
MODERNO VISUAL
Iluminação linear



                              é uma empresa inovadora que
rompe as fronteiras comerciais buscando
tendencias no mercado americano, asiático
e europeu.

Comercializando produtos e insumos em
LED de alta qualidade que são utilizados para 
Comunicação Visual, Industrias, Decoração e
Construção Civil.

Honestidae, ética, ambiente de trabalho
diferenciado, desenvolvimento humano e 
tecnologico, melhoria nos processos,
comprometimento e foco em entregar os 
melhores resultados, fazem da
uma empresa que se renova todos os dias.

Módulos LED

Conversores

Neon LED Flex

Barra Backlight Especial

Perfis Aluminio

Luminárias p/ Postos

Luminárias públicas

NEON LED FLEX



Construido em silicone extrudado possibilitando o 
uso interno quanto externo, resistente até à água salgada. 

Revestido com adesivo que retarda as chamas, sendo ainda 
não poluente de acordo com o Ecologicamente correto.

Aplicável em ambiente abaixo de 0ºC, com um limite até -50ºC. 
Com sistema anti-endurecimento da borracha faz com que não 
danifique com o congelamento. 
Sendo resistente ao oposto, suportando +80ºC, 
possibilitando a instalação em fachadas expostas ao tempo.

2800-3500K 4000-4500K 6000-6500K

WW NW CW

68
IP

12mm

6mm

LED

3



Indicado para profundidades de 4-10cm, ideal para letra caixa baixa com face de acrilico 
ou retroiluminação, devido sua construção reduzida permite uma iluminação com intensidade
em dimensões menores.

Alimentado por 3SMD Alta potência.
Sua lente de 160º faz com que a luz espalhe em uniformidade.

CE, RoHS e UL certificados.

4



Indicado para profundidades de 6-10cm, ideal para letra caixa baixa/ média, 
pode ser usado para iluminação de face em acrilico ou em retoiluminação.

Alimentado por 2SMD Alta potência.
Sua lente de 160º faz com que a luz espalhe em uniformidade.

CE, RoHS e UL certificados.
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Alimentado por 3SMD de Alta potência
Lente com angulação de 160º, permitindo uma 
iluminação uniforme.

Indicado para profundidades de 8-12cm, ideal para letra caixa média, 
pode ser usado para iluminação de face em acrilico ou em retoiluminação.

CE, RoHS e UL certificados.
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Indicado para profundidades de 10-20cm, ideal para letra caixa alta,
devido sua alta eficiencia luminosa, permite que dimensões maiores tenham 
a iluminação adequada.

Alimentado por 3SMD de Alta potência
Lente com angulação de 160º, permitindo uma 
iluminação uniforme.

CE, RoHS e UL certificados.
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Indicado para profundidade de 8-20cm de uma ou dupla face backlight, 
uso em aeroportos, mêtros, mobiliário urbano, testeira de postos.

Alimentado por 1SMD de Alta potência 3030.
Lente com angulação de 60º, permitindo que seja distribuida
dentro do painel com intensidade.

CE, RoHS e UL certificados.
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Indicado para profundidade de 8-25cm de uma ou dupla face backlight, 
uso em aeroportos, mêtros, mobiliário urbano, testeira de postos.

Alimentado por 3SMD de Alta potência 3030.
Lente com angulação de 50º, permitindo que seja distribuida
dentro do painel com intensidade.

CE, RoHS e UL certificados.
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Alimentado por 3SMD de Alta potência
Lente com angulação de 160º, permitindo uma 
iluminação uniforme. Sendo possivel alternar suas cores atráves
de controlador P/N.

CE, RoHS e UL certificados.

Indicado para profundidades de 8-12cm, ideal para letra caixa média, 
pode ser usado para iluminação de face em acrilico ou em retoiluminação. E projetos especiais 
como sancas ou móveis tambem podem utilizar.
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-

Alimentado por 6SMD 3030 de Alta potência.
Lente com Design para projetos especiais,
contém conectores de engate rápido 
para facilitar a instalação.

IP20

Indicado para profundidades de 4-20cm, ideal para painéis Backlight com 
simples e dupla face em Acrílico ou Impressão de Alta Definição. Lente 170° com 
Alta tecnologia, desenvolvida para atender painéis Slim, sua lente especial possibilita 
luz uniforme e  alta luminosidade sem alteração na impressão.
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                       com design reduzido, construção em aluminio 
certificação Ip67
Voltagem universal 100-240V
Alto fator de potência >0.9
Eficiência de 90%.

Proteção contra curto circuito, 
alta temperatura ou váriações de tensão.

Slimline
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SISTEMA LINEAR



PERFIS ALUMÍNIO

O sistema de iluminação Linear explora completamente os 
potenciais de criação dos designers, arquitetos e 
engenheiros.
Uma solução flexível de iluminação que conta com materiais 
em alumínio, policarbonato e componentes para fixação.
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MODELOS PERFIL

DILETA inDILETA SIRIUS CANOPUSBELLATRIX

TERRA ANTARES VEGA STELLA



instagram.com/alpertone_official

facebook.com/alpertone
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