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SOBRE A 
ILUMINIM

Fundada em 2010,  a I luminim tem como principal  objet ivo 
oferecer a melhor solução para os seus c l ientes na área 
de i luminação de LED, fornecendo produtos de alto valor 
agregado a um custo acessível .  

Sustentabi l idade e preservação do meio ambiente.  É isso 
que nós da I luminim buscamos diar iamente e,  por isso,  
somos especial istas em LED. Uma lâmpada de LED tem 
100% de seu materia l  recic lável  e seu descarte ou quebra 
não prejudica o ar e o solo.  

Ao ut i l izar i luminação de LED em sua casa ou empresa,  
você está contr ibuindo em diminuir  a emissão de gás 
carbônico na atmosfera.  Além disso,  você colabora com a 
ação de consumo consciente de energia ,  que envolve as 
prát icas sustentáveis da I luminim, tendo em vista que o 
LED consome até 90% menos de energia se comparado a 
uma lâmpada comum. 

Somos especial istas no que fazemos e queremos um 
mundo mais i luminado com menos consumo. 
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DICA 1: INVISTA EM LÂMPADAS LED

A Lâmpada LED, por não emit ir  calor ,  necessita de menos energia para produzir  a mesma intensidade 
de luz que lâmpadas convencionais.  A economia pode chegar até 80% na conta de luz.  
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DICA 2: INVISTA EM ENERGIA FOTOVOLTAICA

Instale painéis fotovoltaicos em lugares de grande incidência solar ,  como telhados e la jes.  Esses 
painéis ,  fe i tos de s i l íc ios,  captam os fótons da luz e convertem em energia elétr ica.  Alternat iva 

sustentável  e econômica.  
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DICA 3: INVISTA EM 
REFLETORES COM 
SENSOR PRESENÇA

Instale Ref letores LED com sensor presença ou 
fotocélula em áreas em que possui  pouco 
movimento,  assim a i luminação desses pontos 
permanecerá l igada apenas quando necessário,  
economizando energia elétr ica.  

O Ref letor Sensor Presença acende automaticamente 
quando reconhece movimento no local ,  enquanto 
que a fotocélula possibi l i ta a programação do 
horário de l igar e desl igar.  
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DICA 4: NÃO REALIZE EMENDAS EM CABOS 
ELÉTRICOS 

 
 As emendas podem aumentar o consumo de energia e r iscos de curto-circuito e sobrecarga.  Sempre 

procure um prof iss ional  especial izado para qualquer t ipo de trabalho elétr ico.  
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DICA 5: APROVEITE A 
LUZ DO DIA

Use melhor a luz do dia ,  tetos e paredes internas de 
cores c laras ref letem melhor a luz do dia ,  assim não 
sendo necessário a i luminação art i f ic ia l .  

Mesma que você invista em Lâmpadas LED, não deixe 
luzes acesas em ambientes vazios,  i lumine com 
consciência!  

08



 DICA 6: SELO PROCEL ELETROBRAS

Confira sempre se o equipamento elétr ico adquir ido possui  o Selo Procel  E letrobras,  este garante os 
melhores níveis de ef ic iência energét ica,  ou seja os que consomem menos energia.  

09



DICA 7: EVITE DEIXAR EQUIPAMENTOS 
ELETRÔNICOS NA TOMADA

Não deixe equipamentos já carregados na tomada,  isso pode acarretar em gastos desnecessários.  
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CENTRAL DE ATENDIMENTO:

(11)  4210-0494 SÃO PAULO 
(21)  2042-0247 RIO DE JANEIRO 
(51)  3557-5070 RIO GRANDE DO SUL 
0800 580-0332 TODAS AS REGIÕES 

ATENDIMENTO EMPRESARIAL:

compras@iluminim.com.br

SEJA REVENDEDOR:

COTAÇÃO: 

compras@iluminim.com.br

vendas@iluminim.com,br
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