
ARTERA LED

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%.
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.
As faixas de temperatura de operação aplicam-se apenas a luminárias usadas no ambiente externo.

20/1/2023

PT

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

ILUMINAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAGrupo de produtos:

DETALHES TÉCNICOS Montagem: catenária, em um cabo de ø6-15mm de diâmetro
Corpo: alumínio fundido de alta pressão
Superfície lateral exposta ao vento: 0.048 m²
Cor: cinza, grafite
Difusor: vidro temperado

DADOS ELÉTRICOS Fator de potência: 90%
Alimentação: 220-240V 50/60Hz
Inclui fonte de luz: sim
Tipo de equipamento: DALI, ED
Rabicho para alimentação: luminária equipada com 
fio de 4x1,5 mm² com um comprimento de 1,2 m - Versão 
C, luminária equipada com fio de 2x1,5 mm² com um 
comprimento de 1,2 m - Versão C

DADOS DE ÓPTICA Modo de iluminação: direto
Tipo de ótica: O2 - para vias rápidas, O3 - para estradas 
locais, O4 - para estradas da cidade, O5 - para estradas área 
residencial, O6L - para travessias de pedestres, tráfego do lado 
esquerdo, O6P - para travessias de pedestres, tráfego do lado 
direito, O7 - para iluminação de área, O8 - para estradas 
municipais e locais, O9 - para superfícies molhadas, O10 
- para zonas pedonais, O11 - para estradas locais, O12 - para 
vias rápidas, O13 - para estradas locais, O14 - para estradas 
da cidade, O15 - para estradas área residencial, O16 - para 
travessias de pedestres, tráfego do lado esquerdo, O17 - para 
travessias de pedestres, tráfego do lado direito, O18 - para 
iluminação de área, O19 - para estradas municipais e locais, 
O20 - para superfícies molhadas, O21 - para zonas pedonais, 
O22 - para estradas locais
ULOR / DLOR: 0% / 100%

DADOS GERAIS Vida útil LED (L90): 100 000 h
Disponível a pedido: LLOC, sensor crepuscular, 10kV 
proteção contra surtos, NTC, conector NEMA, conector ZHAGA, 
controlador iBLOC
Garantia: 5 anos
Aplicação: avenidas, calçadas, parques, desenvolvimento 
habitacional, espaços públicos, estações ferroviárias, fachadas, 
passeio, estradas, estradas locais, estradas da cidade, estradas 
área residencial, áreas de estacionamento, playground
Informações adicionais: As luminárias não estão equipadas 
com um conector apertado; grupo de risco fotobiológico RG0 
(aplica-se a índices seleccionados); luminária equipada com 
cabo de 1,2 m  

Código Classe de 
proteção

Potência da
lumínaria [W]

Lúmens OUT 
[lm] Eficácia [lm/W] Temperatura

branca [K] CRI/Ra Faixa de temperatura 
operacional [°C]

Tipo: Versão C (Ótica O2, O3, O4, O5, O6L, O6P, O7, O8, O9, O10, O11)
13049X.XL282.XX0 II 21 3200 152 4000 >70 -40 ... +50
13049X.XL272.XX0 II 21 3100 148 3000 >70 -40 ... +50
13049X.XL262.XX0 II 21 2900 138 2700 >70 -40 ... +50
13049X.XL252.XX0 II 21 2450 117 2200 >70 -40 ... +50
13049X.XL322.XX0 II 31 4700 152 4000 >70 -40 ... +50
13049X.XL312.XX0 II 31 4550 147 3000 >70 -40 ... +50
13049X.XL302.XX0 II 31 4200 135 2700 >70 -40 ... +50
13049X.XL292.XX0 II 31 3600 116 2200 >70 -40 ... +50
13049X.XL042.XX0 II 49 7350 150 4000 >70 -40 ... +50
13049X.XL032.XX0 II 49 7100 145 3000 >70 -40 ... +50

Luminária moderna de parque urbano para fontes de luz LED, com montagem 
catenária e design distinto.



ARTERA LED

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%.
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.
As faixas de temperatura de operação aplicam-se apenas a luminárias usadas no ambiente externo.

20/1/2023

PT

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

ILUMINAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAGrupo de produtos:

Código Classe de 
proteção

Potência da
lumínaria [W]

Lúmens OUT 
[lm] Eficácia [lm/W] Temperatura

branca [K] CRI/Ra Faixa de temperatura 
operacional [°C]

Tipo: Versão C (Ótica O2, O3, O4, O5, O6L, O6P, O7, O8, O9, O10, O11)
13049X.XL022.XX0 II 49 6650 136 2700 >70 -40 ... +50
13049X.XL012.XX0 II 49 5650 115 2200 >70 -40 ... +50
13049X.XL082.XX0 II 68 9800 144 4000 >70 -40 ... +50
13049X.XL072.XX0 II 68 9500 140 3000 >70 -40 ... +50
13049X.XL062.XX0 II 68 8850 130 2700 >70 -40 ... +50
13049X.XL052.XX0 II 68 7500 110 2200 >70 -40 ... +50
13049X.XL122.XX0 II 106 13500 127 4000 >70 -40 ... +45
13049X.XL112.XX0 II 106 13050 123 3000 >70 -40 ... +45
13049X.XL102.XX0 II 106 12150 115 2700 >70 -40 ... +45
13049X.XL092.XX0 II 106 10350 98 2200 >70 -40 ... +45

Tipo: Versão C (Ótica O12, O13, O14, O15, O16, O17, O18, O19, O20, O21, O22)
13049X.XL362.XX0 II 21 3400 162 4000 >70 -40 ... +50
13049X.XL352.XX0 II 21 3200 152 3000 >70 -40 ... +50
13049X.XL342.XX0 II 21 2950 140 2700 >70 -40 ... +50
13049X.XL332.XX0 II 21 2700 129 2200 >70 -40 ... +50
13049X.XL402.XX0 II 30 5000 167 4000 >70 -40 ... +50
13049X.XL392.XX0 II 30 4700 157 3000 >70 -40 ... +50
13049X.XL382.XX0 II 30 4400 147 2700 >70 -40 ... +50
13049X.XL372.XX0 II 30 4000 133 2200 >70 -40 ... +50
13049X.XL162.XX0 II 49 8150 166 4000 >70 -40 ... +50
13049X.XL152.XX0 II 49 7650 156 3000 >70 -40 ... +50
13049X.XL142.XX0 II 49 7100 145 2700 >70 -40 ... +50
13049X.XL132.XX0 II 49 6450 132 2200 >70 -40 ... +50
13049X.XL202.XX0 II 69 11050 160 4000 >70 -40 ... +50
13049X.XL192.XX0 II 69 10350 150 3000 >70 -40 ... +50
13049X.XL182.XX0 II 69 9650 140 2700 >70 -40 ... +50
13049X.XL172.XX0 II 69 8750 127 2200 >70 -40 ... +50
13049X.XL242.XX0 II 107 15550 145 4000 >70 -40 ... +45
13049X.XL232.XX0 II 107 14600 136 3000 >70 -40 ... +45
13049X.XL222.XX0 II 107 13550 127 2700 >70 -40 ... +45
13049X.XL212.XX0 II 107 12350 115 2200 >70 -40 ... +45



ARTERA LED

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%.
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.
As faixas de temperatura de operação aplicam-se apenas a luminárias usadas no ambiente externo.

20/1/2023

PT

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

ILUMINAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAGrupo de produtos:

L

H

1 3 0 4 9 . L 2 8 2 . 0

 Tipo de ótica

01 O2 - para vias rápidas
02 O3 - para estradas locais
03 O4 - para estradas da cidade
04 O5 - para estradas área residencial
05 O6L - para travessias de pedestres, tráfego do lado 

esquerdo
06 O6P - para travessias de pedestres, tráfego do lado 

direito
07 O7 - para iluminação de área
08 O8 - para estradas municipais e locais
09 O9 - para superfícies molhadas
10 O10 - para zonas pedonais
11 O11 - para estradas locais
12 O12 - para vias rápidas
13 O13 - para estradas locais
14 O14 - para estradas da cidade
15 O15 - para estradas área residencial
16 O16 - para travessias de pedestres, tráfego do lado 

esquerdo
17 O17 - para travessias de pedestres, tráfego do lado 

direito
18 O18 - para iluminação de área
19 O19 - para estradas municipais e locais
20 O20 - para superfícies molhadas
21 O21 - para zonas pedonais
22 O22 - para estradas locais

Tipo de equipamento

5 ED
3 DALI

Cor

2  cinza
5  grafite

Tipo: Versão C (Ótica O2, O3, O4, O5, O6L, O6P, O7, O8, O9, O10, O11)
13049X.XL282.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL272.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL262.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL252.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL322.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL312.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL302.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL292.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL042.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL032.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL022.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL012.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL082.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL072.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL062.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL052.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL122.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL112.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL102.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL092.XX0 550 295 20 1 12.8

Tipo: Versão C (Ótica O12, O13, O14, O15, O16, O17, O18, O19, 
O20, O21, O22)

13049X.XL362.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL352.XX0 550 295 20 1 12.8

Código Dimensões [mm]
L H D D1 D2

Quantidade 
por palete

Quantidade 
em pacote

Peso líquido 
[kg]



ARTERA LED

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%.
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.
As faixas de temperatura de operação aplicam-se apenas a luminárias usadas no ambiente externo.

20/1/2023

PT

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

ILUMINAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAGrupo de produtos:

OUTRAS FOTOS

150170.01022 2 conectores de campo IP68

150170.01024 4 conectores de campo IP68

ACESSÓRIOS

13049X.XL212.XX0

Tipo: Versão C (Ótica O12, O13, O14, O15, O16, O17, O18, O19, 
O20, O21, O22)

13049X.XL342.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL332.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL402.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL392.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL382.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL372.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL162.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL152.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL142.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL132.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL202.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL192.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL182.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL172.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL242.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL232.XX0 550 295 20 1 12.8
13049X.XL222.XX0 550 295 20 1 12.8

550 295 20 1 12.8

Código Dimensões [mm]
L H D D1 D2

Quantidade 
por palete

Quantidade 
em pacote

Peso líquido 
[kg]



ARTERA LED

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%.
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.
As faixas de temperatura de operação aplicam-se apenas a luminárias usadas no ambiente externo.

20/1/2023

PT

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

ILUMINAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAGrupo de produtos:

CURVAS DE FACHO DE LUZ

O2 - para vias rápidas O3 - para estradas locais O4 - para estradas da cidade O5 - para estradas área residencial O6L - para travessias de pedestres, tráfego 
do lado esquerdo

O6P - para travessias de pedestres, tráfego 
do lado direito

O7 - para iluminação de área O8 - para estradas municipais e locais O9 - para superfícies molhadas O10 - para zonas pedonais

O11 - para estradas locais O12 - para vias rápidas O13 - para estradas locais O14 - para estradas da cidade O15 - para estradas área residencial

O16 - para travessias de pedestres, tráfego 
do lado esquerdo

O17 - para travessias de pedestres, tráfego 
do lado direito

O18 - para iluminação de área O19 - para estradas municipais e locais O20 - para superfícies molhadas

O21 - para zonas pedonais O22 - para estradas locais



ARTERA LED

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%.
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.
As faixas de temperatura de operação aplicam-se apenas a luminárias usadas no ambiente externo.

20/1/2023

PT

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

ILUMINAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAGrupo de produtos:



ARTERA LED

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%.
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.
As faixas de temperatura de operação aplicam-se apenas a luminárias usadas no ambiente externo.

20/1/2023

PT

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

ILUMINAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAGrupo de produtos:

MODO DE ILUMINAÇÃO

O2 - para vias rápidas O3 - para estradas locais O4 - para estradas da cidade O5 - para estradas área residencial O6L - para travessias de pedestres, tráfego 
do lado esquerdo

O6P - para travessias de pedestres, tráfego 
do lado direito

O7 - para iluminação de área O8 - para estradas municipais e locais O9 - para superfícies molhadas O10 - para zonas pedonais

O11 - para estradas locais O12 - para vias rápidas O13 - para estradas locais O14 - para estradas da cidade O15 - para estradas área residencial

O16 - para travessias de pedestres, tráfego 
do lado esquerdo

O17 - para travessias de pedestres, tráfego 
do lado direito

O18 - para iluminação de área O19 - para estradas municipais e locais O20 - para superfícies molhadas

O21 - para zonas pedonais O22 - para estradas locais



ARTERA LED

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%.
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.
As faixas de temperatura de operação aplicam-se apenas a luminárias usadas no ambiente externo.

20/1/2023

PT

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

ILUMINAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAGrupo de produtos:




