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Soluția completă pentru iluminatul 
continuu al tunelului 

TFLEX LINE a fost dezvoltat în continuitatea soluției TFLEX 
pentru tunel, oferind iluminare continuă cu LED-uri, 
conceput pentru a asigura o ghidare vizuală perfectă în 
cele mai complexe zone de tunel, cu eficiență maximă. 

Cu un designul suplu și distribuții luminoase liniare, TFLEX 
LINE este înlocuitorul perfect al tuburilor fluorescente. 
Modulele sale fotometrice îmbunătățite conduc la 
performanțe vizuale de neegalat, creând o uniformitate 
perfectă a luminii peste tot în tunel, reducând în același 
timp semnificativ consumul de energie electrică. 

 Acest aparat de iluminat liniar cu LED-uri este disponibil 
în diferite lungimi cu distribuții fotometrice multiple, ceea 
ce îl face potrivit pentru orice tip de proiect de tunel. 

Datorită cutiei de alimentare conectate de la distanță, 
TFLEX LINE permite o mare flexibilitate în ceea ce privește 
funcțiile sale de control.  
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TFLEX LINE | REZUMAT 

Descriere 

TFLEX LINE este o unitate optică liniară formată dintr-un profil din aluminiu anodizat închis 
la capete cu capace turnate sub presiune și un difuzor din sticlă mată. O garnitură de silicon 
plasată în jurul sticlei și încorporată în capacele de capăt asigură un nivel de etanșeitate 
IP66. Diverse tratamente anticorozive fac din TLFEX LINE o soluție de iluminat fiabilă pentru 
o gamă largă de condiții de tunel. 

Capacele de capăt pot integra conectori drepți sau unghiulari, cu circuit simplu sau dublu, 
permițând o mare flexibilitate pentru configurarea iluminatului în tunel. 

TFLEX LINE este conectat de la distanță la cutia sa de alimentare cu ajutorul unor cabluri 
preasamblate de lungime personalizată. Această soluție oferă diverse opțiuni de control, 
oferind în același timp și mai multă flexibilitate pentru a se potrivi oricărui tip de proiect de 
tunel.  

Modulele fotometrice TFLEX LINE au fost concepute pentru a îmbunătăți iluminatul 
tunelurilor și pentru a oferi orientare vizuală perfectă, asigurând o vizibilitate ridicată în orice 
zonă a tunelului. Deoarece fiecare tunel este unic, gama TFLEX LINE a fost special dezvoltată 
pentru a se adapta celor mai diverse medii de tunel. 

Gama TFLEX LINE a fost proiectată pentru a fi montată pe tavane sau pe pereții laterali cu 
ajutorul unor cleme de montare rapidă, reducând numărul de puncte de fixare, sau cu 
ajutorul unor suporturi fixe în formă de L. 

Dezvoltat în continuitatea gamei TFLEX, TFLEX LINE oferă o soluție completă pentru tunel, 
oferind unități de iluminat de diferite lungimi, cablare inteligentă, conectori rapizi, cutii 
alimentare și funcții de control pentru a îmbunătăți calitatea experienței în tunel. 

 

TIPURI DE APLICAȚII 
• TUNELURI ȘI PASAJE SUBTERANE 

 

AVANTAJE CHEIE 
• Confort vizual ridicat prin iluminare 
continuă 

• Diverse lungimi pentru instalare liniară 
continuă. 

• Uniformitate excelentă și economii 
semnificative de energie electrică 

• Două circuite electrice pentru 
posibilități sporite de diminuare a 
intensității luminoase, factor de putere 
optimizat și durată de viață mai mare 

• Proiectat pentru performanțe de lungă 
durată 

 
  

 

 
Forma suplă și liniară a TFLEX LINE îl face 
înlocuitorul perfect al tuburilor fluorescente. 
  

 
TFLEX LINE poate fi montat pe tavane și 
pereți laterali cu ajutorul unor cleme de 
montare rapidă  sau a unor suporturi fixe în 
formă de L. 
  

 
Modulele fotometrice TFLEX LINE au fost 
concepute pentru a îmbunătăți iluminatul 
tunelurilor și pentru a oferi o orientare vizuală 
perfectă. 
  

 
TFLEX LINE este o soluție completă de 
iluminat pentru tuneluri, oferind unități optice 
de diferite lungimi, cutii de alimentare, cabluri 
și conectori de lungime personalizată și o 
funcționalitate de control extinsă. 
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TFLEX LINE | VERSIUNI 

TFLEX LINE | 60 

 

TFLEX LINE | 120 

 

TFLEX LINE | 200 
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TFLEX LINE | DISTRIBUȚII LUMINOASE 

 ContiFlex™ 

ContiFlex ™ este un modul fotometric liniar cu LED-uri de mare 
putere conceput pentru a satisface nevoia unui efect de 
iluminare neîntrerupt perfect. Această platformă se bazează pe 
expertiza Schréder în furnizarea de distribuții luminoase extrem 
de eficiente, cu diverse lentile dedicate și un număr variabil de 
LED-uri. 
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TFLEX LINE | SISTEME DE CONTROL PENTRU TUNELURI 

 Sistem de Control  ATS (Advanced Tunnel 
Solution) 

ATS (Advanced Tunnel Solution) este un sistem de 
telemanagement care controleaza modulele instalate in 
aparatele de iluminat (Lumgate) pentru transmiterea scenariilor 
predefinite si pentru monitorizarea sistemelor de iluminat in 
orice moment. 

Modulul ATS 
poate funcționa individual sau poate fi conectat la sistemul cent
ralizat de monitorizare al tunelului pentru interacțiunea cu 
elemente conexe iluminatului (managementul 
traficului, ventilația, alarmă de incendiu etc.). 

 

 

  
 

 Luminantmetru (L20) 

Luminantmetrul măsoară luminanța în zona de acces de la 
distanța de oprire sigură. Acesta trimite datele către sistemul de 
control ATS care ajustează nivelul de iluminare pentru a evita 
orice probleme de adaptare vizuală. 

 

 

  
 

 Lumgate 

Lumgate este un dispozitiv conectat prin RS485 la driverul 
aparatului de iluminat pentru controlul fluxului luminos și 
pentru asigurarea funcțiilor de comandă/raportare. 

Un dispozitiv Lumgate poate controla mai multe aparate de 
iluminat. 

 

 

  
 

 Sistem de Control pentru Tunel (TCS) 

Sistemul de Control pentru Tunel (TCS) este o 
poartă care asigură conectarea / controlul mai multor 
controlere ATS, precum și comunicarea cu sistemul central de 
management al infrastructurii tunelului (SCADĂ), dacă este 
cazul. 
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TFLEX LINE | SISTEM DE CONTROL ATS 

 

Dezvoltat în comun de Schréder și Phoenix Contact, Advanced 
Tunnel Solution (ATS) a fost proiectat pentru 
a controla fiecare aparat de iluminat sau grupuri de aparate de 
iluminat pentru a adapta perfect nivelul de iluminare în funcție de 
condițiile din tunel, pentru a monitoriza consumul de energie și 
pentru a raporta numărul de ore de funcționare sau orice eroare 
pentru facilitarea mentenanței. Sistemul include o funcție de auto-
punere în funcțiune și permite adaptarea scenariilor în orice 
moment. 

 

PROFIL DE REDUCERE A FLUXULUI LUMINOS 
PRECIS 
ATS oferă 25 de niveluri diferite ale fluxului luminos pentru 
a adapta cu precizie iluminatul la nevoile reale. Fără  iluminare 
excesivă, consumul de energie electrică este limitat la ceea ce este 
absolut necesar pentru a asigura condiții de conducere sigure și 
confortabile. 
 

 

 

FLEXIBILITATE 
Redundanța sistemului oferă securitate pe mai multe niveluri 
pentru aplicații, nu doar pentru iluminat. 

PUNERE ÎN FUNCȚIE "PLUG AND PLAY" 
Proiectul lumiinotehnic al tunelului poate fi importat direct în 
sistemul de control ATS. 
Această caracteristică unică, în combinație cu adresarea automată 
a modulelor Lumgates, duce la un timp de punere în funcțiune 
extrem de scurt după ce sistemele au fost instalate. 
Fiecărui aparat de iluminat sau grup de aparate de iluminat i se 
atribuie profilul de funcționare precis legat de poziția și 
caracteristicile acestuia. 
 

INTERCȚIUNEA CU SOLUȚII DE TERȚĂ PARTE 
Fiecare comandă sau semnal trimis către sau provenind dintr-o 
componentă a tunelului (ieșire de urgență, sistem de extracție a 
fumului, sistem de gestionare a traficului ...) poate fi utilizată 
pentru a declanșa un scenariu de iluminare. Toate echipamentele 
tunelului pot fi controlate prin același protocol de comandă. 

SIGURANȚĂ MAXIMIZATĂ 
Sisemul permite activarea scenariilor de management în caz de 
urgență sau dezastru natural. 

ILUMINAT ADAPTAT ÎN FUNCȚIE DE VITEZĂ 
ATS poate fi conectat la un sistem de monitorizare a traficului 
pentru a obține date privind viteză sau densitatea pentru a adapta 
nivelul de iluminare în conformitate cu standardele de siguranță. 
Această opțiune reduce în continuare consumul de energie și 
crește durata de viață a instalației, asigurând în același timp cele 
mai bune condiții de conducere pentru automobiliști. 
 

 

 

ILUMINAT ADAPTAT ÎN FUNCȚIE DE NIVELUL 
POLUĂRII 
Pe baza ciclurilor de curățare, ATS poate ține cont de deprecierea 
fluxului datorat acumulării de murdărie, pentru a asigura continuu 
nivelul solicitat de iluminare în tunel. Nici mai mult nici mai puțîn. 
Această caracteristică oferă economii suplimentare de energie 
electrică, asigurând în același timp siguranță și confort utilizatorilor. 
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TFLEX LINE | ARHITECTURA TUNELULUI SMART 
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TFLEX LINE | CARACTERISTICI 

INFORMAȚII GENERALE 

Eticheta Circle Light Scor între 60 și 90 - Produsul 
îndeplinește majoritatea cerințelor de 
economie circulară 

Marca CE Da 

Certificat ENEC Da 

CARCASĂ AND FINISAJ 

Carcasă Aluminiu 

Distribuție 
luminoasă 

PMMA 

Difuzor Sticlă securizată 

Carcasă finisaj Standard polyester powder coating (C2-
C3 according to the ISO 9223-2012 
standard) 
Optional "seaside" polyester powder 
coating (C4 according to the ISO 9223-
2012 standard) 
Optional "seafront" polyester powder 
coating with anodisation (C5-CX 
according to the ISO 9223-2012 
standard) 

Nivel de etanşeitate IP 66 

Rezistență la impact IK 08 

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE 

Temperatura de 
functionare(Ta) 

-30 °C până la +45 °C / -22 °F până la 
113 °F 

· În funcție de configurația aparatului de iluminat. Pentru mai multe 
detalii, vă rugăm să ne contactați. 

 

INFORMAȚII ELECTRICE 

Clasa electrică Class I EU, Class II EU 

Tensiune nominală 220-240V – 50-60Hz 

Protecţie la 
supratensiuni (kV) 

10 

Compatibilitate 
electromagnetică 
(EMC) 

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 
/ EN 61547 

Protocol de control 1-10V, DALI 

Opțiuni de control Lumgate, Telegestiune 

Sistem(e) de control 
asociate 

Sistem de Control ATS (Advanced 
Tunnel Solution) 

· Informații electrice corespunzătoare compartimentului electric 

INFORMAȚII FOTOMETRICE 

Temperatura de 
culoare LED 

4000K (Alb neutru 740) 

Indicele de redare a 
culorilor (CRI) 

>70 (Alb neutru 740) 

DURATA DE VIAȚA A LED-urilor @ TQ 25 ° C 

Toate configurațiile 100,000h - L95 

· Durata de viață poate fi diferită în funcție de dimensiune / configurații. 
Vă rugăm să ne consultați. 
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TFLEX LINE | CARACTERISTICI 

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ 

AxBxC (mm | inch) TFLEX LINE 60 - 611x76.6x130 | 24.1x3.0x5.1 
TFLEX LINE 120 - 1200x76.6x130 | 47.2x3.0x5.1 
TFLEX LINE 200 - 2000x76.6x130 | 78.7x3.0x5.1 

Greutate (kg | lbs) TFLEX LINE 60 - 3.4 | 7.5 
TFLEX LINE 120 - 5.9 | 13.0 
TFLEX LINE 200 - 9.55 | 21.0 

Posibilități de montaj Montaj pe perete 
Clips for surface/wall mounting 
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TFLEX LINE | Opțiuni de montaj 

 

TFLEX LINE | Montaj cu clemă 

 

TFLEX LINE | Suporturi în formă de L 
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TFLEX LINE | PERFORMANȚĂ 

 
 

   
Flux luminos al aparatului de 

iluminat (lm) 
Alb neutru 740 

Putere electrică (W) * 
Eficacitate 
aparat de 

iluminat (lm/W) 
 

Aparat de 
iluminat 

Număr de LED-
uri Curent (mA) Min Max   Până la Distribuții luminoase 

TF
LE

X 
LI

N
E 

60
 

8 200 700 700 4.7 149 
  

8 300 1000 1100 7.2 153 
  

8 400 1300 1400 9.8 143 
  

8 500 1600 1700 12.4 137 
  

8 600 1800 2000 15 133 
  

8 700 2100 2300 17.6 131 
  

12 200 1000 1100 7 157 
  

12 300 1500 1600 10.9 147 
  

12 400 1900 2100 14.7 143 
  

12 500 2400 2600 18.6 140 
  

12 600 2800 3000 22.5 133 
  

12 700 3200 3400 26.5 128 
  

16 200 1400 1500 9.4 160 
  

16 300 2000 2200 14.5 152 
  

16 400 2600 2800 19.6 143 
  

16 500 3200 3400 24.8 137 
  

16 600 3700 4000 30 133 
  

16 700 4200 4600 35.3 130 
  

Toleranță flux luminos ± 7%, toleranță  putere totală aparat de iluminat ± 5 % 
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TFLEX LINE | PERFORMANȚĂ 

 
 

   
Flux luminos al aparatului de 

iluminat (lm) 
Alb neutru 740 

Putere electrică (W) * 
Eficacitate 
aparat de 

iluminat (lm/W) 
 

Aparat de 
iluminat 

Număr de LED-
uri Curent (mA) Min Max   Până la Distribuții luminoase 

TF
LE

X 
LI

N
E 

12
0 

16 200 1400 1500 9.4 160 
  

16 300 2000 2200 14.5 152 
  

16 400 2600 2800 19.6 143 
  

16 500 3200 3500 24.8 141 
  

16 600 3700 4000 30 133 
  

16 700 4200 4600 35.3 130 
  

24 200 2100 2300 14.1 163 
  

24 300 3000 3300 21.8 151 
  

24 400 3900 4300 29.4 146 
  

24 500 4800 5200 37.2 140 
  

24 600 5600 6100 45 136 
  

24 700 6400 6900 53 130 
  

32 200 2800 3000 18.8 160 
  

32 300 4000 4400 29 152 
  

32 400 5300 5700 39.3 145 
  

32 500 6400 7000 49.5 141 
  

32 600 7500 8100 60 135 
  

32 700 8500 9300 71 131 
  

Toleranță flux luminos ± 7%, toleranță  putere totală aparat de iluminat ± 5 % 



 

 

 

 

 

Drepturi de autor © Schréder SA - noiembrie 2021. Toate drepturile rezervate. Specificațiile au caracter informativ și pot fi modificate fără notificare prealabilă. TFLEX LINE | 13 

TFLEX LINE | PERFORMANȚĂ 

 
 

   
Flux luminos al aparatului de 

iluminat (lm) 
Alb neutru 740 

Putere electrică (W) * 
Eficacitate 
aparat de 

iluminat (lm/W) 
 

Aparat de 
iluminat 

Număr de LED-
uri Curent (mA) Min Max   Până la Distribuții luminoase 

TF
LE

X 
LI

N
E 

20
0 

16 200 1400 1500 9.4 160 
  

16 300 2000 2200 14.5 152 
  

16 400 2600 2900 19.6 148 
  

16 500 3200 3500 24.8 141 
  

16 600 3800 4100 30 137 
  

16 700 4300 4700 35.3 133 
  

24 200 2100 2300 14.1 163 
  

24 300 3000 3300 21.8 151 
  

24 400 4000 4300 29.4 146 
  

24 500 4800 5300 37.2 142 
  

24 600 5700 6200 45 138 
  

24 700 6400 7000 53 132 
  

32 200 2800 3100 18.8 165 
  

32 300 4100 4500 29 155 
  

32 400 5300 5800 39.3 148 
  

32 500 6500 7100 49.5 143 
  

Toleranță flux luminos ± 7%, toleranță  putere totală aparat de iluminat ± 5 % 
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TFLEX LINE | PERFORMANȚĂ 

 
 

   
Flux luminos al aparatului de 

iluminat (lm) 
Alb neutru 740 

Putere electrică (W) * 
Eficacitate 
aparat de 

iluminat (lm/W) 
 

Aparat de 
iluminat 

Număr de LED-
uri Curent (mA) Min Max   Până la Distribuții luminoase 

TF
LE

X 
LI

N
E 

20
0 

32 600 7600 8200 60 137 
  

32 700 8600 9400 71 132 
  

36 200 3200 3400 21.1 161 
  

36 300 4600 5000 32.6 153 
  

36 400 6000 6500 44 148 
  

36 500 7300 7900 55.5 142 
  

36 600 8500 9300 67.5 138 
  

36 700 9700 10600 79 134 
  

48 200 4200 4600 28.1 164 
  

48 300 6100 6700 43.5 154 
  

48 400 8000 8700 59 147 
  

48 500 9700 10600 74 143 
  

48 600 11400 12400 90 138 
  

48 700 12900 14100 106 133 
  

Toleranță flux luminos ± 7%, toleranță  putere totală aparat de iluminat ± 5 % 
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TFLEX LINE | DISTRIBUŢIE LUMINOASĂ 
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