
CALIBRO LED HI-CRI

Tolerância de fluxo luminoso +/- 10%.
Tolerância de potência +/- 5%.
O feixe de luz, a distribuição da intensidade da luz e a intensidade da eficiência da luz foi examinada de acordo com as normas da EN ISO 17025:2005, série da norma EN13032 e a LM-79.
Informações atuais do produto disponíveis, condições gerais de garantia em nosso website www.lugbrazil.com.br
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CUSTOMIZADOGrupo de produtos:

OUTRAS FOTOS

DETALHES TÉCNICOS Montagem: na faixa de 3 fases
Corpo: alumínio fundido de alta pressão
Cor: branco
Difusor: vidro

DADOS ELÉTRICOS Fator de potência: 90%
Alimentação: 220-240V 50/60Hz
Inclui fonte de luz: sim
Tipo de equipamento: ED
Rabicho para alimentação: na faixa de 3 fases

DADOS DE ÓPTICA Distribuição de luz: circular
Modo de iluminação: direto
Refletor: alumínio polido facetado

DADOS GERAIS Vida útil (L80B10): 30 000 h
Informações adicionais: Fonte de alimentação segura com 
baixa tensão SELV
Garantia: 5 anos
Aplicação: boutiques, Delicatessen, joalheiro, exposição, 
exposições, centros comerciais, galerias, supermercados, 
museus

Código Dimensões [mm]
L W H

Quantidade por 
palete Peso líquido [kg]

900021.00064 268 100 187 350 1,0
900021.00063 268 100 187 350 1,0
900021.00062 268 100 187 350 1,0

Código Ângulo do feixe 
de luz

Potência da
lumínaria [W]

Lúmens OUT 
[lm]

Eficácia 
[lm/W]

Temperatura
branca [K] CRI/Ra Faixa de temperatura 

operacional [°C]

900021.00064 15° 34 3400 100 3500 90 0 ... +25
900021.00063 25° 34 3350 99 3500 90 0 ... +25
900021.00062 42° 34 3300 97 3500 90 0 ... +25

Holofote moderno para interiores, equipado com fonte de luz LED. O assunto da 
modificação é o uso de CRI / Ra no nível de 90 (Hi-CRI) na luminária.
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CURVAS DE FACHO DE LUZ

900021.00064 900021.00063 900021.00062

MODO DE ILUMINAÇÃO

900021.00064 900021.00063 900021.00062


