
ATLANTYK 2.0 OPTI LED

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%.
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.
Tolerância à temperatura de cor +/- 5%.

17/6/2021

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, transparente vermelho, 
transparente preto
Difusor: policarbonato

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

DADOS DE ÓPTICA Distribuição de luz: meio simétrico, simétrico-amplo, duplo 
assimétrico
Modo de iluminação: direto

DADOS GERAIS Vida útil (L80B10): 100 000 h
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: difusor transparente, CRI/Ra ≥80
Observações: para aplicar a luminária em um ambiente 
agressivo, é necessária uma consulta com o Ramo de 
Preparação Técnica da Produção LUG
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Tipo de equipamento: PADRÃO,EASY CONNECT
090400.5L08.1XX 34 4600 135 4000 -25 ... +35 não - - -
090400.5L12.1XX 46 6100 133 4000 -25 ... +35 não - - -

Tipo de equipamento: DALI,EASY CONNECT
090400.3L08.1XX 34 4600 135 4000 -25 ... +35 não - - -
090400.3L12.1XX 46 6100 133 4000 -25 ... +35 não - - -

Tipo de equipamento: STANDARD + através da fiação (TW) 5x1,5 mm²,EASY CONNECT
090400.5L08.1XX.938 34 4600 135 4000 -25 ... +35 não - - -
090400.5L12.1XX.938 46 6100 133 4000 -25 ... +35 não - - -

Tipo de equipamento: DALI + através da fiação (TW) 5x1,5 mm²,EASY CONNECT
090400.3L08.1XX.938 34 4600 135 4000 -25 ... +35 não - - -
090400.3L12.1XX.938 46 6100 133 4000 -25 ... +35 não - - -

Tipo de equipamento: PADRÃO,EASY CONNECT,EM 3h ELIPTICAL
090400.5L08B.1XX.836 37 4600 124 4000 0 ... +35 sim 3h 3 280
090400.5L12B.1XX.836 50 6100 122 4000 0 ... +30 sim 3h 3 280

Tipo de equipamento: PADRÃO,EASY CONNECT,EM 3h WIDE
090400.5L08B.1XX.837 37 4600 124 4000 0 ... +35 sim 3h 3 290

Luminária hermética LED, à prova de água, destinada a ser montada dentro de 
objetos industriais e arquitetônicos.
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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.
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Tipo de equipamento: PADRÃO,EASY CONNECT

090400.5L08.1XX 1245 100 90 766 105 1,7
090400.5L12.1XX 1245 100 90 766 105 1,7

Tipo de equipamento: DALI,EASY CONNECT
090400.3L08.1XX 1245 100 90 766 105 1,7
090400.3L12.1XX 1245 100 90 766 105 1,7

Tipo de equipamento: STANDARD + através da fiação (TW) 5x1,5 
mm²,EASY CONNECT

090400.5L08.1XX.938 1245 100 90 766 105 1,8
090400.5L12.1XX.938 1245 100 90 766 105 1,8

Tipo de equipamento: DALI + através da fiação (TW) 5x1,5 mm²,EASY 
CONNECT

090400.3L08.1XX.938 1245 100 90 766 105 1,8
090400.3L12.1XX.938 1245 100 90 766 105 1,8

Tipo de equipamento: PADRÃO,EASY CONNECT,EM 3h ELIPTICAL
090400.5L08B.1XX.836 1245 100 90 766 105 2,8
090400.5L12B.1XX.836 1245 100 90 766 105 2,8

Tipo de equipamento: PADRÃO,EASY CONNECT,EM 3h WIDE
090400.5L08B.1XX.837 1245 100 90 766 105 2,8
090400.5L12B.1XX.837 1245 100 90 766 105 2,8

Tipo de equipamento: PADRÃO,EASY CONNECT,EM 3h EXTRA WIDE
090400.5L08B.1XX.838 1245 100 90 766 105 2,8
090400.5L12B.1XX.838 1245 100 90 766 105 2,8

0 9 0 4 0 0 . 5 L 0 8 . 1
         
      ângulo de feixe de luz

    3 30°
    4 60°
    5 2xAS
    Cor

  1  cinza claro
  2  grafite
  3  vermelho
  4  transparente vermelho
  5  transparente preto
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Tipo de equipamento: PADRÃO,EASY CONNECT,EM 3h WIDE
090400.5L12B.1XX.837 50 6100 122 4000 0 ... +30 sim 3h 3 290

Tipo de equipamento: PADRÃO,EASY CONNECT,EM 3h EXTRA WIDE
090400.5L08B.1XX.838 37 4600 124 4000 0 ... +35 sim 3h 3 310
090400.5L12B.1XX.838 50 6100 122 4000 0 ... +30 sim 3h 3 310



ATLANTYK 2.0 OPTI LED

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%.
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Informações atuais do produto disponíveis, condições gerais de garantia em nosso website www.lugbrazil.com.br
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Versão com módulo de emergência de 3h

OUTRAS FOTOS

150060.00062 Gancho de suspensão MINI

 150061.00063
 150062.00064 Suspensão mecânica redonda

 150061.00066
 150062.00067

Suspensão mecânica redonda com 
conector de alimentação

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

CURVAS DE FACHO DE LUZ

090400.5L08.113 090400.5L08.114 090400.5L08.115

MODO DE ILUMINAÇÃO

090400.5L08.113 090400.5L08.114 090400.5L08.115
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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.
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