
LUCOLED DS80

• 5 anos de garantia
• Tecnologia com óptica de feixe plano
• Alta Eficácia
• Tecnologia de corrente constante
• Alta consistencia em temperatura de cor
• Fácil instalação

Lucoled DS80 oferece uma solução eficiente em retroiluminação de alta qualidade 
para caixas de luz e totens de dupla face.

O DS80 é instalado em um perfil de montagem de alumínio que é fixado ao lateral da 
estrutura do totem com um simples clip. O perfil de montagem pode ser cortado à 
medida e está disponível em 3 comprimentos standard.

O DS80 tem uma eficiencia líder no setor, com 165 lúmens por watt. Em um totem 
comum, o DS80 pode ser instalado com um espaçamento entre linhas e módulos de 
400 mm, devido ao uso das lentes prismáticas de feixe plano. Isto reduz o consumo de 
energia a menos de 22 W/m2 por face, o que corresponde a quase 3600 lúmens por 
metro quadrado por face.
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• Dimensões: 155x38x11mm
• Garantía 5 anos
• Ángulo de abertura de luz: 170°
• Pode ser cortado em módulos individuais
• Em conformidade com as normas UL, CE e RoHS
• Alta consistencia em temperatura de cor
• Tecnologia de corrente constante
• Temperatura de funcionamento: -25ºC~+60ºC
• Fácil instalação com perfis de alumínio e clips de fixação.

CARACTERÍSTICAS DISTRIBUIÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA

Artigo Nº Cor LED CT (K) CRI Potencia 
(W/mod)

Fluxo
(lm/mod)

Eficácia 
(lm/W)

Voltagem 
(DC)

Módulos 
por cadeia

Módulos 
por caixa

DS80-W65 Branco 6500 >70 4.8 792 165 24 20 400

OS80-W65 Branco 6500 >70 2.4 396 165 24 40 400

Artigo Nº Descrição

DS-MC Clip de montagem DS, bolsa com 100 un

DS-MP-100 Perfil de montagem DS, 1 m, bolsa de10 un

DS-MP-200 Perfil de montagem DS, 2 m, bolsa de10 un

DS-MP-300 Perfil de montagem DS, 3 m, bolsa de10 un

ACESSÓRIOS

clip montagem perfil montagem

Artigo PP2460 PP24100 PP24150 PP24200

Potencia de saída 60W 100W 150W 200W

CAPACIDADE POR FONTE DE ALIMENTAÇÃO SERIE 24V

Artigo Quant.
(módulos/bolsa)

Quant.
(bolsas/caixa)

Total 
(módulos/caixa)

Peso Total 
(kg)

Tamanho caixa
(CxLxA) em mm

DS80 /OS80 20 20 400 26 528x376x272

EMBALAGEM

Injection
Molding
Device

DS80 modules / Fonte de alimentação 12 18 28 36

OS80 modules / Fonte de alimentação 24 36 56 72
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