
ATLANTYK 2.0 BASIC LED

* Resistência mecânica IK10 apenas quando se utiliza um acessório: 150020.01187
As luminárias não se destinam a montagem em locais expostos às condições atmosféricas, em lavagens de viaturas, em locais onde é utilizada a lavagem com lavadores de pressão, em salas de criação, em ambientes agressivos, etc.
A fim de aplicar a luminária em um ambiente agressivo, por exemplo, com uma concentração aumentada de enxofre, sal ou outras substâncias agressivas, é necessária uma consulta com a Preparação Técnica do Ramo de Produção da LUG.
Tolerância de fluxo luminoso +/- 10%; tolerância de potência +/- 5%; tolerância à temperatura de cor +/- 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.

28/4/2022

PT

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

LUMINÁRIAS INDUSTRIAISGrupo de produtos:

DETALHES TÉCNICOS Montagem: suspenso, em cadeias, sobre a suspensão fio 
(a pedido), diretamente no teto, por meio de suporte de 
instalação (incluso), na parede verticalmente (conector para 
baixo) por meio de suporte de instalação (incluso), na parede 
horizontalmente com suportes de montagem (a pedido)
Corpo: policarbonato
Cor: cinza claro, grafite, vermelho
Difusor: policarbonato

DADOS ELÉTRICOS Fator de potência: >90%
Alimentação: 220-240V 50/60Hz
Inclui fonte de luz: sim
Tipo de equipamento: PADRÃO, DALI, STANDARD + através 
da fiação (TW) 5x1,5 mm², DALI + através da fiação (TW) 
5x1,5 mm²
Rabicho para alimentação: max 3x1,5 mm², max 3x1,5 
mm² / 2x1,5 mm², max 5x1,5 mm²

DADOS DE ÓPTICA Distribuição de luz: omnidirecional
Modo de iluminação: direto
Tipo de ótica: difusor de opala

DADOS GERAIS Vida útil (L80B10): 100 000 h; 85 000 h - High Efficacy
Disponível a pedido: available with connection to a central 
battery power supply, radar detector de movimento, sensor 
crepuscular
Garantia: 5 anos
Aplicação: áreas de estacionamento, salas de produção, 
armazéns, assembly halls, armazéns, centrais de electricidade, 
moinhos, oficinas, indústria de madeira e papel
Informações adicionais: CRI/Ra ≥80, EASY CONNECT
Observações: Resistência mecânica IK10 apenas quando se 
utiliza um acessório: 150020.01187; para aplicar a luminária 
em um ambiente agressivo, é necessária uma consulta com 
o Ramo de Preparação Técnica da Produção LUG

Código Tipo IK
Potência 

da
lumínaria 

[W]

Lúmens 
OUT [lm]

Eficácia 
[lm/W]

Temperatura
branca [K]

Faixa de 
temperatura 
operacional 

[°C]

Tempo de 
operação de 
emergência

Potência 
da

lumínaria 
EM [W]

Lúmens em 
modo 

de emergência 
[lm]

Tipo de equipamento: PADRÃO
090380.5L07.0X1 High Efficacy IK08/IK10* 26 4700 181 4000 -20 ... +35 - - -
090380.5L08.0X1 High Efficacy IK08/IK10* 35 6250 179 4000 -20 ... +35 - - -
090380.5L09.0X1 High Efficacy IK08/IK10* 42 7450 177 4000 -20 ... +35 - - -

090380.5L07B.0X1 High Efficacy IK08/IK10* 29 4700 162 4000 0 ... +35 3h 3 400
090380.5L08B.0X1 High Efficacy IK08/IK10* 39 6250 160 4000 0 ... +35 3h 3 400
090380.5L09B.0X1 High Efficacy IK08/IK10* 47 7450 159 4000 0 ... +35 3h 3 400
090380.5L12.0X1 High Lumen Output IK08/IK10* 54 9500 176 4000 -20 ... +35 - - -
090380.5L13.0X1 High Lumen Output IK08/IK10* 65 11500 177 4000 -20 ... +35 - - -
090380.5L14.0X1 High Lumen Output IK08/IK10* 99 16500 167 4000 -20 ... +35 - - -

Tipo de equipamento: DALI
090380.3L07.0X1 High Efficacy IK08/IK10* 26 4700 181 4000 -20 ... +35 - - -
090380.3L08.0X1 High Efficacy IK08/IK10* 35 6250 179 4000 -20 ... +35 - - -
090380.3L09.0X1 High Efficacy IK08/IK10* 42 7450 177 4000 -20 ... +35 - - -
090380.3L12.0X1 High Lumen Output IK08/IK10* 54 9500 176 4000 -20 ... +35 - - -
090380.3L13.0X1 High Lumen Output IK08/IK10* 65 11500 177 4000 -20 ... +35 - - -
090380.3L14.0X1 High Lumen Output IK08/IK10* 99 16500 167 4000 -20 ... +35 - - -

Luminária LED hermética, à prova de jacto de água, destinada a montagem em 
objectos industriais ou arquitectónicos.



ATLANTYK 2.0 BASIC LED

* Resistência mecânica IK10 apenas quando se utiliza um acessório: 150020.01187
As luminárias não se destinam a montagem em locais expostos às condições atmosféricas, em lavagens de viaturas, em locais onde é utilizada a lavagem com lavadores de pressão, em salas de criação, em ambientes agressivos, etc.
A fim de aplicar a luminária em um ambiente agressivo, por exemplo, com uma concentração aumentada de enxofre, sal ou outras substâncias agressivas, é necessária uma consulta com a Preparação Técnica do Ramo de Produção da LUG.
Tolerância de fluxo luminoso +/- 10%; tolerância de potência +/- 5%; tolerância à temperatura de cor +/- 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.

28/4/2022

PT

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

LUMINÁRIAS INDUSTRIAISGrupo de produtos:

0 9 0 3 8 0 . 5 L 0 2 . 0 1
        
    Cor

  1  cinza claro
  2  grafite (não aplicável à versão “High Efficacy”, “High Lumen 

Output”)
  3  vermelho (não aplicável às versões “High Efficacy”, “High 

Lumen Output” e “baixa montagem”)
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Tipo de equipamento: STANDARD + através da fiação (TW) 5x1,5 mm²
090380.5L07.0X1.938 High Efficacy IK08/IK10* 26 4700 181 4000 -20 ... +30 - - -
090380.5L08.0X1.938 High Efficacy IK08/IK10* 35 6250 179 4000 -20 ... +30 - - -
090380.5L09.0X1.938 High Efficacy IK08/IK10* 42 7450 177 4000 -20 ... +30 - - -
090380.5L12.0X1.938 High Lumen Output IK08/IK10* 54 9500 176 4000 -20 ... +35 - - -
090380.5L13.0X1.938 High Lumen Output IK08/IK10* 65 11500 177 4000 -20 ... +35 - - -

Tipo de equipamento: DALI + através da fiação (TW) 5x1,5 mm²
090380.3L07.0X1.938 High Efficacy IK08/IK10* 26 4700 181 4000 -20 ... +30 - - -
090380.3L08.0X1.938 High Efficacy IK08/IK10* 35 6250 179 4000 -20 ... +30 - - -
090380.3L09.0X1.938 High Efficacy IK08/IK10* 42 7450 177 4000 -20 ... +30 - - -
090380.3L12.0X1.938 High Lumen Output IK08/IK10* 54 9500 176 4000 -20 ... +35 - - -
090380.3L13.0X1.938 High Lumen Output IK08/IK10* 65 11500 177 4000 -20 ... +35 - - -

Tipo de equipamento: PADRÃO
090380.5L02.0X1 - IK08/IK10* 31 4700 152 4000 -25 ... +35 - - -
090380.5L11.0X1 - IK08/IK10* 32 5100 159 4000 -25 ... +35 - - -
090380.5L04.0X1 - IK08/IK10* 40 6250 156 4000 -25 ... +35 - - -
090380.5L06.0X1 - IK08/IK10* 48 7450 155 4000 -25 ... +35 - - -
090380.5L10.0X1 baixa montagem IK08/IK10* 18 2900 161 4000 -25 ... +35 - - -

090380.5L02B.0X1 - IK08/IK10* 35 4700 134 4000 0 ... +35 3h 4 400
090380.5L04B.0X1 - IK08/IK10* 44 6250 142 4000 0 ... +35 3h 4 400
090380.5L06B.0X1 - IK08/IK10* 52 7450 143 4000 0 ... +35 3h 4 400
090380.5L10B.0X1 baixa montagem IK08/IK10* 22 2900 132 4000 0 ... +35 3h 3 400

Tipo de equipamento: DALI
090380.3L02.0X1 - IK08/IK10* 31 4700 152 4000 -25 ... +35 - - -
090380.3L04.0X1 - IK08/IK10* 40 6250 156 4000 -25 ... +35 - - -
090380.3L06.0X1 - IK08/IK10* 48 7450 155 4000 -25 ... +35 - - -
090380.3L10.0X1 baixa montagem IK08/IK10* 18 2900 161 4000 -25 ... +35 - - -

Tipo de equipamento: STANDARD + através da fiação (TW) 5x1,5 mm²
090380.5L02.0X1.938 - IK08/IK10* 31 4700 152 4000 -25 ... +30 - - -
090380.5L04.0X1.938 - IK08/IK10* 40 6250 156 4000 -25 ... +30 - - -
090380.5L06.0X1.938 - IK08/IK10* 48 7450 155 4000 -25 ... +30 - - -
090380.5L10.0X1.938 baixa montagem IK08/IK10* 18 2900 161 4000 -25 ... +30 - - -

Tipo de equipamento: DALI + através da fiação (TW) 5x1,5 mm²
090380.3L02.0X1.938 - IK08/IK10* 31 4700 152 4000 -25 ... +30 - - -
090380.3L04.0X1.938 - IK08/IK10* 40 6250 156 4000 -25 ... +30 - - -
090380.3L06.0X1.938 - IK08/IK10* 48 7450 155 4000 -25 ... +30 - - -
090380.3L10.0X1.938 baixa montagem IK08/IK10* 18 2900 161 4000 -25 ... +30 - - -



ATLANTYK 2.0 BASIC LED

* Resistência mecânica IK10 apenas quando se utiliza um acessório: 150020.01187
As luminárias não se destinam a montagem em locais expostos às condições atmosféricas, em lavagens de viaturas, em locais onde é utilizada a lavagem com lavadores de pressão, em salas de criação, em ambientes agressivos, etc.
A fim de aplicar a luminária em um ambiente agressivo, por exemplo, com uma concentração aumentada de enxofre, sal ou outras substâncias agressivas, é necessária uma consulta com a Preparação Técnica do Ramo de Produção da LUG.
Tolerância de fluxo luminoso +/- 10%; tolerância de potência +/- 5%; tolerância à temperatura de cor +/- 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.

28/4/2022

PT

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

LUMINÁRIAS INDUSTRIAISGrupo de produtos:



ATLANTYK 2.0 BASIC LED

* Resistência mecânica IK10 apenas quando se utiliza um acessório: 150020.01187
As luminárias não se destinam a montagem em locais expostos às condições atmosféricas, em lavagens de viaturas, em locais onde é utilizada a lavagem com lavadores de pressão, em salas de criação, em ambientes agressivos, etc.
A fim de aplicar a luminária em um ambiente agressivo, por exemplo, com uma concentração aumentada de enxofre, sal ou outras substâncias agressivas, é necessária uma consulta com a Preparação Técnica do Ramo de Produção da LUG.
Tolerância de fluxo luminoso +/- 10%; tolerância de potência +/- 5%; tolerância à temperatura de cor +/- 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.

28/4/2022

PT

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

LUMINÁRIAS INDUSTRIAISGrupo de produtos:

Código
Dimensões 

[mm]
L W H

Dimensões de 
montagem [mm]

D
Quantidade 
por palete

Peso 
líquido 

[kg]
Tipo de equipamento: PADRÃO

090380.5L07.0X1 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L08.0X1 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L09.0X1 1245 100 90 766 105 1,7

090380.5L07B.0X1 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L08B.0X1 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L09B.0X1 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L12.0X1 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L13.0X1 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L14.0X1 1245 100 90 766 105 1,7

Tipo de equipamento: DALI
090380.3L07.0X1 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L08.0X1 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L09.0X1 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L12.0X1 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L13.0X1 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L14.0X1 1245 100 90 766 105 1,7

Tipo de equipamento: STANDARD + através da fiação (TW) 5x1,5 mm²
090380.5L07.0X1.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L08.0X1.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L09.0X1.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L12.0X1.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L13.0X1.938 1245 100 90 766 105 1,8

Tipo de equipamento: DALI + através da fiação (TW) 5x1,5 mm²
090380.3L07.0X1.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L08.0X1.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L09.0X1.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L12.0X1.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L13.0X1.938 1245 100 90 766 105 1,8

Tipo de equipamento: PADRÃO
090380.5L02.0X1 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L11.0X1 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L04.0X1 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L06.0X1 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L10.0X1 1245 100 90 766 105 1,7

090380.5L02B.0X1 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L04B.0X1 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L06B.0X1 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L10B.0X1 1245 100 90 766 105 2,4

Tipo de equipamento: DALI
090380.3L02.0X1 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L04.0X1 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L06.0X1 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L10.0X1 1245 100 90 766 105 1,7

Tipo de equipamento: STANDARD + através da fiação (TW) 5x1,5 mm²
090380.5L02.0X1.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L04.0X1.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L06.0X1.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L10.0X1.938 1245 100 90 766 105 1,8



ATLANTYK 2.0 BASIC LED

* Resistência mecânica IK10 apenas quando se utiliza um acessório: 150020.01187
As luminárias não se destinam a montagem em locais expostos às condições atmosféricas, em lavagens de viaturas, em locais onde é utilizada a lavagem com lavadores de pressão, em salas de criação, em ambientes agressivos, etc.
A fim de aplicar a luminária em um ambiente agressivo, por exemplo, com uma concentração aumentada de enxofre, sal ou outras substâncias agressivas, é necessária uma consulta com a Preparação Técnica do Ramo de Produção da LUG.
Tolerância de fluxo luminoso +/- 10%; tolerância de potência +/- 5%; tolerância à temperatura de cor +/- 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.

28/4/2022

PT

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

LUMINÁRIAS INDUSTRIAISGrupo de produtos:

Código
Dimensões 

[mm]
L W H

Dimensões de 
montagem [mm]

D
Quantidade 
por palete

Peso 
líquido 

[kg]
Tipo de equipamento: DALI + através da fiação (TW) 5x1,5 mm²

090380.3L02.0X1.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L04.0X1.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L06.0X1.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L10.0X1.938 1245 100 90 766 105 1,8



ATLANTYK 2.0 BASIC LED

* Resistência mecânica IK10 apenas quando se utiliza um acessório: 150020.01187
As luminárias não se destinam a montagem em locais expostos às condições atmosféricas, em lavagens de viaturas, em locais onde é utilizada a lavagem com lavadores de pressão, em salas de criação, em ambientes agressivos, etc.
A fim de aplicar a luminária em um ambiente agressivo, por exemplo, com uma concentração aumentada de enxofre, sal ou outras substâncias agressivas, é necessária uma consulta com a Preparação Técnica do Ramo de Produção da LUG.
Tolerância de fluxo luminoso +/- 10%; tolerância de potência +/- 5%; tolerância à temperatura de cor +/- 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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A empresa LUG reserva o direito de introduzir alterações e melhorias na construção das lumináriasData de criação do documento:

LUMINÁRIAS INDUSTRIAISGrupo de produtos:

Versão com módulo de emergência de 3h

OUTRAS FOTOS

150060.00987 Pinça (1 peças)

150020.01062 Tampa final

150020.01187
ATLANTYK 2.0 LED suporte de 
montagem na parede para montagem 
horizontal (2 peças)

ACESSÓRIOS



ATLANTYK 2.0 BASIC LED

* Resistência mecânica IK10 apenas quando se utiliza um acessório: 150020.01187
As luminárias não se destinam a montagem em locais expostos às condições atmosféricas, em lavagens de viaturas, em locais onde é utilizada a lavagem com lavadores de pressão, em salas de criação, em ambientes agressivos, etc.
A fim de aplicar a luminária em um ambiente agressivo, por exemplo, com uma concentração aumentada de enxofre, sal ou outras substâncias agressivas, é necessária uma consulta com a Preparação Técnica do Ramo de Produção da LUG.
Tolerância de fluxo luminoso +/- 10%; tolerância de potência +/- 5%; tolerância à temperatura de cor +/- 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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A empresa LUG reserva o direito de introduzir alterações e melhorias na construção das lumináriasData de criação do documento:

LUMINÁRIAS INDUSTRIAISGrupo de produtos:

CURVAS DE FACHO DE LUZ

090380.5L02.011 090380.5L06.011



ATLANTYK 2.0 BASIC LED

* Resistência mecânica IK10 apenas quando se utiliza um acessório: 150020.01187
As luminárias não se destinam a montagem em locais expostos às condições atmosféricas, em lavagens de viaturas, em locais onde é utilizada a lavagem com lavadores de pressão, em salas de criação, em ambientes agressivos, etc.
A fim de aplicar a luminária em um ambiente agressivo, por exemplo, com uma concentração aumentada de enxofre, sal ou outras substâncias agressivas, é necessária uma consulta com a Preparação Técnica do Ramo de Produção da LUG.
Tolerância de fluxo luminoso +/- 10%; tolerância de potência +/- 5%; tolerância à temperatura de cor +/- 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.

28/4/2022
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A empresa LUG reserva o direito de introduzir alterações e melhorias na construção das lumináriasData de criação do documento:

LUMINÁRIAS INDUSTRIAISGrupo de produtos:

MODO DE ILUMINAÇÃO

090380.5L02.011 090380.5L06.011
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* Resistência mecânica IK10 apenas quando se utiliza um acessório: 150020.01187
As luminárias não se destinam a montagem em locais expostos às condições atmosféricas, em lavagens de viaturas, em locais onde é utilizada a lavagem com lavadores de pressão, em salas de criação, em ambientes agressivos, etc.
A fim de aplicar a luminária em um ambiente agressivo, por exemplo, com uma concentração aumentada de enxofre, sal ou outras substâncias agressivas, é necessária uma consulta com a Preparação Técnica do Ramo de Produção da LUG.
Tolerância de fluxo luminoso +/- 10%; tolerância de potência +/- 5%; tolerância à temperatura de cor +/- 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.

28/4/2022

PT

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

LUMINÁRIAS INDUSTRIAISGrupo de produtos:

Centro de Transferência, Zielona Góra, Polônia Focus Park - estacionamento, Zielona Góra, Polônia

OTHER PROJECTS


