Mini Projetor LED 200W SMD
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: 200W
Tensão:85v a 265v - Bilvolt
Fluxo Luminoso: 18.000lm
Eﬁciência Luminosa: 90lm/w
IRC: 80
Fator Potência: 0.8
Vida Ùtil: 25.000h
Cor do LED: Branco Frio, Branco Quente

Medidas:
285x240x40mm
Referencia:
Para mais informações sobre este produto, por
favor, entre em contato com a Central de
Atendimento CL LUZ.
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Projetor LED 100W SMD
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: LED SMD - 100W
Cor: Preta
Ângulo Luz: 120°
Índice de Proteção: IP66 - Uso Externo
Cor LED: 6500k
Lumens: 8.000lm
Vida Útil: 50.000 hrs
Peso: 2,15kg

Medidas:
285mm X 335mm X 65mm
Referencia:
Para mais informações sobre este produto, por
favor, entre em contato com a Central de
Atendimento CL LUZ.
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Projetor LED 10W SMD
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: LED SMD - 10W
Cor: Preta
Ângulo Luz: 120°
Índice de Proteção: IP66 - Uso Externo
Cor LED: 6500k
Lumens: 800lm
Vida Útil: 50.000 hrs
Peso: 0,25kg

Medidas:
85mm X 115mm X 35mm
Referencia:
Para mais informações sobre este produto, por
favor, entre em contato com a Central de
Atendimento CL LUZ.
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Projetor LED 150W SMD
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: LED SMD - 150W
Cor: Preta
Ângulo Luz: 120°
Índice de Proteção: IP66 - Uso Externo
Cor LED: 6500k
Lumens: 12.000lm
Vida Útil: 50.000 hrs
Peso: 2,5kg

Medidas:
320mm X 420mm X 69mm
Referencia:
Para mais informações sobre este produto, por
favor, entre em contato com a Central de
Atendimento CL LUZ.
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Projetor LED 200W SMD
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: LED SMD - 200W
Cor: Preta
Ângulo Luz: 120°
Índice de Proteção: IP66 - Uso Externo
Cor LED: 6500k
Lumens: 16.000lm
Vida Útil: 50.000 hrs
Peso: 3,6kg

Medidas:
358mm X 358mm X 82mm
Referencia:
Para mais informações sobre este produto, por
favor, entre em contato com a Central de
Atendimento CL LUZ.
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Projetor LED 20W SMD
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: LED SMD - 20W
Cor: Preta
Ângulo Luz: 120°
Índice de Proteção: IP66 - Uso Externo
Cor LED: 6500k
Lumens: 1.600lm
Vida Útil: 50.000 hrs
Peso: 0,55kg

Medidas:
137mm X 180mm X 38mm
Referencia:
Para mais informações sobre este produto, por
favor, entre em contato com a Central de
Atendimento CL LUZ.
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Projetor LED 300W SMD
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: LED SMD - 300W
Cor: Preta
Ângulo Luz: 120°
Índice de Proteção: IP66 - Uso Externo
Cor LED: 6500k
Lumens: 24.000lm
Vida Útil: 50.000 hrs
Peso: 5,7kg

Medidas:
436mm X 395mm X 87mm
Referencia:
Para mais informações sobre este produto, por
favor, entre em contato com a Central de
Atendimento CL LUZ.
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Projetor LED 30W SMD
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: LED SMD - 30W
Cor: Preta
Ângulo Luz: 120°
Índice de Proteção: IP66 - Uso Externo
Cor LED: 6500k
Lumens: 2.400lm
Vida Útil: 50.000 hrs
Peso: 0,75kg

Medidas:
185mm X 230mm X 45mm
Referencia:
Para mais informações sobre este produto, por
favor, entre em contato com a Central de
Atendimento CL LUZ.
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Projetor LED 400W SMD
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: LED SMD - 400W
Cor: Preta
Ângulo Luz: 120°
Índice de Proteção: IP66 - Uso Externo
Cor LED: 6500k
Lumens: 32.000lm
Vida Útil: 50.000 hrs
Peso: 7,6kg

Medidas:
445mm X 400m X 45mm
Referencia:
Para mais informações sobre este produto, por
favor, entre em contato com a Central de
Atendimento CL LUZ.
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Projetor LED 500W SMD
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: LED SMD - 500W
Cor: Preta
Ângulo Luz: 120°
Índice de Proteção: IP66 - Uso Externo
Cor LED: 6500k
Lumens: 40.000lm
Vida Útil: 50.000 hrs
Peso: 9,25kg

Medidas:
465mm X 465mm X 110mm
Referencia:
Para mais informações sobre este produto, por
favor, entre em contato com a Central de
Atendimento CL LUZ.
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Projetor LED 50W SMD
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: LED SMD - 50W
Cor: Preta
Ângulo Luz: 120°
Índice de Proteção: IP66 - Uso Externo
Cor LED: 6500k
Lumens: 4.000lm
Vida Útil: 50.000 hrs
Peso: 1,25kg

Medidas:
235mm X 260mm X 50mm
Referencia:
Para mais informações sobre este produto, por
favor, entre em contato com a Central de
Atendimento CL LUZ.
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