
1. Todas as nossas fitas de LED e os seus acessórios foram ensaiados e certificados em laboratórios Europeus e 
cumprem com as mais exigentes normativas vigentes, entre as quais  as Directivas de Baixa Tensão, Compatibilidade 
electromagnética e RoHS.

2. As nossas fitas de LED de qualidade garantem uma longa vida útil de até 50.000 horas e proporcionam uma alta 
eficiência e rendimento.

3. Ditas fitas LED possuem um grande ângulo de abertura de 120º o que garante uma ampla difusão da luz.

4. Dispõem de circuitos condutores simples ou duplos e de diferentes espessuras, em função da necessidade de 
comprimento de ligação, que garantem uma baixa queda de potencial e uma boa dissipação do calor.

5. Estão desenhadas com amplos bornes de conexão, o que juntamente com o novo cabo e o novo acessório de união 
com fecho de segurança, garantem uma fácil e fiável ligação.

6. Para uma maior versatilidade, dispõem de acessórios em forma de L, T ou em cruz que permitem diferentes 
configurações que garantem uma perfeita integração em todo tipo de mobiliário.

7. As fitas de LED são flexíveis e adesivas graças a um adesivo desenhado especificamente com propriedades que garantem 
uma forte e segura aderência sobre todas as superfícies.

8. A qualidade dos componentes electrónicos garante uma longa vida útil das fitas de LED.

9. Cabe destacar que as nossas fitas de LED são uma fonte de iluminação LED sem radiação UV.

10. Da mesma forma, contamos com transformadores LED com um amplo intervalo de tensão de entrada e cabo 
permutável para os diferentes mercados, que em combinação com as fitas de LED garantem uma luz uniforme de longa 
duração.

¿Por quê as fitas LED da Emuca oferecem a melhor qualidade? 
 10 razões:

A melhor qualidade ao melhor preço.

Díodo LED composto por um chip e um suporte de 
diferentes qualidades.

Circuito da fita de LED (PCB) que pode ser simples ou 
duplo, e de diferentes espessuras.

Componentes electrónicos (resistências) maiores ou 
mais pequenos, e de diferentes qualidades. 

Fita adesiva de dupla face e de diferentes qualidades.
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