
ARCHILINE 2.35 LED

Tolerância de fluxo luminoso +/- 10%; tolerância de potência +/- 5%; tolerância à temperatura de cor +/- 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.
Os acessórios propostos não fazem parte integrante das luminárias, de acordo com a PN EN 60598-1.
Não é necessário usar as fontes de alimentação sugeridas.
Para alimentar a luminária só devem ser utilizadas fontes de alimentação que satisfaçam os requisitos da separação galvânica SELV, tensão de saída 24V DC e que sejam devidamente seleccionadas em termos de potência.

18/7/2022

PT

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

LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO ARQUITETÔNICA EXTERIOR Grupo de produtos:

DETALHES TÉCNICOS Montagem: no substrato, com suportes de moldura de 
montagem (vendido separadamente)
Corpo: aço inoxidável
Difusor: resina de poliuretano

DADOS ELÉTRICOS Alimentação: 24V DC
Inclui fonte de luz: sim
Tipo de equipamento: por encomenda
Rabicho para alimentação: max 2x1,5 mm²

DADOS DE ÓPTICA Distribuição de luz: omnidirecional
Modo de iluminação: direto
ULOR / DLOR: 100/0

DADOS GERAIS Vida útil (L90B10): 72 000 h
Garantia: 5 anos
Aplicação: estações ferroviárias, avenidas, desenvolvimento 
habitacional, passeio, ciclovias, centros comerciais, galerias, 
halls, corredores, exposições
Informações adicionais: Fonte de alimentação segura com 
baixa tensão SELV
Observações: conector dedicado com protecção de pinos no 
interior do conector IP68

Código Dimensões [mm]
L W H D1

Dimensões de montagem [mm]
L W D

Peso líquido 
[kg]

140630.0L01.011 600 74 81 40 550 58 501,5 1,4
140630.0L09.011 600 74 81 40 550 58 501,5 1,4
140630.0L03.012 900 74 81 40 850 58 396,5 2,2
140630.0L10.012 900 74 81 40 850 58 396,5 2,2
140630.0L05.013 1200 74 81 40 1150 58 546,5 2,8
140630.0L11.013 1200 74 81 40 1150 58 546,5 2,8
140630.0L07.014 1500 74 81 40 1450 58 696,5 3,3
140630.0L12.014 1500 74 81 40 1450 58 696,5 3,3
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Código Potência da
lumínaria [W] Lúmens OUT [lm] Eficácia [lm/W] Temperatura

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

140630.0L01.011 9,9 450 45 3000 80 -40 ... +50
140630.0L09.011 9,9 500 51 4500 80 -40 ... +50
140630.0L03.012 14,8 700 47 3000 80 -40 ... +50
140630.0L10.012 14,9 750 50 4500 80 -40 ... +50
140630.0L05.013 19,8 950 48 3000 80 -40 ... +50
140630.0L11.013 19,8 1000 51 4500 80 -40 ... +50
140630.0L07.014 24,8 1150 46 3000 80 -40 ... +50
140630.0L12.014 24,9 1200 48 4500 80 -40 ... +50

Luminária arquitectónica para fontes de luz LED dedicada ao trabalho no solo 
(pedras de pavimentação).
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OUTRAS FOTOS

150200.01199 ARCHILINE 2.35 LED alojamento exterior 
600

150200.01200 ARCHILINE 2.35 LED alojamento exterior 
900

150200.01201 ARCHILINE 2.35 LED alojamento exterior 
1200

150200.01207 ARCHILINE 2.35 LED alojamento exterior 
1500

150200.01189 ARCHILINE 2.25/35/45 LED tomada + 
tampa (conjunto)

150200.01190 ARCHILINE 2.25/35/45 LED ferramentas 
para desmontar o inserto LED

150200.01191
ARCHILINE 2.25/35/45 LED Chave Allen 
0,9mm para montagem de conectores 
herméticos

150190.01029 Fonte de alimentação 20W 
220..240/24V

150190.01030 Fonte de alimentação 40W 
220..240/24V

150190.01031 Fonte de alimentação 60W 
220..240/24V

150190.01032 Fonte de alimentação 100W 
220..240/24V

150200.01192 Fonte de alimentação 100W 
200..240/24V DALI

150200.01193 Fonte de alimentação 210W 
200..240/24V DALI

150200.01194 Fonte de alimentação 250W 
200..240/24V

150190.01035 ARCHILINE 2.35 LED Fio 2x0,75mm² PVC 
100 metros

ACESSÓRIOS
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CURVAS DE FACHO DE LUZ

140630.0L01.011

MODO DE ILUMINAÇÃO

140630.0L01.011


