
LSEY 2x32 W 

LSE 2x32 W 

LSM 2x32 W 

Luminária de sobrepor ou pendente.

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. 

Alojamento para reator interno a peça. 

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

Opção sem o alojamento de reator.

Luminária de sobrepor ou pendente.

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. 

Alojamento para reator interno a peça.

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

Opção sem o alojamento de reator.

Linha

Linha
SOBREPOR

COMERCIAL
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Luminária de sobrepor ou pendente.

Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada e pintura 

eletrostática epóxi na cor branca. Refletor parabólico em 

alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Soquetes em 

policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento 

para reator interno a peça.

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

Opção sem o alojamento de reator.

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                         



Luminária de sobrepor ou pendente.

Corpo e tampa soquete em chapa de aço e pintura epóxi na 

cor branca. Refletor multifacetado em alumínio anodizado 

brilhante de alta pureza. Alojamento para reator.

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

Opção sem o alojamento de reator.

Linha

Linha
SOBREPOR

COMERCIAL

LSPA 2x32 W 

LSHR 2X32W Luminária de sobrepor ou pendente.

Corpo e difusor aletado em chapa de aço e pintura epóxi na 

cor branca. Refletor multifacetado em alumínio anodizado 

brilhante de alta pureza. Alojamento para reator.

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

LSD 2x32 W Luminária de sobrepor ou pendente.

Corpo em chapa de aço e pintura epóxi na cor branca. 

Difusor em poliestireno leitoso/transparente.

Alojamento para reator interno a peça. 

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

LSU 2x32 W Luminária de sobrepor ou pendente.

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi 

na cor branca. Difusor em poliestireno leitoso /transparente 

/martelado. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de 

engate rápido.Alojamento para reator interno a peça. 

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.
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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                         



LCIA 2x32 W

LCIP 2x32 W  

Luminária de sobrepor ou pendente, facho fechado.

Corpo 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. Alojamento 

para reator interno a peça.

 Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

Luminária de sobrepor ou pendente, facho fechado. 

Corpo e refletor em chapa de aço tratada e pintura 

eletrostática epóxi na cor branca. Soquetes em 

policarbonato anti-vibratório de engate rápido.Alojamento 

para reator interno a peça.

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

Linha

Linha
INDUSTRIAL
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LTIA 2x32 W 

Luminária de sobrepor ou pendente, facho aberto. 

Corpo 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. Alojamento 

para reator interno a peça. 

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo 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. 

FLUORESCENTE TUBULAR                         



LTFA 6x28 W 

LTIP 2x32 W 

Luminária de sobrepor ou pendente, facho aberto. 

Corpo e refletor em chapa de aço tratada e pintura 

eletrostática epóxi na cor branca. Soquetes em 

policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento 

para reator interno a peça. 

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

Linha

Linha
INDUSTRIAL

Luminária de sobrepor ou pendente. 

Corpo e refletor 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. Alojamento 

para reator interno a peça.
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LDF 2x32 W  Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. 

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi 

na cor branca. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de 

engate rápido. LDFA: Refletor multifacetado em alumínio 

anodizado brilhante de alta pureza.                                                                            

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo 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. 

FLUORESCENTE TUBULAR                         



LSVA 2x32 W

LSVP 2x32 W

LDVA 2x32 W 

Luminária hermética de embutir em forro de gesso ou 

modulado. Corpo em chapa de aço tratada e pintura 

eletrostática epóxi na cor branca. Refletor multifacetado em 

alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Difusor em 

vidro transparente temperado. Soquetes em policarbonato 

anti-vibratório de engate rápido. Alojamento para reator 

interno a peça.

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

Luminária hermética de sobrepor ou pendente. Corpo em 

policarbonato auto extinguível injetado. Refletor em chapa 

de aço tratada e pintura epóxi na cor branca. Difusor em 

policarbonato injetado prismático. Soquetes em 

policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento 

para reator interno a peça. 

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

Luminária hermética de sobrepor ou pendente. Corpo em 

chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor 

branca. Refletor multifacetado em alumínio anodizado 

brilhante de alta pureza. Difusor em vidro transparente 

temperado. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de 

engate rápido. Alojamento para reator interno a peça. 

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

Linha

Linha
ESPECÍFICA
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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                         



ATG 1xE27 W 

LDSA 2x32 W

Luminária para poste tipo pétala. Corpo em chapa de aço 

galvanizada e pintura eletrostática epóxi na cor preta. 

Refletor calandrado em alumínio martelado anodizado 

brilhante. Difusor em vidro transparente temperado. 

Soquetes E40 em porcelana e contatos em latão. 

Alojamento para reator interno a peça.

Linha

Linha

Arandela hermética de sobrepor.

Corpo e tela em alumínio injetado e pintura eletrostática 

epóxi na cor branca. Difusor em vidro temperado 

prismático. Soquete em porcelana com contatos em latão. 

ATG-PT: Pintura eletrostática epóxi na cor preta. 

ATG-S: Sem grade de proteção.

Obs.: Compatível para lâmpadas LED base E27.
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LPV 1x250 W

Luminária assimétrica de embutir em forro de gesso.

Corpo 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.

 Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo 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. 

ESPECÍFICA


