
URBINO SOLAR 24V LED

Observe que a luminária padrão não se destina a uso em um ambiente com uma categoria de corrosividade aumentada. O uso da luminária para trabalho em um ambiente para o qual é necessária proteção adicional contra corrosão requer o uso de um índice com 
a extensão .985 (a pedido).
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.
As faixas de temperatura de operação aplicam-se apenas a luminárias usadas no ambiente externo.
Tolerância à temperatura de cor +/- 5%.
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ILUMINAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAGrupo de produtos:

DETALHES TÉCNICOS Montagem: no pilar ø60/40mm, no pilar ø76mm 
- modificação .829, na retranca ø60/40mm, na retranca 
ø76mm - modificação .829
Corpo: alumínio fundido de alta pressão
Superfície lateral exposta ao vento: 0.039 m²
Cor: cinza
Difusor: vidro temperado

DADOS ELÉTRICOS Fator de potência: 93%
Alimentação: 24V DC
Inclui fonte de luz: sim
Tipo de equipamento: ED
Rabicho para alimentação: max 2x1,5 mm²

DADOS DE ÓPTICA Modo de iluminação: direto
Tipo de ótica: O4 - para estradas da cidade, O6L - para 
travessias de pedestres, tráfego do lado esquerdo, O6P - para 
travessias de pedestres, tráfego do lado direito, O8 - para 
estradas municipais e locais
ULOR / DLOR: 0% / 100%

DADOS GERAIS Vida útil (L90B10): 100 000 h
Equipamento Adicional: proteção anticorrosiva adicional 
(extensão do índice: .985), acesso à câmara de accionamento, 
sem a utilização de ferramentas (extensão do índice: .825), 
luminária com suporte para montagem em um pilar de 
ø76mm (extensão do índice: .829)
Garantia: 5 anos
Aplicação: estradas locais, estradas da cidade, travessias de 
pedestres
Informações adicionais: Fonte de alimentação segura com 
baixa tensão SELV
Observações: o poste, a lança e o painel fotovoltaico não 
fazem parte da luminária

Código Potência da
lumínaria [W] Lúmens OUT [lm] Eficácia [lm/W] Temperatura

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

130662.5L012.X 25 4000 160 4000 >70 -40 ... +50
130662.5L022.X 49 8050 164 4000 >70 -40 ... +50
130662.5L032.X 74 11650 157 4000 >70 -40 ... +50

Luminária profissional de ruas para fonte de luz LED, alimentação 24V, adaptada 
para conjuntos como painéis fotovoltaicos.
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       Tipos de luminária

     985 Luminária com uma proteção anticorrosiva adicional 
a pedido

     825 Acesso à câmara de accionamento, sem a utilização 
de ferramentas a pedido

     829 Luminária com suporte para montagem em um pilar 
de ø76mm a pedido

    Tipo de ótica

  01 O4 - para estradas da cidade
  02 O6L - para travessias de pedestres, tráfego do lado esquerdo
  03 O6P - para travessias de pedestres, tráfego do lado direito
  04 O8 - para estradas municipais e locais
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ILUMINAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAGrupo de produtos:

Luminária com acesso sem ferramentas à câmara de 
fornecimento de energia (a pedido)

Luminária com suporte para montagem em um pilar de 
ø76mm (a pedido)

OUTRAS FOTOS

CURVAS DE FACHO DE LUZ

O4 - para estradas da cidade O6L - para travessias de pedestres, tráfego 
do lado esquerdo

O6P - para travessias de pedestres, tráfego 
do lado direito O8 - para estradas municipais e locais

MODO DE ILUMINAÇÃO

O4 - para estradas da cidade O6L - para travessias de pedestres, tráfego 
do lado esquerdo

O6P - para travessias de pedestres, tráfego 
do lado direito O8 - para estradas municipais e locais

Código Dimensões [mm]
L W H

Quantidade 
por palete

Quantidade 
em pacote

Peso líquido 
[kg]

130662.5L012.X 550 250 100 50 1 6,8
130662.5L022.X 550 250 100 50 1 6,8
130662.5L032.X 550 250 100 50 1 6,8


