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ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL
LUMINARIA II - 973-FxA
973-FxM
973-FxC
Utilização: Iluminação de galpões industriais, comerciais, ou que exijam aparelhos compactos
na altura e de alto rendimento.
Construção: Alojamento e tampa confeccionados em chapa de aço SAE 1010/1020
galvanizada eletroliticamente e pintada de preto ou branco semibrilho com tinta epóxi ou cinza
martelado com esmalte sintético; fechamento da tampa através de dobradiças de ação
basculante e removível, confeccionado no mesmo material e fecho de pressão de ação manual;
correntes de segurança revestidas com capas isolantes; chassis para fixação de equipamento
elétrico em chapa de aço; soquete em porcelana vitrificada de alta resistência a temperatura e,
com rosca E-40, dotado de sistema antivibratório; fiação em cabo flexível de 1,5 m/m² com
isolação em silicone para resistir a temperatura de até 200ºC; suspensão tipo trilho para fixação
de eletroduto de ½” ou ¾” gás (a pedido); corpo refletor em chapa de alumínio de alta pureza,
moldado e anodizado brilhante interna e externamente, com alto poder de reflexão; (a pedido)
lente em cristal plano temperado de alta resistência a choque térmico, fixado ao refletor através
de aro em alumínio do tipo cinta, ou (a Pedido) tipo basculante com fechos de pressão de ação
manual; e hermeticamente fechado em juntas de borracha.
Tipo

Abertura
Dimensões
Instalação
Lâmpada
do Facho
Ø Altura Peso Altura (m) V. Mercúrio V. Metálico V. Sódio
II – 973/1-FxM
400
400
4a8
250
250
250
II – 973/2-FxA
430
520
4a7
400
400
400
II – 973/2-FxM
480
480
4a8
400
400
400
II – 973/3-FxC
520
490
8 a 12
400
400
400
Devido à constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.
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ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL
LUMINARIA II - 973
CURVA DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ PARA 1000 LUMENS:
LUMINARIA II – 973/1 FxM e II – 973/2 FxM e II-973/2 FxA
FACHO MÉDIO

FACHO ABERTO

LUMINARIA II - 973 – FxC – FACHO CONCENTRADO
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