
LUMINÁRIAS LED
PARA PÉ-DIREITO ELEVADO
LUMINÁRIAS LED



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

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

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

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

LHB07-S4000840 37W 4200lm 4000K >80 231 48 612

LHB07-S4000850 37W 4200lm 5000K >80 231 48 612

LHB07-S4000 
Efi ciência de 113lm/W

Luminária industrial LED para instalação em perfi lados metálicos. Ideal para ambientes 
de armazenagem com pé-direito superior a 5 metros, tais como centros de distribuição 
e almoxarifados, pois possui distribuição fotométrica alongada (20°x105°) que permite 
um melhor aproveitamento da luz em corredores, permitindo assim a redução do número 
de luminárias instaladas. Com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca 
microtexturizada e refl etores em alumínio alto brilho. Completa, com placas de LED com 
proteção em policarbonato transparente e driver multitensão (100-250V) integrados à 
luminária. Instalação facilitada por meio de conector de engate rápido para ligação com a 
rede elétrica e ganchos para perfi lado. Manutenção de no mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) 
em 50.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal 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.

50.000h39% 5 ANOS



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

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

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

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

LHB07-S8000840 73W 8600lm 4000K >80 359 48 612

LHB07-S8000850 73W 8600lm 5000K >80 359 48 612

LHB07-S8000 
Efi ciência de 118lm/W

Luminária industrial LED para instalação em perfi lados metálicos. Ideal para ambientes 
de armazenagem com pé-direito superior a 6 metros, tais como centros de distribuição 
e almoxarifados, pois possui distribuição fotométrica alongada (20°x105°) que permite 
um melhor aproveitamento da luz em corredores, permitindo assim a redução do número 
de luminárias instaladas. Com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca 
microtexturizada e refl etores em alumínio alto brilho. Completa, com placas de LED com 
proteção em policarbonato transparente e driver multitensão (100-250V) integrados à 
luminária. Instalação facilitada por meio de conector de engate rápido para ligação com a 
rede elétrica e ganchos para perfi lado. Manutenção de no mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) 
em 50.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal 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.

50.000h35% 5 ANOS



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

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

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

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

LHB07-S13000840 110W 12700lm 4000K >80 518 48 612

LHB07-S13000850 110W 12700lm 5000K >80 518 48 612

LHB07-S13000 
Efi ciência de 115lm/W

Luminária industrial LED para instalação em perfi lados metálicos. Ideal para ambientes 
de armazenagem com pé-direito superior a 8 metros, tais como centros de distribuição 
e almoxarifados, pois possui distribuição fotométrica alongada (20°x105°) que permite 
um melhor aproveitamento da luz em corredores, permitindo assim a redução do número 
de luminárias instaladas. Com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca 
microtexturizada e refl etores em alumínio alto brilho. Completa, com placas de LED com 
proteção em policarbonato transparente e driver multitensão (100-250V) integrados à 
luminária. Instalação facilitada por meio de conector de engate rápido para ligação com a 
rede elétrica e ganchos para perfi lado. Manutenção de no mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) 
em 50.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal 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.

50.000h59% 5 ANOS



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

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

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

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

LHB07-S17000840 146W 16800lm 4000K >80 359 48 1150

LHB07-S17000850 146W 16800lm 5000K >80 359 48 1150

LHB07-S17000 
Efi ciência de 115lm/W

Luminária industrial LED para instalação em perfi lados metálicos. Ideal para ambientes 
de armazenagem com pé-direito superior a 10 metros, tais como centros de distribuição 
e almoxarifados, pois possui distribuição fotométrica alongada (20°x105°) que permite 
um melhor aproveitamento da luz em corredores, permitindo assim a redução do número 
de luminárias instaladas. Com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca 
microtexturizada e refl etores em alumínio alto brilho. Completa, com placas de LED com 
proteção em policarbonato transparente e driver multitensão (100-250V) integrados à 
luminária. Instalação facilitada por meio de conector de engate rápido para ligação com a 
rede elétrica e ganchos para perfi lado. Manutenção de no mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) 
em 50.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal 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.

50.000h66% 5 ANOS



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

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

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

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

LHB07-S22000840 187W 21500lm 4000K >80 359 48 1150

LHB07-S22000850 187W 21500lm 5000K >80 359 48 1150

LHB07-S22000 
Efi ciência de 115lm/W

Luminária industrial LED para instalação em perfi lados metálicos. Ideal para ambientes 
de armazenagem com pé-direito superior a 10 metros, tais como centros de distribuição 
e almoxarifados, pois possui distribuição fotométrica alongada (20°x105°) que permite 
um melhor aproveitamento da luz em corredores, permitindo assim a redução do número 
de luminárias instaladas. Com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca 
microtexturizada e refl etores em alumínio alto brilho. Completa, com placas de LED com 
proteção em policarbonato transparente e driver 220V integrados à luminária. Instalação 
facilitada por meio de conector de engate rápido para ligação com a rede elétrica e ganchos 
para perfi lado. Manutenção de no mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 50.000h de uso. 
IP20.

Transversal       Longitudinal 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.

50.000h66% 5 ANOS



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

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

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

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

LHB08-S4000840 37W 4400lm 4000K >80 197 43 617

LHB08-S4000850 37W 4400lm 5000K >80 197 43 617

LHB08-S4000 
Efi ciência de 119lm/W

Luminária industrial LED para instalação em perfi lados metálicos, ideal para ambientes com 
pé-direito superior a 3 metros. Com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca 
microtexturizada, possui placas de LED com proteção em policarbonato transparente e driver 
multitensão (100-250V) integrados à luminária. Instalação facilitada por meio de conector 
de engate rápido para ligação com a rede elétrica e ganchos para perfi lado. Manutenção de 
no mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal 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.

50.000h39% 5 ANOS



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

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

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

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

LHB08-S8000840 73W 8900lm 4000K >80 281 43 617

LHB08-S8000850 73W 8900lm 5000K >80 281 43 617

LHB08-S8000 
Efi ciência de 122lm/W

Luminária industrial LED para instalação em perfi lados metálicos, ideal para ambientes com 
pé-direito superior a 4 metros. Com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca 
microtexturizada, possui placas de LED com proteção em policarbonato transparente e driver 
multitensão (100-250V) integrados à luminária. Instalação facilitada por meio de conector 
de engate rápido para ligação com a rede elétrica e ganchos para perfi lado. Manutenção de 
no mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal 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.

50.000h35% 5 ANOS



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

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

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

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

LHB08-S13000840 110W 13000lm 4000K >80 366 43 636

LHB08-S13000850 110W 13000lm 5000K >80 366 43 636

LHB08-S13000 
Efi ciência de 118lm/W

Luminária industrial LED para instalação em perfi lados metálicos, ideal para ambientes com 
pé-direito superior a 5 metros. Com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca 
microtexturizada, possui placas de LED com proteção em policarbonato transparente e driver 
multitensão (100-250V) integrados à luminária. Instalação facilitada por meio de conector 
de engate rápido para ligação com a rede elétrica e ganchos para perfi lado. Manutenção de 
no mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal 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.

50.000h59% 5 ANOS



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

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

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

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

LHB08-S17000840 146W 17400lm 4000K >80 281 43 1157

LHB08-S17000850 146W 17400lm 5000K >80 281 43 1157

LHB08-S17000 
Efi ciência de 119lm/W

Luminária industrial LED para instalação em perfi lados metálicos, ideal para ambientes com 
pé-direito superior a 6 metros. Com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca 
microtexturizada, possui placas de LED com proteção em policarbonato transparente e driver 
multitensão (100-250V) integrados à luminária. Instalação facilitada por meio de conector 
de engate rápido para ligação com a rede elétrica e ganchos para perfi lado. Manutenção de 
no mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal 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.

50.000h66% 5 ANOS



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

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

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

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

LHB08-S22000840 187W 22300lm 4000K 85 281 43 1157

LHB08-S22000850 187W 22300lm 5000K 85 281 43 1157

LHB08-S22000 
Efi ciência de 119lm/W

Luminária industrial LED para instalação em perfi lados metálicos, ideal para ambientes com 
pé-direito superior a 6 metros. Com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca 
microtexturizada, possui placas de LED com proteção em policarbonato transparente e driver 
220V integrados à luminária. Instalação facilitada por meio de conector de engate rápido 
para ligação com a rede elétrica e ganchos para perfi lado. Manutenção de no mínimo 70% 
do fl uxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal 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.

50.000h66% 5 ANOS



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

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

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

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

LHB09-S8000840 73W 7780lm 4000K >80 146 44 1500

LHB09-S8000850 73W 7780lm 5000K >80 146 44 1500

LHB09-S8000840L 73W 7780lm 4000K >80 146 44 1500

LHB09-S8000850L 73W 7780lm 5000K >80 146 44 1500

LHB09-S8000 
Efi ciência de 106lm/W

Luminária industrial LED para instalação em perfi lados metálicos, ideal para ambientes 
com pé-direito superior a 4 metros. Com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor 
branca microtexturizada, possui placas de LED com proteção em policarbonato transparente 
e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Instalação facilitada por meio 
de conector de engate rápido para ligação com a rede elétrica e ganchos para perfi lado. 
Manutenção de no mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal 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.

50.000h35% 5 ANOS



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

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

Vida útil: Garantia de:Poupe até:

LED INTEGRADO

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

LHB09-S17000840 146W 16190lm 4000K >80 221 44 1500

LHB09-S17000850 146W 16190lm 5000K >80 221 44 1500

LHB09-S17000840L 146W 16190lm 4000K >80 221 44 1500

LHB09-S17000850L 146W 16190lm 5000K >80 221 44 1500

LHB09-S17000 
Efi ciência de 110lm/W

Luminária industrial LED para instalação em perfi lados metálicos, ideal para ambientes 
com pé-direito superior a 6 metros. Com corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor 
branca microtexturizada, possui placas de LED com proteção em policarbonato transparente 
e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Instalação facilitada por meio 
de conector de engate rápido para ligação com a rede elétrica e ganchos para perfi lado. 
Manutenção de no mínimo 70% do fl uxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IP20.

Transversal       Longitudinal 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.

50.000h66% 5 ANOS



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

Excelência em Iluminação a LED


