
IPLEDFLEX68 IP-LEDFLEX-68 24VDC 12W 108 led’s/m IP68 rood

Referentie IPLEDFLEX68RO

Aansluitspanning 24VDC

Vermogen 12W/m

Lumenoutput 130lm/m

Lumen / Watt 40lm/W

Kleurtemperatuur Rood

Gradenbundel 120°

Kleurweergave CRI>84

Afmetingen …x16x17mm

Max. lengte 10mm

Min. Buigradius 3000mm

Kleur wit

IP-waarde IP68

Slagvastheid IK08

Kleurtolerantie <2SDCM

Lumenbehoud L80B20 70.000h

Garantie 5 jaar

Flux code 38 67 89 100 103

Led type SMD2835

Aantal leds/m 108

Sectie 83mm

Dimbaar PWM

lastenboekomschrijving

project case 
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Ingegoten IP68 flexibele led-strip (bxh = 16x17mm) uit siliconen die gebogen kan worden om de verticale as, buigradius is 300mm. (op aanvraag is 

een versie beschikbaar die gebogen kan worden om de horizontale as). Deze lineaire verlichtingsoplossing is zowel geschikt voor binnen- als 

buitentoepassingen, is UV-bestendig, zout- en oplosmiddelhoudendbestendig en chloorbestendig. (ook geschikt voor zwembaden) De flexibele 

strip wordt enkel op maat gemaakt per sectie van 83,3mm (rood en amber) of 55,6mm (wit, groen en blauw), maximaal kan er 8m in serie 

aangesloten worden. De uiteinden zijn standaard voorzien van 2000mm aansluitdraad, dikte 0,5mm². De aansluitdraad kan voorzien worden op 

een van de zijkanten, het uiteinde of de onderkant. Door het gebruik van deze hoogwaardige materialen heeft de flexibele led-strip een 

werkingstemperatuur: -20°C + 45°C. De silicone led-strip heeft een aansluitspanning van 24VDC en heeft een maximum vermogen van 12W/m. 

De opale cover zorgt voor een egale dotsfree lichtlijn met een lichtspreiding van 120°. De lichtlijn bestaat uit 108 SMD2835 led-chips per meter  

welke een kleurtolerantie hebben van 1 BIN = <2SDCM een een kleurweergave CRI>83. De led-chips zijn verkrijgbaar in rood, groen, blauw, 

amber, 3000K of 4000K, op aanvraag zijn ook ander kleurtemperaturen mogelijk. Met deze architecturale verlichtingsoplossing kunnen bochten 

en rechte verlichtingslijnen gecreëerd worden, voor de rechte lijnen wordt best met een specifiek profiel gewerkt om de rechte lijn op lange 

termijn te behouden, voor de bochten dient men steeds met montagebeugels van 35mm te werken. Zowel het 2000mm profiel als de 

montagebeugels zijn voorzien van weerhaken waardoor de flexibele strip niet uit het profiel kan vallen, bovendien is er voor 

zwembadtoepassingen een profiel uit kunststof dat niet aangetast kan worden door chloor. De siliconen strip heeft een lumenbehoud L80B20 bij 

70 000 branduren en een productgarantie van 5 jaar. De led-strip heeft gemiddeld een lumen-per-Wattverhouding van 40lm/W. De led-strip kan 

optioneel gedimd worden door middel van een PWM-sturing. 
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