
INTO S LED

Tolerância de fluxo luminoso +/- 10%.
Tolerância de potência +/- 5%.
Informações atuais do produto disponíveis, condições gerais de garantia em nosso website www.lugbrazil.com.br
Informações detalhadas sobre fluxos luminosos e potências para índices individuais são indicadas na folha de dados do produto.
Os parâmetros na folha de dados são dados para Ta=25°C.
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LUMINÁRIAS DOWNLIGHTGrupo de produtos:

DETALHES TÉCNICOS Montagem: no teto, por meio de suporte de instalação 
(incluso)
Corpo: alumínio
Cor: branco

DADOS ELÉTRICOS Alimentação: 220-240V 50/60Hz
Inclui fonte de luz: sim
Tipo de equipamento: ED

DADOS DE ÓPTICA Distribuição de luz: rotativamente simétrica
Modo de iluminação: direto
Refletor: branco

DADOS GERAIS Vida útil (L80B10): 60 000 h
Garantia: 5 anos
Aplicação: instalações de utilidade pública, Delicatessen, 
supermercados, centros comerciais, escritórios, stands de 
automóveis, caminhos, halls, salas de aula, corredores, 
apartamentos

Código Dimensões [mm]
L W H

Dimensões de montagem [mm]
L W

030581.5L01.3X1 100 100 68 90 90
030581.5L02.3X1 100 100 68 90 90
030581.5L03.3X1 100 100 68 90 90
030581.5L04.3X1 100 100 68 90 90
030591.5L01.3X1 160 160 88 147 147
030591.5L02.3X1 160 160 88 147 147
030591.5L03.3X1 160 160 88 147 147
030591.5L04.3X1 160 160 88 147 147

Código Potência da
lumínaria [W] Lúmens OUT [lm] Eficácia [lm/W] Temperatura

branca [K] CRI/Ra

030581.5L01.3X1 14 1450 104 3000 ≥80
030581.5L02.3X1 14 1450 104 4000 ≥80
030581.5L03.3X1 17 1800 106 3000 ≥80
030581.5L04.3X1 17 1800 106 4000 ≥80
030591.5L01.3X1 24 2900 121 3000 ≥80
030591.5L02.3X1 24 2900 121 4000 ≥80
030591.5L03.3X1 31 3800 123 3000 ≥80
030591.5L04.3X1 31 3800 123 4000 ≥80

s _ d r z e w k o _ s l

Luminária decorativa para downlight, adaptada para montagem sem ferramentas, 
para tectos falsos, para fontes de luz LED. A luminária em versão quadrada com 
diferentes ângulos de distribuição de luz.
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LUMINÁRIAS DOWNLIGHTGrupo de produtos:

100x100 mm
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