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DESCRIÇÃO
- Luminária de embutir em forro de gesso, madeira ou PVC. Desenvolvida para utilização de duas lâmpadas 
tubulares de 16, 18, 20, 32, 36 e 40W, ou duas lâmpadas fluorescentes compactas longas de 36 ou 55W.
Sua principal aplicação é a iluminação decorativa indireta de interiores em geral. Não pode ser exposta em 
locais onde há umidade, poeira ou gases;
-Seu corpo é confeccionado em chapa de aço fosfatizada pelo processo de imersão, e a pintura é feita pelo 
processo eletrostático utilizando tinta epóxi pó na cor branca brilhante;
- O corpo da luminária possui furações (04 furos Ø6mm nas extremidades) para amarração no forro através 
de tirantes
- A manutenção do reator é feita retirando o refletor da luminária. Ele é removível e comporta o reator e as 
lâmpadas;
- O conjunto óptico é constituído por um refletor parabólico de chapa de aço tratada e pintada de branco 
brilhante e dois defletores em chapa de aço perfurada tratada e pintada em epóxi pó na cor branco 
brilhante;
- O refletor é fixado no corpo através de parafusos com cabeça recartilhada, e os defletores são fixados nas 
cabeceiras da luminária por meio de encaixe, através de dois parafusos em cada cabeceira. A montagem do 
refletor e dos defletores dá-se sem a necessidade de ferramentas;
- Soquetes (Porta-lâmpadas) de engate rápido, sem a necessidade do uso de ferramentas para sua fixação 
ou retirada na luminária, no caso de lâmpadas tubulares. No caso das lâmpadas Dulux compacta, o soquete 
é fixado através de parafusos e porcas no refletor da luminária. Corpo em policarbonato, com contatos em 
bronze fosforoso. Base do tipo G13 para lâmpadas tubulares e 2G11 para lâmpadas compactas longas;
- A luminária é embalada em caixa de papelão, a menos que seja confeccionada em dimensões especiais .

CARACTERÍSTICAS
Corpo: Chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca.
Refletor: Chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca.
Defletor: Chapa de aço perfurada, tratada e pintura eletrostática branca.
Lâmpada: Fluorescente tubular (base G13) ou fluorescente compacta longa (base 2G11).
“Luminárias para uso interno, não podendo ser exposta à luz do Sol, água ou vapores.”

Calha Fluorescente de 
EMBUTIR

Modelos
FNCF1102

As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso.

CÓDIGO DESCRIÇÃO POTENCIA

FNCF1102Ç1 luminária para 2 lâmpadas PL compacta longa 4P 36/55W
FNCF1102Ç2 luminária para 2 lâmpadas PL eletrônica 4 pinos 18/26/32W
FNCF1102Ç3 luminária para 2 lâmpadas fluorescente tubular T5 13/14W
FNCF1102Ç4 luminária para 2 lâmpadas fluorescente tubular T8 16/18/20W
FNCF1102Ç5 luminária para 2 lâmpadas tubular LED T8 9/10/12W
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As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso.

Calha Fluorescente de 
EMBUTIR

COMPOSIÇÃO

FATOR DE UTILIZAÇÃO

TETO (%) 70 50 30 0

PAREDE (%) 50 30 10 50 30 10 30 10 0

PISO (%) 10 10 10 0

Kr FATOR DE UTILIZAÇÃO (X 0,01)

0,60 26 21 18 25 21 18 21 18 17

0,80 31 26 22 30 27 22 25 22 21

1,00 35 30 27 34 30 26 29 26 25

1,25 39 34 31 38 34 31 33 30 29

1,50 42 38 34 41 37 34 36 34 32

2,00 47 43 40 46 42 39 41 39 37

2,50 50 47 44 49 46 43 45 43 41

3,00 52 49 47 51 48 46 48 46 44

4,00 55 53 51 54 52 50 51 49 48

5,00 57 55 53 57 54 52 53 52 50

DADOS FOTOMÉTRICOS


