
LUCERA LED

Tolerância de fluxo luminoso +/- 10%; tolerância de potência +/- 5%; tolerância à temperatura de cor +/- 5%.
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.
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PT

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

LUMINÁRIAS DE PARQUEGrupo de produtos:

DETALHES TÉCNICOS Montagem: no pilar ø48/60/76mm, com suportes de 
montagem (a ser encomendado em separado)
Corpo: alumínio fundido de alta pressão
Cor: preto

DADOS ELÉTRICOS Fator de potência: 93%
Alimentação: 220-240V 50/60Hz
Inclui fonte de luz: sim
Tipo de equipamento: DALI, ED
Rabicho para alimentação: max 4x1,5 mm², max 2x1,5 
mm²

DADOS DE ÓPTICA Modo de iluminação: direto
Tipo de ótica: O1, O2, O3, O4, O5, O6
ULOR / DLOR: 0% / 100%

DADOS GERAIS Vida útil (L90B10): 100 000 h
Faixa de temperatura operacional: -40˚C ... +50˚C
Disponível a pedido: difusor de vidro (opala, transparente, 
estruturado), conector de gás rosca de 3/4”.
Garantia: 5 anos
Aplicação: avenidas, estradas, estações ferroviárias, 
fachadas, desenvolvimento habitacional, parques, áreas de 
estacionamento, playground, passeio, estradas locais, estradas 
da cidade, estradas área residencial
Observações: o pólo e a lança não fazem parte da luminária

Código Tipo de ótica Potência da
lumínaria [W]

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

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

130723.XL042.XX0 O1 22 2600 118 4000 >70 -40 ... +50
130723.XL032.XX0 O1 22 2550 116 3000 >70 -40 ... +50
130723.XL022.XX0 O1 22 2500 114 2700 >70 -40 ... +50
130723.XL012.XX0 O1 22 2200 100 2200 >70 -40 ... +50
130723.XL082.XX0 O1 38 4800 126 4000 >70 -40 ... +50
130723.XL072.XX0 O1 38 4700 124 3000 >70 -40 ... +50
130723.XL062.XX0 O1 38 4550 120 2700 >70 -40 ... +50
130723.XL052.XX0 O1 38 4050 107 2200 >70 -40 ... +50
130723.XL122.XX0 O1 52 6500 125 4000 >70 -40 ... +50
130723.XL112.XX0 O1 52 6400 123 3000 >70 -40 ... +50
130723.XL102.XX0 O1 52 6150 118 2700 >70 -40 ... +50
130723.XL092.XX0 O1 52 5450 105 2200 >70 -40 ... +50
130723.XL162.XX0 O1 76 9850 130 4000 >70 -40 ... +50
130723.XL152.XX0 O1 76 9700 128 3000 >70 -40 ... +50
130723.XL142.XX0 O1 76 9350 123 2700 >70 -40 ... +50
130723.XL132.XX0 O1 76 8300 109 2200 >70 -40 ... +50

Luminária de parque clássica para fontes de luz LED
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vidro opala vidro estruturado vidro transparente

OUTRAS FOTOS

Código Dimensões [mm]
L H D Peso líquido [kg]

130723.XL042.XX0 400 830 715 7,8
130723.XL032.XX0 400 830 715 7,8
130723.XL022.XX0 400 830 715 7,8
130723.XL012.XX0 400 830 715 7,8
130723.XL082.XX0 400 830 715 7,8
130723.XL072.XX0 400 830 715 7,8
130723.XL062.XX0 400 830 715 7,8
130723.XL052.XX0 400 830 715 7,8
130723.XL122.XX0 400 830 715 7,8
130723.XL112.XX0 400 830 715 7,8
130723.XL102.XX0 400 830 715 7,8
130723.XL092.XX0 400 830 715 7,8
130723.XL162.XX0 400 830 715 7,8
130723.XL152.XX0 400 830 715 7,8
130723.XL142.XX0 400 830 715 7,8
130723.XL132.XX0 400 830 715 7,8
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 150173.01292 LUCERA LED suporte de montagem 
ø60/48mm preto

 150173.01291 LUCERA LED suporte de montagem 
ø76mm preto

150170.01283 LUCERA LED vidro transparente (4 pcs.)

150170.01284 LUCERA LED vidro opala (4 pcs.)

150170.01285 LUCERA LED vidro estruturado (4 pcs.)

ACESSÓRIOS

CURVAS DE FACHO DE LUZ

O1 O2 O3 O4 O5

O6

MODO DE ILUMINAÇÃO

O1 O2 O3 O4 O5

O6
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