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LUMINÁRIA PúBLICA LED

A Luminária Pública LED Demape é certificada pelo INMETRO. 
O produto é ideal para aplicação em ruas e avenidas, rodovias, 
estacionamentos, parques, praças e ciclovias. Possui um design moderno, 
com alta eficiência luminosa e ótima dissipação térmica. De fácil instalação, 
é fabricada com placas de LED modulares que proporcionam um ótimo 
desempenho fotométrico e facilidade na manutenção. Possui estrutura de 
corpo único e fechamento de vidro. Está disponível também em versão com 
base de 3 ou 7 pinos, compatível com relé fotocélula ou telegestão. 

A Luminária Pública LED da Demape é certificada e segue rigorosamente todos os 
requisitos determinados pelo INMETRO. Conforme Portaria n.º 20, de 15 de fevereiro 
de 2017 e vigente desde fevereiro de 2019,  o INMETRO estabeleceu requisitos, de 
cumprimento obrigatório, referentes ao desempenho e segurança das  Luminárias 
para Iluminação Pública Viária na tecnologia LED, que devem ser registradas e 
certificadas pelo órgão.

CERTIFICAÇÃO 

Econômia de energia até 60% 
Vida útil de 50.000 / 60.000 horas*

* A vida útil da Luminária Pública LED vária de acordo com o modelo.

BENEFÍCIOS
Grau de Proteção IP66
Garantia de 5 anos

PLACA DE LED
MODULAR
VIDRO TEMPERADO

4 MM - IK08

ESTRUTURA EM

ALUMÍNIO INJETADO

OPÇÃO DE BASE

COMPATÍVEL COM RELÉ



Atendimento 
personalizado  

Produto de 
Alta qualidade

Atendemos em 
todo o Brasil

Melhor
custo/benefício

Projetos
Luminotécnicos

Resultados de
teste em campo

CASES de aplicações

NOSSOS DIFERENCIAIS 

IDEAL PARA 

Vias públicas 
e rodovias

Parques e
praças

CicloviasCondomínios Estacionamentos



IMPORTANTE
A não observação destas Instruções de Instalação ou a utilização indevida deste 

produto anulam sua garantia e podem incorrer em riscos à segurança física e material. 

As instalações elétricas devem ser projetadas e inspecionadas antes do início do funcionamento e após 
reformas e manutenções, conforme Norma NBR 5410 – Instalação Elétricas em Baixa Tensão, que 
estabelece as condições mínimas necessárias para o perfeito funcionamento de uma instalação elétrica 
de baixa tensão, garantindo assim, a segurança de pessoas e animais e a preservação dos bens;
Recomenda-se que o projeto, verificação e instalação seja realizado somente por profissionais 
qualificados a realizar essas atividades, conforme a NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços com 
Eletricidade – e NBR 5410;
Os circuitos onde os produtos forem instalados devem ser providos dispositivos que assegurem proteção 
contra curtos-circuitos e proteção contra sobrecargas;
Recomenda-se o uso de Dispositivos Protetores de Surto (DPS) nas instalações, afim de atenuar 
sobretensões ocasionadas por descargas atmosféricas na rede onde os equipamentos estão instalados. 
O DPS deve ser instalado o mais próximo possível do quadro de entrada de energia, sendo instalado 
contemplando todas as fases do circuito;
Manter distância mínima de 1 (um) metro entre a luminária e outro objeto;
A luminária deverá ser aterrada;
Produto indicado para instalação em braço de diâmetro de 48,5mm à 60,3mm. Para fixação no braço, 
com medidas indicadas, apertar o parafuso e travar com a porca (quando aplicável). Para instalação em 
braço com diâmetros inferiores, consultar equipe técnica Demape;
Certifique-se de que a luminária esteja totalmente encaixada no braço;
Luminárias com braço regulável poderão ser instaladas nas graduações disponíveis, desde que sejam 
respeitados os itens acima; 
Temperatura Média: 35 °C; Temperatura de Operação: -40 °C a 50 °C;
Para luminárias equipadas com protetor de surto, este deverá ser substituído em caso de atuação por 
descarga ou sobrecarga; 
Para o funcionamento das luminárias com base para relé 3 pinos, deverá ser utilizado o dispositivo 
shorting cap ou relé fotoelétrico (não fornecidos). Para o funcionamento das luminárias com base para 
relé 7 pinos, deverá ser utilizado o dispositivo shorting cap, relé fotoelétrico ou dispositivo para 
telegestão/dimerização (não fornecidos). Os acessórios devem possuir índice de proteção IP66; 
Forma correta para efetuar a ligação elétrica: Rede (Preto ou Marrom); Neutro (Branco ou Azul); Terra 
(Verde e Amarelo);
Para obtenção do arquivo IES, entre em contato com o atendimento 
ao cliente pelo Telefone (11) 4894-8800 ou e-mail atendimento@demape.com.br.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



descarte

Prazos e condições dE garantia 

CANAL DE
ATENDIMENTO
 +55 11 4894-8800

atendimento@demape.com.br

A Luminária não deve ser descartada no lixo comum ou reciclável. Este produto é composto 
por partes de metal, vidro e eletrônicos. Descarte o produto inutilizado em local adequado.  

A Demape fornece garantia a partir da data de emissão da Nota Fiscal de aquisição do 
produto, contra defeitos de fabricação, conforme critérios estabelecidos no TERMO DE 
GARANTIA,  disponível através do link http://demape.com.br/garantia/, podendo, 
também, ser solicitado aos nossos vendedores ou ao canal de atendimento. 

Para acionar a garantia, certifique-se que seu produto está dentro do prazo e se enquadra 
nos critérios estabelecidos no TERMO DE GARANTIA.

Ao descartar o material de maneira correta, você adota 
uma atitude sustentável e contribui para a preservação 
do meio ambiente. Além disso, permite a reutilização 
da matéria prima em outros segmentos, contribuindo 
para capacitação de profissionais, aumento de 
empregos e melhoria na educação ambiental.

O PLANETA
PRECISA DA

NOSSA
ENERGIA! 

DMP Equipamentos Ltda.
CNPJ: 38.874.848/0001-12

R. João Bizzo, 10 - Itatiba/SP
CEP: 13257-595

+ 55 11 4894-8800
vendas@demape.com.br

www.demape.com.br


