
Luminárias LED
LINHA COMERCIAL



Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625 ou 625 x 625, com perfi s “t”, “t” leve, 
javelin. Demais, sob consulta. * Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

LAA09-E
Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada, refl etores em alumínio alto brilho, aletas em alumínio 
e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, bancos e outros ambientes 
coorporativos. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à 
luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

50.000h40% 5 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C Nicho

LAA09-E1750830 19W 1750lm 3000K >80 100 67 617 88X602

LAA09-E1750840 19W 1860lm 4000K >80 100 67 617 88X602

LAA09-E1750850 19W 1860lm 5000K >80 100 67 617 88X602

LAA09-E3500830 37W 3290lm 3000K >80 100 67 617 88X602

LAA09-E3500840 37W 3500lm 4000K >80 100 67 617 88X602

LAA09-E3500850 37W 3500lm 5000K >80 100 67 617 88X602



Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625 ou 625 x 625, com perfis “t”, “t” leve, 
javelin. Demais, sob consulta. * Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

LAA09-S
Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8

Luminária a LED de sobrepor de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada, refletores em alumínio alto brilho, aletas em alumínio 
e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, bancos e outros ambientes 
coorporativos. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à 
luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

50.000h40% 5 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C

LAA09-S1750830 19W 1750lm 3000K >80 101 97 606

LAA09-S1750840 19W 1860lm 4000K >80 101 97 606

LAA09-S1750850 19W 1860lm 5000K >80 101 97 606

LAA09-S3500830 37W 3290lm 3000K >80 101 97 606

LAA09-S3500840 37W 3500lm 4000K >80 101 97 606

LAA09-S3500850 37W 3500lm 5000K >80 101 97 606

* Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.
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B



Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625, com perfi s “t”, “t” leve, javelin. Demais, 
sob consulta. * Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

LAA10-E
Substitui 2x28W T5 | 2x32W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada, refl etores em alumínio alto brilho, aletas em alumínio 
e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, bancos e outros ambientes 
coorporativos. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à 
luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

50.000h39% 5 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C Nicho

LAA10-E1750830 19W 1750lm 3000K >80 100 67 1243 88X1229

LAA10-E1750840 19W 1860lm 4000K >80 100 67 1243 88X1229

LAA10-E1750850 19W 1860lm 5000K >80 100 67 1243 88X1229

LAA10-E3500830 37W 3500lm 3000K >80 100 67 1243 88X1229

LAA10-E3500840 37W 3720lm 4000K >80 100 67 1243 88X1229

LAA10-E3500850 37W 3720lm 5000K >80 100 67 1243 88X1229



Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625, com perfi s “t”, “t” leve, javelin. Demais, 
sob consulta. * Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

LAA10-S
Substitui 2x28W T5 | 2x32W T8

Luminária a LED de sobrepor de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada, refl etores em alumínio alto brilho, aletas em alumínio 
e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, bancos e outros ambientes 
coorporativos. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à 
luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

50.000h39% 5 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C

LAA10-S1750830 19W 1750lm 3000K >80 101 97 1165

LAA10-S1750840 19W 1860lm 4000K >80 101 97 1165

LAA10-S1750850 19W 1860lm 5000K >80 101 97 1165

LAA10-S3500830 37W 3500lm 3000K >80 101 97 1165

LAA10-S3500840 37W 3720lm 4000K >80 101 97 1165

LAA10-S3500850 37W 3720lm 5000K >80 101 97 1165

* Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.
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B



Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros modulares de 625 x 625, com perfi s “t”, “t” leve. Demais, sob consulta. 
* Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

LAA11-E
Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8 

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada, refl etores em alumínio alto brilho, aletas em alumínio 
e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, bancos e outros ambientes 
coorporativos. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à 
luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

50.000h40% 5 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C Forro Modular

LAA11-E3500830 37W 3290lm 3000K >80 617 34 617 625x625

LAA11-E3500840 37W 3500lm 4000K >80 617 34 617 625x625

LAA11-E3500850 37W 3500lm 5000K >80 617 34 617 625x625



Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C Forro Modular

LAA12-E3500830 37W 3500lm 3000K >80 617 34 617 625x625

LAA12-E3500840 37W 3720lm 4000K >80 617 34 617 625x625

LAA12-E3500850 37W 3720lm 5000K >80 617 34 617 625x625

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros modulares de 625 x 625, com perfi s “t”, “t” leve. Demais, sob consulta. 
* Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

LAA12-E
Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8 

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada, refl etores em alumínio alto brilho, aletas em alumínio 
e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, bancos e outros ambientes 
coorporativos. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à 
luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

50.000h40% 5 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625 ou 625 x 625, com perfi s “t”, “t” leve, 
javelin. Demais, sob consulta. * Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

LAC04-E
Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada, refl etores em alumínio alto brilho, aletas em chapa de aço 
com pintura na cor branca e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, 
hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com 
placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no 
mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

50.000h40% 5 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C Nicho

LAC04-E1750830 19W 1740lm 3000K >80 100 67 617 88X602

LAC04-E1750840 19W 1850lm 4000K >80 100 67 617 88X602

LAC04-E1750850 19W 1850lm 5000K >80 100 67 617 88X602

LAC04-E3500830 37W 3480lm 3000K >80 100 67 617 88X602

LAC04-E3500840 37W 3700lm 4000K >80 100 67 617 88X602

LAC04-E3500850 37W 3700lm 5000K >80 100 67 617 88X602



Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625 ou 625 x 625, com perfis “t”, “t” leve, 
javelin. Demais, sob consulta. * Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

LAC04-S
Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8

Luminária a LED de sobrepor de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada, refletores em alumínio alto brilho, aletas em chapa de aço 
com pintura na cor branca e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, 
hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com 
placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no 
mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

50.000h40% 5 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C

LAC04-S1750830 19W 1740lm 3000K >80 101 97 606

LAC04-S1750840 19W 1850lm 4000K >80 101 97 606

LAC04-S1750850 19W 1850lm 5000K >80 101 97 606

LAC04-S3500830 37W 3480lm 3000K >80 101 97 606

LAC04-S3500840 37W 3700lm 4000K >80 101 97 606

LAC04-S3500850 37W 3700lm 5000K >80 101 97 606

* Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.
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B



Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625, com perfi s “t”, “t” leve, javelin. Demais, 
sob consulta. * Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

LAC05-E
Substitui 2x28W T5 | 2x32W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada, refl etores em alumínio alto brilho, aletas em chapa de aço 
com pintura na cor branca e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, 
hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com 
placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no 
mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

50.000h39% 5 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C Nicho

LAC05-E1750830 19W 1740lm 3000K >80 100 67 1243 88X1229

LAC05-E1750840 19W 1850lm 4000K >80 100 67 1243 88X1229

LAC05-E1750850 19W 1850lm 5000K >80 100 67 1243 88X1229

LAC05-E3500830 37W 3480lm 3000K >80 100 67 1243 88X1229

LAC05-E3500840 37W 3700lm 4000K >80 100 67 1243 88X1229

LAC05-E3500850 37W 3700lm 5000K >80 100 67 1243 88X1229



Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625, com perfis “t”, “t” leve, javelin. Demais, 
sob consulta. * Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

LAC05-S
Substitui 2x28W T5 | 2x32W T8

Luminária a LED de sobrepor de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada, refletores em alumínio alto brilho, aletas em chapa de aço 
com pintura na cor branca e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, 
hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com 
placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no 
mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

50.000h39% 5 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C

LAC05-S1750830 19W 1740lm 3000K >80 101 97 1165

LAC05-S1750840 19W 1850lm 4000K >80 101 97 1165

LAC05-S1750850 19W 1850lm 5000K >80 101 97 1165

LAC05-S3500830 37W 3480lm 3000K >80 101 97 1165

LAC05-S3500840 37W 3700lm 4000K >80 101 97 1165

LAC05-S3500850 37W 3700lm 5000K >80 101 97 1165

* Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.
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Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C Forro Modular

LAC06-E3500830 37W 3480lm 3000K >80 617 34 617 625x625

LAC06-E3500840 37W 3700lm 4000K >80 617 34 617 625x625

LAC06-E3500850 37W 3700lm 5000K >80 617 34 617 625x625

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros modulares de 625 x 625, com perfi s “t”, “t” leve. Demais, sob consulta. 
* Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

LAC06-E
Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8 

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada, refl etores em alumínio alto brilho, aletas em chapa de aço 
com pintura na cor branca e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, 
hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com 
placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no 
mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

50.000h40% 5 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C Forro Modular

LAC07-E3500830 37W 3480lm 3000K >80 617 34 617 625x625

LAC07-E3500840 37W 3700lm 4000K >80 617 34 617 625x625

LAC07-E3500850 37W 3700lm 5000K >80 617 34 617 625x625

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros modulares de 625 x 625, com perfi s “t”, “t” leve. Demais, sob consulta. 
* Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

LAC07-E
Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8 

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada, refl etores em alumínio alto brilho, aletas em chapa de aço 
com pintura na cor branca e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, 
hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com 
placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no 
mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

50.000h40% 5 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625 ou 625 x 625, com perfi s “t”, “t” leve, 
javelin. Demais, sob consulta. * Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

LHT04-E
Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8 

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, 
hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com 
placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no 
mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

50.000h40% 5 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C Nicho

LHT04-E1750830 19W 1715lm 3000K >80 100 67 617 88X602

LHT04-E1750840 19W 1825lm 4000K >80 100 67 617 88X602

LHT04-E1750850 19W 1825lm 5000K >80 100 67 617 88X602

LHT04-E3500830 37W 3435lm 3000K >80 100 67 617 88X602

LHT04-E3500840 37W 3655lm 4000K >80 100 67 617 88X602

LHT04-E3500850 37W 3655lm 5000K >80 100 67 617 88X602



Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625 ou 625 x 625, com perfis “t”, “t” leve, 
javelin. Demais, sob consulta. * Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

LHT04-S
Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8 

Luminária a LED de sobrepor de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, 
hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com 
placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no 
mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

50.000h40% 5 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C

LHT04-S1750830 19W 1715lm 3000K >80 101 97 606

LHT04-S1750840 19W 1825lm 4000K >80 101 97 606

LHT04-S1750850 19W 1825lm 5000K >80 101 97 606

LHT04-S3500830 37W 3435lm 3000K >80 101 97 606

LHT04-S3500840 37W 3655lm 4000K >80 101 97 606

LHT04-S3500850 37W 3655lm 5000K >80 101 97 606

* Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

CA

B



Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625, com perfi s “t”, “t” leve, javelin. Demais, 
sob consulta. * Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

LHT05-E
Substitui 2x28W T5 | 2x32W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, 
hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com 
placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no 
mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

50.000h39% 5 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C Nicho

LHT05-E1750830 19W 1715lm 3000K >80 100 67 1243 88X1229

LHT05-E1750840 19W 1825lm 4000K >80 100 67 1243 88X1229

LHT05-E1750850 19W 1825lm 5000K >80 100 67 1243 88X1229

LHT05-E3500830 37W 3435lm 3000K >80 100 67 1243 88X1229

LHT05-E3500840 37W 3655lm 4000K >80 100 67 1243 88X1229

LHT05-E3500850 37W 3655lm 5000K >80 100 67 1243 88X1229



Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625, com perfis “t”, “t” leve, javelin. Demais, 
sob consulta. * Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

LHT05-S
Substitui 2x28W T5 | 2x32W T8

Luminária a LED de sobrepor de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, 
hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com 
placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no 
mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

50.000h39% 5 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C

LHT05-S1750830 19W 1715lm 3000K >80 101 97 1165

LHT05-S1750840 19W 1825lm 4000K >80 101 97 1165

LHT05-S1750850 19W 1825lm 5000K >80 101 97 1165

LHT05-S3500830 37W 3435lm 3000K >80 101 97 1165

LHT05-S3500840 37W 3655lm 4000K >80 101 97 1165

LHT05-S3500850 37W 3655lm 5000K >80 101 97 1165

* Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

CA

B



Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C Forro Modular

LHT06-E3500830 37W 3435lm 3000K >80 617 34 617 625x625

LHT06-E3500840 37W 3655lm 4000K >80 617 34 617 625x625

LHT06-E3500850 37W 3655lm 5000K >80 617 34 617 625x625

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros modulares de 625 x 625, com perfi s “t”, “t” leve. Demais, sob consulta. 
* Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

LHT06-E
Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, 
hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com 
placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no 
mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

50.000h40% 5 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C Forro Modular

LHT07-E3500830 37W 3435lm 3000K >80 617 34 617 625x625

LHT07-E3500840 37W 3655lm 4000K >80 617 34 617 625x625

LHT07-E3500850 37W 3655lm 5000K >80 617 34 617 625x625

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros modulares de 625 x 625, com perfi s “t”, “t” leve. Demais, sob consulta. 
* Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

LHT07-E
Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, 
hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com 
placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no 
mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

50.000h40% 5 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625 ou 625 x 625, com perfi s “t”, “t” leve, 
javelin. Demais, sob consulta. * Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

EAA09-E
Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada, refl etores em alumínio alto brilho, aletas em alumínio 
e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, bancos e outros ambientes 
coorporativos. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à 
luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

30.000h40% 3 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C Nicho

EAA09-E1750830 19W 1575lm 3000K >80 100 67 617 88X602

EAA09-E1750840 19W 1675lm 4000K >80 100 67 617 88X602

EAA09-E1750850 19W 1675lm 5000K >80 100 67 617 88X602

EAA09-E3500830 37W 2960lm 3000K >80 100 67 617 88X602

EAA09-E3500840 37W 3150lm 4000K >80 100 67 617 88X602

EAA09-E3500850 37W 3150lm 5000K >80 100 67 617 88X602



Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625 ou 625 x 625, com perfis “t”, “t” leve, 
javelin. Demais, sob consulta. * Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

EAA09-S
Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8

Luminária a LED de sobrepor de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada, refletores em alumínio alto brilho, aletas em alumínio 
e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, bancos e outros ambientes 
coorporativos. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à 
luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

30.000h40% 3 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C

EAA09-S1750830 19W 1575lm 3000K >80 101 97 606

EAA09-S1750840 19W 1675lm 4000K >80 101 97 606

EAA09-S1750850 19W 1675lm 5000K >80 101 97 606

EAA09-S3500830 37W 2960lm 3000K >80 101 97 606

EAA09-S3500840 37W 3150lm 4000K >80 101 97 606

EAA09-S3500850 37W 3150lm 5000K >80 101 97 606

* Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

CA

B



Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625, com perfi s “t”, “t” leve, javelin. Demais, 
sob consulta. * Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

EAA10-E
Substitui 2x28W T5 | 2x32W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada, refl etores em alumínio alto brilho, aletas em alumínio 
e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, bancos e outros ambientes 
coorporativos. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à 
luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

30.000h39% 3 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C Nicho

EAA10-E1750830 19W 1575lm 3000K >80 100 67 1243 88X1229

EAA10-E1750840 19W 1675lm 4000K >80 100 67 1243 88X1229

EAA10-E1750850 19W 1675lm 5000K >80 100 67 1243 88X1229

EAA10-E3500830 37W 3150lm 3000K >80 100 67 1243 88X1229

EAA10-E3500840 37W 3350lm 4000K >80 100 67 1243 88X1229

EAA10-E3500850 37W 3350lm 5000K >80 100 67 1243 88X1229



Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625, com perfi s “t”, “t” leve, javelin. Demais, 
sob consulta. * Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

EAA10-S
Substitui 2x28W T5 | 2x32W T8

Luminária a LED de sobrepor de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada, refl etores em alumínio alto brilho, aletas em alumínio 
e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, bancos e outros ambientes 
coorporativos. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à 
luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

30.000h39% 3 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C

EAA10-S1750830 19W 1575lm 3000K >80 101 97 1165

EAA10-S1750840 19W 1675lm 4000K >80 101 97 1165

EAA10-S1750850 19W 1675lm 5000K >80 101 97 1165

EAA10-S3500830 37W 3150lm 3000K >80 101 97 1165

EAA10-S3500840 37W 3350lm 4000K >80 101 97 1165

EAA10-S3500850 37W 3350lm 5000K >80 101 97 1165

* Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

CA

B



Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C Forro Modular

EAA11-E3500830 37W 2960lm 3000K >80 617 34 617 625x625

EAA11-E3500840 37W 3150lm 4000K >80 617 34 617 625x625

EAA11-E3500850 37W 3150lm 5000K >80 617 34 617 625x625

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros modulares de 625 x 625, com perfi s “t”, “t” leve. Demais, sob consulta. 
* Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

EAA11-E
Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8 

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada, refl etores em alumínio alto brilho, aletas em alumínio 
e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, bancos e outros ambientes 
coorporativos. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à 
luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

30.000h40% 3 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C Forro Modular

EAA12-E3500830 37W 3150lm 3000K >80 617 34 617 625x625

EAA12-E3500840 37W 3350lm 4000K >80 617 34 617 625x625

EAA12-E3500850 37W 3350lm 5000K >80 617 34 617 625x625

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros modulares de 625 x 625, com perfi s “t”, “t” leve. Demais, sob consulta. 
* Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

EAA12-E
Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8 

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada, refl etores em alumínio alto brilho, aletas em alumínio 
e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, bancos e outros ambientes 
coorporativos. Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à 
luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

30.000h40% 3 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625 ou 625 x 625, com perfi s “t”, “t” leve, 
javelin. Demais, sob consulta. * Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

EAC04-E
Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada, refl etores em alumínio alto brilho, aletas em chapa de aço 
com pintura na cor branca e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, 
hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com 
placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no 
mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

30.000h40% 3 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C Nicho

EAC04-E1750830 19W 1600lm 3000K >80 100 67 617 88X602

EAC04-E1750840 19W 1700lm 4000K >80 100 67 617 88X602

EAC04-E1750850 19W 1700lm 5000K >80 100 67 617 88X602

EAC04-E3500830 37W 3200lm 3000K >80 100 67 617 88X602

EAC04-E3500840 37W 3400lm 4000K >80 100 67 617 88X602

EAC04-E3500850 37W 3400lm 5000K >80 100 67 617 88X602



Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625 ou 625 x 625, com perfis “t”, “t” leve, 
javelin. Demais, sob consulta. * Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

EAC04-S
Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8

Luminária a LED de sobrepor de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada, refletores em alumínio alto brilho, aletas em chapa de aço 
com pintura na cor branca e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, 
hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com 
placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no 
mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

30.000h40% 3 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C

EAC04-S1750830 19W 1600lm 3000K >80 101 97 606

EAC04-S1750840 19W 1700lm 4000K >80 101 97 606

EAC04-S1750850 19W 1700lm 5000K >80 101 97 606

EAC04-S3500830 37W 3200lm 3000K >80 101 97 606

EAC04-S3500840 37W 3400lm 4000K >80 101 97 606

EAC04-S3500850 37W 3400lm 5000K >80 101 97 606

* Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

CA

B



Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625, com perfi s “t”, “t” leve, javelin. Demais, 
sob consulta. * Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

EAC05-E
Substitui 2x28W T5 | 2x32W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada, refl etores em alumínio alto brilho, aletas em chapa de aço 
com pintura na cor branca e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, 
hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com 
placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no 
mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

30.000h39% 3 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C Nicho

EAC05-E1750830 19W 1600lm 3000K >80 100 67 1243 88X1229

EAC05-E1750840 19W 1700lm 4000K >80 100 67 1243 88X1229

EAC05-E1750850 19W 1700lm 5000K >80 100 67 1243 88X1229

EAC05-E3500830 37W 3200lm 3000K >80 100 67 1243 88X1229

EAC05-E3500840 37W 3400lm 4000K >80 100 67 1243 88X1229

EAC05-E3500850 37W 3400lm 5000K >80 100 67 1243 88X1229



Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

EAC05-S
Substitui 2x28W T5 | 2x32W T8

Luminária a LED de sobrepor de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada, refletores em alumínio alto brilho, aletas em chapa de aço 
com pintura na cor branca e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, 
hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com 
placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no 
mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

30.000h39% 3 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C

EAC05-S1750830 19W 1600lm 3000K >80 101 97 1165

EAC05-S1750840 19W 1700lm 4000K >80 101 97 1165

EAC05-S1750850 19W 1700lm 5000K >80 101 97 1165

EAC05-S3500830 37W 3200lm 3000K >80 101 97 1165

EAC05-S3500840 37W 3400lm 4000K >80 101 97 1165

EAC05-S3500850 37W 3400lm 5000K >80 101 97 1165

* Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

CA

B



Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C Forro Modular

EAC06-E3500830 37W 3200lm 3000K >80 617 34 617 625x625

EAC06-E3500840 37W 3400lm 4000K >80 617 34 617 625x625

EAC06-E3500850 37W 3400lm 5000K >80 617 34 617 625x625

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros modulares de 625 x 625, com perfi s “t”, “t” leve. Demais, sob consulta. 
* Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

EAC06-E
Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8 

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada, refl etores em alumínio alto brilho, aletas em chapa de aço 
com pintura na cor branca e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, 
hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com 
placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no 
mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

30.000h40% 3 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C Forro Modular

EAC07-E3500830 37W 3200lm 3000K >80 617 34 617 625x625

EAC07-E3500840 37W 3400lm 4000K >80 617 34 617 625x625

EAC07-E3500850 37W 3400lm 5000K >80 617 34 617 625x625

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros modulares de 625 x 625, com perfi s “t”, “t” leve. Demais, sob consulta. 
* Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

EAC07-E
Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8 

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada, refl etores em alumínio alto brilho, aletas em chapa de aço 
com pintura na cor branca e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, 
hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com 
placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no 
mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

30.000h40% 3 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625 ou 625 x 625, com perfi s “t”, “t” leve, 
javelin. Demais, sob consulta. * Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

EHT04-E
Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8 

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, 
hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com 
placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no 
mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

30.000h40% 3 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C Nicho

EHT04-E1750830 19W 1580lm 3000K >80 100 67 617 88X602

EHT04-E1750840 19W 1680lm 4000K >80 100 67 617 88X602

EHT04-E1750850 19W 1680lm 5000K >80 100 67 617 88X602

EHT04-E3500830 37W 3160lm 3000K >80 100 67 617 88X602

EHT04-E3500840 37W 3360lm 4000K >80 100 67 617 88X602

EHT04-E3500850 37W 3360lm 5000K >80 100 67 617 88X602



Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625 ou 625 x 625, com perfis “t”, “t” leve, 
javelin. Demais, sob consulta. * Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

EHT04-S
Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8 

Luminária a LED de sobrepor de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, 
hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com 
placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no 
mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

30.000h40% 3 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C

EHT04-S1750830 19W 1580lm 3000K >80 101 97 606

EHT04-S1750840 19W 1680lm 4000K >80 101 97 606

EHT04-S1750850 19W 1680lm 5000K >80 101 97 606

EHT04-S3500830 37W 3160lm 3000K >80 101 97 606

EHT04-S3500840 37W 3360lm 4000K >80 101 97 606

EHT04-S3500850 37W 3360lm 5000K >80 101 97 606

* Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

CA

B



Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625, com perfi s “t”, “t” leve, javelin. Demais, 
sob consulta. * Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

EHT05-E
Substitui 2x28W T5 | 2x32W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, 
hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com 
placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no 
mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

30.000h39% 3 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C Nicho

EHT05-E1750830 19W 1580lm 3000K >80 100 67 1243 88X1229

EHT05-E1750840 19W 1680lm 4000K >80 100 67 1243 88X1229

EHT05-E1750850 19W 1680lm 5000K >80 100 67 1243 88X1229

EHT05-E3500830 37W 3160lm 3000K >80 100 67 1243 88X1229

EHT05-E3500840 37W 3360lm 4000K >80 100 67 1243 88X1229

EHT05-E3500850 37W 3360lm 5000K >80 100 67 1243 88X1229



Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros de gesso, madeira, pvc ou modulares de 1250 x 625, com perfis “t”, “t” leve, javelin. Demais, 
sob consulta. * Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

EHT05-S
Substitui 2x28W T5 | 2x32W T8

Luminária a LED de sobrepor de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, 
hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com 
placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no 
mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

30.000h39% 3 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.

Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C

EHT05-S1750830 19W 1580lm 3000K >80 101 97 1165

EHT05-S1750840 19W 1680lm 4000K >80 101 97 1165

EHT05-S1750850 19W 1680lm 5000K >80 101 97 1165

EHT05-S3500830 37W 3160lm 3000K >80 101 97 1165

EHT05-S3500840 37W 3360lm 4000K >80 101 97 1165

EHT05-S3500850 37W 3360lm 5000K >80 101 97 1165

* Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

CA

B



Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C Forro Modular

EHT06-E3500830 37W 3160lm 3000K >80 617 34 617 625x625

EHT06-E3500840 37W 3360lm 4000K >80 617 34 617 625x625

EHT06-E3500850 37W 3360lm 5000K >80 617 34 617 625x625

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros modulares de 625 x 625, com perfi s “t”, “t” leve. Demais, sob consulta. 
* Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

EHT06-E
Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, 
hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com 
placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no 
mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

30.000h40% 3 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Código Potência* Fluxo** Temp. Cor IRC A B C Forro Modular

EHT07-E3500830 37W 3160lm 3000K >80 617 34 617 625x625

EHT07-E3500840 37W 3360lm 4000K >80 617 34 617 625x625

EHT07-E3500850 37W 3360lm 5000K >80 617 34 617 625x625

Entre em contato com a Lumicenter ou com o representante da sua região!
 comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

Instalação em forros modulares de 625 x 625, com perfi s “t”, “t” leve. Demais, sob consulta. 
* Consumo total, LED + driver. | ** Já consideradas as perdas óticas.

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

EHT07-E
Substitui 4x14W T5 | 4x16W T8

Luminária a LED de embutir de design slim, com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada 
na cor branca microtexturizada e difusor translúcido. Recomendada para uso em escritórios, 
hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias e outros ambientes de varejo. Completa, com 
placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no 
mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 30.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal

30.000h40% 3 ANOS

Tabela de número de luminárias por área
Ambiente com teto e parede claro, chão escuro;
Fator de perda 0,85 e plano de trabalho 0,80.



Excelência em Iluminação a LED

 (41) 2103.2750     |     comercial@lumicenter.com     |     www.lumicenter.com     |


