
Não permite dimerização

Livre de chumbo e mercúrio

Não emite raios UV e IR

Disponíveis nas potências 8W e 15W.

Ideal para:
Sobrepor em muros, hall de entrada e fachadas, 
escadas, corredores e etc.

Material:
Plástico

Tipo de instalação: 
Sobrepor

Temperaturas de cor: 
6.500K

Driver:
Integrado

CARACTERÍSTICAS:

INFORMAÇÕES: TEMPERATURAS DE COR:

Arandelas LED 

A cor da luz é branca fria 6.500k, são recomendadas para áreas de atenção.6.500K
BRANCA FRIA

1
ano

de garantia
25.000

horas IP65
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IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS | A Vit reserva o direito de alterar especificações e características de seus produtos sem aviso prévio.



FICHA TÉCNICA

MODELOS:

AL

P

Ø A

ESPECÍFICAÇÕES TÉCNICAS:

INSTRUÇÕES:
Sempre que necessário, contrate um profissional qualificado para 
instalação e manutenções na rede elétrica. Primeiramente desligue a rede 
elétrica, conecte os fios neutro e fase da luminária a rede elétrica, isole as 
conexões com fita isolante ou utilize conectores apropriados. Para fixar a 
Arandela, utilize parafusos se achar necessário use uma furadeira. Ao final, 
lembre-se de religar a rede elétrica.

GARANTIA:
Este produto possui 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação. 
Caso identifique algum defeito, retorne ao local de compra com a nota 
fiscal, para solicitar a garantia. 

A Garantia não cobre danos decorrentes ao mau uso: acidentes, variações de 
tensão na rede elétrica, arandelas trincados ou quebrados.

Ref. Modelo Tensão 
(V)

Potência 
(W) IRC Temp. de 

Cor (K)
Fluxo Luminoso

 (LM) Eficiência Corrente
(mA)

Peso
(kg)

Dimensões (mm) Caixa 
Master Cód. de Barras

D/L A

ALO8065 Oval bivolt 8W > 80 6.500K 700 90lm/W 0,07A 0,117 179/88 56 50 uni. 7898640315782

ALO1565 Oval bivolt 15W > 80 6.500K 1200 80lm/W 0,14A 0,142 203/98 58 50 uni. 7898640315775

ALR8065 Redondo bivolt 8W > 80 6.500K 700 90lm/W 0,07A 0,098 160 60 40 uni. 7898640315799   

ALR1565 Redondo bivolt 15W > 80 6.500K 1200 80lm/W 0,14A 0,120 175 60 40 uni. 7898640315805

Arandelas LED 

w w w.v i t . i n d . b r r| vit.ind

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS | A Vit reserva o direito de alterar especificações e características de seus produtos sem aviso prévio.


