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A solução de iluminação 
industrial versátil e inteligente
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A Ruber foi desenhada para dar resposta às exigências 
do mercado industrial e desportivo que procura as 
melhores soluções de iluminação. É versátil, eficiente 
e inteligente. 

A luminária Ruber é composta por um corpo em 
alumínio e lentes em policarbonato. Com uma 
abertura no meio, para potências de 150W ou 
200W, que permite uma excelente dissipação e 
uma maior durabilidade.

Conta com a opção do sensor de presença plug&play 
para uma gestão inteligente. Pode ser equipado com 
sistema de gestão Aura Smart.

O sensor pode ser aplicado após a instalação sem 
recurso a ferramentas, exclusivo da Ruber, o que faz 
dela uma luminária única.

Distingue-se por criar ótimas condições de trabalho 
graças ao alto conforto e segurança. Contribui para 
funcionários mais felizes e minimização de erros 
nas organizações. 

É uma solução eficiente que minimiza o consumo de 
energia e é ideal para a substituição das luminárias 
com fontes de luz tradicionais.

Ruber

Montagem em anel de 
suspensão

Lira opcional

Corpo em alumínio, 
robusto e projetado 
para uma perfeita 
dissipação térmica

Ângulos de abertura 
de 120º com opção de 
60º ou 90º

A abertura no meio 
reforça a boa dissipação 
térmica para potências 
de 150W ou 200 W 

O sensor de presença plug&play, pode ser aplicado após a 
instalação sem recurso a ferramentas

Detalhes 

Excelência

CaracterísticasMontagem

Ângulos de 
abertura

Exclusivo da Ruber

Comando remoto para 
o sensor de presença 
plug&play
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Com nível suficiente de iluminância, o sensor não 
liga a luminária.

Com nível insuficiente de iluminância, o 
sensor liga a luminária caso detete movimento.

Após um determinado tempo de espera, o sensor 
reduz a iluminância até um determinado nível, se 
nenhum movimento for detetado.

Depois de mais um tempo, o sensor desliga a 
luminária caso não seja detetado movimento na 
área.

O sensor de presença plug&play funciona em 3 etapas, com parâmetros ajustáveis via controle remoto infravermelho
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Funcionamento do sensor de presença plug&play
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Material
Corpo em alumínio 
Lentes em PC
Refletor alumínio opcional

Montagem
Suspensão por cabo ou por corrente não fornecida.
Lira de fixação e orientação opcional

Acabamento
Preto RAL 9005

Regulação
Regulação 0-10V ou DALI opcional

Tensão nominal
220-240 V / 50-60 Hz

Temperatura de funcionamento
-40ºC a +50ºC
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Todas as específicações sujeitas a alterações.
Para a versão mais atualizada deste folheto, visita www.auralightportugal.pt/produtos 2021-10-27

Especificações técnicas

TIPO POTÊNCIA  
(W)

FLUXO NOMINAL 
(LM)

EFICÁCIA 
(LM/W)

A
(MM)

L
(MM)

Ruber TBF2-40W 40 5600 140 81 192

Ruber TBF2-60W 60 8400 140 81 192

Ruber TBF2-100W 100 14000 140 104 262

Ruber TBF2-150W 150 21000 140 102 300

Ruber TBF2-200W 200 28000 140 102 336

*Fluxo nominal para 4000K. Para outras temperaturas de cor, consulte-nos.

Ruber TBF2 40W; 60W; 100W Ruber TBF2 150W; 200W

Dimensões

Fotometrias

L

A
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A

Ruber 120º Ruber 60º Ruber 90º

Sensor Comando

Acessórios opcionais


