
Painéis LED | Embutir

1
ano

de garantia
25.000

horas

Não permite dimerização

Livre de chumbo e mercúrio

Não emite raios UV e IR

Disponível na potência 50W.

Ideal para:
Embutir em forros modulares, gesso, madeira, 
drywall, sancas, PVC ou similares.

Material:
Alumínio (pintura epóxi)

Tipo de instalação: 
Embutir

Temperaturas de cor: 
4.000K
6.500K

CARACTERÍSTICAS:

INFORMAÇÕES: TEMPERATURAS DE COR:

Driver Externo

A cor da luz é branca neutra de 4.000k, recomendadas para escritório, cozinha, área 
de serviço e área de estudo.

A cor da luz é branca fria 6.500k, são recomendadas para áreas de atenção, como 
salas de cirurgia e indústrias.

4.000K
BRANCA NEUTRABRANCA NEUTRA

6.500K
BRANCA FRIA
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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:
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 do driver a rede elétrica, isole as 
conexões com fita isolante ou utilize conectores apropriados. Para fixar o 
painel, utilize o kit de fixação que acompanha o produto. 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, painéis trincados ou quebrados.

Painéis LED | Embutir

Ref. Modelo Tensão 
(V) IRC Temp. de 

Cor (K)
Fluxo Luminoso

 (LM) Eficiência Corrente
(mA)

Peso
(kg)

Dimensões (mm) Caixa 
Master Cód. de Barras

D/L A

 PQE5040 Quadrado bivolt 80% 4.000K 4.100lm 83lm/W 730mA 1,450 620 32 8 uni. 7898640315690  

PQE5065 Quadrado bivolt 80% 6.500K 4.100lm 83lm/W 730mA 1,450 620 32 8 uni. 7898640315706 

Frequência 50/60Hz / Ângulo de abertura 120º | Peça de reparo (driver LED: DPL50W).
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IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS | A Vit reserva o direito de alterar especificações e características de seus produtos sem aviso prévio.


