
Co
de

LE
D 

ty
pe

Po
we

r 
(W

/m
)

Le
ng

th

Po
we

r 
(W

/5
m

)

No
. o

f 
LE

D/
m

LE
D 

Fl
ux

Sy
st

em
 F

lux
(lm

/m
et

er
)

CC
T

● RB27265ZWW SMD 2835 EPISTAR 14,4W 5m 72W 72 LED/m 1490 lm 1460 lm/m 3000K
● RB27265ZNW SMD 2835 EPISTAR 14,4W 5m 72W 72 LED/m 1570 lm 1540 lm/m 4000K
● RB27265ZCW SMD 2835 EPISTAR 14,4W 5m 72W 72 LED/m 1620 lm 1580 lm/m 6000K

72W
360 LED

EN
Flexible SMD LED strips, monochromatic light, 72 
LEDs/m, for humid and exterior spaces (IP65), covered in 
nano-silicon technology, special treatment against UV 
radiation and power supply 24V DC. 
The zigzag shape of the PCB allows a good horizontal 
flexibility. 
The strips come in 5m length and are sectionable every 
83,33 mm in segments or group of segments with 6 LEDs 
each. 
3M double-sided adhesive tape mounted on the back 
allows easy fixing.
Range of applications 
Accent lighting for interior and exterior, decorative light-
ing for soffits, steps, shelves, niches, advertising lighting.
The zigzag shape of the PCB support allows degrees of 
freedom for the LED strip also in the horizontal plane. 

RO
Benzi flexibile cu LED-uri SMD, lumină monocromatică, 
72 LED-uri/m, pentru medii umede și exterior (IP65), cu 
înveliș de silicon anti UV, tehnologie de acoperire nano, 
alimentare la 24V DC. 
Forma în zig-zag a PCB-ului permite o flexibilitate bună 
și în plan orizontal. 
Lungime totală 5m secționabilă la fiecare 83,33 mm în 
grupuri de câte 6 LED-uri sau multiplu. 
Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe 
spatele benzii cu LED-uri).
Aplicaţii
Iluminatul de accent pentru interior și exterior, iluminatul 
decorativ pentru scafe, trepte, rafturi, nișe, iluminatul 
publicitar.
Forma în zig-zag a suportului PCB permite grade de liber-
tate pentru banda cu LED-uri și în plan orizontal.

IT
Strisce flessibili a LED SMD, luce monocromatica, 72 LE-
D/m, per ambienti umidi e esterni (IP65), con rivestimento 
protettivo di silicone anti UV, tecnologia nano, operano 
a 24V DC. 
La forma a zig-zag del PCB permette una buona flessibi-
lità anche orizzontalmente. 
Lunghezza totale 5m, sezionabile ogni 83,33 mm in grup-
pi di 6 LED o multipli.
Fissaggio mediante biadesivo 3M (preapplicato sul retro 
della striscia). 
Campi di applicazione
Illuminazione d’accento per interni ed esterni, illumina-
zione decorativa intradossi, scale, mensole, nicchie, illu-
minazione pubblicitaria.
La forma a zig-zag del supporto PCB consente diversi 
gradi di libertà nell’installazione della striscia LED, anche 
sul piano orizzontale.
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● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

✂83,33mm 1,5

6

ORIGINAL 3M 
ADHESIVE RED TAPE

Recommended CV Drivers

AT24 IP67 Family

> LED STRIPS, PROFILES AND ACCESSORIES
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xribo zigzag IP65




