
Tiras de luz LED
Para teto acústico Rold12

Descrição do produto
As tiras de luz LED são acessórios de iluminação de 300 díodos por metro 
que podem ser instaladas em qualquer lugar do teto suspenso com placas 
Rold12. A distribuição dependerá do design e das necessidades de 
iluminação. Incluem-se todos os acessórios necessários para a sua 
instalação.

Armazenagem
Deve-se armazenar o produto em local seco protegido da humidade e dos 
raios solares diretos.

Propriedades
■ Perfeita integração com a placa Rold12
■ Design de iluminação flexível
■ Difusão uniforme da luz
■ Fácil instalação

Campo de aplicação
Em tetos acústicos registráveis compostos por placa Rold12 para a 
concepção de espaços decorativos com necessidade de iluminação especial.
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Componentes
CaracterísticasDescrição Valor

Luminária Componentes: Tiras de luz LED
2 clips de instalação 
2 jogos de acessórios de
instalação para os clips

Imagem

13 por metro
24 VDC
2951 K
1440 por metro
> 94 Nom.
IP20
300 unidades por metro
120 graus
Sim (dimmer comprar em separado)
50.000 horas

Perfil

Fonte de alimentação

Luzes LED Vatios
Voltagem
Kelvin
Lúmens
Ra/CRI
Classe de proteção 
LED
Propagação da luz
Regulável
Vida útil

Componentes:

Tipo
Largura
Altura
Comprimento
Vida útil

Voltagem de saída
Potência de saída
Intensidade de saída
Voltagem de entrada
Frequência de entrada
Temperatura ambiente
Humidade
Classe de proteção
Vida útil
Dimensões (Comp. x Larg. x Alt.)

Perfil de alumínio anodizado 6063-T5
Difusor opalino PMMA
Perfil 12 com difusor
23,5 mm
10 mm
595 mm
50.000 horas

24 VDC
50 W
2,08 A
200-240 VAC
50 Hz
-20ºC ~ 45ºC
45% ~ 85%
IP20 / Classe II
30.000 horas
185 x 63,5 x 22 mm
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Instalação das luzes LED

ImagemDescrição

Deslizar os acessórios de soporte, 
um em cada extremidade da placa 
Rold12 para cada tira de luz LED.
Colocar conforme a distância X, 
mínimo 75 mm e máximo 120 mm 
do borde.

Colocar o parafuso no suporte e 
passar pela abertura da 
perfuração até o dorso da placa.

Colocar a anilha no parafuso e 
apertar a porca no dorso da placa.

Marcar a localização do cabo. 
Romper o véu acústico no verso 
da placa em uma das 
perfurações.

Distribuição das luzes LED de acordo com o desenho do teto registrável
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Instalação das luzes LED (continuação)
ImagemDescrição

Descrição Medidas
mm

Peso aprox.
kg / unidade

Unidade de embalagem Código EAN

Tiras de luz LED 595 x 23,5 x 10 0,4 3 unidades / caixa 730527 5709636409304
Fonte de alimentação 185 x 63,5 x 22 - 1 unidades / caixa 730634 5709636409328

Embalagem

Passar o cabo através da abertu-
rada da perfuração ao colocar as 
tiras de luz LED nos suportes.

Pressionar as tiras de luz LED até 
encaixar e fazer clic entre as tiras 
da placa Rold12 e retirar a 
pelicula de proteção antes da 
instalação.
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Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução parcial ou total sem a autorização da Knauf GmbH Sucursal en España. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. As 
informações técnicas, físicas e demais propriedades mencionadas neste folheto tecnico são resultado da nossa experiência utilizando sistemas Knauf e todos os seus componentes 
formam um sistema integral. As informações de consumo, quantidades e forma de trabalho provêm da nossa experiência de montagem, mas encontram-se sujeitas a variações que 
podem ter origem em diferentes técnicas de montagem. Pelas dificuldades inerentes, não foi possível ter em conta todas as normas de construção, regras, decretos e demais escritos 
que possam afetar o sistema. Qualquer alteração nas condições de montagem, utilização de outro tipo de materiais ou variação das condições sob as quais foi ensaiado o sistema 
pode alterar o seu comportamento e neste caso a Knauf não se responsabiliza pelo resultado em consequência do mesmo.

As características de construção, propriedades estáticas e físicas dos sistemas Knauf somente podem ser conseguidas e 
garantidas utilizando materiais comercializados pela Knauf e seguindo as indicações de montagem dos nossos folhetos tecnicos.

A documentação técnica encontra-se em constante actualização e será sempre necessário consultar a última 
versão através da nossa página web.
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