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Cabideiros de alumínios com leds (bivolt automático)

CLBA - com interruptor e fixação lateral

CLBA/FS - com interruptor e fixação superior

CLSA/FS - com sensor de presença e fixação superior

CLSA - com sensor de presença e fixação lateral

ü Cabideiro em perfil de alumínio liso em uma das faces e canelado na outra, com leds 

SMD de alto brilho nas cores Branco Quente (BQ-3000K) ou Branco Frio (BF-6000K), 

possui fonte interna bivolt automático;

ü Saída de fio de ambos os lados;

ü Fornecido nas versões com interruptor ou sensor de presença interno (bivolt 

automático), com sistemas de fixação superior ou na lateral do armário.
  

Permite o recorte para ajuste de comprimento de aproximadamente 50 a 75mm em cada extremidade do produto

CLBA-400 ou CLSA-400 (de 300 a 400mm)   
MODELOS (COMPRIMENTOS)

CLBA/FS-360 ou CLSA/FS-360 (de 350 a 360mm)   
CLBA-600 ou CLSA-600 (de 401 a 600mm)    CLBA/FS-560 ou CLSA/FS-560 (de 361 a 560mm)   
CLBA-800 ou CLSA-800 (de 601 a 800mm)    CLBA/FS-760 ou CLSA/FS-760 (de 561 a 760mm)   
CLBA-1000 ou CLSA-1000 (de 801 a 1000mm)    
CLBA-1200 ou CLSA-1200 (de 1001 a 1200mm)    CLBA/FS-1160 ou CLSA/FS-1160 (de 961 a 1160mm)   

CLBA/FS-960 ou CLSA/FS-960 (de 761 a 960mm)   

CLBA-1500 ou CLSA-1500 (de 1201 a 1500mm)    CLBA/FS-1460 ou CLSA/FS-1460 (de 1161 a 1460mm)   
Para fazer a encomenda:

Indicar o MODELO da luminária / o COMPRIMENTO desejado / e a COR do LED

Exemplo: CLSA-1200 / 1050 / BF

Com ou sem cabo de alimentação de 3,0 m 

Perfil de alumínio anodizado com leds e plásticos de engenharia

0,7 a 4,0 Watts por hora, conforme o modelo

Média de 35°C após 10 minutos ligada

Estimada em 50.000 horas

Perfil: 22 x 30mm � Comprimentos: 350 a 1500mm

Parafusos que acompanham o produto 

Caixa de papelão corrugado

Dados técnicos: 

Opções 

Construção  

Consumo  

Temperatura

Vida útil (leds)

Dimensões 

Instalação 

Embalagem 
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