
MANUAL DE INSTALAÇÃO

      

FTL.0225

Utilizado em caso do uso de mais de 1 (um) trecho para o mesmo rolo de �ta

DADOS TÉCNICOS

Descrição:                    Fita LED
Fonte iluminação:     LED
Indicação:                    Áreas Externas
Classe:                           III - extra baixa tensão  
Potência total:           50 W/m
Tensão nominal:        24 Vdc
Temperatura cor:       2.700 K (± 80)
Fluxo luminoso:            768 lm/m
Ângulo do facho:        115º (50%) / 165º (10%)
LEDs por metro:          280 LED/m (SMD 2216)
Grau de proteção:     IP 67

! Cortar somente
nos pontos pretos
a cada 2,5 cm.

Para melhor aderência 
em superfícies irregulares, 
utilizar per�l de alumínio.

!

CORTE

INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO DE TRECHO DE FITA ADICIONAL

APLICAÇÃO

 2. Encaixe
Insira a tampa ( D ) na borda,
onde o silicone foi aplicado.
Pressione bem e limpe o excesso.

3.  Ligação
Pressione o conector ( E ) alinhado com a parte
vazada da tampa ( D ) de modo a encaixar 
até embaixo.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. 
Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2023®. R.02.fev/23. )
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1. Limpeza: Limpe a superfície 
onde será aplicada a �ta usando 
somente álcool e um pano úmido.

2. Adesivo: Retirar a proteção 
da �ta dupla face vermelha, 
localizada na face traseira.

3. Colagem: Pressionar a �ta 
levemente contra a superfície 
de aderência.

1.  Preparo
Aplique o silicone ( F ) na borda
onde a �ta foi cortada.

4. Ponteira
Aplique o silicone (F) dentro da capa 
simples branca (C) e encaixe-a na ponta 
da �ta, retirando o excesso de silicone.

5. Fixação
Aplique a trava da �ta (A)
a cada 1 metro, utilizando o 
parafuso (B) para travar.
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COMPOSIÇÃO

1x Rolo de �ta LED (5m)
1x Manual de instalação

KIT PARA LIGAÇÃO
ref. ACS.0226
4x Trava-�ta ( A )
8x Parafusos ( B )
1x Capa simples branca ( C )
1x Capa transparente ( D )
1x Terminal alimentação ( E )
1x Silicone ( F )

KIT PARA EMENDAS (não incluso)
ref. ACS.0227
1x Emenda linear ( G )
1x Emenda curva / angular ( H )
1x Capa simples branca ( C )
1x Silicone ( F )

INTERLIGHT 24V 9,6W 2700K 
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Indústria Brasileira

2 anos de garantia

Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44

Atendimento ao Cliente Interlight
Tel 11 4789 9892
E-mail: sac @interlight.com.br
www.interlight.com.br

Termos de garantia acesse o link: 
interlight.com.br/garantia



INSTALAÇÃO COM EMENDA CONTÍNUA

NOTAS DE GARANTIA

3.  Ligação
Pressione o conector ( G ) dos 
dois lados até travar

3.  Ligação
Pressione o conector ( H ) dos 
dois lados até travar

4.  Finalizado

4.  Finalizado

 

click

click

1.  Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certi�que-se que a energia esteja desligada.
3.  A responsabilidade da fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem 
contida nesse manual de instação.
4.  Na instalação, o pro�ssional deve ser quali�cado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para
segurança da instalação, e garantia do produto.
5.  Não abra a luminária. Se estiver dani�cada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária dani�cados.
6.  Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro.
sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7.  Produto com 02 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação.
8.  Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileíras. Produto não tóxico.  
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MANUAL DE INSTALAÇÃO
FTL.0225

Requer o kit de 
emenda (não incluso)
ref. ACS.0227!

EMENDA LINEAR

EMENDA CURVA OU ANGULAR

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

+
- FITA LED

+
-

+
- FITA LEDDRIVER LED

1.  Etapa 1 e 2
Seguir as etapas 1 e 2.

1.  Etapa 1 e 2
Seguir as etapas 1 e 2.


