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Lumiluz
A Lumiluz com mais de 20 anos como fabricante de luminárias adquiriu uma sólida experiência no mercado de iluminação, 
está sempre preparada para atender as necessidades de todos nossos clientes. 
Contamos com equipamentos modernos e automatizados que proporcionam o desenvolvimento de projetos com altíssimo 
nível e uma mão-de-obra especializada.

Com a tecnologia LED não poderia ser diferente, nossos produtos contam com a mais alta tecnologia, utilizando
componentes de ponta, e possibilitando assim iluminação em LED com ótimo rendimento e economia. 
Visando ainda o conforto e sosticação, com conceitos sustentáveis em cooperação com o meio ambiente.

Estamos capacitados e habilitados para atender projetos nas especicações:

   Fabricação de qualquer outros modelos especiais que  se adeque ao seu projeto. ( Consultar-nos)
   Projetos luminotécnicos;
   Retrot em áreas industriais, comerciais, varejo, conveniência, etc.
   Dimerização 1-10 v;
   Sistemas de automação para o controle do uxo luminoso;
   Dali;

Missão

 

Visão

 

Valores
•

•
•
•
•

Ser o provedor de soluções para o mercado de iluminação, utilizando os melhores recursos, tecnologia e talentos humanos
possiveis, contribuído de forma signicativa para facilitar os negócios de nossos clientes.

Crescer de maneira sustentável e estabelecer-se como uma das empresas líderes no mercado nacional de iluminação, com
foco na inovação e excelência no atendimento, estabelecendo uma gestão voltada à perenidade da empresa.

•

•
•
•

•

Ética e transparência em nossas ações e decisões;
Prossionalismo e compromisso com a qualidade;
Respeito ao ser humano, sobre tudo aos nossos colaboradores;
Responsabilidade social, principalmente junto a nossa comunidade;
Sustentabilidade e cuidado com meio-ambiente;

•



Considerações deste catálogo:

Materiais utilizados:

C: comprimento
L:  Largura
A: Altura

As siglas das lâmpadas são:

FL:  fluorescente.

Modulação – medidas para instalação em forro modulado, acartonado ou isopor, com
modulação de 625x1250 mm. Obs: Forros especiais sob consulta.

FC:  fluorescente compacta.
FCT: fluorescente compacta tripla.
FE:   fluorescente eletrônica.
VMH: Vapor Metálico.
Nicho - medidas para corte em forro gesso, madeira ou PVC.

Sobrepor ou pendente: podem ter diversas aplicações, de forma que sejam fixadas nos
pontos especificados na luminária (com acessórios apropriados ao seu peso e 
superfície de aplicação).

Dados das curvas, rendimento e classe de ofuscamento. Os dados fotometricos

contidos neste catálogo foram obtidos em laboratório próprio, utilizando lâmpadas de   
32 W, e reatores eletrônicos AFP.

As luminárias T5 foram testadas utilizando lâmpadas de 14 W e 28w com reator  
eletrônico AFP.  
FÓRMULAS PARA CÁLCULO LUMINOTÉCNICO:

Determinação do índice do local (K):

K=     C x L .
                      H ( C + L ). 

Onde:
K: é o índice do recinto.
H: Altura da luminária.
L: largura do recinto.
C: comprimento do recinto.

___

Determinação do número de luminárias a serem instaladas. (N): 
O mesmo que para o BZC(British Zonal Cavities) é Método dos lumens:
N=    E x C x L

                               N x ø x U x FPL
___

Onde:
N: É o número total de luminárias necessárias.
E: Iluminância desejada no local.
C: Comprimento do recinto.
L: Largura do recinto.
N: Quantidade de lâmpadas por luminária.
ø: Fluxo Luminoso da lâmpada.
U: Fator de Utilização.
FPL: Fator de perdas luminosas.
Obs: o fator de perdas luminosas é dado por:
Limpo: 0,80              Médio: 0,70           Sujo: 0,60

LED (Diodo Emissor de Luz) é um componente eletrônico constituído por um material 

semicondutor que quando submetido a uma determinada corrente elétrica emite luz visível. 

Esse efeito e chamado de eletroluminescência. 

 Contribuem com o meio ambiente, pois possuem maior durabilidade, utilizam menos 
energia elétrica e são isentos das substâncias tóxicas utilizadas em outras lâmpadas.

Longa vida útil;
Redução dos custos de manutenção;  
Alta Eciência Energética;
Não emite Infra Vermelho e Ultra Violeta no facho de luz, por isso não desbota roupas 
ou obras de arte;
O facho pode ser direcionado com o uso de lentes, aumentando a eciência;

•
•
•
•

•
Dimerização sem variação de cor;•
Controle de cor dinâmico;•
Resistente a vibrações e impactos;•
Não tem materiais pesados como mercúrio, não poluindo o meio ambiente no descarte;•
Baixa tensão o torna mais seguro em algumas aplicações;•
Alta Eciência em ambiente frio;•
Baixa emissão de calor, reduzindo o consumo de ar condicionado;•
Pode ser desligado e ligado sem depreciar sua vida útil;•
Graças ao seu tamanho o LED gera novos conceitos de iluminação;•

Fluxo Luminoso

Fluxo Luminoso é a radiação total da fonte luminosa, entre os limites de comprimento de
onda mencionados. O uxo luminoso é a quantidade de luz emitida por uma fonte, medida 
em lúmens, na tensão nominal de funcionamento.

Temperatura de Cor – Unidade K (Kelvin)

Luz Quente 
Para ambientes
de relaxamento,
conforto  e aconchego.

Luz Suave
Passam
neutralidade
ao ambiente.

Luz Fria
Para ambientes
formais, limpeza e
praticidade.  

O LED vem se tornando um produto ideal para empresas e lugares que buscam economia.
A iluminação sustentável compreende aspectos relacionados a utilização racional dos 
recursos energéticos.

IRC 
Índice de reprodução de cor ou IRC, é uma nota qualitativa que dene a capacidade de 
uma fonte luminosa em reproduzir elmente as cores de um objeto. Quanto maior o IRC 
mais facilmente conseguiremos identicar as cores reais de um objeto. 

Aluminio anodizado brilhante de alta pureza (99,85%) e reetancia (86%).
Chapa de aço carbono laminado a frio selecionado rigorosamente contra defeitos e 
ondulações, na bitola 24".
Pintura eletrostática epóxi híbrido na cor branco total brilhante, com componentes de 
proteção UV, com camada minima de 0,60 mícron, maior proteção contra riscos.

Soquetes T5, T8 e T12 - HO antivibratórios corpo em policarbonato termo - estabilizado
com tratamento anti-UV. Contatos em bronze fósforo tipo metal com rotor giratório e 
engate rápido.

Obs. Soquetes para FC são universais para 2 e 4 pinos de 9 w á 32 w, embalagem 
luminárias  em caixas coletivas e individuais em papelão acartonado ondulado, 
oferecendo uma maior segurança em longas viagens.
Nomenclatura: o catálogo conta com quadro de medidas expressa em milímetros com 
as seguintes especicações:
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LP LED 

HIGBAY LED  

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, 
pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar 

as especificações deste catálogo sem comunicação prévia. 

Tipo:
Luminária LED High Bay

Material:
Corpo em alumínio e pintura eletrostática epóxi na cor branca.
Módulos LED e Drivers de alto uxo e durabilidade.
Lentes óptica disponível 60º, 90º, 120ºx45º.
Grau de proteção Ip66, adequado para ambientes externos.

Dados técnicos:
Temperatura de cor - 4.000/5.000k
IRC - >70
Tensão de entrada - Bivolt full - Range
Fator de Potência - >0,90
Vida Util - 50.000 horas
Aplicações - Galpões, estádios, viadutos, pedágios.

Tipo:
Luminária LED externa.

Material:
Corpo em alumínio e pintura eletrostática epóxi na cor cinza 
ou branca.
Módulos LED e Drivers de alto uxo e durabilidade.
Lentes óptica assimétrica.
Grau de proteção IP66, adequado para ambientes externos.

Dados técnicos:
Temperatura de cor - 4.000/5.000k
IRC - >70
Tensão de Entrada - Bivolt full - Range
Fator de Potência - >0,90
Vida Util - 50.000 horas
Aplicações - Estradas, estacionamentos, praças em geral.

05

LED INDUSTRIAL 
                             



LMS LED

Tipo:
Luminária a LED de sobrepor ou pendente.

Material:
Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada e pintura 
eletrostática epóxi na cor branca.
Reetor multifacetado em alumínio anodizado brilhante de 
alta pureza.

Dados técnicos:
Temperatura de cor - 3.000/4.000/5.000k
IRC - >70
Tensão de entrada - Bivolt full - Range
Fator de Potência - >0,90
Vida Útil - 50.000 horas
Aplicações - Industrias, galpões e supermercados.

Linha

Linha

REFLETOR LED  

Tipo:
Reetor LED.

Material:
Corpo em alumínio e pintura eletrostática epóxi na cor branca.
Módulos LED e Drivers de alto uxo e durabilidade.
Lentes óptica disponível 60º, 90º.
Grau de proteção IP66, adequado para ambientes externos.

Dados técnicos:
Temperatura de cor - 4.000/5.000k
IRC - >70
Tensão de entrada - Bivolt full - Range
Fator de Potência - >0,90
Vida Util - 50.000 horas
Aplicações - Praça, prédio, outdoor.
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Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, 
pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar 

as especificações deste catálogo sem comunicação prévia. 

LED INDUSTRIAL 
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Tipo:
Luminária industrial Linear em Led para Perlado.

Material:
Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi 
na cor branca.
Reetor multifacetado e alumínio anodizado brilhante de alta 
pureza. 

Dados técnicos:
Temperatura de cor - 3.000/4.000/5.000k
IRC - >80
Tensão de entrada - Bivolt full - Range
Fator de Potência - >0,90
Vida Util - 50.000 horas
Aplicações - Indústrias, estacionamentos e supermercados.

LTHB LED 

LTI LED 

Tipo:
Luminária industrial de sobrepor em perlado com LED e Driver. 

Material:
Corpo e reetor em chapa de aço tratada e pintura eletrostática 
epóxi na cor branca.
Difusor em acrílico translúcido.

Dados técnicos:
Temperatura de cor - 3.000/4.000/5.000k
IRC - >80
Tensão de entrada - Bivolt full - Range
Fator de Potência - >0,90
Vida Util - 50.000 horas
Aplicações - Indústria, galpões, estacionamentos e supermercados.
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Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, 
pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar 

as especificações deste catálogo sem comunicação prévia. 

LED INDUSTRIAL 
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LPG LED 

LLBA LED 

Tipo:
Luminária de embutir em Led para Posto de Combustível.

Material:
Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi
na cor branca.
Base em alumínio.
Difusor em vidro transparente temperado.

Dados técnicos:
Temperatura de cor - 4.000/5.000k
IRC - >80
Tensão de entrada - Bivolt full - Range
Fator de Potência - >0,90
Vida Util - 50.000 horas
Aplicações - Fábricas, galpões e postos de gasolina.

Tipo:
Luminária de sobrepor Lowbay em perlado com LED e driver.

Material:
Corpo em alumínio e pintura eletrostática epóxi na cor branca.
Difusor em acrílico translúcido.

Dados técnicos:
Temperatura de cor - 4.000/5.000k
IRC - >80
Tensão de entrada - Bivolt full - Range
Fator de Potência - >0,90
Vida Util - 50.000 horas
Aplicações - Fábricas e galpões com pé-direito até 8 metros.
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Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, 
pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar 

as especificações deste catálogo sem comunicação prévia. 

LED INDUSTRIAL 
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LSVP LED 

Tipo:
Luminária hermética a LED de sobrepor ou pendente.

Material:
Corpo em policarbonato auto extinguível injetado.
Reetor em chapa de aço tratada e pintura epóxi na cor
branca.
Difusor em policarbonato injetado prismático.

Dados técnicos:
Temperatura de cor - 3.000/4.000k
IRC - >80
Tensão de entrada - Bivolt full - Range
Fator de Potência - >0,90
Vida Util - 50.000 horas
Aplicações - Cozinhas industriais, hospitais e laboratórios.

LPJ LED  

Tipo:
Luminária Poste com LED e driver.

Material:
Corpo em alumínio e pintura eletrostática epóxi na cor preta.
Difusor em acrílico translúcido.

Dados técnicos:
Temperatura de cor - 4.000/5.000k
IRC - >70
Tensão de entrada - Bivolt full - Range
Fator de Potência - >0,90
Vida Util - 50.000 horas
Aplicações - Estacionamentos e Praças.

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, 
pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar 

as especificações deste catálogo sem comunicação prévia. 
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LDA LED  

LSA LED 

Tipo:
Luminária a LED de sobrepor ou pendente.

Material:
Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática 
epóxi na cor branca.
Reetor e aletas parabólicas em alumínio anodizado 
brilhante de alta pureza.
Difusor em poliestireno fosco.

Dados técnicos:
Temperatura de cor - 3.000/4.000k
IRC - >80
Tensão de entrada - Bivolt full - Range
Fator de Potência - >0,90
Vida Util - 50.000 horas
Aplicações - Escritórios e bancos.

Tipo:
Luminária a LED de embutir em forro de gesso ou modulado.

Material:
Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi 
na cor branca.
Reetor em aletas parabólicas em alumínio anodizado 
brilhante de alta pureza.
Difusor em poliestireno fosco.

Dados técnicos:
Temperatura de cor - 3.000/4.000k
IRC - >80
Tensão de entrada - Bivolt full - Range
Fator de Potência - >0,90
Vida Util - 50.000 horas
Aplicações - Escritórios e bancos.
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Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, 
pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar 

as especificações deste catálogo sem comunicação prévia. 
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LSA LED 

Tipo:
Luminária a LED de sobrepor ou pendente.

Material:
Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi 
na cor branca.
Reetor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante
de alta pureza.
Difusor em poliestireno fosco.

Dados técnicos:
Temperatura de cor - 3.000/4.000k
IRC - >80
Tensão de entrada - Bivolt full - Range
Fator de Potência - >0,90
Vida Util - 50.000 horas
Aplicações - Escritórios e bancos.

Tipo:
Luminária a LED de embutir em forro de gesso ou modulado. 

Material:
Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi 
na cor branca.
Reetor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante 
de alta pureza.
Difusor em poliestireno fosco.

Dados técnicos:
Temperatura de cor - 3.000/4.000k
IRC - >80
Tensão de entrada - Bivolt full - Range
Fator de Potência - >0,90
Vida Util - 50.000 horas
Aplicação - Escritórios e bancos.

LinhaLED COMERCIAL 
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LDA LED  

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, 
pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar 

as especificações deste catálogo sem comunicação prévia. 
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LDD LED  

LDDQ LED 

Tipo:
Decorativa a LED de embutir.

Material:
Corpo e moldura em chapa de aço tratada e pintura 
eletrostática epóxi na cor branca.
Difusor em poliestireno leitoso/transparente/fosco/frizado.

Dados técnicos:
Temperatura de cor - 3.000/4.000k
IRC - >80
Tensão de entrada - Bivolt full - Range
Fator de Potência - >0,90
Vida Util - 50.000 horas
Aplicações - Escritórios, hotéis e estabelecimentos comerciais.

Tipo:
Luminária a LED de embutir em forro de gesso ou modulado.

Material:
Corpo e moldura em chapa de aço tratada e pintura 
eletrostática epóxi na cor branca.
Difusor em poliestireno leitoso/transparente/fosco/frizado.

Dados técnicos:
Temperatura de cor - 3.000/4.000k
IRC - >80
Tensão de entrada - Bivolt full - Range
Fator de Potência - >0,90
Vida Util - 50.000 horas
Aplicações - Cozinhas industriais, hospitais e laboratórios.
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Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato com conosco, 
pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar 

as especificações deste catálogo sem comunicação prévia. 

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, 
pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar 

as especificações deste catálogo sem comunicação prévia. 
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LDDR LED  

13

LDDRQ LED 

Tipo:
Luminária a LED de embutir em forro de gesso ou modulado.

Material:
Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi 
na cor branca.
Moldura em perl de alumínio extrudado com pintura 
eletrostática epóxi na cor branca.
Difusor em poliestireno leitoso/transparente/fosco/frizado.

Dados técnicos:
Temperatura de cor - 3.000/4.000k
IRC - >80
Tensão de entrada - Bivolt full - Range
Fator de Potência - >0,90
Vida Util - 50.000 horas
Aplicações - Cozinhas industriais, hospitais e laboratórios.

Tipo:
Luminária a Led de embutir em forro de gesso ou modulado .

Material:
Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi 
na cor branca.
Moldura em perl de alumínio extrudado com pintura 
eletrostática epóxi na cor branca.   
Difusor em poliestireno leitoso/transparente/fosco/frizado.

Dados técnicos:
Temperatura de cor - 3.000/4.000k
IRC - >80
Tensão de entrada - Bivolt full - Range
Fator de Potência - >0,90
Vida Util - 50.000 horas
Aplicações - Cozinhas industriais, hospitais e laboratórios.

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, 
pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar 

as especificações deste catálogo sem comunicação prévia. 



DDV LED 

Tipo:
Luminária decorativa de embutir.

Material:
Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática
epóxi na cor branca.
Difusor recuado em vidro temperado jateado.

Dados técnicos:
Temperatura de cor - 3.000/4.000k
IRC - >80
Tensão de entrada - Bivolt full - Range
Fator de Potência - >0,90
Vida Util - 50.000 horas
Aplicações - Escritórios, hospitais, lojas e hotéis.

LinhaLED DECORATIVA
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DDR LED  

Tipo:
Decorativa a LED de embutir.

Material:
Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.
Moldura em perl de alumínio extrutado com pintura eletrostática 
epóxi na cor branca.
Difusor em poliestireno leitoso LED light .

Dados técnicos:
Temperatura de cor - 3.000/4.000k 
IRC - >80
Tensão de entrada - Bivolt full - Range
Fator de Potência - >0,90
Vida Util - 50.000 horas
Aplicações - Escritórios, hospitais, lojas e hotéis.

LR LED 

Tipo:
Decorativa a LED de embutir.

Material:
Corpo e moldura em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi
na cor branca.
Difusor em poliestireno leitoso LED light .

Dados técnicos:
Temperatura de cor - 3.000/4.000k
IRC - >80
Tensão de entrada - Bivolt full - Range
Fator de Potência - >0,90
Vida Util - 50.000 horas
Aplicações - Escritórios, hospitais, lojas e hotéis.
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Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, 
pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar 

as especificações deste catálogo sem comunicação prévia. 



LinhaTUBOLED 
                             

Linha

LDMQ TUBOLED  

LSMQ TUBOLED 

Tipo:
Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.

Material:
Corpo e reetor em chapa de aço tratada e pintura eletrostática 
epóxi na cor branca.
Aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta 
pureza.
Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

Tipo:
Luminária de sobrepor ou pendente.

Material:
Corpo e reetor em chapa de aço tratada e pintura eletrostática 
epóxi na cor branca.
Aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta 
pureza.
Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

16

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, 
pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar 

as especificações deste catálogo sem comunicação prévia. 
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LinhaTUBOLED 
                             

Linha

LDEQ TUBOLED  

LSEQ TUBOLED 

Tipo:
Luminária de sobrepor ou pendente.

Material:
Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi
na cor branca.
Reetor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante
de alta pureza.
Soquetes em policarbonato anti-vibratorio de engate rápido.

Tipo:
Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.

Material:
Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi 
na cor branca.
Reetor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante 
de alta pureza.
Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, 
pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar 

as especificações deste catálogo sem comunicação prévia. 



LinhaTUBOLED 
                             

Linha

LDPAQ TUBOLED  

17

LSPAQ TUBOLED 

Tipo:
Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.

Material:
Corpo e tampa soquete em chapa de aço tratada e 
pintura eletrostática epóxi na cor branca.
Reetor multifacetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta pureza.
Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

Tipo:
Luminária de sobrepor ou pendente.

Material:
Corpo e tampa soquete em chapa de aço tratada e 
pintura eletrostática epóxi na cor branca.
Reetor multifacetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta pureza.
Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, 
pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar 

as especificações deste catálogo sem comunicação prévia. 



LinhaTUBOLED 
                             

Linha

LDPQ TUBOLED  

LSPQ TUBOLED 

Tipo:
Luminária de sobrepor ou pendente.

Material:
Corpo, tampa soquete e reetor em chapa de aço
 tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.
Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

Tipo:
Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.

Material:
Corpo e tampa soquete em chapa de aço tratada e 
pintura eletrostática epóxi na cor branca.
Reetor em chapa de aço tratada e pintura eletrostática
epoxí na cor branca.
Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

3
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Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, 
pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar 

as especificações deste catálogo sem comunicação prévia. 



LinhaTUBOLED 
                             

Linha

LDDQ TUBOLED  
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Tipo:
Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.

Material:
Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi 
na cor branca.
Difusor em poliestireno leitoso.
Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

LSDQ TUBOLED 

Tipo:
Luminária de sobrepor ou pendente.

Material:
Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi 
na cor branca.
Difusor em poliestireno leitoso.
Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, 
pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar 

as especificações deste catálogo sem comunicação prévia. 



LDET 3x14 W

LDET 4X14 W

LDA 4x14 W 

Fluorescente tubular 
                             T5

Linha

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. 

Corpo e tampa central em chapa de aço tratada e pintura 

eletrostática epóxi na cor branca. Refletor e aletas 

parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. 

Alojamento para reator interno a peça. 

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.

Corpo e tampa central em chapa de aço tratada e pintura 

eletrostática epóxi na cor branca. Refletor e aletas 

parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. 

Alojamento para reator interno a peça.

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.

Corpo e tampa central em chapa de aço tratada e pintura 

eletrostática epóxi na cor branca. Refletor e aletas 

parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta 

pureza.Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate 

rápido. Alojamento para reator interno a peça.

EMBUTIR
COMERCIALFLUORESCENTE TUBULAR                         

Linha
EMBUTIR

COMERCIAL
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Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, 
pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar 

as especificações deste catálogo sem comunicação prévia. 

Swis721 BlkCn BT



LDA 2x28 W 

LDE 2x28 W 
Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi 

na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio 

anodizado brilhante de alta pureza.Soquetes em 

policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

6 21

Linha

EMBUTIR
COMERCIAL

Linha
EMBUTIR

COMERCIAL

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. 

Corpo e tampa central em chapa de aço tratada e pintura 

eletrostática epóxi na cor branca. Refletor e aletas 

parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. 

Alojamento para reator interno a peça.

16

LDD 2X28 W Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. 

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi 

na cor branca. Difusor em poliestireno leitoso/transparente.

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. 

LDDA: Refletor multifacetado em alumínio anodizado 

brilhante de alta pureza.

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, 
pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar 

as especificações deste catálogo sem comunicação prévia. 

FLUORESCENTE TUBULAR                         



LDCT 2X28 W Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado em 
linha contínua. Corpo e tampa soquete em chapa de aço 
tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.
Refletor multifacetado em alumínio anodizado brilhante de 
alta pureza.Soquetes em policarbonato anti-vibratório de 
engate rápido.

LDPA 2x28 W 

LDPA 4x14 W 

Linha

Linha
EMBUTIR

COMERCIAL

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. Corpo 

e aletas planas em chapa de aço tratada e pintura eletrostática 

epóxi na cor branca. Refletor parabólico em alumínio 

anodizado bri lhante de alta pureza. Soquetes em 

policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. 

Corpo e tampa soquete em chapa de aço tratada e pintura 

eletrostática epóxi na cor branca. Refletor multifacetado em 

alumínio anodizado brilhante de alta pureza. 

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.
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Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, 
pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar 

as especificações deste catálogo sem comunicação prévia. 

FLUORESCENTE TUBULAR                         


