
Parâmetros Técnicos

Potência: 36 W

Factor de Potência (FP): 0.90

Alimentação: 220-240V AC

Frequência: 50-60 Hz

Classe Isolamento Elétrico: II

Luminosidade: 3600 lm

Eficiência Luminosa: 100 lm/W

Fonte luminosa: SMD2835

Cor da luz: RGBWW

Tipo de Lente: Translúcido

Regulavel: Sim

Classe Energética: A+

Ángulo de Abertura: 120º

Distância de Detecção: 8-12 m

CRI: 80

Dimensões: 595x595x10 mm

Marco: 60x60 cm

Risco Fotobiológico: RG0 (Grupo isento)

Incluido: Controle Remoto

Material: Aluminio - PC

Proteção IP: IP40

Uso: Interior

Garantía: 2 Anos

Vida Útil: 30.000 Horas

Tª Ambiente Trabalho: -20°C ~ +45°C

Certificados: CE & RoHS

Ficha Técnica
Painel LED Regulável RGBWW 60x60cm 36W 3600lm

Rua Dr. Faria Vasconcelos nº 3A, 1900-206 Lisboa PORTUGAL

Telefone: (+351) 21 19 23 444

www.connectvolt.pt

comercial@connectvolt.pt

PAINÉIS LED

Painel LED Regulável RGBWW 60x60cm  

36W 3600lm



Descrição do produto

O Painel LED Regulável CCT Cor Seleccionável 60x60cm e RGB conta com um acabamento elegante, moldura de alumínio  
lacado em branco e um desenho ultra-fino de tão só 10mm. 

O seu comando controlador, permite escolher a luz  emitida entre uma amplia gama de cores e variar a 

temperatura de cor desde um acolhedor branco quente, a um  destenhido branco frio, para assim adaptar o lugar ás 
necessidades desejadas. 

Também pode regular a sua  intensidade luminosa, tudo desde o seu comando controlador radio-frequência.

Além disso, inclui cenários pre-establecidos tais como modo noite e modo acordar entre outros.
O seu sistema de iluminação LED multi-cor emite uma luminosidade de 3.600 lumens repartida uniformemente num  
ângulo de 120º. 
A luz emitida é equivalente á emitida pelos paineis convencionais de fluorescência de até  80W, conseguindo
uma poupança energética importante.
Com um arranque imediato, sem barulho nem piscar, este painel LED é perfeito para lugares onde se quer maximizar o 
espaço iluminado, projectando a luz de maneira uniforme e  sem deslumbramento. 

Este painel LED é a escolha ideal se se procura um painél com boas prestações e um minimo  consumo. 
Tem um uso ampliamente extenso em escritórios, centros comerciais, hospitais, armazéns, restaurantes,  
supermercados, museus, etc., assim como em casas.

O termo RGBWW faz referência ao tipo de LEDs que incorpora. 

O significado RGBWW quer dizer o seguinte:  RGB+Branco Quente + Branco Puro.

A diferença dos Paineis LED RGB convencionais, este painel incorpora LEDs de  cor branco puro além dos LEDs de 

cor Branco Quente e de cor RGB. 

O chip adicional LED branco puro permite  emitir uma luz branca com uma tonalidade real quente, neutra ou 

fria. Deste modo com esta fita LED RGBWW  poderá criar uma amplia gama de tons únicos. Esta fita incorpora dois 
chips LEDs para o tom branco por isso se  acrescenta WW ao nome RGB.

*Com um mesmo comando, pode-se controlar vários paineis com previa sincronização. 

Para isso, com o painel ou paineis  desligados, deve-se apretar e manter o botão On/Off e, sem deixar de pulsar, acender 

os paineis a sincronizar. 

Quando o  painel ou paineis se ponham a piscar estarão sincronizados e poderemos deixar de apretar o botão do

comando.

*Instalam-se em falso tecto desmontável, para instalar-se em falso tecto o painél precisa o kit encastrável e para instalar-

se em tecto precisa do kit de superficie ou o kit de suspensão.

* Podem-se controlar um total de 50 paineis com o comando.
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