
LUCOFLEX SLIM
• 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.



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
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