
LAMPRÓ STAR LIGHT 5000k 

São nossas lâmpadas SUPER BRANCAS, com 5.000 K, LUZ BRANCA CRISTAL 

mais apropriadas para uso urbano e estético, proporcionando um visual 

mais belo. São vendidas em um blister PAR de acrílico e em UNIDADE. As 

lâmpadas Star Light são potentes, porém, pouco eficientes para 

iluminação noturna em rodovias, dias de chuva e neblina. Para estas 

condições citadas acima, indicamos a STARDART (padrão original) ou a 

DISCOVERY LIGHT.  

 

LAMPRÓ DISCOVERY LIGHT – LUZ DE CONTRASTE 

As lâmpadas Discovery Light, possuem um tom amarelo ouro, são as 

nossas SUPER AMARELAS. São vendidas em um blister PAR de acrílico. 

Essa cor não se trata de uma questão estética, mais sim funcional, pois são 

ideais para chuva, neblina, pistas molhadas e pistas más sinalizadas, 

devido ao seu alto contraste de iluminação proveniente de sua cor 

amarelada. Outro fator que torna esta lâmpada atraente, é sua resistência 

a pisos irregulares, tratando-se de um produto ideal para aplicação         

OFF ROAD. 

 

LAMPRÓ STANDART – PADRÃO ORIGINAL 

A LAMPRÓ dispõe de modelos de cor original (linha montadora, 

padrão original).  São vendidas em UNIDADES. Devido a sua excelente 

qualidade nos materiais e processos utilizados em sua fabricação, ela 

apresenta resistência a altas tensões e impactos, as halógenas STANDART 

Lampró competem de igualdade com gigantes do mercado Nacional, tais 

como Phillips e Osram. 

 

 

 

 



Em geral, a linha de Halógenas Lampró são confeccionadas com 

base de aço inox, bulbo de cristal, 8 Bar de pressão de gás (totalmente 

isenta de oxigênio em seu interior), base com orifícios de refrigeração, 

comporta tensões de até 20v na linha de 12v e até 30v na linha de 24v. 

Ideal para alguns modelos das linhas GM, Fiat, Honda, Critröen, Renault e 

Pegeout, que trabalham com tensões frequentes no alternador e 

carregamento de bateria de 14,5v a 15v,  que podem ocasionar a queima 

da lâmpada e danos a bateria. 

  

LAMPRÓ - LED 

A Lampró também se diferencia na variedade e na qualidade de seus 

LED’s. Além de alcançar Lumens maiores do que a média de seus 

concorrentes, a intensidade de brilho se mantém a mesma até o final de 

sua vida útil. Ao contrário das demais marcas, que após 2 ou 3 meses de 

uso perdem até 30% da intensidade de brilho inicial, nossos Led´s mantém 

a mesma intensidade de brilho de quando instalados. Isso se dá pelo fato 

de que nossos Led´s SMD 5050 e os SuperLed´s possuírem tecnologia de  

filamento de ponta  em sua fabricação, melhorando a condutividade 

elétrica e eliminando oxidações dos terminais que provocam o mal 

funcionamento dos mesmos.  

DICA LAMPRÓ – LED INSTALAÇÃO 

DICA N°1 - APLICAÇÃO 

Como todo produto, os Led´s também possuem situações ideais de 

aplicação. Em faróis na qual a H4 é muito próxima ao soquete do pingo, 

aconselha-se a aplicar modelos com base de vidro, pois além de ficarem 

mais rasteiros a base do faról, não ressecam o soquete e geram menores 

riscos de danos ao Led. Modelos tipo a L1117 quando aplicadas a carros 

como o novo Uno, Renaut Megane, Gol, entre outros, tendem a ter na 

face de leds voltada para a lâmpada, oscilações no funcionamento e falha 

no acendimento dos leds desta face. Isso se dá porque a H4 aquece a 

solda dos leds na plaquinha fazendo com que eles fiquem com solda fria, 

danificando a peça. 



DICA Nº 2 - POLARIDADE 

Antes de inserir os leds na lanterna, confira a polaridade dos mesmos, 

caso não funcione de primeira, inverta a base. Situações como essas às 

vezes passam despercebidas pelo aplicador que acaba condenando a peça 

ou a instalação. Alguns carros possuem polaridade invertida como é o 

caso da lanterna traseira do Gol, segunda geração, popular bolinha. 

Quando colocado leds na lanterna da esquerda, seu funcionamento é 

imediato, no entanto quando aplicado no lado direito, não funciona. Isso 

ocorre porque a lanterna direita do Gol tem os polos invertidos e cabe a 

criatividade do instalador a solução do caso. Outra situação que chama 

atenção é a luz de teto de alguns carros, como por exemplo, o FORD Ka. 

Quando aplicado o led na luz de teto ou ele acende abrindo a porta ou na 

chave local. O fato ocorre, porque ele inverte os polos, ou seja, quando 

abre a porta o positivo segue por um terminal, mas quando se liga na 

chave, o positivo vem do outro lado. Como o led é polarizado, o aplicador 

terá que escolher qual função ficará habilitado. 

DICA Nº 3 -  SISTEMA CANBUS 

O led funciona por arco voltaico, ou seja, não fecha circuito como uma 

lâmpada incandescente comum, a energia salta de um terminal a outro 

gerando a luz. Sendo assim o consumo de energia é menor, pois gera uma 

menor resistência à passagem da corrente elétrica, não amarela nem 

resseca as lentes por causa do calor e tem maior qualidade de iluminação. 

Devido a isso, alguns carros exigem a aplicação de Led “Canbus”. Esses 

Led´s tem a função de aumentar a resistência fazendo assim com que se 

apague do painel, o aviso indicador de lâmpada queimada. A rede CAN é 

um sistema que monitora nos veículos mais novos, a queima de lâmpadas 

e outros sistemas como ABS, EPC, AIR BAG, travas, alarmes, entre outras 

tecnologias contidas no veiculo. Esse monitoramento abrange faróis 

dianteiros e alguns casos farol de milha, lanternas traseiras e em alguns 

casos de placa. Iluminação interna, em geral, não faz parte do sistema, 

não sendo assim, necessária a utilização de Led Canbus. 

 



De forma simplificada a lâmpada incandescente gera alta resistência e 

consumo, no momento que ela queima, rompe o filamento e a rede CAN 

identifica essa queima. Como o led consome pouco e não possui filamento 

de resistência, a rede o interpreta como se a lâmpada estivesse queimada 

e acusa no painel. A função do led Canbus é dar resistência para que o 

sistema entenda que a lâmpada esta lá e operante, mas tem carros que 

essa leitura tem que ser exata e não genérica como é fornecida pelos leds 

de mercado. Nossos led Canbus trabalham com resistência de 2,6w. 

Outras formas de burlar o sistema, é escondendo uma lâmpada 

incandescente no sistema ou a aplicação de resistências de 50 a 100 ohms 

x 3w em paralelo, neste caso, é necessário ir por tentativas. Carros como o 

Punto, são mais complicados de se mexer, pois são muito sensíveis a 

alterações em sua rede, eles trabalham com potências exatas, se ele usa 

uma lâmpada de 10 w e colocarem uma de 5 w ou 21w, ele acusará no 

painel do mesmo jeito. Relatos apontam que o Jetta também possui 

variações. Nos modelos até 2010 ele é eficiente, nos modelos acima disso 

às vezes funciona em outras não. Assim como já relatamos casos de que 

funcionou no inicio e depois de um tempo, passou a acusar queima, 

mesmo que o led tivesse queimado. Em análise realizada nas peças, foi 

verificado que devido ao aquecimento gerado pelo sistema, as resistências 

contidas no led, se soltaram e abriu o circuito, o que não necessariamente 

acarreta na queima do led, apenas da função CAN. 

Em resumo, não existe uma solução eficiente e universal para aplicação de 

Leds em carros com rede CAN, vai depender do conhecimento técnico de 

cada aplicador e também da disponibilidade do proprietário do veiculo a 

eventuais necessidades de mudanças na rede do carro. 

A aplicação de led nas setas ainda é limitada, pois devido à baixa 

resistência condutiva dos mesmos, os relés de seta ficam doidos, ou 

piscam de forma acelerada ou nem acendem. Existem relés específicos 

para leds, mas não estão disponíveis para todas os modelos de carros. 

Outra solução, diferente da troca do relé, pode ser feita conforme 

explicado para a rede Can. 

 

 



LAMPRÓ LED - APLICAÇÃO 

Conheça um pouco da aplicação dos leds: 

L1101 – pingo, luz de ré, luz de leitura e placa 

L1106 – pingo, luz de teto, luz de leitura e placa 

L1117 – pingo (evitar nos faróis com H4) e luz de ré 

L1108 – pingo (uso geral, ideal pra carros com H4), placa e luz de teto 

L0202 – pingo 

L2219 – 36 e 39mm, torpedo de teto ou placa 

L2203 – 28mm, torpedo de teto ou placa (para toda linha oriental) 

L2204 – 36mm com 6 leds, torpedo de teto ou placa 

L2205 – 41mm com 9 leds, torpedo de teto ou placa 

L23C – Dome Light, com 9, 15 ou 24 leds, para luz de teto, porta malas, 

baús de caminhão, cozinha de caminhão, luz de cortesia debaixo do 

painel, porta luvas, na tampa de caçamba de caminhonetas, etc... 

L0926 – ideal para luz de ré, aplica-se com ou sem o dispersor de luz. 

Também usado em pisca, freio, cidade e luz de placa de algumas 

caminhonetas 

L0928 – com 1 ou 2 polos, ideal para sinalização traseira e luz de ré 

L0805 – com 1 polo, ideal para sinalização traseira e luz de ré ou pisca, 

possui branco ou amarelo 

L0908 – com 1 ou 2 polos, ideal para sinalização traseira, carretinhas e luz 

de réou pisca, possui branco ou amarelo 

L3411 – pingo CANBUS 

 

 

 

 

 

 

 

 



Led Cree ou Headlight – HEATSINK e COOPERBELT 

Essa nova tecnologia de iluminação se aplica aos faróis e auxiliares como 

substituto para H4, H7, H11... No entanto, ao contrário de Xênon, é 

permitido, mas não dispensa a modificação do documento para o seu uso 

de forma legal. Existem em nossa linha dois modelos; Cooperbelt (versão 

com corpo de metal e cordoalha de refrigeração de cobre) e o Heatsink 

(base de dissipação de alumínio rígido). Além do preço, os dois possuem 

características de qualidade bastante distintas.  

 Heatsink (2500/3000 lumens) que é o mais comum de ser visto no 

mercado devido ao seu custo, mais apropriados para aplicação nos faróis 

de milha.  

Cooperbelt (4000/5000 lumens) possui maior capacidade e eficiência na 

refrigeração, podendo inclusive ser instalado com o farol tampado, basta 

espalhar a cordoalha. Maior vida útil, maior potência em Lumens e 

principalmente possui mais foco. Testes realizados com os modelos 

LAMPRÓ mostram que possuem ponto focal semelhante as halógenas 

com a diferença de 2x a 3x mais distantes. Este modelo é indicado para os 

faróis principais.  

 


