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acreditamos na pesquisa 
constante e no diálogo  
com nossos parceiros como  
principal ferramenta para  
o desenvolvimento de solu-
ções e produtos inovadores 

pensando nisso, preparamos 
uma seleção especial com 
os destaques de nossa linha 
LED – alguns ainda inéditos, 
em fase de teste  
e avaliação 

é um prazer compartilhar 
com vocês nossos produtos
 
equipe lumini
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downled

ø 92 
p 133 
ip 20

desenhoaplicação

embutida 105x108 ø 105

nicho
ip

downled SM R 

produto facho

linha de luminárias embutidas para 
iluminação geral, com módulo lumini, 
difusor translúcido de alta transmitância 
e dissipador em alumínio injetado. 
controle antiofuscamento através 
do próprio refletor e moldura em 
alumínio tratado e pintado por processo 
eletrostático nas cores padrão lumini. 
fixação por meio de molas em aço inox

*   lançamento 
** para breve lançamento, sob consulta

3000K
4000K
5000K

80% on-off 
dim dali 
dim ecosystem 
dim fphase 
dim 1-10V

não-incluso até 7W

temperatura 
de cor

irc opções de 
controle

equipamento consumo do 
equipamento

* 10,5W

consumo da 
luminária

1000lm

fluxo luminoso 
médio

54º

ø 140 
p 150 
ip 20

155x128 ø 155
 
embutidadownled MD R 3000K

4000K
5000K

3000K
4000K
5000K

80%

80%

on-off 
dim dali 
dim ecosystem 
dim fphase 
dim 1-10V

on-off 
dim dali 
dim ecosystem 
dim fphase 
dim 1-10V

não-incluso

não-incluso

até 7W

até 7W

*

**

21W

29,5W 

1800lm

2400 lm

72º

72º

p 165
ip 20

embutidadownled MD A 175x145 175x175 3000K
4000K
5000K

80% on-off 
dim dali 
dim ecosystem 
dim fphase 
dim 1-10V

não-incluso até 7W21W 1800lm**

como especificar
produto + consumo da luminária  
+ temperatura de cor + controle
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ø 92 
p 133 
ip 20

embutida 105x108 ø 105downled 90 SM R 3000K

3000K

90%

90%

on-off 
dim dali 
dim ecosystem 
dim fphase 
dim 1-10V

on-off 
dim dali 
dim ecosystem 
dim fphase 
dim 1-10V

não-incluso

não-incluso

até 7W

até 7W

8,5W **

13,2W

600lm

1000lm

72º

ø 140 
p 150 
ip 20

155x128 ø 155
 
embutidadownled 90 MD R 3000K

3000K

90%

90%

on-off 
dim dali 
dim ecosystem 
dim fphase 
dim 1-10V

on-off 
dim dali 
dim ecosystem 
dim fphase 
dim 1-10V

não-incluso

não-incluso

até 7W

até 7W

19,8W

30,4W

1600lm

2600lm

71º

75º

p 165
ip 20

embutidadownled 90 MD A 175x145 175x175 3000K 90% on-off 
dim dali 
dim ecosystem 
dim fphase 
dim 1-10V

não-incluso até 7W19,8W 1600lm

71º

*

downled 90 linha de luminárias embutidas para 
iluminação geral. utiliza módulo 
lumini com fósforo remoto e 
dissipador em alumínio injetado. 
controle antiofuscamento através 
do próprio refletor e moldura em 
alumínio tratado e pintado por processo 
eletrostático nas cores padrão lumini. 
fixação por meio de molas em aço inox

*   lançamento 
** para breve lançamento, sob consulta

desenhoaplicação nicho
ip

produto facho temperatura 
de cor

irc opções de 
controle

equipamento consumo do 
equipamento

consumo da 
luminária

fluxo luminoso 
médio

como especificar
produto + consumo da luminária 
+ temperatura de cor + controle
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ø 140 
p 150 
ip 20

embutida 155x121 ø 155downled optic MD R 3000K
4000K
5000K

80% on-off 
dim dali 
dim ecosystem 
dim fphase 
dim 1-10V

não-incluso até 7W19,8W 1600 lm

20º

30º

*

40º

2700K 95% on-off 
dim dali 
dim ecosystem 
dim fphase 
dim 1-10V

não-incluso até 7W14,5W 700lmø 92 
p 133 
ip 66

embutida 105x108 ø 105downled super SM R 

30º

60º

downled super luminária embutida para iluminação 
geral. utiliza módulo lumini com fósforo 
remoto e 95% de reprodução de cor 
- em especial do vermelho. possui 
dissipador em alumínio injetado e 
controle antiofuscamento através do 
próprio refletor. moldura em alumínio 
tratado e pintado por processo 
eletrostático nas cores padrão lumini. 
fixação por meio de molas em aço inox

desenhoaplicação nicho
ip

produto facho temperatura 
de cor

irc opções de 
controle

equipamento consumo do 
equipamento

consumo da 
luminária

fluxo luminoso 
médio

downled optic luminária embutida para iluminação 
geral, com módulo lumini, lentes óticas e 
difusor translúcido de alta transmitância. 
possui dissipador em alumínio injetado 
e controle antiofuscamento através do 
próprio refletor. moldura em alumínio 
tratado e pintado por processo 
eletrostático nas cores padrão lumini. 
fixação por meio de molas em aço inox

*   lançamento 
** para breve lançamento, sob consulta

desenhoaplicação nicho
ip

produto facho temperatura 
de cor

irc opções de 
controle

equipamento consumo do 
equipamento

consumo da 
luminária

fluxo luminoso 
médio

como especificar
produto + facho + consumo da 
luminária + temperatura de cor  
+ controle

como especificar
produto + consumo da luminária 
+ temperatura de cor + controle
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downled wide luminária embutida para iluminação 
geral. utiliza módulo lumini com 
difusão uniforme da luz através de 
polímero translúcido. possui dissipador 
em alumínio injetado e moldura em 
alumínio tratado e pintado por processo 
eletrostático nas cores padrão lumini. 
fixação por meio de molas em aço inox

*   lançamento 
** para breve lançamento, sob consulta

desenhoaplicação nicho
ip

produto facho temperatura 
de cor

irc opções de 
controle

equipamento consumo do 
equipamento

consumo da 
luminária

fluxo luminoso 
médio

155x96 ø 155 ø 142 
p 115 
ip 20

embutidadownled wide MD R 3000K 
4000K

80% on-off 
dim dali 
dim ecosystem 
dim fphase 
dim 1-10V

não-incluso até 7W21W 1600lm

101º

*

focus led

desenhoaplicação nicho
ip

produto

62x62
p 110 
ip 20

embutida
orientável

focus LED XSM A 70x70 70x70

70x70 ø 70 ø 60 
p 110 
ip 20

embutida
orientável

focus LED XSM R

facho

linha de luminárias embutidas orientáveis, 
com módulo lumini e lentes óticas. 
disponível com moldura circular ou 
quadrada nas cores padrão lumini e com 
dispositivo antiofuscamento na cor preta. 
produzida em alumínio tratado e pintado 
por processo eletrostático. fixação por 
meio de molas em aço inox

temperatura 
de cor

irc opções de 
controle

equipamento consumo do 
equipamento

consumo da 
luminária

fluxo luminoso 
médio

*   lançamento 
** para breve lançamento, sob consulta
*** disponíveis também nas versões ‘B‘, 
‘C‘, ‘D‘ e ‘E‘

3000K 80% on-off 
dim dali 
dim ecosystem 
dim fphase 
dim 1-10V

não-incluso até 7W4W 300lm

10º

25º

35º

como especificar
produto + consumo da luminária 
+ temperatura de cor + controle

como especificar
produto + facho + consumo da 
luminária + temperatura de cor  
+ controle
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100x100
p 120 
ip 20

embutida
orientável

focus LED SM A *** 115x105 115x115

3000K 80% on-off 
dim dali 
dim ecosystem 
dim fphase 
dim 1-10V

não-incluso até 7W6,6W 500lm

10º

25º

35º

desenhoaplicação nicho
ip

produto facho temperatura 
de cor

irc opções de 
controle

equipamento consumo do 
equipamento

consumo da 
luminária

fluxo luminoso 
médio

125x125
p 120 
ip 20

embutida
orientável

focus LED MD A *** 142x105 142x142

3000K 80% on-off 
dim dali 
dim ecosystem 
dim fphase 
dim 1-10V

não-incluso até 7W13,2W 1000lm

10º

25º

35º

ø 95
p 115 
ip 20

embutida
orientável

focus LED SM R 110x75 ø 110

ø 127
p 115 
ip 20

embutida
orientável

focus LED MD R 141x75 ø 141
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desenhoaplicação nicho
ip

produto facho temperatura 
de cor

irc opções de 
controle

equipamento consumo do 
equipamento

consumo da 
luminária

fluxo luminoso 
médio

embutida
orientável

focus LED LG A *** 174x105 174x174 160x160
p 120
ip 20

3000K 80% on-off 
dim dali 
dim ecosystem 
dim fphase 
dim 1-10V

não-incluso até 7W19,8W 1600lm**

**

**

10º

25º

35º

embutida
orientável

focus super LED A 125x125
p 120 
ip 66

142x105 142x142

2700K 95% on-off 
dim dali 
dim ecosystem 
dim fphase 
dim 1-10V

não-incluso até 7W14,5W 700lm

30º

60º

focus super led

desenhoaplicação nicho
ip

produto facho

linha de luminárias embutidas 
orientáveis. utiliza módulo lumini com 
fósforo remoto e 95% de reprodução 
de cor, em especial do vermelho. 
disponível com moldura circular ou 
quadrada nas cores padrão lumini e 
controle antiofuscamento através 
do próprio refletor. produzida em 
alumínio tratado e pintado por processo 
eletrostático. fixação por meio de molas 
em aço inox

temperatura 
de cor

irc opções de 
controle

equipamento consumo do 
equipamento

consumo da 
luminária

fluxo luminoso 
médio

como especificar
produto + facho + consumo da 
luminária + temperatura de cor  
+ controle

168x75 ø 152 
p 115 
ip 20

embutida
orientável

focus LED LG R ø 168

embutida
orientável

focus super LED R ø 127
p 115 
ip 66

embutida
orientável

141x75 ø 141
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led bath

ø 64 
p 70 
ip 64

desenhoaplicação

embutida

nicho
ip

LED bath 

produto

77x53,5 ø 77

facho

luminária embutida circular IP 64, ideal 
para uso em banheiros e ambientes com 
vapor. produzida em alumínio tratado 
e pintado por processo eletrostático 
nas cores padrão lumini, com disposi-
tivo antiofuscamento pintado na cor da 
luminária. fixação por meio de molas em 
aço inox

3000K 80% on-off 
dim dali 
dim ecosystem 
dim fphase 
dim 1-10V

não-incluso até 7W

temperatura 
de cor

irc opções de 
controle

equipamento consumo do 
equipamento

6,6W 

consumo da 
luminária

500 lm

fluxo luminoso 
médio

*   lançamento 
** para breve lançamento, sob consulta

10º
25º
35º

**

como especificar
produto + facho + consumo da 
luminária + temperatura de cor  
+ controle
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led line

l 35
h 16 
ip 10

l 35
h 16 
ip 10

l 20
h 12 
ip 10

l 20
h 12 
ip 10

ip 10

ip 10

desenhoaplicação

sistema comprimentos:
0,53/0,78/1,03/
1,28/1,53/1,78/
2,03/2,28/2,53/
2,78 m

comprimentos:
0,53/0,78/1,03/
1,28/1,53/1,78/
2,03/2,28/2,53/
2,78 m

comprimentos:
0,53/0,78/1,03/
1,28/1,53/1,78/
2,03/2,28/2,53/
2,78 m

comprimentos:
0,53/0,78/1,03/
1,28/1,53 m

comprimentos:
0,53/0,78/1,03/
1,28/1,53 m

comprimentos:
0,53/0,78/1,03/
1,28/1,53 m

sistema

sistema

sistema 18,4x12

18,7x18,7

18,4x22

18,4x1233x15 18,7x18,7

26x26

18,7x18,7

18,4x12

33x15

33x15

sistema

sistema

nicho
ip

LED line perfil WW LP

LED line perfil WW MP

LED line perfil U LP 

LED line perfil U MP 

LED line perfil 45° LP 

LED line perfil 45° MP 

produto

LED line perfil difusor  

LED line filtro 
translúcido 

comprimentos:
0,5/0,53/0,75/
0,78/1,0/1,03/1,25/
1,28/1,5/1,53/1,75/
1,78/2,0/2,03/2,25/
2,28/2,50/2,53/ 
2,78 m

para utilizar com:
LED line perfil U LP
LED line perfil U MP
LED line perfil 45º LP
LED line perfil 45º MP

para utilizar com:
LED line perfil WW LP
LED line perfil WW MP
LED line perfil U LP
LED line perfil U MP
LED line perfil 45º LP
LED line perfil 45º MP

ip 40
transmitância 70%

ip 20
transmitância 80%

comprimentos:
0,5/0,53/0,75/
0,78/1,0/1,03/
1,25/1,28 m

acessórios
como especificar

facho

sistema de iluminação para prateleiras, 
sancas e detalhes de arquitetura. utiliza 
módulos lumini e perfis simétricos ou 
assimétricos extrudados em alumínio 
com acabamento anodizado. filtro e 
perfil difusor translúcido opcionais

2700K

3000K
4000K
5000K

3000K
4000K
5000K

3000K
4000K
5000K

2700K

2700K

80%

80%

80%

80%

80%

80%

on-off
dim fphase (lutron)
dim ecosystem

on-off 
dim dali 
dim ecosystem 
dim fphase 
dim 1-10V
***

on-off
dim fphase (lutron)
dim ecosystem

on-off 
dim dali 
dim ecosystem 
dim fphase 
dim 1-10V
***

on-off
dim fphase (lutron)
dim ecosystem

on-off 
dim dali 
dim ecosystem 
dim fphase 
dim 1-10V
***

não-incluso

não-incluso

não-incluso

não-incluso

não-incluso

não-incluso

até 7W (p/driver)

até 7W (p/driver)

até 7W (p/driver)

até 7W (p/driver)

até 7W (p/driver)

até 7W (p/driver)

temperatura 
de cor

irc opções de 
controle

equipamento consumo do 
equipamento

7,2 W/m

25,2 W/m

7,2 W/m

25,2 W/m

7,2 W/m

25,2 W/m

consumo da 
luminária

600 lm/m

2900 lm/m

600 lm/m

2900 lm/m

600 lm/m

2900 lm/m

fluxo luminoso 
médio

*   lançamento 
** para breve lançamento, sob consulta
***para 1,53 apenas dali e fphase/ecosystem (lutron)

115º

115º

*

*

*

*

*

*

95ºx115º

95ºx115º

115º

115º

como especificar
produto + comprimento + temperatura 
de cor + controle

podemos fornecer os perfil sem LED, 
para utilização com fita LED flexível.
comprimentos: 0,50/1,00/1,50/2,00/ 
2,50/3,00 m
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led washer

led wide

78 x comp. + 2  
p 90 
ip 20

288x288
p 90 
ip 20

600x600 
p 120 
ip 20

desenho

desenho

aplicação

aplicação

sistema

embutida

embutida

nicho
ip

nicho
ip

LED washer 60 

LED wide MD 

LED wide LG 

produto

produto

91x63

308x68 308x308

620x620600x95

facho

facho

sistema de iluminação embutido com 
direcionamento assimétrico de facho 
para iluminação de paredes. refletor 
em alumínio matte especial e corpo 
em alumínio extrudado e pintado por 
processo eletrostático na cor branca. 
fixação  por meio de molas em aço inox

linha de luminárias embutidas com 
difusão uniforme da luz através de polí-
mero translúcido. corpo e moldura em 
alumínio tratado e pintado por processo 
eletrostático nas cores padrão lumini. 
fixação por molas em aço inox

3000K 
4000K
dual color

3000K 
4000K

3000K 
4000K

80%

80%

80%

on-off 
dim dali 
dim ecosystem 
dim fphase 
dim 1-10V

on-off 
dim dali 
dim ecosystem 
dim fphase 
dim 1-10V

on-off

não-incluso

não-incluso

não-incluso

7W/m

até 7W

7W

temperatura 
de cor

temperatura 
de cor

irc

irc

opções de 
controle

opções de 
controle

equipamento

equipamento

consumo do 
equipamento

consumo do 
equipamento

40,7W/m

21W

52W

consumo da 
luminária

consumo da 
luminária

2800lm/m

1800lm

5000lm

fluxo luminoso 
médio

fluxo luminoso 
médio

*   lançamento 
** para breve lançamento, sob consulta

*   lançamento 
** para breve lançamento, sob consulta

40ºx135º

100º

100º

**

*

*

como especificar
produto + consumo da luminária 
+ temperatura de cor + controle

comprimentos em 
desenvolvimento
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linea led

l 76 x comp. + 2
p 160  
ip 40

ip 40

ip 40

 
ip 40

desenhoaplicação

 
aplicado
pendente
embutida

 
aplicado
pendente
embutida

 
aplicado
pendente
embutida

 
aplicado
pendente
embutida

nicho
ip

linea LED AA 

linea LED AB 

linea LED BA 

linea LED BB 

produto

50 530mm
100 1030mm
150 1560mm
200 2060mm

50 575mm
100 1075mm
150 1605mm
200 2105mm

50 575mm
100 1075mm
150 1605mm
200 2105mm

50 620mm
100 1120mm
150 1650mm
200 2150mm

para versões
embutida, aplicada  
e pendente

montagens lineares
vista superior

1 perfil 2 ou + perfis

AA AAAA

74x101

74x101

74x101

acessórios
como especificar

perfis 50 perfis 100-150 perfis 200

aplicada 
embutida
pendente

linea fixação
linea suporte
linea cabo

linea junção reta
linea junção 90º
linea tampa
linea placa
linea cnp
linea rst

2 peças
2 peças
2 peças

para cada junção reta
para cada junção 90°
para os finais de linha
para luminária aplicada em laje
para luminária pendente em laje
para luminária pendente em forro

3 peças
3 peças
2 peças

4 peças
4 peças
2 peças

74x101

somente para versões  
aplicada e pendente 

para utilização em forro de 
gesso, recomenda-se que a 
estruturação do forro seja 
dimensionada para receber 
uma carga de 3,5kg/m

a fixação do forro à laje  
é de responsabilidade do 
cliente

em L em U quadrada ou retangularmontagens em 90º
vista superior

BB

BB
BB

BB

AB

BA AA AB

BA

AA

AB BA

AA

AB
AA BA

AB

BA
BBAB

BA

facho

sistema modular para iluminação 
composto por perfil em alumínio e 
difusor em polímero translúcido, ambos 
extrudados. possibilita grande variedade 
de aplicações, configurações e monta-
gens, com opções de fixação pendente, 
aplicada ou embutida

3000K 
4000K

3000K 
4000K

80%

80%

on-off
dim ecosystem
dim fphase
dim 1-10V 220V

on-off
dim dali
dim ecosystem
dim fphase
dim 1-10V 220V

não-incluso

não-incluso

até 7W/m

até 7W/m

temperatura 
de cor

irc opções de 
controle

equipamento consumo do 
equipamento

25,2W/m

25,2W/m

consumo da 
luminária

1400 lm/m

1400 lm/m

fluxo luminoso 
médio

*   lançamento 
** para breve lançamento, sob consulta

100º

100º

*

*

como especificar
produto + comprimento + temperatura 
de cor + controle
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neo led

ip 20

ip 20

desenhoaplicação

projetor

projetor

nicho
ip

neo LED SM T 

neo LED LG T 

produto

116x153

85,2x53,5 ø 63

ø 115

facho

linha de projetores orientáveis para 
fixação em trilho lumini 3 circuitos. 
corpo em alumínio injetado tratado  
e pintado por processo eletrostático  
nas cores padrão lumini

3000K

3000K

80%

80%

on-off

on-off

incluso

incluso

até 4W

1,5W

temperatura 
de cor

irc opções de 
controle

equipamento consumo do 
equipamento

6,6W

19,8W

consumo da 
luminária

500lm

1600lm

fluxo luminoso 
médio

*   lançamento 
** para breve lançamento, sob consulta

10º

25º

35º

10º
25º
35º

**

*

como especificar
produto + facho + consumo da 
luminária + temperatura de cor  
+ controle
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no frame led

84x84 
p 150 
ip 20

desenhoaplicação

embutida

nicho
ip

no frame LED SM A/V

produto

82x114 82x82

facho

linha de luminárias embutidas, com 
módulo lumini com fósforo remoto 
e 95% de reprodução de cor - em 
especial do vermelho. produzida em 
alumínio tratado e pintado por processo 
eletrostático na cor branca, para forro 
de gess. fixação sem moldura

3000K 80% on-off 
dim dali 
dim ecosystem 
dim fphase 
dim 1-10V

não-incluso até 7W

temperatura 
de cor

irc opções de 
controle

equipamento consumo do 
equipamento

8,8W

consumo da 
luminária

400lm

fluxo luminoso 
médio

*   lançamento 
** para breve lançamento, sob consulta

25º

120x120
p 160 
ip 20

embutidano frame total LED/V 117x128 117x117 3000K 80% on-off 
dim dali 
dim ecosystem 
dim fphase 
dim 1-10V

não-incluso até 7W8,8W 400lm

25º

como especificar
produto + consumo da luminária  
+ temperatura de cor + controle
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office led

285x285
p 81 
ip 20

desenhoaplicação

embutida

nicho
ip

office LED/16 

produto

300x65 300x300

facho

luminária embutida para iluminação 
geral composta por módulos lumini  
e refletor em alumínio anodizado de alto 
brilho que atua como controle antiofus-
camento. moldura em alumínio pintado 
e tratado por processo eletrostático nas 
cores padrão lumini. fixação por meio  
de molas em aço inox

3000K 
4000K
5000K

80% on-off 
dim dali 
dim ecosystem 
dim fphase 
dim 1-10V

não-incluso até 7W

temperatura 
de cor

irc opções de 
controle

equipamento consumo do 
equipamento

46W

consumo da 
luminária

3800lm

fluxo luminoso 
médio

*   lançamento 
** para breve lançamento, sob consulta

89º

*

84x84 
p 150 
ip 66

embutidano frame super LED SM A/V 82x114 82x82 2700K 95% on-off 
dim dali 
dim ecosystem 
dim fphase 
dim 1-10V

não-incluso até 7W14,5W 700lm

68º

84x84 
p 150 
ip 66

embutidano frame super LED SM A 82x114 82x82 2700K 95% on-off 
dim dali 
dim ecosystem 
dim fphase 
dim 1-10V

não-incluso até 7W14,5W 700lm

35º

55º

no frame super led

desenhoaplicação nicho
ip

produto facho

linha de luminárias embutidas, com 
módulo lumini, lentes óticas e vidro 
translúcido. produzida em alumínio 
tratado e pintado por processo 
eletrostático na cor branca, para forro 
de gesso. fixação sem moldura

temperatura 
de cor

irc opções de 
controle

equipamento consumo do 
equipamento

consumo da 
luminária

fluxo luminoso 
médio

como especificar
produto + facho + consumo da 
luminária + temperatura de cor  
+ controle

como especificar
produto + consumo da luminária  
+ temperatura de cor + controle
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lojas

são paulo
al gabriel monteiro da silva 
1441
t+55 11 3898 0222
lojasp@lumini.com.br

rio de janeiro
casa shopping
bloco f - loja a
t+55 21 3325 4959
lojario@lumini.com.br

campinas
r américo brasiliense 45
cambui
t+55 19 3251 6362
lojacampinas@lumini.com.br

brasília
SGCV sul, lote 22
casapark shopping
lojas 112/113
t+55 61 3048 6800

atendimento corporativo

são paulo
rua ferreira viana 786
t+55 11 3437 5555
corporativosp@lumini.com.br

rio de janeiro
av ayrton senna 2150
bloco b - sala 220
barra da tijuca
t+55 21 2493 9933
corporativorio@lumini.com.br

europa

alemanha
falter strasse 8
97318 kitzingen
t+49 0 9321 9272374
f+49 0 9321 9271391

lumini.com.br


