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INSTALAÇÃO

*É recomendado utilizar 
conectores com a fonte de 
alimentação.

Entrada de alimentação
(consultar tensão de entrada da fonte)

Saída 12Vdc

Vermelho

Fonte/
Driver 
(não inclusa)

Preto

Esquema de Ligação de UMA �taLED

Esquema de Ligação de DUAS OU MAIS �taLED

Perigo! Risco de choque elétrico! 
Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certi�que-se que a energia esteja desligada.

INSTRUÇÕES
Antes da instalação
1.  Somente Uso INTERNO e em locais isentos de umidade.
2. Requer fonte de alimentação (driver) 12V não incluso.
3. Utilize uma fonte (driver) com 20% a mais de potência total do trecho da �ta. 
    Exemplo: 24W (�ta) + 20% = 29W, portanto driver com potência superior a 29W.
4. Certi�que-se que a tensão do local (127V ou 220V) é compatível com a tensão de entrada da fonte de alimentação.

Instalação
1. Ligação elétrica somente em paralelo.
2. Observar na ligação a plaridade (+ / -) dos �os da �ta e da fonte (driver).
Não instalar �tas de LED com trechos maiores que 5 metros de forma continua. 
     Em caso de necessidade de trechos maiores utilizar mais de um ponto de conexão com uma ligação em paralelo ou utilizar outra fonte de alimentação.
3.  Antes de ligar a �ta de LED, veri�car a tensão de entrada, se os cabos positivos e negativos estão corretamente conectados a fonte de alimentação.
4. Posicione a �ta de LED de forma plana  onde deseja instalar.
5. Limpe a superfície onde deseja instalar a �ta, retire o papel que protege a �ta dupla face e �xe-a.
6. LEDs são componentes sensíveis. Não pressionar ou utilizar ferramentas que possam dani�ca-los.

Pós-instalação
1. Para limpeza da �ta utilize apenas espanador ou pincel macio, sem produtos químicos.
2. Mantenha uma limpeza regular evitando acumulo de intempéries sob a �ta. 

(Não protegido contra água, e protegido
somente contra intempéries maiores que Ø12mm.)

Dados técnicos

Potência total:                             9W/m
Qtd. LEDs:  120 LEDs/metro
Tensão nominal:                          12V

Temperatura cor:                        2700K (FTL.0010.S) 
  3000K (FTL.0010.W) 
  4000K (FTL.0010.N)

Fluxo luminoso:                             980lm/m (FTL.0010.S) 
  1010lm/m (FTL.0010.W) 
  1040lm/m (FTL.0010.N)

Ângulo do facho:                         120°

Grau de Proteção:                      IP20

FTL.0010 
Composição

1x Rolo de �ta LED (5m)

1x manual de instalação

Especi�cações

Descrição:                      

Fonte iluminação:        

Indicação: 

Fita LED

LED integrado

Áreas Internas

12V

*É recomendado utilizar 
conectores com a fonte de 
alimentação.

Entrada de alimentação
(consultar tensão de entrada da fonte)

Saída 12VDC

Vermelho

Fonte/
Driver 
(não inclusa)

Preto

Vermelho

Preto

Ligação SOMENTE em paralelo

12V



SUGESTÃO DE USO

1.
Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certi�que-se que a energia esteja desligada.2.
A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem 
contida nesse manual de instalação.

3. 

Na instalação, o pro�ssional dever 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.

4.

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. 5.
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.

6.

Produto com 02 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação.7.
Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.8.

Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.

Espelhos Móveis

RodapésSanca
Corrimãos

Degraus

Somente uso INTERNO e em ambientes isentos de umidade.

NOTAS DE GARANTIA

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS
Tabela de soluções para possíveis problemas 

Problemas Causas prováveis Soluções 

Fita LED não acende

Fluxo luminoso 
inconsistente ou 
não su�ciente

LED piscando

1. Curto circuito ou proteção 
automática contra curto circuito da 
fonte de alimentação

2. Fusível da fonte de alimentação 
queimado

3. Cabos da �ta de LED para fonte de 
alimentação estão conectados de 
forma incorreta

1. Mau contato nos cabos de conexão 

2. LED dani�cado por eletroestática ou 
outro tipo de dano físico

Não conectar mais de 5m de �ta de 
LED de forma continua, em casos de 
trechos maiores que 5m utilizar outra 
fonte de alimentação ou fazer uma 
ligação em paralelo utilizando dois 
pontos de alimentação para o driver

Identi�car o mau contato e resoldar 
ou ajustar a conexão que está sendo 
utilizada

Trocar por um novo LED, substituir o 
trecho com o LED dani�cado ou 
substituir a �ta por completo 

Solucionar problema de curto circuito 
e ligar o sistema novamente

1. Sobrecarga da fonte de 
alimentação

2. Perda gerada por aquecimento

3. Fitas de LED ligadas de forma 
continua utilizando apenas um ponto 
de conexão para o driver

Veri�car a correta ligação dos cabos e 
ligar o sistema novamente

Substituir a fonte de alimentação por 
outra de potência apropriada ao 
sistema

Usar cabos de bitola apropriada e 
certi�car-se de que em cada ponto de 
conexão a tensão não esteja abaixo 
de 90% da estipulada

Trocar o fusível queimado da fonte de 
alimentação ou providencia a 
substituição da mesma ou a fonte de 
alimentação
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