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 é uma luminária de LED compacta, leve e fácil de instalar. Possui alta eficiência energética e vida 
extremamente longa oferecendo assim muita economia a longo prazo. É utilizada para iluminar grandes áreas com pé 
direito elevado distribuindo a luz de forma simétrica e assimétrica. Solução ideal para a substituição de lâmpadas de 

Alumínio fundido Alumínio fundido

110-277 V / 50-60 Hz 110-277 V / 50-60 Hz

I

426 mm

426 mm 426 mm

95 (embutir) ou 134 (sobrepor) mm 111 (embutir) ou 134 (sobrepor) mm

9,5 kg 10 kg

426 mm 

100 lm/W 100 lm/W

Altura

Potência

Acabamento

Fluxo Luminoso

Peso líquido

Classe de 
isolamento elétrico

Tensão

160 W125 W

12500 lm

Distribuição simétrica e assimétrica do facho Distribuição simétrica e assimétrica do facho

16000 lm

I

Ângulo

Nível de proteção contra choque elétrico. Classe I refere-se a uma luminária que deve ser conectada à terra utilizando um 
condutor de proteção (PE) identificado pela cor verde. Classe II não necessita de um condutor de proteção (PE). 

*

* Classe de isolamento elétrico*

Eficiência energética

Comprimento 

Largura 

BRIGTEZ ® 120
Luminárias de embutir e sobrepor 

BRIGTEZ ® 160
Luminárias de embutir e sobrepor

Ambiente interno e externo

LED

IP67 - resistente a chuva

 

C180

C90C270

C0

C90C270

C0

AssimétricaSimétrica AssimétricaSimétrica

Curvas de Distribuição

C180 C180

C90C270

C0

C180

C90C270

C0

111 mm 134 mm

95 mm

BRIGTEZ ® 120  

BRIGTEZ ® 160

Dimensões (mm)

b

l
426 mm

426 mm

Especificações técnicas

LUMINÁRIAS PARA INDÚSTRIA
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Postos de Combustível

BRIGTEZ ® gera uma luz forte e confortável para um posto de combustível. Pode distribuir luz simétrica e assimétrica minimizando o 
ofuscamento.

Aplicação Específica de Design Óptico

O sistema de iluminação da BRIGTEZ ®  possui luz simétrica e assimétrica para distribuição balanceada e uniforme em todo o ambiente.

Vida Útil

A BRIGTEZ ® possui um mecanismo otimizado para estender sua vida útil, diminuir a necessidade de manutenção e aumentar a 
intensidade luminosa.

Proteção IP67

Com proteção IP67, a BRIGTEZ ® oferece segurança a seus usuários. Passou por rigorosos testes que a asseguraram contra água e 
poeira.

Estações de Trem e Ônibus

Estações de ônibus e trem requerem um sistema de iluminação que cumpra todas as exigências e necessidades de segurança aos 
usuários que diariamente passam por ali. A BRIGTEZ ® é uma opção muito confiável, econômica e eficiente.

Estacionamentos e Garagens

As luminárias foram projetadas para garantir longa vida útil e fácil instalação. Isto significa otimizar os custos de manutenção.

Iluminação Industrial

A BRIGTEZ ® tem a luz certa para todo tipo de aplicação industrial e em depósitos, proporcionando segurança e nenhum stress.

Supermercados e Mercearias

O design discreto da BRIGTEZ ® faz com que as atenções mantenham-se nos produtos dos supermercados e mercearias. 

Aplicações 

Benefícios 

Instalação Rápida e Fácil
Um dos principais benefícios da BRIGTEZ ® é sua fácil instalação. Seguindo simples e poucos passos é possível instalar a luminária 
sobreposta ou embutida. 

Sustentabilidade

A BRIGTEZ ® não contém materiais perigosos ao meio ambiente. Oferece também maior economia de energia na substituição de 
luminárias convencionais.
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