
 

 

LED -nauhaa käytetään yleensä epäsuorissa valaistusratkaisuissa ja tasovalaistuksessa. Saat rakennettua mieluisan 

valaistuksen eri kohteisiin kahdella eri värilämmöllä ja useammalla tehovaihtoehdolla. Nauhat ovat katkaistavissa 

5cm välein ja niitä voi himmentää. Taustapuolella on 3M -teippi helpottamassa asennusta. Valonauhojen 

molemmissa päissä on 50cm kytkentäkaapelit.  

Nauhoillamme ja virtalähteillämme on 2 vuoden takuu. 

 

 

 

 

 

YLEISET TIEDOT 

Kotelointiluokka IP20 / IP65 

Värilämpö 3000 / 4000 kelvin 

Käyttöikä 50 000 tuntia 

Käyttöjännite 12VDC* 

Värintoistoindeksi CRI (Ra) >80 

Nauhan väri Valkoinen 

*= myös 24VDC nauhat tilauksesta, pieni määrä varastossa 

VALIKOIMAMME  

TUOTEKOODI JPL-VN4,8W-12V JPL-VN9,6W-12V JPL-VN14,4W-12V JPL-VN19W-24V 

TEHO 4.8W/m 9.6W/m 14.4W/m 19W/m 

KOKO 5m rulla, leveys 8mm 5m rulla, leveys 8mm 5m rulla, leveys 10mm 5m rulla, leveys 10mm 

VALON MÄÄRÄ 380 lumen/m 770 lumen/m 1150 lumen/m 1800 lumen/m 

LED -TYYPPI 60 x 3528 SMD 120 x 3528 SMD 60 x 2835 SMD 182 x 2835 SMD 

  VARASTOTUOTTEET  TILAUSTUOTE 

IP65 -suojatuissa nauhoissamme on kiinteä silikonipäällyste. Varmista mahdollisessa katkaisukohdassa nauhan 

vesitiiveys. Nauhojen pitkän käyttöiän takaamiseksi takuuehtoihimme kuuluu, että nauha on asennettu 

metalliprofiiliin. Profiili toimii nauhalle jäähdytyselementtinä. 

Meiltä löydät nauhoille sopivia suoria, 90° kulmaan sopivia sekä 15cm välikaapelilla olevia jatkokappaleita. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12VDC virtalähteet 

 20W virtalähde, IP20 
 50W virtalähde, IP20 
 75W virtalähde, IP20 

12VDC kostean tilan virtalähteet 

 50W virtalähde, IP65 

 

 

12VDC himmennettävät virtalähteet 

 25W TRIAC-himmennettävä virtalähde, IP20 
 36W TRIAC/painonappi -himmennettävä virtalähde, IP20 
 36W 1-10V/painonappi -himmennettävä virtalähde, IP20 
 45W TRIAC-himmennettävä virtalähde, IP20 
 50W TRIAC-himmennettävä virtalähde, IP20 
 100W TRIAC -himmennettävä virtalähde, IP20 

 Profiilin väri: musta 
 Pituus 1200mm 
 Kansi kirkas 
 Mukana päätykappaleet ja kiinnittämiseen 

tarkoitetut ruuvit 
 Tällä hetkellä tilaustuotteena 

 Profiilin väri: valkoinen 
 Pituus: 2000mm 
 Kansi kirkas 
 Mukana päätykappaleet ja kiinnitysklipsit 

ruuveineen 
 Tällä hetkellä tilaustuotteena 
 Asennus ruuvilla kiinnitettävillä kiinnikkeillä 

 Profiilin väri: alumiini 
 Pituus: 1000mm / 2000mm 
 Kansi huurrettu tai kirkas, kiinnitetään painamalla 
 Mukana päätykappaleet ja kiinnitysklipsit 

ruuveineen 
 Varastotuote 

 Profiilin värit: valkoinen / alumiini 
 Pituus: 1000mm / 2000mm 
 Kansi huurrettu tai kirkas, kiinnitetään painamalla 
 Mukana päätykappaleet ja kiinnitysklipsit 

ruuveineen 
 Saatavilla myös 90 asteen kulmapala profiilille 


