto vertical

L-c-CRN-OUT Canto externo

L-c-CRN-INS Canto Interno

L-c-END Tampa terminal

c = colour

L-CAB-Y-1.5 Cabo de ligaçao à fonte de 
alimentação em Y, 1.5 m, 
com conector macho e 
femea

L-CON-Y Conector em Y, com saídas : 
1 macho e 2 femea

L-CON-BNK-M Conector Macho Cego

L-CON-BNK-F Conector Femea Cego

ACESSÓRIOS

32mm

45mm

Artigo nº PP2460 PP24100 PP24150 PP24200
Potencia de saída 60W 100W 150W 200W

Todas as cores Lucoline® (5.0W/m) 11m 19m 28m 38m

Número máximo de tubos ligados em série: 4 x 2370 por ramal de ligação e 8 x 2370 por cabo  

CAPACIDADE DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V 

extrudido
PMMA
or PC

DC
24V

IP
67 5

Anos

• Dimensões: 
• 30mm (Largura) x 45 mm (Altura) 
• Comprimentos: 2370 mm, 1186 mm, 600 mm
• Possibilidade de Corte a cada 55 mm 
• 5 anos de garantia extendida
• Material do invólucro em PMMA extrudido ou PC
• Clips de montagem em policarbonato com UV estabilizado 
• Clips de montagem com força de tração > 17 Kgs 
• Clip de montagem com resistência ao corte >30kgs
• Conectores JST JWPF IP67
• Tecnología de corrente constante
• Indice de proteção IP67
• Temperatura de funcionamento de -30ºC ~ +60ºC

150W
1

1 1

3
4

5

6
1

1

2

7

88

EXEMPLO DE ESQUEMA ELÉTRICO
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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LUCOFLEX
• Tubo de silicone extrudido, muito flexivel, resistente a raios

UV, a impactos e retardante contra incendios
• Índice de Proteção IP68
• 5 anos de garantia
• Disponivel uma vasta gama de cores, e 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 50

mm, com raio de curvatura de 25mm

LucoFLEX 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 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.
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Artigo nº Descrição  Cor Diurna Nom. W/m

F-03000-W Branco Quente - 15m ajustável 3000K 9.6W/m

F-04200-W Branco Luz do dia - 15m ajustável 4200K 9.6W/m

F-06500-W Branco Frio - 15m ajustável 6500K 9.6W/m

F-00585-Y Amarelo - 15m ajustável 585-590nm 9.6W/m

F-00620-R Vermelho - 15m ajustável 620-625nm 9.6W/m

F-00520-G Verde - 15m ajustável 520-525nm 9.6W/m

F-00465-B Azul - 15m ajustável 465-470nm 9.6W/m

F-00600-O Laranja - 15m ajustável 600-605nm 9.6W/m

• Dimensões:
10 mm (Largura) x 25 mm (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
• Curvatura: 25mm (raio)
• Em conformidade com as normas UL, CE e RoHS
• Tecnologia de corrente constante
• Potencia: 9.6 W/m
• Indice de Proteção:  IP68
• Temperatura de funcionamento: -30°C ~ +60°C

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDADE DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V

TUBOS LUCOFLEX

Artigonº Descrição

F-18001 Perfil de montagem alumínio (1m) 

F-18002 Clip de montagem aluminio

F-18003 Ligação fonte de alim. por soldadura

F-18004 Ligação fonte de alim. por pino

F-18005 Ligação fonte de alim. por pino/base

F-18006 Ligação fonte de alim. lateral

F-18007 União linear por pinos

F-18008 União em "L" por pinos

F-18009 Conjunto tampa terminal

F-18010 Tampa terminal de silicone

F-18011 Cola de silicone (45ml)

ACESSÓRIOS

UL silicone
extrusão

DC
24V

IP
68 5

Anos

Fontes de alimentação PP24200 PP24150 PP24100 PP2460 PP2430

24VDC - 200W 24VDC - 150W 24VDC - 100W 24VDC - 60W 24VDC - 30W

Todas as cores Lucoflex (9.6W/m) 15m 14m 9m 5.6m 2.8m

64mm
600mm

32m
m

19
m

m

50mm

29mm25m
m

12
m

m

25mm

10mm
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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.
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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
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LUCOFLEX RGB-TOP BEND
• Tubo de silicone extrudido, muito flexivel, resistente a raios

UV, 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 100 mm
• Compatível com todos os sistemas de automação e controle

LucoFLEX RGB-TB 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-TB é um produto RGB flexível e com uma curvatura superior. 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-TB 
pode ser utilizado no exterior, com mudança de cor, para contorno ou relevo de construção.

LucoFLEX RGB- TB pode ser programado por todos os sistemas de controlo disponíveis no 
mercado, oferecendo a máxima flexibilidade aos seus projectos.
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• Dimensões:
20mm (Largura) x 16mm (Altura) 
Comprimento: 10m 
Pode ser cortado a cada 50 mm

• Extrusão de silicone resistente a raios UV, ao impacto e ao fogo
• 4 anos de garantia
• Curvatura 100 mm 
• Em conformidade com as normas UL, CE e RoHS
• Tecnologia de corrente constante
• Potencia: 17.3W/m (RGB activo)
• Índice de Proteção: IP67
• Temperatura de funcionamento: -25°C ~ +60°C

CARACTERÍSTICAS

UL silicone
extrusão

DC
24V

IP
67 4

Anos

CAPACIDADE DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V

LUCOFLEX RGB TOP-BEND - TUBOS & ACESSÓRIOS

Artigo nº Descrição

F-RGB-TB RGB Top Bend - 10m ajustável

F-RGB-TB-PCIS RGB Top Bend - Conjunto de lig. a fonte de alimentação

F-RGB-TB-EC RGB Top Bend - Tampa terminal

F-RGB-TB-CLIPS RGB Top Bend - Clip de montagem plastico

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

25mm
10000mm

21mm

23mm 20mm

21mm

16mm

23mm 20mm

DIMENSÕES
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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.

12
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• 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)

13

UL silicone
extrusão

DC
24V

IP
67 4

Anos

10mm 12mm

17mm 19mm

610mm
18mm

5000mm
13mm

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
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LUCOFLEX RGB-DOT CONTROLLABLE

• Tubo de silicone extrudido, muito flexivel, resistente a raios
UV e a impactos e retardante contra incendios

• Índice de Proteção IP67
• 3 anos de garantia
• Gama completa de cores e controlável por pontos com o

controlador RGB que suporta o chip TM1914
• Comprimento ajustável, com possibilidade de corte a cada

100 mm
• Compatível com todos os sistemas de automação e controle
• Opções de controlo por App e DMX

Lucoflex RGB-DC oferece uma solução de alta qualidade de cor variável, controlável por pontos, 
flexível, para iluminação de contornos, iluminação de fachadas e qualquer outra aplicação que 
necessite de um produto de cor ajustada.

Lucoflex RGB-DC é um produto RGB flexível que permite dobragem lateral. Lucoflex RGB foi 
concebido para uso no exterior, utilizando ligações de soldadura e tampas terminais de silicone 
seladas. Oferece um efeito brilhante e sem manchas. Mesmo visível em circunstâncias diurnas. 
Lucoflex RGB-DC pode ser utilizado para animação ao ar livre, mudança de cor, sinalização ou 
acentuação em forma de néon.

Lucoflex RGB-DC pode ser controlado por sistemas de controlo que suportam o chip TM1914.
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LUCOFLEX RGB-DOT CONTROLLABLE

• Dimensões:
10 mm (Largura) x 17mm (Altura) 
Comprimento: 5m 
Pode ser cortado a cada 100 mm

• Extrusão de silicone resistente a raios UV, ao impacto e ao fogo
• 3 Anos de garantía
• Curvatura 30 mm 
• Em conformidade com as normas UL, CE e RoHS
• TM1914 RGB chip
• Potencia: 15 W/m (RGB activo)
• ìndice de Proteção:  IP67
• Temperatura de funcionamento: -25Â°C ~ +70Â°C

CARACTERÍSTICAS

Artigo nº Descrição

F-SP105E Magic Controller (App controlo gratuita)

F-SP107E Music Controller ( App controlo gratuita)

F-MR502 Controlador DMX 

LUCOFLEX RGB-DC CONTROLADORES

Artigo nº Descrição

F-RGB-DC-5 RGB DC - 5m ajustável

F-18003 Tampa de silicone c/furo (incl. 3 por cada 5 m)

F-180010 Tampa de silicone (incl. 3 por cada 5 m)

F-18002 Clip montagem de alumínio 

F-18001 Perfil de montagem alumínio (1m)

F-18011 Cola de silicone

LUCOFLEX RGB-DC -TUBOS & ACESSÓRIOS

CAPACIDADE DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V

Fontes de Alimentação PP24200 PP24150 PP24100

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

Lucoflex RGB-DC (15 W/m com RGB activo) 12m 9m 6m

UL silicone
extrusão

DC
24V

IP
67 Anos

3

máximo 5 m de ligação em série

10

12

25

815 mm 100 mm16.0 mm 



LUCOFLEX SLIM
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• Tubo de silicone extrudido, muito flexivel, resistente a
raios UV, a impactos e retardante contra incendios

• Índice de Proteção IP67
• 5 anos de garantia
• Vasta gama de cores, e as cores de dia mantem-se

inalteradas mesmo sem iluminação.
• Luz brillante, homogénea e sem pontos
• Comprimento ajustável, com possibilidade de corte a

cada 55 mm, raio de curvatura de 10 mm

LucoFLEX SLIM é o substituto de néon mais flexível que existe actualmente. Pode ser dobrado 
num raio muito pequeno, permitindo uma grande liberdade artística como o néon tradicional.

O produto é fabricado com a mais recente tecnologia de extrusão de silicone moldado e é 
resistente aos raios UV e às condições adversas do exterior, não amarelece.

LucoFLEX Slim é um LED de baixo custo energético, ideal para pequenos letreiros de néon e obras 
de arte, que está disponível em 6 cores brilhantes e uniformes.
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Artigo nº Descrição Cor diurna Nom. W/m

FS-3000-W Branco Quente - 5m ajustável 3000K 10,8W/m

FS-6000-W Branco Frio - 5m ajustável 6000K 10,8W/m

FS-00585-Y Amarelo - 5m ajustável 585-590nm 10,8W/m

FS-00620-R Vermelho - 5m ajustável 620-625nm 10,8W/m

FS-00520-G Verde- 5m ajustável 520-525nm 10,8W/m

FS-00465-B Azul - 5m ajustável 465-470nm 10,8W/m

• Dimensões:
5mm (Largura) x 11mm (Altura) 
Comprimento: 5m 
Pode ser cortado a cada 50 mm

• Extrusão de silicone resistente a raios UV, ao impacto e ao fogo
• 5 anos de garantia
• Curvatura 10 mm (raio)
• Em conformidade com as normas UL, CE e RoHS
• Tecnologia de corrente constante
• Potencia: 10.8W/m
• ìndice de Proteção: IP67
• Capacidade Lumínica: 600-650 lm/m
• Temperatura de funcionamento: -25°C ~ +60°C

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDADE DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V

TUBOS LUCOFLEX SLIM

Artigo nº Descrição

FS-18001 Fio revestido a silicone 200mm

FS-18002 Tampa terminal de silicone

FS-18003 Clip montagem CVS

FS-18006 Perfil de montagem alumínio (1m)

F-18011 Cola silicone (45ml)

ACESSÓRIOS

Fontes de Alimentação PP24200 PP24150 PP24100 PP2460 PP2430

24VDC - 200W 24VDC - 150W 24VDC - 100W 24VDC - 60W 24VDC - 30W

Todos os tubos Lucoflex Slim (10,8W/m) 17m 12,5m 8m 5m 2,5m

tamanho minimo de corte 55mm

11mm

5mm

5mm

5m

UL silicone
extrusão

DC
24V

IP
67 5

Anos



LUCOFLEX SLIM EXTREME CUTTABLE

Lucoflex Slim Extreme Cuttable é o produto de substituição de néon mais flexível atualmente 
disponível. Pode ser dobrada num raio muito pequeno, permitindo total liberdade artística como 
com o néon tradicional. Como pode ser cortada a cada 10,4 mm, dá liberdade ilimitada para criar 
qualquer texto ou forma sem ter de pensar nas distâncias de corte.

O produto é fabricado com a mais recente tecnologia de extrusão de silicone em molde, resistente 
aos raios UV, à prova de intempéries, não amarelece.

Lucoflex slim extreme cuttable é um verdadeiro substituto LED de baixa potência para pequenos 
letreiros de néon e peças de arte, disponível em 5 cores brilhantes e uniformes.

• Extremamente flexível, estável aos raios UV, resistente
ao impacto e com extrusão de silicone ignífugo

• Classe de protecção IP67
• 5 anos de garantia
• Ampla diversidade de cores, mantem cores diurnas

quando não iluminadas
• Luz brilhante, sem pontos e homogénea
• Ajustável em comprimento, passível de corte a cada

10,4mm
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LUCOFLEX SLIM EXTREME CUTTABLE

• Dimensões:
8 mm (L) x 15mm (A) 
Comprimento: Bobines de 5 m 
Corte a cada 10.4 mm

• Estável aos raios UV, esistente ao impacto e com extrusão de 
silicone ignífugo

• 5 ano de garantia
• Em conformidade com as normas UL, CE e RoHS
• Tecnologia de corrente constante
• Potencia por metro: 11,5 W/m
• Indice de proteção: IP67
• Fluxo luminico: 280 lm/m (Branco)
• Temperatura de funcionamento: -25ºC~+60ºC
• Curvatura plana de 30 mm (raio)

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDADE F0NTE DE ALIMENTAÇÃO SERIE 12V

TUBOS LUCOFLEX

Artigo no Descrição

FX-18001 Tampa silicone- Saída recta

FX-18002 Tampa silicone- Saída Esquerda

FX-18003 Tampa silicone- Saída p/ Base

FX-18004 Tampa silicone- Saída Direita

FX-18005 Tampa silicone - Cega

F-18011 Cola de silicone (45ml)

ACESSÓRIOS

Fontes de alimentação PP12200 PP12150 PP12100 PP1260 PP1230

Máximo 5 m continuos por alimentação única. 12VDC - 200W 12VDC - 150W 12VDC - 100W 12VDC - 60W 12VDC - 30W

Todos os tubos Lucoflex Slim (11,5 W/m) 15,6 m 11,7m 7,8 m 4,7 m 2,3 m

tamanho mínimo de corte - 10,4 mm

15 mm

6 mm

8 mm

5m

UL silicone
extrusion

DC IP
67 5

Anos

8 mm

12V

10,4 mm
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Artigo no Descrição Daytime colour Nom. W/m

FX-3000-W Branco quente - 5m ajustável 3000K 11,5 W/m

FX-6000-W Branco Frio - 5m ajustável 6000K 11,5 W/m

FX-00620-R

Amarelo - 5m ajustável 590-595nm 11,5 W/m

FX-00520-G

Vermelho - 5m ajustável 520-525nm 11,5 W/m

Verde- 5m ajustável 465-470nm 11,5 W/m

FX-00465-B Azul - 5m ajustável 465-470nm 11,5 W/m

FX-00590-Y



FONTES DE ALIMENTAÇÃO LUCOLED 

• Até 7 anos de garantia
• Ampla tensão de entrada
• Proteção OVP, OCP, SCP, OTP
• Índice de proteção IP67 / IP68
• Classe II
• Opção Dim

Lucoled oferece uma vasta gama de fontes de alimentação de alta qualidade. 
As várias opções de energia oferecidas irão ajudá-lo a encontrar a melhor solução 
para a potência que necessita.

As fontes de alimentação Premium da Lucoled são concebidas e testadas para lhe 
oferecer a mais elevada segurança, durabilidade e fiabilidade.

Todas as fontes de alimentação são projetadas para uso externo e atendem a todos 
os requisitos das principais entidades internacionais.
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CARACTERÍSTICAS FONTES DE ALIMENTAÇÃO 24V

Potencia de saída
Faixa de temperatura de funcionamento 
Faixa de tensão de entrada
Faixa de frequencia de entrada 
Características de segurança/protecção 
Classificação IP
MTBF
Garantia

24V
-40°C~+65°C
100VAC~240VAC
50~60Hz
Protecção contra sobrecarga, curto-circuito, sobretensão e sobreaquecimento
IP68
≥70000hrs. MIL-HDBK-217F(25°C )
7 Anos (primeiros 2 anos garantia extendida)

Código Corrente  
de saída

Potencia 
de saída

Corrente de entrada Eficiencia Medidas 
( Cx L x A)

Peso
Kg

PP2430 1.25A 30W 0.35A/115V - 0.19A/230V ≥84% 187x41x29mm 0,5kg

PP2460 2.5A 60W 0.65A/115V - 0.35A/230V ≥87% 184x44x34mm 0,52kg

PP24100 4.16A 100W 1.1A/115V - 0.55A/230V ≥92% 204x67x35mm 0,88kg

PP24150 6.25A 150W 1.6A/115V - 0.8A/230V ≥93% 234x68x35mm 1kg

PP24200 8.34A 200W 2.8A max ≥90% 295x60x36mm 1,1kg

Importante:
• A Lucoled recomenda carregar as fontes de alimentação até 90% da sua capacidade máxima suportada.
• Seleccione uma fonte de alimentação para a sua instalação carregada a mais de 50% da sua carga máxima para cumprir 

com os regulamentos do Factor de Potência.
• Instalar num espaço com ventilação adequada e sem luz solar directa.
• As fontes de alimentação devem ser instaladas por pessoal treinado e certificado. 
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CARACTERÍSTICAS RF RGB(W) OPÇÕES DE CONTROLO  NOVO

Tensão de entrada/saída 
Faixa de temperatura de funcionamento 
Classificação IP
Garantía
Método de diming (0-100%)

12V – 24V
-30°C~+55°C
IP20
5 Years
PWM

Código Saída Currente 
Saída

Potencia de Saída
24 V

LTECH-M3/M3-3A RGB 3x3 A 216 W

LTECH-M6/M3-3A RGB 3x3 A 216 W

LTECH-M4/M4-5A RGBW 4x5 A 288 W

LTECH-M8/M4-5A RGBW 4x5 A 288 W

CARACTERÍTICAS DMX RGBW -OPÇÕES DE CONTROLO NOVO

Tensão de entrada/saída 
Faixa de temperatura de funcionamento 
Classificação IP
Garantía
Método de diming (0-100%)

12V – 24V
-30°C~+55°C
IP20
5 Years
PWM

Código Saída Entrada Corrente 
    Saída

Potencia Saída
24 V

LTECH-LT-820-5A RGBW Controller DMX 4x5 A 480 W

LTECH-EX1S DMX Touch Panel Manual

LTECH-EX4S DMX Touch Panel Manual

LTECH-UX8 DMX Touch Panel Manual/WIFI/RF
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LUCOLED NV 
Industriepark 32b 3290 
Diest Belgium

www.lucoled.com

Manuel Martins
Area Manager Iberia

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

LUCOLED NV
Rotterdamseweg 388F 
2629 HG Delft
The Netherlands

P: +31 (0)15 3649186
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