
 

 
 

Luminária 
INDÚSTRIAL 

FNI310 
Modelo 

DESCRIÇÃO 

Luminária industrial de sobrepor fixa. Luminária com refletor prismático em poliestireno, acrílico ou policarbonato. Sem 

alojamento para reator, somente com soqueteira, gancho e prato refletivo. 

 

 

 

CÓDIGOS 

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO 

FNI310P1 em poliestireno de 16’’ com facho aberto - soquete E - 27, para lâmpada compacta eletrônica 56W 

FNI310P2 em poliestireno de 16’’ com facho aberto - soquete E - 27, para lâmpada V. sódio/metálica/mercúrio 

FNI310P3 em poliestireno de 16’’ com facho aberto - soquete E - 27, para lâmpada V. sódio/metálica/mercúrio 

FNI310P4 em poliestireno de 16’’ com facho aberto - soquete E - 27, para lâmpada BULBO LED A60 

FNI310P5 em acrílico de 16’’ com facho aberto - soquete E - 27, para lâmpada compacta eletrônica 56W 

FNI310P6 em acrílico de 16’’ com facho aberto - soquete E - 27, para lâmpada Vapor sódio/metálica/mercúrio 

FNI310P7 em acrílico de 16’’ com facho aberto - soquete E - 27, para lâmpada Vapor sódio/metálica/mercúrio 

FNI310P8 em acrílico de 16’ com facho aberto - soquete E - 27, para lâmpada BULBO LED A60 

FNI310P9 em policarbonato de 16’’ com facho aberto - soquete E - 27, para lâmpada compacta eletrônica 56W 

FNI310P10 em policarbonato de 16’’ com facho aberto - soquete E - 27, para lâmpada V. sódio/metálica/mercúrio 

FNI310P11 em policarbonato de 16’’ com facho aberto - soquete E - 27, para lâmpada V. sódio/metálica/mercúrio 

FNI310P12 em policarbonato de 16’’ com facho aberto - soquete E - 27, para lâmpada BULBO LED A60 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Luminária 

INDÚSTRIAL 

CÓDIGOS 

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO 

FNI310G1 em poliestireno de 22’’ com facho aberto - soquete E - 27, para lâmpada compacta eletrônica 56W 

FNI310G2 em poliestireno de 22’’ com facho aberto - soquete E - 27, para lâmpada V. sódio/metálica/mercúrio 

FNI310G3 em poliestireno de 22’’ com facho aberto - soquete E - 27, para lâmpada V. sódio/metálica/mercúrio 

FNI310G4 em poliestireno de 22’’ com facho aberto - soquete E - 27, para lâmpada BULBO LED A60 

FNI310G5 em acrílico de 22’’ com facho aberto - soquete E - 27, para lâmpada compacta eletrônica 56W 

FNI310G6 em acrílico de 22’’ com facho aberto - soquete E - 27, para lâmpada Vapor sódio/metálica/mercúrio 

FNI310G7 em acrílico de 22’’ com facho aberto - soquete E - 27, para lâmpada Vapor sódio/metálica/mercúrio 

FNI310G8 em acrílico de 22’’ com facho aberto - soquete E - 27, para lâmpada BULBO LED A60 

FNI310G9 em policarbonato de 22’’ com facho aberto - soquete E - 27, para lâmpada compacta eletrônica 56W 

FNI310G10 em policarbonato de 22’’ com facho aberto - soquete E - 27, para lâmpada V. sódio/metálica/mercúrio 

FNI310G11 em policarbonato de 22’’ com facho aberto - soquete E - 27, para lâmpada V. sódio/metálica/mercúrio 

FNI310G12 em policarbonato de 22’’ com facho aberto - soquete E - 27, para lâmpada BULBO LED A60 

 

 

 

APLICAÇÕES 

Uso recomendado em locações amplas, industriais, e/ou de armazenagem com pé-direito alto. Como Galpões 

industriais ou comercias, locações para armazenagem de diversos tipos de produto, supermercados, depósitos, etc. 

 

 

 

OBSERVAÇÕES 

Consulte opção de fechamento em poliestireno, acrílico ou policarbonato translúcido. 


