
PARA MAIS INFORMAÇÕES  ACESSE O SITE 
E FAÇA DOWNLOAD DO CATÁLOGO COMPLETO.

FEIRA DE SANTANA - BAHIA
+55 75 2101.7272

BLUMENAU - SANTA CATARINA
+55 47 3325.4214

As lâmpadas TLN LED da G-light foram projetadas para iluminação

de grandes ambientes. 

Elas possuem um ângulo de abertura de 120° do facho luminoso,

proporcionando um melhor aproveitamento de luz que, aliada a

tecnologia LED, reduz bastante os custos de manutenção.

É indicada para instalação em áreas com pé direito de 8 a 15 metros

de altura. Além do alto fluxo luminoso, sua vida útil pode chegar

até 25 mil horas, tornando-se uma opção eficiente para substituir

lâmpadas de alta pressão.

Toda a linha possui DRIVER INTERNO AUTOVOLT, facilitando a

instalação.

ÓTIMO ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR.

TECNOLOGIA STC - CONTROLE INTELIGENTE 
DA TEMPERATURA

01 ANO DE GARANTIA.

ALTA EFICIÊNCIA LUMINOSA.

SEM EMISSÃO DE RAIOS UV E IV.

EFICIÊNCIA E TECNOLOGIA
ILUMINANDO MUITO MAIS!

• Ideal para iluminação de grandes ambientes
  internos como galpões, indústrias, armazéns,
  grandes comerciais como shoppings e galerias,
  entre outros. 

• AUTOVOLT.

• POTÊNCIAS: 80W / 100W / 120W / 140W

C A R A C T E R Í S T I C A S

ÂNGULO DE ABERTURA

DURABILIDADE 17 ANOS*

FÁCIL INSTALAÇÃO

ÓTIMA EQUIVALÊNCIA COM
LÂMPADAS ALTA PRESSÃO

180°

*Ligada 4h/dia

ALTO FATOR DE POTÊNCIAFP
0,92

CONHEÇA MAIS SOBRE ESSES PRODUTOS

LÂMPADAS

TLN170 TLN190 TLN230



LÂMPADAS TLN170 • TLN190 • TLN230

* Vida útil estimada do LED.

TLN170-LED-E40-120-80-65-3C

80W

Autovolt 100-240V / 60Hz
FLC 160W / Mercúrio 350W

Não

87,5lm/W

6500K - Luz Branca 
25000h*

Ø170x230mm

120°

610g
8m a 9m

7000lm

7899605544391

180.06.0570

≥0,92 (Alto FP)

≥80

* Vida útil estimada do LED.

TLN230-LED-E40-120-140-65-3C

140W

Autovolt 100-240V / 60Hz
Mercúrio 550W

Não

107lm/W

6500K - Luz Branca 
25000h*

Ø230x306mm

180°

12m a 15m
1,1kg

15000lm

7899605544414

180.06.0576

≥0,92 (Alto FP)

≥80

Referência:         
Faixa de tensão nominal:

Equiv. lâmpada inc.:
Potência:

Dimerizável:

Eficiência luminosa:

Temperatura de cor:
Vida Útil:

Dimensões:

Ângulo de abertura:

Peso:
Altura de instalação:

Fluxo luminoso:

Código SAPIENS:

Código de Barras:

Fator de potência:

IRC:

Referência:         
Faixa de tensão nominal:
Equiv. lâmpada inc.:
Potência:
Dimerizável:

Eficiência luminosa:

Temperatura de cor:
Vida Útil:
Dimensões:

Ângulo de abertura:

Altura de instalação:
Peso:

Fluxo luminoso:

Código SAPIENS:

Código de Barras:

Fator de potência:

IRC:

* Vida útil estimada do LED.

TLN190-LED-E40-120-100-65-3C

100W

Autovolt 100-240V / 60Hz
FLC 200W / Mercúrio 450W

Não

90lm/W

6500K - Luz Branca 
25000h*

Ø190x275mm

120°

740g
10m

9000lm

7899605527011

180.06.0454

≥0,92 (Alto FP)

≥80

* Vida útil estimada do LED.

TLN190-LED-E40-120-120-65-3C

120W

Autovolt 100-240V / 60Hz
Mercúrio 500W

Não

87,5lm/W

6500K - Luz Branca 
25000h*

Ø190x275mm

120°

740g
14m

10500lm

7899605544407

180.06.0573

≥0,92 (Alto FP)

≥80
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E40
TLN170

6500K
LUZ BRANCA

100-240V
AUTOVOLT

80W

A TLN170 LED foi projetada para iluminar grandes ambientes.   do facho luminoso Seu ângulo de abertura de 120°
proporciona um melhor aproveitamento da luz, e aliada a tecnologia LED gera grande economia de energia e nos 
custos de manutenção. *A TLN170 possui o circuito eletrônico , que monitora e controla de forma inteligente a STC
temperatura dos LEDs garantindo uma maior vida útil. O dissipador de calor do seu corpo garante um desempenho 
eficiente de resfriamento. Indicada para instalação em áreas com pé direito de  de altura. 8 a 9 metros
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DURABILIDADE
17 ANOS**

ALTO FATOR
DE POTÊNCIA

FÁCIL
INSTALAÇÃO

FÁCIL
SUBSTITUIÇÃO

TECNOLOGIA

Smart Temperature Control
Controle Inteligente da Temperatura 

STC*
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www.glight.com.brINSTRUÇÕES:• Pode ser ligada diretamente à rede elétrica, pois possui driver interno. 

• Desligue a energia ao instalar ou substituir a lâmpada.

• Pode ser usada com sensor de presença ou timer.CUIDADOS:
• Para efetuar a troca da lâmpada, aguarde seu completo esfriamento.

CONDIÇÕES DE GARANTIA:• Este produto está garantido contra defeitos de fabricação pelo período de

   1 ano a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.

• Para exercício da garantia, o produto deverá estar acondicionado em sua

  embalagem individual.• Lâmpadas quebradas, trincadas, arranhadas ou com indícios de má utilização

   não terão garantia. • A não observância das instruções, acima acarretará a perda imediata da

   garantia sobre o produto.
ATENÇÃO:
• Evitar instalação em luminárias que prejudiquem a refrigeração dos componentes.

• As lâmpadas TLN não necessitam de cúpula, pois possuem luz direcionada de 120°.

• As cúpulas de metal ou acrílico podem prejudicar a ventilação e reduzir a vida útil 

  dos LEDs.

Faixa de tensão nominal:
Base:

Potência:Equiv. lâmpada:

Ângulo abertura:
Dimerizável:Fluxo luminoso:Eficiência luminosa:Temperatura de cor:

Peso:Vida útil (L70):Dimensões aprox.:Fator de potência:Corrente nominal:

IRC:

100-240V/60HzE40
80W
Fluorescente 160WMercúrio 350W120º
Não
7000lm
87,5lm/W
6500K (Luz branca)610g
25000h***
Ø170x230mm≥0,92 (Alto FP)0,633A 127V
0,368A 220V
≥80

TLN170-LED-E40-120-80-65-3C ®Curta a G-Light  nas redes sociais.

glightbrasil
NÃO DESBOTAM AS CORES

SEM EMISSÃODE RAIOSULTRAVIOLETAS

SEM EMISSÃODE RAIOSINFRAVERMELHOS

LUZ
NO AMBIENTE

DISTRIBUIÇÃO DE

MELHOR

DESCARTE EM LOCAL APROPRIADO

NÃO PERMITEDIMERIZAÇÃO X

LOTE:

7 899605 544391

Importação, distribuição e assistência técnica:

Marschall Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda.
Av. Dep. Luis Eduardo Magalhães, 7000 - Limoeiro

CEP 44097-324 - Feira de Santana - BA
CNPJ: 02.130.525/0001-77Filial: Rua Gustavo Zimmermann, 6599
CEP 89063-001 - It. Central - Blumenau - SC
CNPJ: 02.130.525/0005-09Procedência: R. P. China SAC: (75) 2101-7272 - (47) 3325-4214
www.glight.com.br

***Vida útil estimada do LED.

www.glight.com.br

7 899605 527011

LOTE: 

***Vida útil estimada do LED.

Faixa de tensão nominal:
Base:

Potência:Equiv. lâmpada:

Ângulo abertura:
Dimerizável:Fluxo luminoso:Eficiência luminosa:Temperatura de cor:

Peso:Vida útil (L70):Dimensões aprox.:Fator de potência:Corrente nominal:

IRC:

100-240V/60HzE40
100W
Fluorescente 200WMercúrio 450W120º
Não
9000lm
90lm/W
6500K (Luz branca)740g
25000h***
Ø190x275mm
≥0,92 (ALTO FP)0,790A (127V)0,443A (220V)≥80

TLN190-LED-E40-120-100-65-3C

Importação, distribuição e assistência técnica:

Marschall Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda.
Av. Dep. Luis Eduardo Magalhães, 7000 - Limoeiro

CEP 44097-324 - Feira de Santana - BA - CNPJ: 02.130.525/0001-77

Filial: Rua Gustavo Zimmermann, 6599 - CEP 89063-001

Itoupava Central - Blumenau - SC - CNPJ: 02.130.525/0005-09

Procedência: R.P. China - SAC: (75) 2101-7272 - (47) 3325-4214

www.glight.com.br

Curta a G-Light® nas redes sociais.

glightbrasil

NÃO DESBOTAM AS CORES

SEM EMISSÃODE RAIOSULTRAVIOLETAS

SEM EMISSÃODE RAIOSINFRAVERMELHOS

LUZ
NO AMBIENTE

DISTRIBUIÇÃO DE

MELHOR

DESCARTE EM LOCAL APROPRIADO

NÃO PERMITEDIMERIZAÇÃO X

INSTRUÇÕES:• Pode ser ligada diretamente à rede elétrica, pois possui driver interno. 

• DESLIGUE a energia ao instalar ou substituir a lâmpada.

• Pode ser usada com sensor de presença ou timer.CUIDADOS:
• Para efetuar a troca da lâmpada, aguarde seu completo esfriamento.

CONDIÇÕES DE GARANTIA:• Este produto está garantido contra defeitos de fabricação pelo período de 1 ano a partir da

  data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.

• Para exercício da garantia, o produto deverá estar acondicionado em sua embalagem individual.

• Lâmpadas quebradas, trincadas, arranhadas ou com indícios de má utilização não terão garantia. 

• A não observância das instruções acima acarretará a perda imediata da garantia sobre o produto.

ATENÇÃO:
• Evitar instalação em luminárias que prejudiquem a refrigeração dos componentes.

• As lâmpadas TLN não necessitam de cúpula, pois possuem luz direcionada de 120°.

• As cúpulas de metal ou acrílico podem prejudicar a ventilação e reduzir a vida útil dos LEDs.

6500K
LUZ BRANCA

E40
TLN190

100-240V
AUTOVOLT

100W
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A TLN190 LED foi projetada para iluminar grandes ambientes.   do facho luminoso Seu ângulo de abertura de 120°
proporciona um melhor aproveitamento da luz, e aliada a tecnologia LED gera grande economia de energia e nos 
custos de manutenção. *A TLN190 possui o circuito eletrônico , que monitora e controla de forma inteligente a STC
temperatura dos LEDs garantindo uma maior vida útil. O dissipador de calor do seu corpo garante um desempenho 
eficiente de resfriamento. Indicada para instalação em áreas com pé direito de até  de altura. 10 metros

DURABILIDADE
17 ANOS**

ALTO FATOR
DE POTÊNCIA

FÁCIL
INSTALAÇÃO

FÁCIL
SUBSTITUIÇÃO

TECNOLOGIA

Smart Temperature Control
Controle Inteligente da Temperatura 

STC*

Im
a

g
e

n
s 

m
e

ra
m

e
n

te
 il

u
st

ra
ti

v
a

s.

www.glight.com.br

LOTE: 

***Vida útil estimada do LED.

Faixa de tensão nominal:
Base:

Potência:
Equiv. lâmpada:

Ângulo abertura:
Dimerizável:

Fluxo luminoso:Eficiência luminosa:Temperatura de cor:
Peso:

Vida útil (L70):
Dimensões aprox.:
Fator de potência:
Corrente nominal:

IRC:

100-240V/60Hz
E40
120W
Mercúrio 500W
120º
Não
10500lm
87,5lm/W
6500K (Luz branca)
740g
25000h***
Ø190x275mm
≥0,92 (ALTO FP)
0,933A (127V)
0,555A (220V)
≥80

TLN190-LED-E40-120-120-65-3C

Importação, distribuição e assistência técnica:
Marschall Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda.
Av. Dep. Luis Eduardo Magalhães, 7000 - Limoeiro
CEP 44097-324 - Feira de Santana - BA - CNPJ: 02.130.525/0001-77

Filial: Rua Gustavo Zimmermann, 6599 - CEP 89063-001

Itoupava Central - Blumenau - SC - CNPJ: 02.130.525/0005-09

Procedência: R.P. China - SAC: (75) 2101-7272 - (47) 3325-4214

www.glight.com.br

Curta a G-Light® nas redes sociais.

glightbrasil

NÃO DESBOTAM AS CORES

SEM EMISSÃO
DE RAIOSULTRAVIOLETAS

SEM EMISSÃO
DE RAIOSINFRAVERMELHOS

LUZ
NO AMBIENTE

DISTRIBUIÇÃO DE

MELHOR

DESCARTE EM LOCAL APROPRIADO

NÃO PERMITE
DIMERIZAÇÃO X

INSTRUÇÕES:
• Pode ser ligada diretamente à rede elétrica, pois possui driver interno. 

• DESLIGUE a energia ao instalar ou substituir a lâmpada.
• Pode ser usada com sensor de presença ou timer.CUIDADOS:
• Para efetuar a troca da lâmpada, aguarde seu completo esfriamento.CONDIÇÕES DE GARANTIA:• Este produto está garantido contra defeitos de fabricação pelo período de 1 ano a partir da

  data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.
• Para exercício da garantia, o produto deverá estar acondicionado em sua embalagem individual.

• Lâmpadas quebradas, trincadas, arranhadas ou com indícios de má utilização não terão garantia. 

• A não observância das instruções acima acarretará a perda imediata da garantia sobre o produto.

ATENÇÃO:
• Evitar instalação em luminárias que prejudiquem a refrigeração dos componentes.

• As lâmpadas TLN não necessitam de cúpula, pois possuem luz direcionada de 120°.

• As cúpulas de metal ou acrílico podem prejudicar a ventilação e reduzir a vida útil dos LEDs.

7 899605 544407

6500K
LUZ BRANCA

E40
TLN190

100-240V
AUTOVOLT

120W
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A TLN190 LED foi projetada para iluminar grandes ambientes.   do facho luminoso Seu ângulo de abertura de 120°
proporciona um melhor aproveitamento da luz, e aliada a tecnologia LED gera grande economia de energia e nos 
custos de manutenção. *A TLN190 possui o circuito eletrônico , que monitora e controla de forma inteligente a STC
temperatura dos LEDs garantindo uma maior vida útil. O dissipador de calor do seu corpo garante um desempenho 
eficiente de resfriamento. Indicada para instalação em áreas com pé direito de até  de altura. 14 metros

DURABILIDADE
17 ANOS**

ALTO FATOR
DE POTÊNCIA

FÁCIL
INSTALAÇÃO

FÁCIL
SUBSTITUIÇÃO

TECNOLOGIA

Smart Temperature Control
Controle Inteligente da Temperatura 

STC*
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www. glight .com.br

INSTRUÇÕES:
• Pode ser ligada diretamente à rede elétrica, pois possui driver interno. 

• Desligue a energia ao instalar ou substituir a lâmpada.
• Pode ser usada com sensor de presença ou timer.
CUIDADOS:
• Para efetuar a troca da lâmpada, aguarde seu completo esfriamento.CONDIÇÕES DE GARANTIA:• Este produto está garantido contra defeitos de fabricação pelo período de 1 ano a partir da data de 

  emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.
• Para exercício da garantia, o produto deverá estar acondicionado em sua embalagem individual.

• Lâmpadas quebradas, trincadas, arranhadas ou com indícios de má utilização não terão garantia. 

• A não observância das instruções acima acarretará a perda imediata da garantia sobre o produto.
ATENÇÃO:
• Evitar instalação em luminárias que prejudiquem a refrigeração dos componentes.

• As lâmpadas TLN não necessitam de cúpula, pois possuem luz direcionada de 120°.

• As cúpulas de metal ou acrílico podem prejudicar a ventilação e reduzir a vida útil dos LEDs.

Importação, distribuição e assistência técnica:
Marschall Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda.Av. Dep. Luis Eduardo Magalhães, 7000 - Limoeiro
CEP 44097-324 - Feira de Santana - BA - CNPJ: 02.130.525/0001-77

Filial: Rua Gustavo Zimmermann, 6599 - CEP 89063-00
Itoupava Central - Blumenau - SC - CNPJ: 02.130.525/0005-09

Procedência: R.P. China - SAC: (75) 2101-7272 - (47) 3325-4214
www.glight.com.br

Faixa de tensão nominal:
Base:

Potência:
Equiv. lâmpada:

Ângulo abertura:
Dimerizável:

Fluxo luminoso:
Eficiência luminosa:

Temperatura de cor:
Peso:

Vida útil (L70):
Dimensões aprox.:
Fator de potência:
Corrente nominal:

IRC:

100-240V/60Hz
E40
140W
Mercúrio 550W
120º
Não
15000lm
107lm/W
6500K (Luz branca)
1,1kg
25000h***
Ø230x306mm
≥0,92 (Alto FP)
1,10A (127V)
0,64A (220V)
≥80

TLN230-LED-E40-120-140-65-3C

***Vida útil estimada do LED.

®Curta a G-Light  nas redes sociais.

glightbrasil
NÃO DESBOTAM AS CORES

SEM EMISSÃO
DE RAIOS

ULTRAVIOLETAS

SEM EMISSÃO
DE RAIOSINFRAVERMELHOS

LUZ
NO AMBIENTE

DISTRIBUIÇÃO DE

MELHOR

DESCARTE EM LOCAL APROPRIADO

NÃO PERMITE
DIMERIZAÇÃO X

LOTE:

7 899605 544414

E40
TLN230
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A TLN230 LED foi projetada para iluminar grandes ambientes.   do facho luminoso proporciona um Seu ângulo de abertura de 120°
melhor aproveitamento da luz, e aliada a tecnologia LED gera grande economia de energia e nos custos de manutenção. *A TLN230 
possui o circuito eletrônico , que monitora e controla de forma inteligente a temperatura dos LEDs garantindo uma maior vida STC
útil. O dissipador de calor do seu corpo garante um desempenho eficiente de resfriamento. Indicada para instalação em áreas com 
pé direito de  de altura. 12 a 15 metros

DURABILIDADE
17 ANOS**

ALTO FATOR
DE POTÊNCIA

FÁCIL
INSTALAÇÃO

FÁCIL
SUBSTITUIÇÃO

TECNOLOGIA

Smart Temperature Control
Controle Inteligente da Temperatura 

STC*

6500K
LUZ BRANCA

100-240V
AUTOVOLT

140W
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