
DESIGN: APELATIVO.
TECNOLOGIA: COMPROVADA.
As novas luminárias fluorescentes EXLUX da R. STAHL



+60 °C
- 40 °C

As luminárias EXLUX da R. STAHL 
representam a iluminação mais se-
gura, confiável e eficiente da gama 
EX e da indústria. Com a sua última 
geração, agora oferecem ainda mais 
benefícios.

Destaques:
•  100% compatível para atuali- 
    zação de instalações antigas  
    com a mais recente tecnologia.
•  Tecnologia LED avançada para 
    um consumo de energia ainda 
    menor, maior vida útil e cores  
    claras flexíveis.
•  Projetadas para manutenção 
    mínima – com a robustez e a  
    durabilidade que espera da  
    R. STAHL.
•  Versátil: em diversas indústrias, 
    em áreas internas ou exter- 
    nas, em terra ou alto-mar/setor
    marítimo.
•  Conforme necessário, pode ser  
    usada como luminária de teto,  
    lâmpada suspensa ou luminária  
    lateral.
•  Novidade: mediante pedido  
    também com DALI programável 
    e comando (ver a página de trás).

Para si, isso significa excelente 
iluminação com manutenção míni-
ma e máxima eficiência. Soa bem? 
Então vamos conversar um pouco. 
Temos a certeza que encontra-
remos a solução ideal para a sua 
aplicação.

O CLÁSSICO:
AGORA MAIS MODERNO.

O valor de rendição de cor Ra ≥ 80 
corresponde à EN 12464-1 e à diretiva 
relativa aos locais de trabalho

A luminária LED de 22 W substitui uma luminária de 2 x 18 W
A luminária LED de 42 W substitui uma luminária de 2 x 36 W

ATEX        IECEx        PESO        EAC/TR CU        CML        ITRI        SASO



145 lm/W

Difusor removível que permite 
reduzir o brilho

Nova tecnologia LED para maior 
eficiência, menos brilho e melhor 
segurança operacional

Ligação interna de 5 polos incluída 
como padrão

ATEX        IECEx        PESO        EAC/TR CU        CML        ITRI        SASO

Luminária LED em amarelo claroLuminária LED em branco frio 
(4.000 K)

Luminária LED em branco neutro  
(5.000 K) 

Luminária LED em branco frio
(6.500 K)
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LED FLUORESCENTES TUBULARES 
6036
A luminária proporciona iluminação 
geral perfeita ou iluminação de 
máquina para locais estreitos e de 
difícil acesso – robusta, durável e 
projetada para temperaturas extre-
mas entre -55 ºC e +70 ºC.

PROJETOR LED UNIVERSAL 6050/6

O projetor multifunções, eficiente e de 
aplicação flexível, caracteriza-se pela 
vida útil prolongada, pelo baixo custo 
de manutenção e pela inovadora 
tecnologia LED de ”chip on board”.

LUMINÁRIA DE SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA LED 6102
A luz projetada por esta luminária 
pode ser vista a 30 metros de distân-
cia em ambos os lados. Isso otimiza 
o número de lluminárias no seu 
sistema – reduzindo assim os custos 
de aquisição e operação.

NOVIDADE: A REVOLUÇÃO INTELIGENTE NA ILUMINAÇÃO EX

OUTRAS LUZES LED

WebCode 6050CWebCode 6036A WebCode 6102A

A nova série EXLUX, permite finalmente a gestão moderna
de iluminação com o protocolo DALI disponível para
a gama EX. Mediante pedido, pode controlar de forma 
síncrona as propriedades de cada luminária, individual-
mente ou em todas as áreas de iluminação – com facilidade 
e independência de localização via app ou interface web. 
Inteligente em todos os sentidos.
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