
URBANO TWILIGHT LED

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.
Por favor, note que a luminária padrão não se destina a ser utilizada em um ambiente com alto grau de salinidade. Se for necessário adaptar a luminária para trabalhar em tal ambiente, entre em contato com nosso Departamento de Vendas para confirmar 
a possibilidade de usar um revestimento protetor adicional.
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.

5/11/2019

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: no pilar ø60/76mm, na retranca ø60/76mm
Corpo: alumínio fundido de alta pressão
Superfície lateral exposta ao vento: 0.054 m²
Cor: cinza, grafite
Difusor: vidro temperado

DADOS ELÉTRICOS Fator de potência: >93%
Alimentação: 220-240V 50/60Hz
Inclui fonte de luz: sim
Tipo de equipamento: ED, soquete NEMA, sensor 
crepuscular
Rabicho para alimentação: max 3x2,5 mm², max 2x2,5 
mm²

DADOS DE ÓPTICA Distribuição de luz: asimétrico
Modo de iluminação: direto
Tipo de ótica: O1 - para rodovias, O2 - para vias rápidas, O3 
- para estradas locais, O4 - para estradas da cidade, O5 - para 
estradas área residencial, O7 - para iluminação de área, O8 
- para estradas municipais e locais
ULOR / DLOR: 0% / 100%

DADOS GERAIS Vida útil (L90B10): 100 000 h
Disponível a pedido: DALI, DIM 1..10V, LLOC, 10kV proteção 
contra surtos, NTC
Informações adicionais: Ajuste de inclinação salto: 5°, 
chave faca (para a classe de proteção I), acesso à câmara 
de accionamento, sem a utilização de ferramentas. 
A possibilidade de usar uma ou mais fontes de energia 
na luminária.
Observações: o pólo e a lança não fazem parte da luminária
Garantia: 5 anos
Aplicação: rodovias, vias rápidas, estradas locais, estradas da 
cidade, estradas área residencial, iluminação de área

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: Regulação 0° ... +15°
13019X.5L05.1X.X I 103 12400 120 4000 >70 -40 ... +55
13019X.5L05.2X.X II 103 12400 120 4000 >70 -40 ... +55
13019X.5L06.1X.X I 103 12400 120 5700 >70 -40 ... +55
13019X.5L06.2X.X II 103 12400 120 5700 >70 -40 ... +55
13019X.5L08.1X.X I 153 18750 123 4000 >70 -40 ... +50
13019X.5L08.2X.X II 153 18750 123 4000 >70 -40 ... +50
13019X.5L09.1X.X I 153 18750 123 5700 >70 -40 ... +50
13019X.5L09.2X.X II 153 18750 123 5700 >70 -40 ... +50
13019X.5L11.1X.X I 200 22900 114 4000 >70 -40 ... +35
13019X.5L12.1X.X I 200 22900 114 5700 >70 -40 ... +35

Tipo: Regulação -15° ... 0°
13019X.5L05.1X1.X I 103 12400 120 4000 >70 -40 ... +55
13019X.5L05.2X1.X II 103 12400 120 4000 >70 -40 ... +55
13019X.5L06.1X1.X I 103 12400 120 5700 >70 -40 ... +55
13019X.5L06.2X1.X II 103 12400 120 5700 >70 -40 ... +55
13019X.5L08.1X1.X I 153 18750 123 4000 >70 -40 ... +50
13019X.5L08.2X1.X II 153 18750 123 4000 >70 -40 ... +50

Luminária profissional de ruas para fonte de luz LED. Luminária com sensor 
crepuscular.



URBANO TWILIGHT LED

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.
Por favor, note que a luminária padrão não se destina a ser utilizada em um ambiente com alto grau de salinidade. Se for necessário adaptar a luminária para trabalhar em tal ambiente, entre em contato com nosso Departamento de Vendas para confirmar 
a possibilidade de usar um revestimento protetor adicional.
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.

5/11/2019

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 Dimensões [mm]
L W H

Quantidade 
por palete

Quantidade 
em pacote

Peso líquido 
[kg]

Tipo: Regulação 0° ... +15°
13019X.5L05.1X.X 730 295 217 24 1 11,0
13019X.5L05.2X.X 730 295 217 24 1 11,0
13019X.5L06.1X.X 730 295 217 24 1 11,0
13019X.5L06.2X.X 730 295 217 24 1 11,0
13019X.5L08.1X.X 730 295 217 24 1 11,2
13019X.5L08.2X.X 730 295 217 24 1 11,2
13019X.5L09.1X.X 730 295 217 24 1 11,2
13019X.5L09.2X.X 730 295 217 24 1 11,2
13019X.5L11.1X.X 730 295 217 24 1 12,4
13019X.5L12.1X.X 730 295 217 24 1 12,4

Tipo: Regulação -15° ... 0°
13019X.5L05.1X1.X 730 295 217 24 1 11,0
13019X.5L05.2X1.X 730 295 217 24 1 11,0
13019X.5L06.1X1.X 730 295 217 24 1 11,0
13019X.5L06.2X1.X 730 295 217 24 1 11,0
13019X.5L08.1X1.X 730 295 217 24 1 11,2
13019X.5L08.2X1.X 730 295 217 24 1 11,2
13019X.5L09.1X1.X 730 295 217 24 1 11,2
13019X.5L09.2X1.X 730 295 217 24 1 11,2
13019X.5L11.1X1.X 730 295 217 24 1 12,4
13019X.5L12.1X1.X 730 295 217 24 1 12,4

1 3 0 1 9 . 5 L 0 5 . 1 . 9 8 6
                
             Tipos de luminária

           986 Luminária com sensor crepuscular
          Tipo de ótica

        1 O1 - para rodovias
        2 O2 - para vias rápidas
        3 O3 - para estradas locais
        4 O4 - para estradas da cidade
        5 O5 - para estradas área residencial
        7 O7 - para iluminação de área
        8 O8 - para estradas municipais e locais
    Cor

  2  cinza
  5  grafite

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: Regulação -15° ... 0°
13019X.5L09.1X1.X I 153 18750 123 5700 >70 -40 ... +50
13019X.5L09.2X1.X II 153 18750 123 5700 >70 -40 ... +50
13019X.5L11.1X1.X I 200 22900 114 4000 >70 -40 ... +35
13019X.5L12.1X1.X I 200 22900 114 5700 >70 -40 ... +35



URBANO TWILIGHT LED

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.
Por favor, note que a luminária padrão não se destina a ser utilizada em um ambiente com alto grau de salinidade. Se for necessário adaptar a luminária para trabalhar em tal ambiente, entre em contato com nosso Departamento de Vendas para confirmar 
a possibilidade de usar um revestimento protetor adicional.
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.

5/11/2019

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

CURVAS DE FACHO DE LUZ

O1 - para rodovias O2 - para vias rápidas O3 - para estradas locais O4 - para estradas da cidade O5 - para estradas área residencial

O7 - para iluminação de área O8 - para estradas municipais e locais



URBANO TWILIGHT LED

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.
Por favor, note que a luminária padrão não se destina a ser utilizada em um ambiente com alto grau de salinidade. Se for necessário adaptar a luminária para trabalhar em tal ambiente, entre em contato com nosso Departamento de Vendas para confirmar 
a possibilidade de usar um revestimento protetor adicional.
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.

5/11/2019

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

O1 - para rodovias O2 - para vias rápidas O3 - para estradas locais O4 - para estradas da cidade O5 - para estradas área residencial

O7 - para iluminação de área O8 - para estradas municipais e locais


