
LUGTRACK EVO LED COM TRILHO DE 3 FASES

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
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.

29/10/2020

PT

A empresa LUG reserva o direito de introduzir alterações e melhorias na construção das lumináriasData de criação do documento:

LINHAS DE MONTAGEM RÁPIDOGrupo de produtos:

DETALHES TÉCNICOS Montagem: suspenso, de sobrepor
Corpo: aço revestido
Cor: branco

DADOS ELÉTRICOS Alimentação: 220-240V 50/60Hz
Inclui fonte de luz: não
Rabicho para alimentação: max 5x2,5 mm², max 7x2,5 
mm²

DADOS GERAIS Informações adicionais: possível fixação de holofotes; 
trilho de suporte feito de chapa revestida em tapete RAL 9003; 
disponível com fiação de 5 e 7 pólos; grelha
Observações: para alimentar cada cordão de luz, um STARTER 
KIT precisa ser solicitado; dependendo do tipo de montagem, 
selecione e solicite o suporte de montagem apropriado 
(acessórios); peso máximo dos holofotes montados: 5kg
Garantia: 5 anos
Aplicação: supermercados, armazéns, centros logísticos, 
armazéns, salas de produção, caminhos

Código Dimensões [mm]
L W H D

Quantidade em 
pacote Peso líquido [kg]

Tipo: Módulo com trilha trifásica
080151.0000.17 1435 75 20 600 1 2,0

Tipo: Trilho de suporte com fiação de 5 pólos
080151.0000.101 1435 75 39 - 1 2,5
080151.0000.201 2870 75 39 - 1 4,5

Tipo: Trilho de suporte com fiação de 7 pólos
080151.0000.102 1435 75 39 - 1 2,5
080151.0000.202 2870 75 39 - 1 4,5

Código IK

Tipo: Módulo com trilha trifásica
080151.0000.17 IK04

Tipo: Trilho de suporte com fiação de 5 pólos
080151.0000.101 -
080151.0000.201 -

Tipo: Trilho de suporte com fiação de 7 pólos
080151.0000.102 -
080151.0000.202 -

Luminária moderna para montagem rápida com trilho trifásico, permitindo que os 
refletores sejam conectados; a construção da luminária permite uma conexão rápida 
e fácil em sistemas de iluminação longos, com módulos de iluminação facilmente 
intercambiáveis.
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OUTRAS FOTOS

150111.00969
LUGTRACK EVO LED STARTER KIT branco 
(1x conector de alimentação, 2x tampa 
módulo, 1x cabo-glândula)

 150111.00985 Moldura de máscara (módulo vazio 
1435mm)

150110.00819 Corrente de suspensão (2m)

150110.00820 Corrente de suspensão (4m)

150110.00988
Suporte de montagem LU01-C para 
pendurar em uma corrente ou um fio / 
para montagem em superfície (2 peças)

150110.00989 Suporte de montagem LU02-N para 
pendurar usando uma pinça (2 peças)

ACESSÓRIOS


