
Não permite dimerização

Livre de chumbo e mercúrio

Não emite raios UV e IR

Disponíveis nas potências 18W, 36W e 72W.

Ideal para:
Aplicação em indústrias, armazéns, galpões, lojas, 
garagens, estacionamentos etc.

Material:
*18W e 36W Aço (pintura epóxi) e policarbonato.
*72W Alumínio (pintura epóxi) e policarbonato.

Tipo de instalação: 
Sobrepor

Temperaturas de cor: 
6.500K

Driver:
Integrado

CARACTERÍSTICAS:

INFORMAÇÕES: TEMPERATURAS DE COR:

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
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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

MODELO:

ESPECÍFICAÇÕES TÉCNICAS:

INSTRUÇÕES:
Nós da VIT sempre prezamos pela segurança e bem estar de nossos 
clientes ao realizarem a instalação de nossos produtos.

Primeiramente certifique-se de que o ponto onde irá fazer a instalação 
esteja com o disjuntor da rede elétrica desligado, faça a conexão dos 
fios que saem do drive da luminária com os fios da rede no teto de sua 
residência e isole corretamente com fita isolante.

Após encaixe a Luminária Linear LED no local e está pronto.Certifique-se 
de religar a rede elétrica do ponto.

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, luminárias trincados ou quebrados.
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Ref. Modelo Tensão 
(V)

Potência 
Máx (W)

Temp.  de 
Cor (K)

Fluxo Luminoso
 (LM) Eficiência Corrente Peso

(kg)

Dimensões (mm) Caixa 
Master Cód. de Barras

L C

LL18W LINEAR bivolt 18W 6.500K 1.250lm 70lm/W 127V - 0,420A
220V - 0,308A 0,194 75 600 20 uni. 7898640312033    

LL36W LINEAR bivolt 36W 6.500K 2.500lm 70lm/W 127V - 0,420A
220V - 0,308A 0,327 75 1200 20 uni. 7898640312040    

LL72W LINEAR bivolt 72W 6.500K 4.000lm 55lm/W 0,440 mA x 2 0,498 75 2400 10 uni. 7898640314310    
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