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Ítem Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigoLote

00001 57,000PEÇA0002286000001

LUMINARIA PUBLICA  COM corpo em liga de
aluminio injetado em alta pressão, pintura
poliester na cor verde, refletor em aluminio
de alta pureza, repuxado e anodizado
quimicamente, para maior rendimento
luminotecnico, suporte articulçavel com trava
para sustentação de abertura, alojamento
para equipamento auxiliar grau de proteção
ip-65 incorporado, indicado para lampada  de
250 w, grau de proteção ip-66 no
compartimento optico, bocal em porcelana
e-40, dimensao (mm) c-700 / a-210 / l-300,
pescoço adaptador para braço ou topo de
poste, tres prisilhas com fecho de molas
reforçados em aço inox, base para rele
fotocelula.

00002 57,000PEÇA0002294200001

RELE FOTOELETRICO TERMICO 127 V
potencia de comando resistiva 1000 w,
indutiva 1200 v e corrigido 500 v, e ideal
para acionamento de pontos luminosos e
outras cargas, mantem acessas luminarias na
ausencia de luz natural e e insensivel a
variaçoes bruscas de luminosidade,
relampagos  e farois, pode ser instalado com
qualquer tipo de lampada , sistema de
acionamento tipo termico.

00003 57,000PEÇA0002286200001

REATOR DE USO INTERNO VAPOR DE SODIO
250 W procel alto fator de potencia
enrolamento cobre tw 130 graus frequencia
60 hz fator de potencia minimo 0,92 com
capacitor e ingnitor wp 23 w , 220 v, com
selo procel e 05 anos de garantia

00004 57,000PEÇA0002286300001

LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 W alta
pressao 220 v tubular, bocal e-40 fluxo
luminoso de 33,200 lm, temperatura de cor
2000k e vida media minima de32.000 horas,
garantia de fabricação de 12 meses com selo
procel produto com mantagem nacional e iso
9001.

00005 57,000PEÇA0002286400001

BRAÇO CISNE ornamental galvanizado a fogo
de 2,00 metros, encaixe de 48,00 mm e
espessura da parede de 3,00 mm sem
costura  com sapata e angulo de 15 grau

00006 800,000M0002286500001 CABO FLEXIVEL 2,50 MM - 750 V
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