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ET 35-A
Luminária Industrial, corpo re�etor repuxado em chapa de alumínio e anodizado,                 
alojamento para reator incorporado em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza 
claro com aletas para dissipação do calor, entrada rosqueada ø 3/4” BSP. A pedido com 
lente plana de cristal temperado ou grade. Utilizar: lâmpada elipsoidal. 

E-40

SOQUETE

250 250 250 -425 575

ATSIMOCILÁTEMOIRÚCREMOIDÓSOGIDÓC A B C

-

DIMENSÕES (MM) LÂMPADAS (W)

ET 35/3A

E-40400 400 400 -425 575 -ET 35/5A

ET 35-C
Luminária Industrial, corpo re�etor repuxado em chapa de alumínio e anodizado,                  
alojamento para reator incorporado em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza 
claro com aletas para dissipação do calor, entrada rosqueada ø 3/4” BSP. A pedido com 
lente plana de cristal temperado ou grade. Utilizar: lâmpada elipsoidal. 

E-40

SOQUETE

250 250 250 -400 570

ATSIMOCILÁTEMOIRÚCREMOIDÓSOGIDÓC A B C

-

DIMENSÕES (MM) LÂMPADAS (W)

ET 35/3C

E-40400 400 400 -485 630 -ET 35/5C

ET 35-E
Luminária Industrial, corpo re�etor repuxado em chapa de alumínio e anodizado, 
alojamento para reator incorporado em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza 
claro, entrada rosqueada ø 1/2” ou 3/4” BSP. A pedido com lente plana de cristal temperado 
ou grade. Utilizar: lâmpada elipsoidal. 

E-40

SOQUETE

250 250 250 -440 330

ATSIMOCILÁTEMOIRÚCREMOIDÓSOGIDÓC A B C

-

DIMENSÕES (MM) LÂMPADAS (W)

ET 35/3E

E-40400 400 400 -530 580 -ET 35/5E

ET 36
Luminária Industrial, corpo re�etor repuxado em chapa de alumínio e anodizado, 
alojamento para reator incorporado em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza 
claro, entrada rosqueada ø 1/2” ou 3/4” BSP. A pedido com lente plana de cristal temperado 
ou grade. Utilizar: lâmpada elipsoidal. 

E-40

SOQUETE

250 250 250 -445 490

ATSIMOCILÁTEMOIRÚCREMOIDÓSOGIDÓC A B C

-

DIMENSÕES (MM) LÂMPADAS (W)

ET 36/3

E-40400 400 400 -525 520 -ET 36/5
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ET  36-H
Luminária Industrial Hermética, grau de proteção IP65, corpo repuxado em chapa de alumínio e 
anodizado, lente plana de cristal temperado, alojamento para reator incorporado em liga de 
alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, entrada rosqueada ø 3/4” BSP. 
Utilizar: lâmpada elipsoidal

04-E-052445 490

ETEUQOSATSIMOCILÁTEMOIRÚCREMOIDÓSOGIDÓC Aø B C

-

DIMENSÕES (MM) LÂMPADAS (W)

ET 36/3H

400

250

400

250

400 - E-40525 520 -ET 36/5H

ET  37
Luminária Industrial, corpo re�etor e alojamento para reator incorporado com aberturas para 
dissipação do calor, repuxado em chapa de alumínio e anodizado, gancho para �xação em 
per�lado. A pedido com lente plana de cristal temperado ou grade. Utilizar: lâmpada elipsoidal

04-E-052445 520

ETEUQOSATSIMOCILÁTEMOIRÚCREMOIDÓSOGIDÓC Aø B C

-

DIMENSÕES (MM) LÂMPADAS (W)

ET 37/3

400

250

400

250

400 - E-40530 540 -ET 37/5

ET  38
Luminária Industrial, corpo re�etor repuxado em chapa de alumínio e anodizado, alojamento 
para reator incorporado em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, entrada 
rosqueada ø 1/2” ou 3/4” BSP. A pedido com lente plana de cristal temperado ou grade. 
Utilizar: lâmpada elipsoidal

04-E-052450 470

ETEUQOSATSIMOCILÁTEMOIRÚCREMOIDÓSOGIDÓC Aø B C

-

DIMENSÕES (MM) LÂMPADAS (W)

ET 38/3

400

250

400

250

400 - E-40525 545 -ET 38/5

ET  38-A
Luminária Industrial, corpo re�etor repuxado em chapa de alumínio e anodizado, alojamento 
para reator incorporado em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro com aletas 
para dissipação do calor, entrada rosqueada ø 1/2” ou 3/4” BSP. A pedido com lente plana de 
cristal temperado ou grade. Utilizar: lâmpada elipsoidal

04-E-052450 470

ETEUQOSATSIMOCILÁTEMOIRÚCREMOIDÓSOGIDÓC Aø B C

-

DIMENSÕES (MM) LÂMPADAS (W)

ET 38/3A

400

250

400

250

400 - E-40525 545 -ET 38/5A
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E-40400 400 400 500530 380 -ET 39/5

ET 39
Luminária Industrial, corpo re�etor repuxado em chapa de alumínio e anodizado, soqueteira 
em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, entrada rosqueada ø 1/2” ou 3/4” 
BSP. A pedido com lente plana de cristal temperado ou grade.
Utilizar: lâmpada elipsoidal. 

E-40

SOQUETE

250 250 250 250445 350

ATSIMOCILÁTEMOIRÚCREMOIDÓSOGIDÓC Aø B C

-

DIMENSÕES (MM) LÂMPADAS (W)

ET 39/3

ET 39-E
Luminária Industrial, corpo re�etor repuxado em chapa de alumínio e anodizado, �ange de 
�xação em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, entrada rosqueada ø 1/2” 
ou 3/4” BSP. A pedido com lente plana de cristal temperado ou grade.
Utilizar: lâmpada elipsoidal. 

E-40

SOQUETE

250 250 250 250445 325

ATSIMOCILÁTEMOIRÚCREMOIDÓSOGIDÓC Aø B C

-

DIMENSÕES (MM) LÂMPADAS (W)

ET 39/3E

E-40400 400 400 500530 370 -ET 39/5E

ET 39-PR
Luminária Industrial, corpo re�etor repuxado em chapa de alumínio e anodizado, soqueteira 
em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, soquete com �xação 
antivibratória, suspensão antivibratória com molas internas e gancho, grade de proteção, 
presilhas em aço inox, cabo de aço com gancho tipo mosquetão para total segurança.
Utilizar: lâmpada elipsoidal. 

E-40

SOQUETE

250/400 250/400 250/400 250/500530 520

ATSIMOCILÁTEMOIRÚCREMOIDÓSOGIDÓC Aø B C

-

DIMENSÕES (MM) LÂMPADAS (W)

ET 39/5PR

ET 40
Luminária Industrial, corpo re�etor e alojamento para reator em chapa de alumínio              
repuxado e anodizado, soqueteira e tampa do alojamento em liga de alumínio fundido, 
acabamento epóxi cinza claro, entrada rosqueada ø 1/2” ou 3/4” BSP. A pedido com lente 
plana de cristal temperado ou grade. Utilizar: lâmpada elipsoidal. 

E-40

SOQUETE

250 250 250 -445 540

ATSIMOCILÁTEMOIRÚCREMOIDÓSOGIDÓC Aø B C

-

DIMENSÕES (MM) LÂMPADAS (W)

ET 40/3

E-40400 400 400 -530 600 -ET 40/5
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ET  41
Luminária Industrial, corpo re�etor em chapa de alumínio repuxado e anodizado, alojamento 
para reator incorporado em chapa de aço acabamento epóxi preto com aberturas para 
dissipação do calor, tampa do alojamento em liga de alumínio fundido, entrada rosqueada ø 1/2” 
ou 3/4” BSP. A pedido com lente plana de cristal temperado ou grade. 
Utilizar: lâmpada elipsoidal

04-E-004/052533 590

ETEUQOSATSIMOCILÁTEMOIRÚCREMOIDÓSOGIDÓC Aø B C

-

DIMENSÕES (MM) LÂMPADAS (W)

ET 41/5 250/400 250/400

ET  42
Luminária Industrial, corpo re�etor e alojamento para reator incorporado repuxado em chapa 
de alumínio e anodizado, tampa do alojamento em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi 
cinza claro com aberturas para dissipação do calor, entrada rosqueada ø 1/2” ou 3/4” BSP.            
A pedido com lente plana de cristal temperado, gancho para �xação em per�lado.
Utilizar: lâmpada elipsoidal

04-E-052445 520

ETEUQOSATSIMOCILÁTEMOIRÚCREMOIDÓSOGIDÓC Aø B C

-

DIMENSÕES (MM) LÂMPADAS (W)

ET 42/3

400

250

400

250

400 - E-40530 590 -ET 42/5

ET  44
Luminária Industrial, corpo re�etor repuxado em chapa de alumínio e anodizado, alojamento em 
chapa de aço acabamento epóxi preto, trilho para �xação em per�lado. A pedido com lente plana 
de cristal temperado ou grade. Utilizar: lâmpada elipsoidal

04-E-052445 450

ETEUQOSATSIMOCILÁTEMOIRÚCREMOIDÓSOGIDÓC Aø B C

-

DIMENSÕES (MM) LÂMPADAS (W)

ET 44/3

400

250

400

250

400 - E-40530 485 -ET 44/5

ET  46
Luminária Industrial, corpo re�etor repuxado em chapa de alumínio e anodizado, soqueteira em 
liga de alumínio fundido, acabamento epóxi preto com aletas para dissipação do calor, entrada 
rosqueada ø 1/2” ou 3/4” BSP. A pedido com lente plana de cristal temperado ou grade. 
Utilizar: lâmpada elipsoidal

04-E052052445 400

ETEUQOSATSIMOCILÁTEMOIRÚCREMOIDÓSOGIDÓC Aø B C

-

DIMENSÕES (MM) LÂMPADAS (W)

ET 46/3

400

250

400

250

400 500 E-40530 460 -ET 46/5
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E-40400 400 400 -525 610 -ET 47/5

ET 47
Luminária Industrial, corpo re�etor em chapa de alumínio repuxado e anodizado, 
alojamento para reator incorporado e soqueteira em liga de alumínio fundido, acabamento 
epóxi cinza claro com aletas para dissipação do calor, entrada rosqueada ø 1/2” ou 3/4”. A 
pedido com lente plana de cristal temperado ou grade. Utilizar: lâmpada elipsoidal. 

E-40

SOQUETE

250 250 250 -445 580

ATSIMOCILÁTEMOIRÚCREMOIDÓSOGIDÓC Aø B C

-

DIMENSÕES (MM) LÂMPADAS (W)

ET 47/3

ET 48
Luminária Industrial, corpo re�etor repuxado em chapa de alumínio e anodizado, 
alojamento para reator incorporado em chapa de aço acabamento epóxi branco, gancho 
para �xação em per�lado.A pedido com lente plana de cristal temperado ou grade.
Utilizar: lâmpada elipsoidal. 

E-40

SOQUETE

250 250 250 -445 665

ATSIMOCILÁTEMOIRÚCREMOIDÓSOGIDÓC Aø B C

-

DIMENSÕES (MM) LÂMPADAS (W)

ET 48/3

E-40400 400 400 -525 700 -ET 48/5

ET  350/400
Luminária Industrial, corpo re�etor repuxado em chapa de alumínio e anodizado, 
alojamento para reator incorporado e soqueteira em liga de alumínio fundido, com aletas 
para dissipação do calor, acabamento em epóxi preto, entrada rosqueada ø ½” ou ¾” BSP. 
A pedido com lente plana de cristal temperado �xada por meio de aro em liga de alumínio 
fundido basculante.

04-E-052345 540

ETEUQOSATSIMOCILÁTEMOIRÚCREMOIDÓSOGIDÓC Aø B C

-

DIMENSÕES (MM) LÂMPADAS (W)

ET 350/3 250 250

04-E-004530 590 -ET 350/5 400 400

04-E-004420 600 -ET 350/A 400 400
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ET  59
Luminária Industrial e Comercial, corpo re�etor parabólico prismático em acrílico ou                   
policarbonato cristal anti UV, suporte de �xação em chapa de aço acabamento epóxi branco, 
gancho para �xação em per�lado. A pedido com lente plana ou prismática.
Utilizar: lâmpada elipsoidal

04-E052052412 280

ETEUQOSATSIMOCILÁTEMOIRÚCREMOIDÓSOGIDÓC Aø B C

-

DIMENSÕES (MM) LÂMPADAS (W)

ET 59/5 250 250

04-E005004560 460 -ET 59/5 400 400

ET  60
Luminária Industrial e Comercial, corpo re�etor parabólico prismático em acrílico ou                   
policarbonato cristal anti UV, alojamento para reator em chapa de alumínio ou aço acabamento 
epóxi branco, gancho para �xação em per�lado. A pedido com lente plana ou prismática.
Utilizar: lâmpada elipsoidal

04-E-004/052560 790

ETEUQOSATSIMOCILÁTEMOIRÚCREMOIDÓSOGIDÓC Aø B C

-

DIMENSÕES (MM) LÂMPADAS (W)

ET 60/5 250/400 250/400

ET  58
Luminária Industrial e Comercial, corpo re�etor parabólico prismático em acrílico ou 
policarbonato cristal anti UV, alojamento para reator incorporado em chapa de alumínio ou aço 
acabamento epóxi branco, gancho para �xação em per�lado. A pedido com lente plana ou 
prismática. Utilizar: lâmpada elipsoidal. 

E-40

SOQUETE

250 250 250 -412 590

ATSIMOCILÁTEMOIRÚCREMOIDÓSOGIDÓC Aø B C

-

DIMENSÕES (MM) LÂMPADAS (W)

ET 58/3

E-40400 400 400 -560 660 -ET 58/5


