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LUMINÁRIA com 190 LEDs de ALTO BRILHO 

          HCP-004 
   BIVOLT AUTOMÁTICO 
   SUPERA A LUMINOSIDADE DE UMA LUMINÁRIA COM DOIS TUBOS 
   FLUORESCENTES DE 40W CADA, COM ECONOMIA DE ATÉ 50%. 
                         
            Rev. 1 – 13/5/18 

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS HCP-004 OBSERVAÇÕES 

Entrada CA De 90 a 240VCA Full-Range Automático 
Sem chave seletora 

Frequência de Entrada 50 / 60 Hz  

Corrente de entrada em 230VCA ± 0,23A Corrente RMS 

Corrente de entrada em 105VCA ± 0,45A Corrente RMS 

Fusível de entrada 1,2A Soldado na placa interna (só pode ser trocado pela 
nossa Assistência Técnica) 

Circuito de Proteção Interno na Placa Protege contra transientes ou variações bruscas de 
voltagem na entrada CA. 

Estabilidade da Luminosidade Corrente Constante A placa de controle possui um sistema de 
alimentação de corrente constante para os LEDs, 
que impede variações bruscas de iluminação. 

Cor da LUZ 6000K Branco-dia 

Intensidade da Iluminação 3.400 Lumens Variações em LUX na Tabela da 2ª página 
 

GUIA PARA INSTALAÇÃO 
1. Junto receberá estas peças: 

           
 

2. As distâncias para montagem são: 

      

 
 

4. Faça a conexão elétrica, ligando os dois 
cabos que saem da luminária com os dois cabos 
do centro de luz. Isole adequadamente com fita 
adesiva de boa qualidade. 
 

5. Instalação da luminária no suporte (mola). 
Fixação da luminária: 

 
 
 
 

 6. Após a fixação da luminária no teto, introduza 
a tampa cega passando os cabos de ligação 
rede ~ luminária pelo rasgo da tampa.             

........  
 

7. Introduza completamente a tampa até o centro 
da conexão elétrica: 

 
 

Depois, para ocultar os fios da conexão e 
possíveis marcas no centro de luz, gire a tampa 
para que o rasgo fique oculto e em paralelo com 
o perfil de alumínio da luminária. 
 
A luminária está pronta para uso!! 
Esperamos que goste do produto!! 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA LUMINÁRIA 
 

 
 
Caso deseje instalar a luminária de forma vertical, numa parede ou muro, sugerimos que use as DUAS MOLAS, para 
conseguir uma fixação perfeita e que mantenha a luminária sempre na mesma posição. 
Não é vedado o uso das duas molas mesmo quando instalada no teto de um aposento, mas devido ao baixo peso não se 
faz necessário nesse caso, além do que a luminária poderá ser ALINHADA perfeitamente ao ter somente um ponto de 
apoio ou suporte, o que facilita muito sua instalação. Esperamos que esteja satisfeito com esta sua nova luminária LED. 
 

            CLIENTE CONTENTE, CLIENTE SEMPRE. 
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