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Fita LED de até 3 m.

PÁGINA

14

Sistema básico LED 2090.
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Häfele Loox5 - Guia de Pedido Fácil

Com o sistema de LED Loox5 é possível desenvolver e planejar 
idéias flexíveis e fáceis. A flexibilidade é resultado de uma ampla 
seleção de diferentes componentes que variam de luminárias a 
interruptores.

O Guia de pedido fácil Häfele Loox5 traz a você nossas 
combinações de iluminação mais comuns de uma forma fácil de 
entender. 

Sua inspiração de iluminação.
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A ESSÊNCIA DE 
QUATRO GERAÇÕES.
Gastamos cerca de 100.000 horas trabalhando com iuminação 
LED, pesquisando, desenvolvendo e participando de muitas 
discussões valiosas com nossos parceiros de comércio e 
indústria e aprendemos muito. O mercado está exigindo 
respostas digitais.

Após 4 gerações do sistema Loox, o resultado não foi somente 
desenvolvimento avançado, mas trouxe nosso sistema de 
iluminação Loox para um nível acima. Nosso desenvolvimento 
está rápido porque o mundo está acelerando e as demandas 
de nossos clientes estão crescendo junto com ele. Trabalhamos 
para exceder essas demandas e cada geração é impulsionada 
a responder estas questões fundamentais: como nossa linha de 
iluminação LED pode ser mais fácil, melhor e mais inteligente?

Bem-vindo ao inovador Loox5! Projetado pela Häfele
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MEDIDAS DE LUZ

Lúmen
Lúmen é a unidade de medida usada para indicar o volume ou quantidade de luz 
emitida por uma lâmpada. É também a capacidade de emissão de luz de uma 
lâmpada.

Lux
Lux é a medição da intensidade da luz feita na superfície que está sendo iluminada.

O ângulo do feixe
O ângulo do feixe é o cone de luz de uma fonte luminosa e é medido a partir de 
suas bordas mais distantes em que, há uma redução de até 50% da intensidade em 
relação ao eixo central.

Reflexos
A luz reage de forma diferente a vários materiais, acabamentos, cores e tons:

 > É absorvido por materiais escuros
 > É refletido por materiais claros
 > As superfícies lisas e brilhantes refletem mais luz do que as superfícies ásperas e 
opacas

Trabalhando com superfícies brilhantes
Ao colocar as luzes do gabinete superior na borda frontal, minimizará o brilho de 
superfícies brilhantes.

Sombras
 > Cavidades escuras se beneficiarão da iluminação de fita e luminária spot.
 > Use luz de intensidade média para evitar a criação de sombras fortes
 > Para espelhos, use iluminação embutida vertical para criar um fluxo de luz funcional 
que evita a criação de sombras pesadas

Índice de reprodução de cor (CRI)
O número CRI de um LED refere-se à sua capacidade de renderizar cores com precisão da maneira que devem ser vistas. 
Um número superior indica uma melhor qualidade de luz que se assemelha mais à luz natural. As classificações de CRI mais 
altas refletem uma drástica melhoria na qualidade da iluminação LED. A variação do CRI pode afetar a forma como os objetos, 
espaços e pessoas aparecem aos olhos.

 > Um alto CRI oferece a iluminação de aparência mais realista
 > A iluminação em banheiros ou em torno de espelhos requer tons faciais mais realistas e exige iluminação com um CRI alto
 > Um CRI alto ou baixo produzirá uma diferença significativa de cor nas superfícies circundantes
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TEMPERATURA DE COR
A cor clara é usada para estabelecer o caráter ou o humor em um ambiente. A cor que a luz produz é chamada de  
temperatura de cor e é expressa em graus Kelvin (K).

 > Quanto mais baixa for a classificação Kelvin, mais quente será a cor da luz, a luz com mais tons de vermelho está em uma 
temperatura de cor mais baixa e é descrito como quente.

 > Quanto mais alta a classificação Kelvin, mais fria é a cor da luz, a luz branca pura está em uma temperatura de cor mais alta e é 
descrita como fria.

Temperatura de cor Cor Atributos Aplicações
2700 K Branco quente Confortável, aconchegante, macio, relaxante. 

Comparado com uma lâmpada incandescente.
Quartos, salas de estar, salas de jantar,
restaurantes.

3000 K Branco quente 
brilhante

Discreto, caseiro, casual, ligeiramente mais brilhante 
do que branco quente, comparável a uma lâmpada 
halógena.

Salas de estar, restaurantes, hotéis, 
iluminação ao ar livre.

4000 K Branco frio Claro, amigável, convidativo, natural. Normalmente para cozinhas, banheiros e
escritórios domésticos.

5000 K Branco frio Claro e arejado. Displays e lojas.
6500 K Luz do dia Similar a luz do dia, boa renderização de cores, 

superior proporção de azul, neutro.
Lojas de departamentos.

Tipos de 
iluminação 

Branca Multibranca RGB

Luz funcional ••• • —
Luz de ambiente •• • •
Luz direcionada ••• ••• ••
Luz decorativa ••• ••• •••
• Bom     •• Melhor     ••• A melhor

Regra prática para escolher a temperatura da cor
Escolha a temperatura para complementar os materiais. Uma temperatura de cor quente funciona bem com acabamentos de 
madeira, enquanto uma cor fria as temperaturas são melhores para acabamentos brancos, metálicos, vitrificados ou pintados. 
A temperatura de cor pode destacar e melhorar o acabamento adicionando profundidade e brilho. A temperatura de cor 
errada pode achatar ou distorcer o acabamento ou cor do objeto.
Comprometa-se com uma única temperatura de 
cor dentro de um único ambiente.
Escolha cores quentes ou frias; mistura de cores de iluminação 
irá criar uma aparência inconsistente. Por exemplo, se você 
escolher luz fria para um gabinete alto, em seguida, escolha 
luzes de cores frias em gavetas e armários baixos também.

Recomendações para luz interna 

Àrea Lux Temperatura de cor
Cozinha, área de jantar 300 – 500 2700 – 4000 K
Lojas de departamentos 300 – 500 4000 – 6500 K
Quarto, sala de estar 200 – 300 2700 – 4000 K
Banheiro 200 – 500 3500 – 4000 K
Armazenagem 100 4000 – 5000 K
Iluminação de orientação, 
corredor, armário

10 – 50 4000 – 5000 K

Seleção rápida
Luminosidade Definição Cor da Luz Kelvin
Tarefa 500 lux / 500 mm Branco quente <3400 K
Funcional 151 lux – 499 lux / 500 mm Branco frio 3400 – 5900 K
Orientação <150 lux / 500 mm Luz do dia >5900 K

multibranco 2700 – 6500 K
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Obrigatório

Häfele Loox5 LED 2090
Kit para montagem embutida

 > Watts: 1.2 W
 > Número de LEDs: 1
 > CRI: Ra: >90; R9: >60
 > Consumo de energia ponderado: 1.32 kWh/1000 h

Temperatura 
de cor
K

Cor da 
luminária

Redondo Quadrado

3000 prata 833.88.361 833.88.369
3000 antrácito 833.88.362 833.88.370
4000 prata 833.88.363 833.88.371
4000 antrácito 833.88.365 833.88.373

Obrigatório

Häfele Loox5 LED 2090 
Kit para montagem sobreposta

 > Watts: 1.2 W
 > Número de LEDs: 1
 > CRI: Ra: >90; R9: >60
 > Consumo de energia ponderado: 1.32 kWh/1000 h

Temperatura 
de cor
K

Cor da 
luminária

Redondo Quadrado

3000 prata 833.88.364 833.88.372
3000 antrácito 833.88.366 833.88.374
4000 prata 833.88.367 833.88.375
4000 antrácito 833.88.368 833.88.376

Montagem embutida

Kit inclui: 
1 luminária com cabo de 2m, 1 anel de acabamento 
e 1 adaptador Loox5 para Loox 3S

Redonda

Redonda

Quadrada

Quadrada

Montagem sobreposta

2090 montagem embutida/sobreposta.
12 V, monocromática, diâmetro de furo: 26 mm

LED 2090 sistema básico.
Até 6 luminárias.

Obrigatório
Cabo de alimentação com 
plug

 > 833.89.002
ou
Cabo de alimentação sem 
plug

 > 833.89.009



Häfele Loox dimmer, 
modular sem contato
Alcance do sensor: 0 – 60 mm

 > 833.89.126

Häfele Loox 3S driver de 
tensão constante 12V, 20 W

 > 833.74.760

Häfele Loox cabo com 
conector de encaixe para 
interruptores modulares
Comprimento: 2000 mm

 > 833.89.142

Opcional

Obrigatório

Opcional
(obrigatório com 
interruptores e sensores)
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Montagem embutida

Redonda

Redonda

Quadrada

Quadrada

Montagem sobreposta

2090 montagem embutida/sobreposta.
12 V, monocromática, diâmetro de furo: 26 mm

LED 2090 sistema básico.
Até 8 luminárias.

Obrigatório
Cabo de alimentação com 
plug

 > 833.89.002
ou
Cabo de alimentação sem 
plug

 > 833.89.009

Obrigatório

Häfele Loox5 LED 2090
Kit para montagem embutida

 > Watts: 1.2 W
 > Número de LEDs: 1
 > CRI: Ra: >90; R9: >60
 > Consumo de energia ponderado: 1.32 kWh/1000 h

Temperatura 
de cor
K

Cor da 
luminária

Redondo Quadrado

3000 prata 833.88.361 833.88.369
3000 antrácito 833.88.362 833.88.370
4000 prata 833.88.363 833.88.371
4000 antrácito 833.88.365 833.88.373

Obrigatório

Häfele Loox5 LED 2090 
Kit para montagem sobreposta

 > Watts: 1.2 W
 > Número de LEDs: 1
 > CRI: Ra: >90; R9: >60
 > Consumo de energia ponderado: 1.32 kWh/1000 h

Temperatura 
de cor
K

Cor da 
luminária

Redondo Quadrado

3000 prata 833.88.364 833.88.372
3000 antrácito 833.88.366 833.88.374
4000 prata 833.88.367 833.88.375
4000 antrácito 833.88.368 833.88.376

Kit inclui: 
1 luminária com cabo de 2m, 1 anel de acabamento 
e 1 adaptador Loox5 para Loox 3S
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Häfele Loox 3S driver de 
tensão constante 12V, 20 W

 > 833.74.760

Obrigatório

Distribuidor de 3 vias com 
função de interruptor 12 V

 > 833.74.751

Häfele Loox cabo com 
conector de encaixe para 
interruptores modulares
Comprimento: 2000 mm

 > 833.89.142

Opcional
(obrigatório com 
interruptores e sensores)

Opcional
(Obrigatório para 
individualização de 
luminárias)

Häfele Loox dimmer, 
modular sem contato
Alcance do sensor: 0 – 60 mm

 > 833.89.126

Opcional
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Max. 6 m

Obrigatório
Cabo de alimentação com 
plug

 > 833.89.002
ou
Cabo de alimentação sem 
plug

 > 833.89.009

10 |    GUIA DE PEDIDO FÁCIL

LED 2065 sistema básico.
Monocromático, 8 mm.
Fitas de LED com até 6 m

Itens adicionais opcionais

Cabo de interconexão para fita LED8 mm
 > 5 A/18 AWG

Comp. mm Código
50 833.89.191
500 833.89.192
2000 833.89.193

Conector clipe fita-fita para fita LED 8 mm, 
5 A

Código
833.89.206

90º conector de canto para fita LED 8mm, 5 A
Código
833.89.187

Valor de iluminância em lx aplica-se ao comp. de 1000 mm de fita

LED 2065 fita monocromática de 8 mm.
12V

C = comprimento da secção de corte; P = comprimento da superfície 
de contato

Corte a fita da medida (um lado de contato permanece na parte 
excedente; reutilizável)

Conectar as fitas LED (são necessários dois lados de contato)

Obrigatório

Häfele Loox5 LED 2065
Monocromática, 8 mm

 > Watts: 4.8/m
 > Número de LEDs: 120/m
 > CRI: Ra: >90; R9: >50
 > Consumo de energia ponderado: 5.28 kWh/1000 h
 > Comprimento do corte: 25 mm
 > Comprimento da superfície de contato: 4 mm
 > Comprimento máximo da fita: 6 m

Temperatura 
de cor
K

Fluxo 
luminoso
lm

Eficácia 
luminosa
lm/w

Código

3000 465 97 833.74.355
4000 490 102 833.74.356

Required

Loox5 perfil 1103 para montagem embutida
 > Difusor branco leitoso ou preto incluso
 > C x L x A: 3000 x 17 x 11.5 mm
 > Usinagem p/ instalação (L x A): 13.9 x 12 mm

Cor do perfil Difusor Código
preto branco leitoso 833.95.723
prata branco leitoso 833.95.722
preto preto 833.88.357
OU
Loox5 perfil 2102 para montagem sobreposta

 > Difusor branco leitoso ou preto incluso
 > Comprimento: 3000 mm

Cor do perfil Difusor Código
preto branco leitoso 833.95.735
prata branco leitoso 833.95.734
preto preto 833.88.360

Obrigatório



Max. 6 m

Häfele Loox dimmer, 
modular sem contato
Alcance do sensor: 0 – 60 mm

 > 833.89.126

Opcional

Häfele Loox cabo com 
conector de encaixe para 
interruptores modulares
Comprimento: 2000 mm

 > 833.89.142

Opcional
(obrigatório com interruptores e 
sensores)
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Obrigatório

Häfele Loox 3S driver de  
tensão constante 12 V, 
60 W

 > 833.74.913

Obrigatório para perfil de 
montagem sobreposta 2102

Tampa de acabamento
 > Embalagem de 10 unidades

Preto
 > 833.95.775

Prata
 > 833.95.774

Obrigatório para perfil de 
montagem embutida 1103

Tampa de acabamento
 > Embalagem de 10 unidades

Preto
 > 833.95.767

Prata
 > 833.95.766

Cabo de 5 A/18 AWG 
para fita LED de 8 mm + 
Adaptador
Comprimento: 100 mm

 > 833.88.377
Comprimento 500 mm

 > 833.88.378
Comprimento: 2000 mm

 > 833.88.380

Obrigatório



Max. 6 m

Obrigatório
Cabo de alimentação com 
plug

 > 833.89.002
ou
Cabo de alimentação sem 
plug

 > 833.89.009

LED 2071 sistema básico.
Monocromático, 8 mm.
Fitas de LED com até 6 m

Itens adicionais opcionais

Cabo de interconexão para fita LED8 mm
 > 5 A/18 AWG

Comp. mm Código
50 833.89.191
500 833.89.192
2000 833.89.193

Conector clipe fita-fita para fita LED 8 mm, 
5 A

Código
833.89.206

90º conector de canto para fita LED 8mm, 5 A
Código
833.89.187

Valor de iluminância em lx aplica-se ao comp. de 1000 mm de fita

LED 2071 fita monocromática de 8 mm.
12V

C = comprimento da secção de corte; P = comprimento da superfície 
de contato

Corte a fita da medida (um lado de contato permanece na parte 
excedente; reutilizável)

Conectar as fitas LED (são necessários dois lados de contato)

Obrigatório

Häfele Loox5 LED 2071
Monocromática, 8 mm

 > Watts: 4.8/m
 > Número de LEDs: 60/m
 > CRI: Ra: >90; R9: >50
 > Consumo de energia ponderado: 5.28 kWh/1000 h
 > Comprimento do corte: 50 mm
 > Comprimento da superfície de contato: 4 mm
 > Comprimento máximo da fita: 6 m

Temperatura 
de cor
K

Fluxo 
luminoso
lm/m

Eficácia 
luminosa
lm/w

Código
5 m

Código.
50 m

2700 440 92 833.74.300 -
3000 465 97 833.74.301 833.74.305
4000 490 102 833.74.302 -

Required

Loox5 perfil 1103 para montagem embutida
 > Difusor branco leitoso ou preto incluso
 > C x L x A: 3000 x 17 x 11.5 mm
 > Usinagem p/ instalação (L x A): 13.9 x 12 mm

Cor do perfil Difusor Código
preto branco leitoso 833.95.723
prata branco leitoso 833.95.722
preto preto 833.88.357
OU
Loox5 perfil 2102 para montagem sobreposta

 > Difusor branco leitoso ou preto incluso
 > Comprimento: 3000 mm

Cor do perfil Difusor Código
preto branco leitoso 833.95.735
prata branco leitoso 833.95.734
preto preto 833.88.360

Obrigatório

12 |    GUIA DE PEDIDO FÁCIL



Max. 6 m

Häfele Loox dimmer, 
modular sem contato
Alcance do sensor: 0 – 60 mm

 > 833.89.126

Opcional

Häfele Loox cabo com 
conector de encaixe para 
interruptores modulares
Comprimento: 2000 mm

 > 833.89.142

Opcional
(obrigatório com interruptores e 
sensores)

Obrigatório para perfil de 
montagem sobreposta 2102

Tampa de acabamento
 > Embalagem de 10 unidades

Preto
 > 833.95.775

Prata
 > 833.95.774

Obrigatório para perfil de 
montagem embutida 1103

Tampa de acabamento
 > Embalagem de 10 unidades

Preto
 > 833.95.767

Prata
 > 833.95.766

Obrigatório
Häfele Loox 3S driver de  
tensão constante 12 V, 
60 W

 > 833.74.913

Cabo de 5 A/18 AWG 
para fita LED de 8 mm + 
Adaptador
Comprimento: 100 mm

 > 833.88.377
Comprimento 500 mm

 > 833.88.378
Comprimento: 2000 mm

 > 833.88.380

Obrigatório
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Max. 3 m

2145 lx

900 lx

480 lx

300 lx

2250 lx

940 lx

505 lx

310 lx

2300 lx

950 lx

510 lx

320 lx

2300 lx

955 lx

515 lx

320 lx

Obrigatório
Cabo de alimentação com 
plug

 > 833.89.002
ou
Cabo de alimentação sem 
plug

 > 833.89.009

LED 2074 sistema básico.
Monocromático, 8 mm.
Fitas de LED com até 3 m

Valor de iluminância em lx aplica-se ao comp. de 1000 mm de fita

LED 2074 fita monocromática de 8 mm.
12V

C = comprimento da secção de corte; P = comprimento da superfície 
de contato

Corte a fita da medida (um lado de contato permanece na parte 
excedente; reutilizável)

Conectar as fitas LED (são necessários dois lados de contato)

Obrigatório

Häfele Loox5 LED 2074
Monocromática, 8 mm

 > Watts: 9.6/m
 > Número de LEDs: 120/m
 > CRI: Ra: >90; R9: >50
 > Consumo de energia ponderado: 10.56 kWh/1000 h
 > Comprimento do corte: 25 mm
 > Comprimento da superfície de contato: 4 mm
 > Comprimento máximo da fita: 3 m

Temperatura 
de cor
K

Fluxo 
luminoso
lm

Eficácia 
luminosa
lm/w

Código

2700 920 96 833.74.308
4000 970 101 833.74.309
4000 100 104 833.74.310

Required

Loox5 perfil 1101 para montagem embutida
 > C x L x A: 3000 x 11.5 x 10.5 mm
 > Usinagem p/ instalação (L x A): 11.5 x 11 mm

Cor Código
preto 833.72.899
branco leitoso 833.72.898

Itens adicionais opcionais

Cabo de interconexão para fita LED8 mm
 > 5 A/18 AWG

Comp. mm Código
50 833.89.191
500 833.89.192
2000 833.89.193

Conector clipe fita-fita para fita LED 8 mm, 
5 A

Código
833.89.206

90º conector de canto para fita LED 8mm, 5 A
Código
833.89.187

Obrigatório

Obrigatório

Loox5 perfil 2102 para montagem sobreposta
 > Difusor branco leitoso ou preto incluso
 > Comprimento: 3000 mm

Cor do perfil Difusor Código
preto branco leitoso 833.95.735
prata branco leitoso 833.95.734
preto preto 833.88.360
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Max. 3 m

Häfele Loox dimmer, 
modular sem contato
Alcance do sensor: 0 – 60 mm

 > 833.89.126

Opcional

Häfele Loox cabo com 
conector de encaixe para 
interruptores modulares
Comprimento: 2000 mm

 > 833.89.142

Opcional
(obrigatório com interruptores e 
sensores)

Obrigatório para perfil de 
montagem sobreposta 2102

Tampa de acabamento
 > Embalagem de 10 unidades

Preto
 > 833.95.775

Prata
 > 833.95.774

Obrigatório

Häfele Loox 3S driver de  
tensão constante 12 V, 
60 W

 > 833.74.913
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Cabo de 5 A/18 AWG 
para fita LED de 8 mm + 
Adaptador
Comprimento: 100 mm

 > 833.88.377
Comprimento 500 mm

 > 833.88.378
Comprimento: 2000 mm

 > 833.88.380

Obrigatório



Max. 4 m

2145 lx

1210 lx

665 lx

415 lx

3000 lx

1270 lx

695 lx

430 lx

3100 lx

1310 lx

715 lx

445 lx

3100 lx

1320lx

715 lx

450 lx

Itens adicionais opcionais

Cabo de interconexão para fita LED8 mm
 > 5 A/18 AWG

Comp. mm Código
50 833.89.191
500 833.89.192
2000 833.89.193

Conector clipe fita-fita para fita LED 8 mm, 
5 A

Código
833.89.206

90º conector de canto para fita LED 8mm, 5 A
Código
833.89.187

Required

Loox5 perfil 1103 para montagem embutida
 > Difusor branco leitoso ou preto incluso
 > C x L x A: 3000 x 17 x 11.5 mm
 > Usinagem p/ instalação (L x A): 13.9 x 12 mm

Cor do perfil Difusor Código
preto branco leitoso 833.95.723
prata branco leitoso 833.95.722
preto preto 833.88.357
OU
Loox5 perfil 2102 para montagem sobreposta

 > Difusor branco leitoso ou preto incluso
 > Comprimento: 3000 mm

Cor do perfil Difusor Código
preto branco leitoso 833.95.735
prata branco leitoso 833.95.734
preto preto 833.88.360

Obrigatório
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LED 3048 sistema básico.
Monocromático 8 mm.
Fitas de LED com até 4 m

Obrigatório

Cabo de alimentação com
plug

 > 833.89.002
OU
Cabo de alimentacao sem
plug

 > 833.89.009

Häfele Loox5 LED 3048
Monocromatica, 8 mm

 > Watts: 14.4/m
 > Número de LEDs: 120/m
 > CRI: Ra: >90; R9: >50
 > Consumo de energia ponderado: 15.84 kWh/1000 h
 > Comprimento do corte: 50 mm
 > Comprimento da superficie de contato: 4 mm
 > Comprimento maximo da fita: 4 m

Temperatura 
de cor.
K

Fluxo 
luminoso
lm/m

Eficácia 
luminosa
lm/w

Código

3000 1305 91 833.76.353
4000 1340 93 833.76.354

Valor de iluminância em lx aplica-se ao comp. de 1000 mm de fita

C = comprimento da seccao de corte; P = comprimento da 
superficie de contato

Corte a fita da medida (um lado de contato permanece na parte
excedente; reutilizavel)

Conectar as fitas LED (sao necessarios dois lados de contato)

LED 3048 fita monocromática de 8 mm.
24V

Obrigatório



Max. 4 m

Obrigatório

Häfele Loox 3S driver de  
tensão constante 24 V, 
90 W

 > 833.77.949

Cabo de 5 A/18 AWG 
para fita LED de 8 mm + 
Adaptador
Comprimento: 100 mm

 > 833.88.381
Comprimento 500 mm

 > 833.88.379
Comprimento: 2000 mm

 > 833.88.382

Obrigatório

Häfele Loox dimmer, 
modular sem contato
Alcance do sensor: 0–60 mm

 > 833.89.126

Opcional

Obrigatório
(obrigatório com interruptores e 
sensores)

Häfele Loox cabo com 
conector de encaixe para 
interruptores modulares
Comprimento: 2000 mm

 > 833.89.142
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Obrigatório para perfil de 
montagem sobreposta 2102

Tampa de acabamento
 > Embalagem de 10 unidade

Preto
 > 833.95.775

Prata
 > 833.95.774

Obrigatório para perfil de 
montagem embutida 1103

Tampa de acabamento
 > Embalagem de 10 unidades

Preto
 > 833.95.767

Prata
 > 833.95.766



Obrigatório
Cabo de alimentação com 
plug

 > 833.89.002
ou
Cabo de alimentação sem 
plug

 > 833.89.009

Itens adicionais opcionais

Cabo de interconexão para fita LED8 mm
 > 5 A/18 AWG

Comp. mm Código
2000 833.89.199

Conector clipe fita-fita para fita LED 8 mm, 
5 A

Código
833.89.208

90º conector de canto para fita LED 8mm, 
5 A

Código
833.89.188

Obrigatório para perfil de 
montagem sobreposta 2102

Tampa de acabamento
 > Embalagem de 10 unidades

Preto
 > 833.95.778

Prata
 > 833.95.777

Obrigatório

Häfele Loox5 LED 2073
Multibranco, 8 mm

 > Watts: 4.8/m
 > Número de LEDs: 2 x 60/m
 > CRI: Ra: >90; R9: >50
 > Consumo de energia ponderado: 5.28 kWh/1000 h
 > Comprimento do corte: 50 mm
 > Comprimento da superfície de contato: 4 mm
 > Comprimento máximo da fita: 6 m

Temperatura 
de cor
K

Fluxo 
luminoso
lm

Eficácia 
luminosa
lm/w

Código

2700-5000 465 96 833.74.316

Required

Loox5 perfil 1106 para montagem embutida
 > Difusor branco leitoso ou preto incluso
 > C x L x A: 3000 x 20 x 12 mm
 > Usinagem p/ instalação (L x A): 16.9 x 12 mm

Cor do perfil Difusor Código
preto branco leitoso 833.95.729
prata branco leitoso 833.95.728
preto preto 833.88.359
OU
Loox5 perfil 2102 para montagem sobreposta

 > Difusor branco leitoso ou preto incluso
 > Comprimento: 3000 mm

Cor do perfil Difusor Código
preto branco leitoso 833.95.735
prata branco leitoso 833.95.734
preto preto 833.88.360

Obrigatório
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LED 2073 sistema básico.
Multibranco, 8 mm.
Fitas de LED com até 6 m

Valor de iluminância em lx aplica-se ao comp. de 1000 mm de fita

LED 2073 fita multibranco de 8 mm.
12V

C = comprimento da seccao de corte; P = comprimento da superficie 
de contato

Corte a fita da medida (um lado de contato permanece na parte
excedente; reutilizavel)

Conectar as fitas LED (sao necessarios dois lados de contato)



Häfele Loox dimmer, 
modular sem contato
Alcance do sensor: 0 – 60 mm

 > 833.89.126

Opcional

Obrigatório
(para itens Loox5)

Adaptador para dispositivos 
com plug Loox5 para ligar 
no driver Loox 3S

 > 833.95.752

Obrigatório para perfil de 
montagem sobreposta 2102

Tampa de acabamento
 > Embalagem de 10 unidades

Preto
 > 833.95.778

Prata
 > 833.95.777

Obrigatório para perfil de 
montagem embutida 1103

Tampa de acabamento
 > Embalagem de 10 unidades

Preto
 > 833.95.767

Prata
 > 833.95.766

Adaptador Multibranco 
para o distribuidor de 6 
vias Häfele Connect Mesh

 > 833.95.745

Obrigatório

Distribuidor de 6 vias 
Häfele Connect Mesh

 > 850.00.042

Obrigatório

Cabo de 5 A/18 AWG para 
fita LED de 8 mm
Comprimento: 2000 mm

 > 833.95.702

Obrigatório

Häfele Loox cabo com 
conector de encaixe para 
interruptores modulares
Comprimento: 2000 mm

 > 833.89.142

Opcional
(obrigatório com interruptores e 
sensores)

Obrigatório

Häfele Loox 3S driver de  
tensão constante 12 V, 
60 W

 > 833.74.913
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GUIA DE PEDIDO FÁCIL

TERMINOLOGIA TÉCNICA

LOOX5

Ângulo de refração O ângulo de refração (ângulo do feixe) descreve o ângulo entre duas linhas retas imaginárias. Estas linhas retas 
atravessam o centro da parte frontal da lâmpada e sua intensidade de iluminação é 50% da intensidade de 
iluminação no eixo central do feixe. 

Intensidade de iluminação A intensidade de iluminação é o fluxo luminoso (lm) em relação a uma superfície (m²) e é indicada em lux (lx).  
É utilizada para medir a luminosidade com a qual uma superfície é iluminada.

Binning Durante a produção industrial, os LEDs diferem uns dos outros relativamente à cor, ao fluxo luminoso (brilho) 
e à tensão direta. Para conseguir uma qualidade de luz constante com o mesmo nível de luminosidade e uma 
cor de luz uniforme, eles são classificados de acordo com a cor, o fluxo luminoso e a tensão direta e são 
separados em bins ("contentores") durante a produção. Este processo de classificação é conhecido como 
Binning. A Häfele utiliza exclusivamente bins com um elevado grau de luminosidade, para conseguir uma 
elevada eficiência.

Bluetooth® Mesh Tecnologia de redes introduzida em 2017, baseada em Bluetooth® com baixo consumo de energia, na qual 
todos os componentes (controles, dispositivos) formam uma rede conjunta, ideal para controlar a iluminação. A 
Häfele Connect Mesh utiliza esta tecnologia.

Classe de eficiência energética A classe de eficiência energética fornece informação sobre o consumo de energia. As lâmpadas e as luzes 
dividem-se entre as classes E até A++. As luminárias LED atingem as classes mais altas, de A até A++.

Temperatura de cor e cor da luz A temperatura de cor consiste numa especificação do aspecto da cor de uma fonte de luz branca e é medida 
em Kelvin (K). Quanto mais baixa for a temperatura de cor, mais quente é a cor da luz, quanto mais alta for 
a temperatura de cor, mais fria é a cor da luz. Na Häfele, as fontes de luz branca com uma temperatura de 
cor inferior a 3400 K são consideradas "branco quente" e as fontes de luz branca com uma temperatura de 
cor de entre 3400 K e 5700 K são consideradas "branco frio". As fontes de luz branca acima dos 5700 K são 
designadas "branco luz do dia".

Consistência de cor/ 
diferenças de cor

As diferenças de cor são especificadas em níveis, denominados "Elipses de MacAdams" ou "SDCM" (Standard 
Deviation of Colour Matching). A Häfele utiliza 3 níveis de binning SDCM para os seus produtos LED. Este é um 
bom valor, uma vez que é estatisticamente improvável que os LEDs que tenham uma diferença de cor máxima 
fiquem juntos uns dos outros numa luminária ou na luz e que a diferença de cor seja visível. Na sua diretiva ErP, 
a Comissão Européia estipula que não possam ser ultrapassados os 6 SDCM para os produtos LED.
SDCM Visibilidade

1 Apenas pessoas com uma excelente visão podem ver as diferenças mínimas de cor.
2 São visíveis, mínimas diferenças de cor.
3 São visíveis, diferenças de cor muito pequenas.
4 São visíveis diferenças de cor. 
5 São visíveis, diferenças de cor significativas.

>5 São visíveis, diferenças de cor muito claras.

Índice de reprodução de cor, 
CRI

O índice de reprodução de cor é um parâmetro que pode ser utilizado para comparar a qualidade de reprodu-
ção de cor das fontes de luz com a mesma temperatura de cor. Quanto mais alto for o valor, melhor é o índice 
de reprodução de cor. Um valor de 100, corresponde a uma reprodução de cor da luz do dia.

Consumo de energia ponderado O consumo de energia ponderado é arredondado à segunda casa decimal em quilowatts-hora relativamente a 
1000 horas de utilização. Tal, aplica-se ao funcionamento do LED com um transformador externo. O cálculo e a  
 publicação deste valor são definidos pelo decreto da UE n.º 874/2012.

Terminologia técnica



 | 21

Lo
ox

5 
G

.P
.F

., 
©

 H
B

R
-p

t; 
D

ad
os

 d
im

en
si

on
ai

s 
nã

o 
vi

nc
ul

at
iiv

os
. R

es
er

va
m

os
 o

 d
ire

ito
 d

e 
al

te
ra

r 
as

 e
sp

ec
ifi

ca
çõ

es
 s

em
 a

vi
so

 p
ré

vi
o.

 A
s 

di
m

en
sõ

es
 e

m
 m

m
 s

ão
 a

pr
ox

im
ad

as
.

GUIA DE PEDIDO FÁCIL

Terminologia técnica

Tecnologia de corrente 
contínua

O mesmo fluxo de corrente através de cada LED. Tal, significa que todos os LEDs têm a mesma luminosidade 
e que se impede uma redução do fluxo luminoso. Deste modo, aumenta o comprimento visual máximo das 
luminárias.

Vida útil Especificada nas horas de funcionamento. A vida útil depende fundamentalmente do aquecimento dos produ-
tos. Quanto mais quente for o ambiente, mais breve será a vida útil. A taxa de substituição em anos é calculada 
a partir da vida útil total e do tempo médio de funcionamento por ano. A tabela seguinte pode ser utilizada 
como um auxiliar de planejamento. A vida útil especificada refere-se a L70/B50.

Utilização no 
interior

Tempo de funcionamento 
anual  
(EN 15193) 
Horas

Taxa de substituição 
 
Anos

LInstalação de vida útil 
 
Horas

Escritório 2 500 20 50.000
Ensino 2 000 25 50.000
Hospitais 5 000 10 50.000
Hotel 5 000 10 50.000
Restaurante 2 500 10 25.000
Loja 5 000 10 50.000

Vida útil L80/B10 L80 é o tempo após o qual o LED continua a emitir 80% da sua luz original. B10 significa que 10% dos LED 
podem ter menos de 80% da intensidade luminosa original. 
A Häfele testa todos os LEDs que utiliza de acordo com a norma LM-80. LM-80 é um método de teste 
padronizado, que possibilita que os produtos ostentem a Energy Star da EPA (Agência de Proteção Ambiental 
dos Estados Unidos). O teste consiste numa comparação independente do fabricante dos LEDs. Durante 
o teste, o fluxo luminoso (manutenção dos lúmenes) de um LED é testado a três temperaturas diferentes, 
durante um mínimo de 6000 horas. Depois, é calculada a vida útil L80 por extrapolação. O procedimento de 
extrapolação é descrito no regulamento IES TM-21.

LED  Um diodo emissor de luz (LED) é um elemento semicondutor que emite luz quando a eletricidade o atravessa. 
Este elemento semicondutor consiste num cristal agregado a uma base de metal, sendo ambos envoltos em 
plástico protetor. Os LEDs são majoritariamente compostos à base de materiais inorgânicos, ou seja, materiais 
não carbônicos.

Eficácia luminosa A eficácia luminosa é a relação entre o fluxo luminoso e a potência absorvida.  
É utilizada para medir a eficiência operacional da fonte de luz.  
É indicada em lúmenes por watt (lm/W).

Fluxo luminoso É indicado em lúmenes (lm). O fluxo luminoso indica o rendimento luminoso, ou seja, a quantidade de luz emi-
tida por uma fonte de luz. O valor pode estar sujeito a flutuações de medição e flutuações relacionadas com a 
produção de ±10%. 

Redução do fluxo luminoso A luminosidade dos LEDs das luminárias diminui com o comprimento das mesmas, devido ao aumento 
da resistência do fio de cobre. Uma redução do fluxo luminoso de até 30%, do primeiro ao último LED, 
é impercetível ao olho humano. É por este motivo que a Häfele estipula um comprimento máximo da 
luminária para este valor visual. Normalmente, é possível operar luminárias com comprimentos superiores, 
mas será visível uma diferença na luminosidade. Exceção: os LEDs das luminárias com tecnologia de corrente 
contínua (LED 2077/3050/3051/3052) têm sempre a mesma luminosidade.

Comprimento máximo da lumi-
nária

Valor visual: comprimento da luminária com uma redução do fluxo luminoso imperceptível de, no máx., 
30%. Valor dependente da potência: comprimento da luminária = potência de saída do driver/potência 
da luminária por metro. Se o valor dependente da potência for superior ao valor visual, será perceptível uma 
diferença na luminosidade. Exceção: os LEDs das luminárias com tecnologia de corrente contínua (LED 
2077/3050/3051/3052) têm sempre a mesma luminosidade.

Multibranco A cor da luz das tonalidades de branco pode ser alterada com o Häfele Connect Mesh, por exemplo, do 
branco quente ao branco frio.

RGB RGB é a abreviatura de vermelho (red), verde (green) e azul (blue). Em conjunto com a Häfele Connect Mesh, é 
possível criar praticamente qualquer combinação de cor a partir das três cores primárias.

RoHS – Chumbo nos produtos 
Loox

Os produtos Loox não contêm chumbo e cumprem as orientações RoHS. E esta faz parte da marca de 
conformidade CE. Todos os produtos Loox estão em conformidade com a certificação CE, mas não as 
divulgamos em nossos seus catálogos, já que apenas é permitida a oferta de produtos em conformidade com a 
marcação CE. A declaração de conformidade está disponível em www.häfele.com

Fator de transmissão Relação de medida da luz transmitida para luz incidente. Um corpo transparente ideal teria um fator de transmi-
tância de 100%.
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GUIA DE PEDIDO FÁCIL

TERMINOLOGIA TÉCNICA

LOOX5

Questões técnicas

Como limpo uma fita LED? As fitas LED sem manga de silicone não precisam ser limpas. As fitas LED em silicone podem ser limpas com 
um pano antiestático úmido. Produtos abrasivos e detergentes agressivos podem danificar a superfície e os 
LEDs.

Posso utilizar drivers de outros 
fabricantes?

Para garantir a segurança e o bom funcionamento da instalação, apenas podem ser utilizados drivers Loox 
ou drivers que tenham sido expressamente aprovados pela Häfele. Se o sistema for instalado por um técnico 
eletricista, os produtos Loox também podem ser ligados e agrupados com os equipamentos elétricos do local. 
No entanto, salientamos explicitamente que estas tarefas devem ser realizadas por um eletricista certificado.

Qual é a vida útil dos produtos 
em funcionamento permanente?

Drivers Loox5 >50 000 horas, com uma temperatura ambiente máx. (40 °C/45 °C), 
fontes de alimentação através da tomada de parede 30 000 horas, a uma temperatura ambiente de, no máx., 
40 °C. Garanta um fornecimento e circulação de ar suficiente no local de montagem do driver.
Fitas LED Loox5 >50 000 horas, a uma temperatura ambiente de, no máx., 45 °C.
Recomenda-se o resfriamento com um perfil de alumínio a partir de 9,6 W/m.

É possível ligar a caixa Multi-
interruptor, a caixa Multi-driver 
e o distribuidor de 3 vias com 
função de interruptor em série 
várias vezes?

Não, dado que os sinais já não são transmitidos adequadamente.

As luminárias de 12 V e 350 mA 
ou as de 12 V e 24 V podem ser 
utilizadas em conjunto?

Sim. Deve ser utilizado o nosso respectivo conversor. (para os conversores, consulte o capítulo Fornecimento).

De que modo podem ser evita-
das as avarias do interruptor de 
sensor (q 12 mm)?

Verifique a correta instalação do interruptor. A inscrição TOP no interruptor deve ficar virada para cima na situa-
ção de montagem.

De que forma pode ser garanti-
da a consistência da cor da luz 
de uma lâmpada?

A Häfele tem elevadas exigências relativas à seleção dos materiais. Todas as luminárias Loox5 contêm LEDs 
duradouros e de elevada qualidade da Samsung e da Lumideds. Definir especificações de qualidade muito 
restritas, assegura não só o fluxo luminoso e a tensão disruptiva, mas também uma cor da luz consistente nas 
aquisições posteriores.

Qual é a potência máxima que 
posso ligar à saída de um dispo-
sitivo do transformador?

Com sistemas de 12 V é de 12 V x 5,0 A = 60 W com um transformador de 60 W
Com sistemas de 24 V é de 12 V x 3,75 A = 90 W com um transformador de 90 W

Qual é o comprimento máximo 
que pode ter o cabo entre o 
transformador e o dispositivo?

O comprimento de cabo máximo do driver Loox5 até o dispositivo, é de 10 m.
Os cabos com comprimentos longos em combinação com cargas grandes (comprimentos das luminárias) po-
dem resultar em perdas de tensão no cabo. Estas levam a uma perda visível de luminosidade nas luminárias. A 
intensidade de iluminação indicada com as luminárias foi determinada com a tensão de saída nominal do driver. 
(12 V ou 24 V).

O que significa AWG? AWG significa American Wire Gauge.  
É a codificação para os diâmetros dos fios em cabos elétricos que são utilizados principalmente na América do 
Norte. Identifica o corte transversal dos fios dos cabos elétricos compostos por cordões e fios.

Qual é a capacidade condutora 
do meu cabo?

Os valores de capacidade condutora e potência permitidos pela Häfele são os seguintes:
Tipo de cabo 24 AWG 22 AWG 20 AWG 18 AWG
Capacidade de carga 
máxima

1.5 A 2.5 A 3.5 A 5.0 A

Tensão 12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V
Potência 18 W 36 W 30 W 60 W 42 W 84 W 60 W 110 W

O tipo de cabo está impresso no revestimento do cabo.

Uma fita LED flexível pode ser 
utilizada atrás de um vidro 
acrílico?

Sim, mas o vidro acrílico aumenta as variações de cor (binning) até quatro vezes e, por isso, desvios  
mínimos de cor ficam mais visíveis.

As luzes Loox podem ser acio-
nadas por vários interruptores?

Sim. Para tal, deve ser utilizada a caixa para interruptor Multi. Podem ser ligados até três interruptores à caixa 
Multi-interruptor.

Por que razão é necessário ligar 
as luzes antes de inserir a ficha 
de alimentação de alta tensão?

Se o transformador for ligado à corrente primeiro, a energia elétrica é transmitida para o lado secundário,  
o que provoca sobretensão e, consequentemente danos nas luzes, caso estejam ligadas.

As luminárias Loox podem ser 
utilizadas em veículos recreati-
vos/barcos/carros?

Sim, claro. Temos luminárias especiais de circuito integrado que compensam sem problemas as flutuações de 
tensão dos veículos. Também podem ser utilizadas as nossas fitas de LED normais. É importante estar atento, 
no entanto, que os picos de tensão podem reduzir a respectiva vida útil.
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GUIA DE PEDIDO FÁCIL

Terminologia técnica

Símbolos e ícones

Posso utilizar os produtos Loox 
na sauna/banheiro?

Oferecemos luzes especiais que garantem proteção IP44 depois de instaladas. Esta é suficiente para muitas 
aplicações. As nossas fitas de LED em silicone também têm proteção IP44. No entanto, é necessário garantir 
que o transformador e o cabo de alimentação se mantenham secos. Além disso, deve assegurar-se uma 
temperatura máxima de 45 graus.

Por que razão a minha luminária 
LED pisca?

Uma luz piscando é sinal de (sub ou) sobrecarga.  
Utilize um driver com maior potência ou reduza o número de dispositivos.

Não utilize componentes que impeçam a radiação 
térmica.

Para utilização apenas em locais secos.

Luminárias para utilização apenas no interior. Não 
podem ser utilizadas no exterior!

Classe de proteção III

IP44 após instalação.
R US

Underwriters Laboratories, cumprimento
das normas dos EUA e do Canadá

Loox light simulation tool – https://www.hafele.ca/en/info/services/design-tools/406/
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