
ATLANTYK LB LED GEN.2

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.
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.
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LUGBOXGrupo de produtos:

DETALHES TÉCNICOS Montagem: diretamente no teto, suspenso, por meio de 
suporte de instalação (incluso)
Corpo: policarbonato
Cor: cinza
Difusor: policarbonato

DADOS ELÉTRICOS Fator de potência: >91%
Alimentação: 220-240V 50/60Hz
Inclui fonte de luz: sim
Tipo de equipamento: PADRÃO, STUCCHI conector, 
STANDARD + TW 5x2,5 mm², EM 3h, bobina de 
estrangulamento, DALI
Rabicho para alimentação: conector apertado 3x2,5 mm², 
max 4x1,5 mm², conector apertado 5x2,5 mm²

DADOS DE ÓPTICA Distribuição de luz: rotativamente simétrica
Modo de iluminação: direto

DADOS GERAIS Vida útil (L80B10): 60 000 h
Informações adicionais: clipes de aço inoxidável incluídos
Observações: uso ao ar livre só abaixo de uma cobertura, não 
exponha à luz solar direta e chuva
Garantia: 3 anos
Aplicação: áreas de estacionamento, salas de produção, 
centrais de electricidade, coberturas

Código
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por palete

Quantidade 
em pacote

Peso 
líquido 

[kg]

Tipo de equipamento: PADRÃO,STUCCHI conector
300090.00053 1650 134 99 1100 60 1 2,8

Tipo de equipamento: STANDARD + TW 5x2,5 mm²,STUCCHI 
conector

300090.00056 1749 134 99 1100 60 1 3,0
Tipo de equipamento: PADRÃO,STUCCHI conector

300090.00062 1650 134 99 1100 60 1 2,8
Tipo de equipamento: PADRÃO,EM 3h,bobina de 
estrangulamento

300090.00062B 1585 134 99 1100 60 1 3,3

Código A substituição da tecnologia 
convencional [W]

Potência da
lumínaria [W]

Lúmens 
OUT [lm]

Eficácia 
[lm/W]

Temperatura
branca [K] CRI/Ra Faixa de temperatura 

operacional [°C]
Kit de 

emergência

Tipo de equipamento: PADRÃO,STUCCHI conector
300090.00053 2x80W (184W) 80 11600 145 4000 ≥80 -20 ... +35 não

Tipo de equipamento: STANDARD + TW 5x2,5 mm²,STUCCHI conector
300090.00056 2x80W (184W) 80 11600 145 4000 ≥80 -20 ... +35 não

Tipo de equipamento: PADRÃO,STUCCHI conector
300090.00062 2x58W (128W) 46 6700 146 4000 ≥80 -20 ... +35 não

Tipo de equipamento: PADRÃO,EM 3h,bobina de estrangulamento
300090.00062B 2x58W (128W) 49 6700 137 4000 ≥80 0 ... +35 sim

Tipo de equipamento: DALI,STUCCHI conector
300090.00055 2x80W (184W) 80 11600 145 4000 ≥80 -20 ... +35 não
300090.00070 2x58W (128W) 46 6700 146 4000 ≥80 -20 ... +35 não

Luminária LED hermético, à prova d’água, para uso em um ambiente industrial.
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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.
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Stucchi conector

OUTRAS FOTOS

150020.00695 Cabos e tampas da luminária (Padrão + 
TW5X2,5 mm²)

ACESSÓRIOS

CURVAS DE FACHO DE LUZ

300090.00053
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Tipo de equipamento: DALI,STUCCHI conector
300090.00055 1650 134 99 1100 60 1 2,8
300090.00070 1650 134 99 1100 60 1 2,8
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Comarch, Łódź, Polônia Everest Fitness, Zielona Góra, Polônia Farutex, Zielona Góra, Polônia

Centro de Pesquisas e Produção da LUG, Nowy Kisielin, Polônia Puccini, Szczecin, Polônia

OTHER PROJECTS

MODO DE ILUMINAÇÃO

300090.00053


