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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Características gerais:  

Compacta 
Fácil instalação  
Alta resistência 
Abas de fixação 
IP elevado (IP65)  
Blindagem mecânica  
Blindagem contra umidade  
Não necessita de fonte de alimentação 
 

Aplicações: 

Ideal para ambientes de açougue e mostruários de carnes. 

Descrição: 

A barra LXBS220V é um componente de iluminação capaz de operar 
em ambientes com presença de poeira, umidade e vibração, devido 
a seu grau de proteção IP67. Com um design simples, compacto e 
de alta qualidade, permite uma fácil instalação com alimentação 
direta em rede CA. Possui uma capacidade de 10 W por metro e 
dispõem de diferentes medidas de comprimento conforme 
consulta. Trabalha com uma combinação de LED's que permitem 
uma melhor adaptação ao ambiente, podendo ser: 
- Branco quente: uma iluminação amarelada, similar às lâmpadas 
incandescentes. Utilizadas em ambiente que busquem conforto e 
descanso; 
- Branco neutro: uma iluminação com tonalidade branca levemente 
amarelada. É muito utilizada para ambiente que busquem uma 
iluminação mais forte e mantenha uma suavidade; 
- Branco frio: uma iluminação mais clara e de tom azulado, similar 
às fornecidas pelas lâmpadas fluorescentes. Utilizada em ambientes 
de uso dinâmico, que necessitam de uma iluminação acentuada; 
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Dados Técnicos: 

  

Os LED´s possuem uma irradiação luminosa de maior qualidade, 
permitindo uma melhor iluminação com o menor consumo de energia 
elétrica. Conforme representado na imagem abaixo podemos ver que há 
um melhor direcionamento da irradiação. 

 

Figura 1 - Representação gráfica da relação do angulo de irradiação com a luminosidade relativa 

  

Modelo LXBS220V 

Características 
elétricas 

Tensão de alimentação 220 V 

Frequência 50~63 Hz 

Corrente de alimentação 
por metro 

150 mA  

Potência por metro 10 W 

Temperatura de cor do LED QUENTE 
3000 K 

NEUTRO 
4000 K 

FRIO 
6000 K 

Modelo LED 2835 

LED’s por metro 50 

Condições do 
Ambiente 

Temperatura de trabalho -20 °C a +55°C 

Características 
construtivas 

Material do invólucro Perfil policarbonato 

Proteção cabo Cabo PP 

Isolamento  Ponteira com cola especial 

Grau de proteção IP67 

Dimensões L x A (mm) 10 x 5,5 

Dimensões C (mm) 240 620 1000 1200 1780 
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Especificações Mecânicas 

 

Obs.: A medida A possui os valores padrões descritos nas especificações ou pode ter 
uma valor diferenciado conforme consulta. 

Opções para conexão 

Cabo direto (padrão) 

 

Obs.: A medida do cabo possui os valores padrões descrita, mas pode ter um valor 
diferenciado mediante consulta. 

Conector LNX091 

 

Obs.: A medida do cabo possui os valores padrões descrita, mas pode ter um valor 
diferenciado mediante consulta. 
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Componentes adicionais para fixação 

Para facilitar a instalação e trabalho com as barras oferecemos uma opção de 
conector de encaixe. Os conectores CLIC permitem a instalação das barras com 
angulação de 45° e 180°. Confeccionados em material ABS na cor branco ou preto, 
podem ser parafusados sobre superfície de instalação ou colados. 

 

Figura 2 – À esquerda CLIC 45°, à direita CLIC 180°. 

Obs.: Os conectores são opcionais e vendidos separadamente. 

 


