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FICHA 
TÉCNICA
LED GLOBE
As Lâmpadas LED Globe Kian 
oferecem ao usuário iluminação 
de alta potência, sendo a solução 
ideal para ambientes comerciais e 
industriais que necessitam de fluxo 
luminoso intenso. 
Devido à sua alta durabilidade, 
reduz drasticamente os custos 
com manutenção e despesas 
operacionais e se torna a 
opção ideal para substituição 
de lâmpadas de tecnologia 
convencional. Além de alto 
desempenho fotométrico, 
permite uma grande economia 
em consumo de energia elétrica. 
Tenha um ambiente otimizado e 
com iluminação eficiente com a 
LED Globe Kian.

IP20
GRAU DE PROTEÇÃO

* 25.000h
VIDA ÚTIL (L70) ÂNGULO DE ABERTURA

OMNIDIRECIONAL100-240V
MULTITENSÃO



• Utilizar apenas em ambientes internos ou externos abrigados.
• Temperatura ambiente recomendada: -15°C a + 45°C.
• Não permite dimerização. 
• Não utilizar em luminárias hermeticamente fechadas. 
• Evitar impactos mecânicos.

Orientações especiais
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Fica a Dica  

Ótimo recurso para locais com pé direito elevado e que necessitam de alta intensidade 
luminosa.

Solução ideal para a substituição 
de lâmpadas fluorescentes de alta 

potência e mistas.

Subtituição de luminárias 
convencionais equipadas com 

lâmpadas. 

Solução perfeita para 
ambientes como garagens, 

estabelecimentos comerciais, 
armazéns, lojas, galpões, ginásios 

e depósitos.

Iluminação de efeito em 
aplicações comerciais e 

industriais. 

Aplicações

• Multitensão (Faixa de tensão de 100-240Vca).
• Melhor custo-benefício quando comparado às tecnologias 
convencionais.

• Acendimento e reacendimento automático

Benefícios LED GLOBE



Características Técnicas

Composição Garantia IP20*
Polímeros + alumínio 1 ano de garantia contra defeito 

de fabricação contado a partir 
da data do cupom fiscal.

Protegido contra penetração de objetos 
sólidos maiores que 12mm. 

Não possui proteção contra água.
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LED GLOBE

Código Potência Equiv. Incand. / CFL Base Temperatura de Cor Fluxo Luminoso Código de Barras Caixa Cód. Bar. Master

10880 20W INC 100W / CFL 29W E27 6.500K 1.600lm 7899710009860 20 unid. 27899710009864
10881 30W INC 150W / CFL 41W E27 6.500K 2.400lm 7899710009877 20 unid. 27899710009871
10882 40W INC 150+50W / CFL 41+15W E27 6.500K 3.200lm 7899710009884 20 unid. 27899710009888
11345 50W INC 150W+90W / CFL 41W+26W E27 6.500K 4.000lm 7899710010415 20 unid. 27899710010419

Produto Certificado
Pela portaria INMETRO nº 144, 

13 de Março de 2015


