Luminária para Piscina 125mm 18w
Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas,
eﬁcientes e com alto custo beneﬁcio: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eﬁciência energética, cores intensas, sem
emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias
foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.

Potência: 18W
Alimentação: 12V
Ângulo da Luz:120°
Fixação: Disponivel nas ﬁxacoes Rosca 1/2" e Enxcaixe Tubo 3/4"
Índice de Proteção: IP68
Material do Corpo: Policarbonato
Cor do Corpo: Azul, Transparente e Branco
Cor do LED: Branco Frio, Branco Quente, Azul e RGB

Medidas:
Corpo com 125mm de diâmetro.
Referencia:
Para mais informações sobre este produto, por
favor, entre em contato com a Central de
Atendimento CL LUZ.
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Luminária para Piscina 125mm 9w
Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas,
eﬁcientes e com alto custo beneﬁcio: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eﬁciência energética, cores intensas, sem
emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias
foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.

Potência: 9W
Alimentação: 12V
Ângulo da Luz:120°
Fixação: Disponivel nas ﬁxacoes Rosca 1/2" e Enxcaixe Tubo 3/4"
Índice de Proteção: IP68
Material do Corpo: Policarbonato
Cor do Corpo: Azul, Transparente e Branco
Cor do LED: Branco Frio, Branco Quente, Azul e RGB

Medidas:
Corpo com 125mm de diâmetro.
Referencia:
Para mais informações sobre este produto, por
favor, entre em contato com a Central de
Atendimento CL LUZ.
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Luminária para Piscina 63mm
Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas,
eﬁcientes e com alto custo beneﬁcio: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eﬁciência energética, cores intensas, sem
emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias
foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.

Potência: 4W e 5W
Alimentação: 12V
Ângulo da Luz:120°
Fixação: Disponivel nas ﬁxacoes Rosca 1/2" e Enxcaixe Tubo 3/4"
Índice de Proteção: IP68
Material do Corpo: Policarbonato
Cor do Corpo: Azul, Transparente e Branco
Cor do LED: Branco Frio, Branco Quente e RGB

Medidas:
Corpo com 63mm de diâmetro.
Referencia:
Para mais informações sobre este produto, por
favor, entre em contato com a Central de
Atendimento CL LUZ.
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Luminária para Piscina 80mm 18w
Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas,
eﬁcientes e com alto custo beneﬁcio: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eﬁciência energética, cores intensas, sem
emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias
foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.

Potência: 18W
Alimentação: 12V
Ângulo da Luz:120°
Fixação: Disponivel nas ﬁxacoes Rosca 1/2" e Enxcaixe Tubo 3/4"
Índice de Proteção: IP68
Material do Corpo: Policarbonato
Cor do Corpo: Azul, Transparente e Branco
Cor do LED: Branco Frio, Branco Quente, Azul e RGB

Medidas:
Corpo com 80mm de diâmetro.
Referencia:
Para mais informações sobre este produto, por
favor, entre em contato com a Central de
Atendimento CL LUZ.
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Luminária para Piscina Bronze Cromada 18w
Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas,
eﬁcientes e com alto custo beneﬁcio: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eﬁciência energética, cores intensas, sem
emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias
foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.

Potência: 18W
Alimentação: 12V
Ângulo da Luz:120°
Fixação: Disponivel nas ﬁxacoes Rosca 1/2" e Enxcaixe Tubo 3/4"
Índice de Proteção: IP68
Material do Corpo: Policarbonato com Capa de INOX
Cor do Corpo: Cromado
Cor do LED: Branco Frio, Branco Quente, Azul e RGB

Medidas:
126mm X 12,4mm X 8,7mm
Referencia:
Para mais informações sobre este produto, por
favor, entre em contato com a Central de
Atendimento CL LUZ.
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Luminária para Piscina Bronze Cromada 9w
Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas,
eﬁcientes e com alto custo beneﬁcio: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eﬁciência energética, cores intensas, sem
emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias
foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.

Potência: 9W
Alimentação: 12V
Ângulo da Luz:120°
Fixação: Disponivel nas ﬁxacoes Rosca 1/2" e Enxcaixe Tubo 3/4"
Índice de Proteção: IP68
Material do Corpo: Policarbonato com Capa de INOX
Cor do Corpo: Cromado
Cor do LED: Branco Frio, Branco Quente, Azul e RGB

Medidas:
126mm X 12,4mm X 8,7mm
Referencia:
Para mais informações sobre este produto, por
favor, entre em contato com a Central de
Atendimento CL LUZ.
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