
PURELIGHT LUG HYBRID

Tolerância de potência +/- 10%.
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.
Tolerância à temperatura de cor +/- 5%.

17/11/2021

PT

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

LUMINÁRIAS UV-CGrupo de produtos:

DETALHES TÉCNICOS Montagem: de sobrepor, por meio de suporte de instalação 
(incluso)
Corpo: tôle d’acier inoxydable (inox), tôle d’acier 
thermolaquée (blanc)
Cor: branco, inox

DADOS ELÉTRICOS Alimentação: 220-240V 50/60Hz
Inclui fonte de luz: sim
Tipo de equipamento: detector de movimento PIR, controlo 
remoto função única, dupla função de controlo remoto
Rabicho para alimentação: cabo de 3 fios 1,8 m de 
comprimento com conector UNISCHUKO

DADOS DE ÓPTICA Distribuição de luz: asimétrico
Modo de iluminação: direct-indirecta
Tipo de ótica: ligação entre o aquecedor do tubo radiante 
fechado e o aquecedor do tubo radiante externo

DADOS GERAIS Faixa de temperatura operacional: 0˚C ... +35˚C
Disponível a pedido: Stand móvel
Garantia: 2 anos
Aplicação: hospitais, laboratórios, clínicas, farmácia, indústria 
farmacêutica e cosmética, hotéis, escolas, jardins de infância, 
viveiros, empresas de serviços, instalações de produção, meios 
de transporte
Informações adicionais: Altura de montagem recomendada 
da luminária de 2,1 m a 2,5 m. Eficiência da luminária: 
40m3/h. Sem Ozono (Ozone Free); Comando à distância de 
1 função (2 canais) para o aquecedor exterior, comando à 
distância de 2 funções (4 canais) para controlo independente 
adicional da câmara de passagem de fluxo; a unidade está 
também disponível com um detector de movimento lógico 
inverso, assegurando que as pessoas e animais de estimação 
não são expostos à radiação UV emitida pelo radiador 
externo - quando é detectado movimento, o radiador é 
automaticamente desligado
Observações: *área máxima de descontaminação para uma 
sala de 3m de altura; **número de ciclos de fluxo de ar por dia 
para uma sala de 3m de altura

Código Cor Tipo de equipamento
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Tipo: PURELIGHT LUG HYBRID com contador de tempo de funcionamento da fonte luminosa
170031.1021.610 branco - 3 30 102 50 17 00:59 19 9000
170030.1021.610 inox - 3 30 102 50 17 00:59 19 9000
170031.1071.610 branco - 3 36 110 60 20 00:51 16 9000
170030.1071.610 inox - 3 36 110 60 20 00:51 16 9000

170031.1021.610.920 branco detector de movimento PIR 3 30 107 50 17 00:59 19 9000
170031.1071.610.920 branco detector de movimento PIR 3 36 115 60 20 00:51 16 9000

La lampe UV-C à double fonction est une solution conçue pour stériliser les pièces et 
les surfaces. Le luminaire spécialisé bactério- et virucide avec la source lumineuse T8 
a été conçu pour un montage en surface ou sur pied dans une version mobile. Il émet 
un rayonnement UV-C à 253,7 nm. Le luminaire en mode FLOW, grâce au blindage 
sûr de la lumière UV-C émise, garantit que le luminaire peut être utilisé en présence 
de personnes à l’intérieur. Il est en outre équipé d’un radiateur externe permettant 
une fonction supplémentaire DIRECTE, à savoir la décontamination de la surface 
après avoir quitté la pièce stérilisée par les humains et les animaux.
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LUMINÁRIAS UV-CGrupo de produtos:

Código
Dimensões 

[mm]
L W H D1

Dimensões 
de 

montagem 
[mm]

D

Quantidade 
por palete

Quantidade 
em pacote

Peso 
líquido 

[kg]

Tipo: PURELIGHT LUG HYBRID com contador de tempo de funciona-
mento da fonte luminosa

170031.1021.610 1495 150 100 160 1070 40 1 12,4
170030.1021.610 1495 150 100 160 1070 40 1 13,2
170031.1071.610 1795 150 100 160 1370 40 1 13,2
170030.1071.610 1795 150 100 160 1370 40 1 14,0

170031.1021.610.920 1495 150 100 160 1070 40 1 14,5
170031.1071.610.920 1795 150 100 160 1370 40 1 15,5

Tipo: PURELIGHT LUG HYBRID com contador de tempo de funcio-
namento da fonte de luz e controlo remoto do aquecedor radiante 
externo

170031.1021.611 1495 150 100 160 1070 40 1 12,4
170030.1021.611 1495 150 100 160 1070 40 1 13,2
170031.1071.611 1795 150 100 160 1370 40 1 13,2
170030.1071.611 1795 150 100 160 1370 40 1 14,0

170031.1021.611.920 1495 150 100 160 1070 40 1 14,5
170031.1071.611.920 1795 150 100 160 1370 40 1 15,5

Tipo: PURELIGHT LUG HYBRID com contador de tempo de funciona-
mento da fonte de luz e controlo remoto do aquecedor radiante exter-
no e câmara de fluxo

170031.1021.612 1495 150 100 160 1070 40 1 12,4
170030.1021.612 1495 150 100 160 1070 40 1 13,2
170031.1071.612 1795 150 100 160 1370 40 1 13,2
170030.1071.612 1795 150 100 160 1370 40 1 14,0

170031.1021.612.920 1495 150 100 160 1070 40 1 14,5
170031.1071.612.920 1795 150 100 160 1370 40 1 15,5

Código Cor Tipo de equipamento
Número 
de tubos 

radiantes 
UV-C

Tipo de 
tubo 

radiante 
[W]

Potência 
da

lumínaria 
[W]

Volume 
máximo 
da sala 

[m³]

Máx. área de 
descontaminação 

[m²]*

Tempo de 
descontaminação 

da lâmpada 
externa [hh: mm]

Número 
de ciclos 
de fluxo 

de ar 
por 

dia**

Vida útil 
do tubo 
radiante 
UV-C [h]

Tipo: PURELIGHT LUG HYBRID com contador de tempo de funcionamento da fonte de luz e controlo remoto do aquecedor radiante 
externo

170031.1021.611 branco controlo remoto função única 3 30 102 50 17 00:59 19 9000
170030.1021.611 inox controlo remoto função única 3 30 102 50 17 00:59 19 9000
170031.1071.611 branco controlo remoto função única 3 36 110 60 20 00:51 16 9000
170030.1071.611 inox controlo remoto função única 3 36 110 60 20 00:51 16 9000

170031.1021.611.920 branco detector de movimento 
PIR,controlo remoto função única 3 30 107 50 17 00:59 19 9000

170031.1071.611.920 branco detector de movimento 
PIR,controlo remoto função única 3 36 115 60 20 00:51 16 9000

Tipo: PURELIGHT LUG HYBRID com contador de tempo de funcionamento da fonte de luz e controlo remoto do aquecedor radiante 
externo e câmara de fluxo

170031.1021.612 branco dupla função de controlo remoto 3 30 104 50 17 00:59 19 9000
170030.1021.612 inox dupla função de controlo remoto 3 30 104 50 17 00:59 19 9000
170031.1071.612 branco dupla função de controlo remoto 3 36 112 60 20 00:51 16 9000
170030.1071.612 inox dupla função de controlo remoto 3 36 112 60 20 00:51 16 9000

170031.1021.612.920 branco detector de movimento PIR,dupla 
função de controlo remoto 3 30 107 50 17 00:59 19 9000

170031.1071.612.920 branco detector de movimento PIR,dupla 
função de controlo remoto 3 36 115 60 20 00:51 16 9000
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LUMINÁRIAS UV-CGrupo de produtos:

   PIR

PIR

OUTRAS FOTOS

150251.01084 Suporte móvel branco 1790x610

150250.01108 Filtro de esponja 5 pcs

- UV-C 254nm T8 G13 Tubo radiante de 
30W

- UV-C 254nm T8 G13 Tubo radiante de 
36W

150251.01085 Grelha protectora 1x900 branca

150251.01086 Grelha protectora 1x1200 branca

ACESSÓRIOS

CURVAS DE FACHO DE LUZ

170031.1021.610

MODO DE ILUMINAÇÃO

170031.1021.610
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