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 Necessito de fazer estas caminhadas porque me 
fazem sentir bem e proporcionam-me interessantes 
momentos de re�exão. São caminhadas úteis. Hoje “deu-me” 
para pensar sobre as possibilidades do Homem. E de como, 
para se adaptar e transformar o ambiente, necessitou de 
inteligência e imaginação face a cada obstáculo. A disciplina 
é relativamente nova mas re�ecte um método existente 
desde as nossas origens, penso no Design. Pois. Essa 
disciplina que possui em si a ideia de projecto e promove a 
sua realização. Quantas das soluções encontradas em 
projectos resultaram de uma boa capacidade de estudar um 
problema, igual capacidade de observação e uma orientação 
para um �m desejado. Vencemos a altura com a escada, com 
o elevador, vencemos a distância com a automóvel, com o 
barco, com o avião. Incrível. Mas de todas as etapas no 
desenvolvimento humano, atrai-me muito a que me mantém 
ou devolve a faculdade de ver em qualquer circunstância. É 
verdade, a luz arti�cial. A luz tirou-me medos, abriu-me 
caminhos, ajudou-me a ler, ajudou-me a trabalhar, ajudou-me 
tanto. Vou continuar a caminhar e a pensar nestes temas. 
Sinto-me bem. E sinto-me grato.





A gestão e a redução do consumo de energia 
assumem cada vez maior importância no contexto 

da economia energética dos nossos dias.  

A LumiteK dispõe de vários departamentos 
organizados, que se dedicam diariamente ao 

desenvolvimento de novas luminárias, à 
elaboração de protótipos e respectivos ensaios 

técnicos e por fim, á sua concepção e produção 
em série.  

Este importante sector de desenvolvimento do 
produto selecciona e define a qualidade dos 

materiais a serem utilizados em cada luminária, 
permitindo disponibilizar aos seus clientes uma 

vasta gama de produtos de iluminação com 
notável qualidade, design e eficiência.

A preocupação com questões ambientais é 
igualmente importante, pelo que trabalha sempre 

no sentido de contribuir e construir um futuro 
melhor para os habitantes do nosso planeta.



Classe III - equipamento no qual a 
protecção contra choque eléctrico 
depende da alimentação a partir de uma 
tensão baixa de segurança.

... m Distância mínima aos objectos iluminados:
Indica a distância mínima a ser 
salvaguardada entre a luminária e o 
objecto ou superfície a iluminar, sendo 
esta variável dependendo do tipo de 
lâmpada a ser utilizada.

Classe I - equipamento no qual a 
protecção contra choque eléctrico não 
depende apenas do isolamento principal, 
todas as partes activas perigosas 
acessíveis estão ligadas a um circuito terra 
de protecção.

Parte Activa:
Parte condutora que está submetida a uma tensão.

Parte Activa Perigosa:
Parte condutora que está submetida a uma tensão 
superior a 42,4Vpico ou 30V~.

Tensão Baixa (ELV):
Tensão que não ultrapassa os 42,4Vpico ou 30V~ 
entre os condutores e a terra.

Tensão Baixa de Segurança (SELV):
Tensão baixa que se fornecida a partir da rede deverá 
ser obtida de um transformador de enrolamentos 
separados, cujo isolamento obedece à classe II de 
isolamento.

Isolamento Principal:
Isolamento aplicado às partes activas contra choque 
eléctrico.

Isolamento Suplementar:
Isolamento independente aplicado adicionalmente ao 
isolamento principal de modo a proteger em caso de 
falha do isolamento principal.

Isolamento Duplo:
Isolamento principal + suplementar.

Isolamento Reforçado:
Isolamento único aplicado às partes activas com um 
grau de protecção equivalente ao isolamento duplo.

Classes de isolamento:
A classe de isolamento consiste no modo como num 
equipamento é feita a protecção de pessoas contra o 
choque eléctrico, englobando as medidas passivas de 
protecção de pessoas contra contactos indirectos. Um 
contacto indirecto é um contacto de pessoas com uma 
massa colocada acidentalmente sob tensão devido a 
um defeito de isolamento.

Classe II - equipamento no qual a 
protecção contra choque eléctrico não 
depende apenas do isolamento principal, 
inclui isolamento duplo ou reforçado.

Marcação CE:
A ostentação da marcação CE, indica que 
o equipamento está em conformidade 
com as directivas europeias para material 
eléctrico de certos limites de tensão 
2006/95/CE e compatibilidade 
electromagnética 2004/108/CE

Resistência ao fio incandescente:
Segundo a norma EN 60598-1, quer as 
partes de material isolante que mantêm 
em posição os elementos que 
transportam corrente, quer as partes 
externas do material isolante que 
asseguram a protecção contra os 
choques eléctricos, devem ser resistentes 
á chama e à inflamação. O ensaio é 
efectuado utilizando um fio 
incandescente em Ni-Cr incandescente 
aquecido a 650°ºou 850°.º

xxxº

Informação Normativa



IP1X 

IP2X

IP3X

IP4X

IP5X

IP6X

IPX0 

IPX1

IPX2

IPX3

IPX4

IPX5

IPX6

IPX7

IPX8

IK01 resistente a impactos iguais ou inferiores a 0,15J

IK02 resistente a impactos iguais ou inferiores a 0,20J

IK03 resistente a impactos iguais ou inferiores a 0,35J

IK04 resistente a impactos iguais ou inferiores a 0,50J

IK05 resistente a impactos iguais ou inferiores a 0,50J

IK06 resistente a impactos iguais ou inferiores a 1,00J

IK07 resistente a impactos iguais ou inferiores a 2,00J

IK08 resistente a impactos iguais ou inferiores a 5,00J

IK09 resistente a impactos iguais ou inferiores a 10,0J

IK10 resistente a impactos iguais ou inferiores a 20,0J

protecção contra corpos sólidos
de diâmetro > 50mm

protecção contra corpos sólidos
de diâmetro > 12mm

protecção contra corpos sólidos
de diâmetro > 2,5mm

protecção contra corpos sólidos
de diâmetro > 1mm

protecção contra corpos sólidos
de diâmetro < 1mm

totalmente estanque a poeiras

IP0X sem protecçãosem protecção

IP- Índice de protecção:
As características dos invólucros dos equipamentos eléctricos em relação às influências externas são definidas a partir 
de códigos. IPXX, o primeiro dígito é representativo do grau de protecção do equipamento contra a penetração de corpos 
sólidos, e o segundo dígito representa o grau de protecção contra a penetração de corpos líquidos. O equipamento a 
instalar em determinado local deverá cumprir sempre o índice mínimo de protecção exigido para esse local.
Na tabela abaixo mencionada, estão indicados os índices mínimos de protecção, em virtude da classe de influências 
externas.

IK- Índice de resistência mecânica:
Grau de resistência dos invólucros das luminárias a impactos mecânicos externos, definidos pela norma EN 62262.

protegido contra  queda de gotas
 de água na vertical

protegido contra queda de gotas de 
água com ângulo máximo de 15° 

protegido contra queda de gotas de 
água com ângulo máximo de 60° 

protegido contra projecção de água

protegido contra jactos de água

protegido contra vagas de mar

protegido contra efeitos de imersão 
(máx 1m)

protegido contra imersão prolongada

Corpos sólidos Líquidos

Indice de protecção da luminária 
contra corpos sólidos e liquídos 

IP
40



legenda  

Dimensão e formato do corte 
para encastramento da 
luminária ( em milimetros)

Luminária de parede
com aplicação saliente

Luminária de tecto
com aplicação saliente

Luminária de pé 

Luminária de tecto com 
aplicação encastrada 

Luminária de parede com 
aplicação encastrada 

Luminária de pavimento 
com aplicação encastrada

Luminária de pavimento 
com aplicação saliente            

Luminária de tecto com 
aplicação saliente suspensa

Luminária de aplicação 
saliente em parede ou tecto

Luminária de parede ou tecto 
com aplicação encastrada 

Luminária com possibilidade de 
orientação vertical do reflector interno 
(indicação em graus)

30º

Luminária com reflector fixo 
assimétrico (indicação em graus)

Ângulo de abertura da lente ou reflector
(indicação em graus)

30º

Luminária com orientação vertical em 

apenas um sentido (indicação em graus)

Luminária com duplo anel do suporte de 

lâmpada para orientamento giroscópico

Luminária com possibilidade de rotação 

horizontal (indicação em graus)
355º

Luminária com orientação vertical em 

dois sentidos (indicação em graus)

Emissão directa assimétrica da luz

Dados fotométricos disponíveis 
( ver pág. )

Emissão directa da luz

Emissão directa da luz 

Emissão directa  simétrica da luz

Emissão directa  simétrica da luz 

Emissão directa assimétrica da luz

Emissão directa simétrica da luz

Emissão directa e indirecta simétrica 
da luz

Emissão directa  simétrica da luz

Emissão indirecta simétrica da luz

Emissão  directa simétrica da luz

Emissão directa  assimétrica da luz

Emissão directa simétrica da luz

Emissão directa assimétrica da luz

Emissão indirecta simétrica da luz

Emissão indirecta assimétrica da luz

tipo de aplicação da luminária emissão de luz emissão de luz

informações diversas

30º

30º 30º



Branco

Preto

Cinza

Aço escovado

Aço inoxidável

Antracite

Alumínio natural polido

Verde

00

50

100

40

20

80
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75

cores e acabamentos disponíveis

Dourado25

Outras (sob consulta)?

Transformador electrónico para 
halogéneo 

Transformador ferromagnético 
para halogéneo 

Equipamento  ferromagnético para 
descarga

Equipamento electrónico para 
descarga

Balastro ferromagnético para 
fluorescente 

Balastro electrónico para 
fluorescente 

Possibilidade de aplicação de 
kit de emergência em estado 
mantida/não mantida

Driver incluído para led

Balastro electrónico para 
fluorescente com regulação de 
fluxo (1.10V)  

Transformador electrónico com 
regulação de fluxo para halogéneo

12V
12V - tensão de alimentação da 
luminária 

230v 50Hz  - tensão de 
alimentação e frequência de 
funcionamento da luminária

230V
50Hz

alimentação, tensão de funcionamento
e tipo de equipamento eléctrico incluído
ou opcional

Dourado velho15

Luminária com possibilidade de utilizar 
2 bucins 

Capacidade de resistência suportada pelo 
difusor (Kilogramas)

2000kg

Comprimento do cabo de suspensão 
(metros)

m

Luminária com variação de côr RGB

Sistema de fixação por mola dupla 

Sistema de fixação por mola  
niveladora com ajuste manual

Sistema de fixação por mola 
simples

Sistema de fixação por mola  com 
auto ajuste 

Tempo de vida útil do LED 
(estimado em horas)

Sistema de fixação por mola  
niveladora com ajuste mecânico

Temperatura atingida ao nivel  do difusor  
(graus centígrados)

informações diversas

50.000h

Temperatura de cor do LED 
(graus Kelvin)

4000K



Consulta

Mulfis 
33

iodetos metálicos 

casquilho watts cor código de produto

G12 70 1380751230
G12 70 1380752140
G12 70 1380751231
GX8.5 70 1380753740
GX8.5 70 1380753742
GX8.5 70 1380753741

peso

2,62Kg
2,62Kg
2,62Kg
2,62Kg
2,62Kg
2,62Kg

50

00

100

50

00

100

5000 100

355º

Carril

?

850º
...1m IP

20

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

230V
50Hz

cores disponíveis

informações diversas

75º 75º

Difusor: 
Vidro liso temperado com aplicação em 
serigrafia.

Alimentação eléctrica: 
Efectuado pelos contactos eléctricos do 
selector da luminária aos circuitos 
eléctricos em todo o comprimento do carril. 
A selecção do circuito, é efectuada com o 
movimento de rotação do selector de fase, 
permitindo optar por colocar em 
funcionamento alternado ou simultâneo 
todas as luminárias colocadas no carril. 

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598-1.

Aplicações: 
Galerias de arte, espaços comerciais, 
montras, etc. 

Gama de projectores orientáveis para 
montagem saliente, pontualmente 
estratégica ou sistema de carril Eurolink.
O design e aspecto inovador do Mulfis, 
transforma-o num aparelho de iluminação 
indispensável e com enquadramento 
perfeito em ambientes interiores que 
apresentem um elevado nível 
arquitectónico.
Disponível para funcionamento com dois 
tipos de lâmpadas de descarga distintos, 
permite optar e adequar a lâmpada ideal 
em situações diferenciadas.

Obs. disponível na versão saliente com 
base (Mulfis base).

Corpo: 
Fabricado em alumínio extrudido e  
acabamento em pintura epoxy.

Reflector: 
Versão CDM - R111- Não aplicável.
Versão CDM-T - Alumínio anodizado 
multifacetado mate com distribuição 
fotométrica simétrica semi-extensiva. 

Casquilho: 
Cerâmico GX8.5 e G12, para lâmpada 
CDM - R111 e HIT-CRI. 

255
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Hago
Luminária equipada com selector de 3 
circuitos para funcionamento com 
sistema de carril Eurolink.
Desempenha elevada performance e 
adaptabilidade técnica em iluminação de 
espaços comerciais e exposição.
Permite efectuar pequenos ajustes na 
emissão de luz que produz, tornando-a 
mais ou menos dispersa com um único 
movimento de rotação simples e rápido.
Com o modelo Hago é possível criar 
nestes ambientes um nível de 
iluminação adequado ao espaço, 
evidenciar determinados pormenores, 
tornando assim o ambiente 
comercialmente atractivo.
Esta particularidade, permite uma 
enorme flexibilidade na iluminação dos 
espaços em que a alteração na 
disposição dos elementos internos seja 
efectuada com bastante regularidade.

Corpo:  
Bloco óptico fabricado em alumínio 
injectado com acabamento em pintura 
epoxy.

Reflector: 
Alumínio anodizado multifacetado de 
alto brilho, com distribuição fotométrica 
simétrica variável.

22

iodetos metálicos

Casquilho: 
Cerâmico G12 e PG J5, para lâmpada de 
descarga HIT-CRI e HIT-TC CE

Alimentação eléctrica: 
Efectuado pelos contactos eléctricos do 
selector da luminária aos circuitos 
eléctricos em todo o comprimento do 
carril. 
A selecção do circuito, é efectuada com 
o movimento de rotação do selector de 
fase, permitindo optar por colocar em 
funcionamento alternado ou simultâneo 
todas as luminárias colocadas no carril. 

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598-1

Aplicações: 
Galerias de arte, espaços comerciais, 
montras, etc.

casquilho watts cor código de produto

PGJ5 20 1380753050
PGJ5 20 1380753051
PGJ5 20 1380753052

peso

1,02Kg
1,02Kg
1,02Kg50

00

100

50 ?00 100

850º
...1m IP

20

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

230V
50Hz

355º

informações diversas

cores disponíveis

Carril

90º 90º

Hago

Hago XL
casquilho watts cor código de produto

G12 70 1380753060
1380753061G12 70
1380753062

peso

1,82Kg
1,82Kg
1,82KgG12 70 50

00

100

255



Hago XL
23

Carril

desenho técnico
Hago XL

Sistema de focagem manual 
para regulação do feixe de luz

Feixe intensivoFeixe dispersivo

Sistema de bloqueio com regulação 

iodetos metálicos

desenho técnico
Hago





Tube 
25

iodetos metálicos 

casquilho watts cor código de produto

G12 70 1380751562
G12 70 1380752190
G12 70 1380751561

peso

2,90Kg
2,90Kg
2,90Kg50

00

100

355º

Carril

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

230V
50Hz

5000 100 ?

850º
...1m IP

20

informação normativa

cores disponíveis

opcionais

informações diversas

160º 160º

Difusor: 
Vidro liso temperado com sistema de 
fixação rápida ao corpo da luminária.
 
Alimentação eléctrica: 
Efectuado pelos contactos eléctricos do 
selector da luminária aos circuitos 
eléctricos em todo o comprimento do carril. 
A selecção do circuito, é efectuada com o 
movimento de rotação do selector de fase, 
permitindo optar por colocar em 
funcionamento alternado ou simultâneo 
todas as luminárias colocadas no carril. 

Normativa:
Produto em conformidade com a norma 
EN60598-1.

Aplicações: 
Galerias de arte, espaços comerciais, 
montras, etc. 

Projector orientável para aplicação em 
sistema de carril Eurolink.
A simplicidade do formato e a eficácia do 
desempenho, são características deste 
projector que apresenta uma emissão de 
luz directa.
Baseado no formato de um tubo, isento de 
qualquer assimetria que interfira nas suas 
formas minimalistas, é totalmente 
adequado para iluminação de espaços de 
exposição e museus.

Corpo: 
Alumínio fundido com acabamento em 
pintura epoxy.

Reflector: 
Alumínio anodizado multifacetado de alto 
rendimento com distribuição fotométrica 
simétrica semi-intensiva.

Casquilho: 
Cerâmico G12, para lâmpada de descarga 
HIT-CRI. 





Olshie 
27

halogénio

casquilho watts cor código de produto

G53 100 1380752210
G53 100 1380751236

G53 100 1380751235

peso

2,58Kg
2,58Kg

2,58Kg

50

00

100

355º

Carril

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

230V
50Hz

5000 100 ?

850º
...0.8m IP

20

informação normativa

cores disponíveis

informações diversas

75º 75º

opcionais

Alimentação eléctrica: 

Versão carril: 
Efectuado pelos contactos eléctricos do 
selector da luminária aos circuitos 
eléctricos em todo o comprimento do carril. 
A selecção do circuito é efectuada com o 
movimento de rotação do selector de fase, 
permitindo optar por colocar em 
funcionamento alternado ou simultâneo 
todas as luminárias colocadas no carril. 

Versão base:
Efectuada ao bloco terminal de aperto 
mecânico alojado no interior da base de 
fixação ao tecto

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598-1

Aplicações: 
Galerias de arte, espaços comerciais, 
montras, etc.

Gama de projectores orientáveis para 
montagem saliente, pontualmente 
estratégica ou sistema de carril Eurolink.
O design e o aspecto inovador do Olshie, 
transforma-o num aparelho de iluminação 
indispensável e com o enquadramento 
perfeito para ambientes interiores que 
exibam elevado nível arquitectónico.
A utilização da lâmpada QR111, com a 
diversidade de potências e ângulos de 
abertura que disponibiliza, permite utilizar 
efeitos de realce sempre que há 
necessidade de evidenciar objectos ou 
detalhes.

Obs.: Também disponível na versão 
saliente com base (Olshie base)

Corpo: 
Fabricado em alumínio extrudido, com  
acabamento em pintura epoxy.

Casquilho: 
Terminal olhal metálico, para lâmpada 
halogéneo QR-LP111.



Captivu
28

iodetos metálicos

casquilho watts cor código de produto

RX7s 70 1380753760
RX7s 70 1380753762
RX7s 70 1380751387

peso

1,75Kg
1,75Kg
1,75Kg50

00

100

50 ?00 100

850º
...1m IP

20

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

230V
50Hz

355º

informações diversas

cores disponíveis

Carril

160º 160º

Casquilho: 
Cerâmico RX7s, para lâmpada de descarga 
HIT-DE.

Difusor: 
Vidro liso temperado.

Alimentação eléctrica: 
Efectuado pelos contactos eléctricos do 
selector da luminária aos circuitos 
eléctricos em todo o comprimento do carril. 
A selecção do circuito, é efectuada com o 
movimento de rotação do selector de fase, 
permitindo optar por colocar em 
funcionamento alternado ou simultâneo 
todas as luminárias colocadas no carril. 

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598-1

Aplicações: 
Galerias de arte, espaços comerciais, 
montras, etc. 

Projector orientável para aplicação em 
sistema de carril Eurolink.
Com conhecimento das necessidades e 
dificuldades por vezes existente na 
selecção dos aparelhos de iluminação 
para os mais variados projectos, houve 
necessidade de desenvolver um aparelho 
de iluminação em que o desempenho na 
emissão de luz e o design vanguardista 
estivessem de certa forma aliados. 
Assim, foi desenvolvido o modelo Captivu 
com formato inovador e desempenho 
preponderante para a iluminação de 
ambientes comerciais, que traduz um 
elevado índice de originalidade e um 
excelente desempenho na emissão de luz 
emitida.

Corpo: 
Caixa de alojamento da unidade de 
alimentação e bloco óptico fabricado em 
alumínio extrudido, com acabamento em 
pintura epoxy.

Reflector:
Alumínio anodizado brilhante de alto 
rendimento com distribuição fotométrica 
simétrica extensiva. 



Roing
29

halogénio

casquilho watts cor código de produto

G53 2x100 1380752170
1380752171G53 2x100
1380751385

peso

1,32Kg
1,32Kg
1,32KgG53 2x100 50

00

100

Carril

desenho técnico

355º

aplicação da luminária e emissão de luz

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

230V
50Hz

5000 100 ?

850º
...0.8m IP

20

informação normativa

cores disponíveis

informações diversas

45º 45º

opcionais

Alimentação eléctrica: 
Efectuado pelos contactos eléctricos do 
selector da luminária aos circuitos 
eléctricos em todo o comprimento do carril. 
A selecção do circuito, é efectuada com o 
movimento de rotação do selector de fase, 
permitindo optar por colocar em 
funcionamento alternado ou simultâneo 
todas as luminárias colocadas no carril.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598-1.

Aplicações: 
Galerias de arte, espaços comerciais, 
montras, etc.

Gama de projectores orientáveis para 
montagem saliente, pontualmente 
estratégica ou sistema de carril Eurolink.
O seu corpo, em relação ao distanciador 
central, encontra-se no plano horizontal, 
onde a ligação paralela entre os dois 
planos, corpo e tecto, é realmente visível.
Os círculos com duplo anel, lateralmente 
posicionados, servem de suporte ao 
reflector de grande dimensão 
característico da lâmpada de halogéneo 
QR111.

Obs. disponível na versão saliente com 
base (Roing base).

Corpo: 
Fabricado em alumínio extrudido, com aro 
de suporte da lâmpada fabricado em 
alumínio injectado e acabamento em 
pintura epoxy.

Casquilho: 
Terminal olhal metálico, para lâmpada 
halogéneo QR-LP111.





Erlog
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iodetos metálicos

casquilho watts cor código de produto

G12 70 1380751240
G12 70 1380751242
G12 70 1380751241

peso

2,90Kg
2,90Kg
2,90Kg50

00

100

5000 100

355º

Carril

?

850ºIP
20

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

230V
50Hz

cores disponíveis

informações diversas

...0.8m

75º 75º

Casquilho: 
Cerâmico G12, para lâmpada de descarga 
HIT-CRI.

Difusor: 
Vidro liso com aplicação em serigrafia.

Alimentação eléctrica:
Efectuado pelos contactos eléctricos do 
selector da luminária aos circuitos 
eléctricos em todo o comprimento do carril. 
A selecção do circuito é efectuada com o 
movimento de rotação do selector de fase, 
permitindo optar por colocar em 
funcionamento alternado ou simultâneo 
todas as luminárias colocadas no carril. 

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598-1.

Aplicações: 
Galerias de arte, espaços comerciais, 
montras, etc. 

Gama de projectores orientáveis para 
montagem saliente, pontualmente 
estratégica ou em sistema de carril 
Eurolink. 
Os aspectos a evidenciar nesta luminária 
são o reflector frontal de grande diâmetro 
com vidro de protecção, revelador da 
grande eficácia na emissão de luz e o 
corpo cilíndrico separado do bloco óptico.
O espaçamento existente entre estes dois 
componentes foi tecnicamente 
desenvolvido para possibilitar uma melhor 
performance da unidade de alimentação 
electrónica e consequente vida útil da 
lâmpada.
O modelo Erlog, permite criar um efeito de 
iluminação atractiva em ambientes 
comerciais e de exposição. 

Obs. disponível na versão saliente com 
base (Erlog base).

Corpo: 
Formato tubular fabricado em alumínio 
extrudido e aro de suporte ao reflector em 
alumínio injectado com acabamento em 
pintura epoxy.

Reflector: 
Alumínio multifacetado anodizado mate 
com distribuição fotométrica simétrica 
semi-extensiva.

255



Giro
32

iodetos metálicos

50 ?00 100

850º
...1m IP

20

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

230V
50Hz

355º

informações diversas

cores disponíveis

Carril

45º 45º

Casquilho: 
Cerâmico G12, para lâmpada de descarga 
HIT-CRI 

Alimentação eléctrica: 
Efectuado pelos contactos eléctricos do 
selector da luminária aos circuitos 
eléctricos em todo o comprimento do carril. 
A selecção do circuito é efectuada com o 
movimento de rotação do selector de fase, 
permitindo optar por colocar em 
funcionamento alternado ou simultâneo 
todas as luminárias colocadas no carril. 

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598-1

Aplicações: 
Galerias de arte, espaços comerciais, 
montras, etc. 

Luminária equipada com selector de 3 
circuitos para funcionamento com sistema 
de carril Eurolink.
Dimensões reduzidas e baixo peso, esta 
luminária torna-se uma possibilidade de 
opção com excelente desempenho na 
iluminação de espaços comerciais.
Simplicidade, altura reduzida e total 
liberdade na orientação do corpo e 
reflector, permitem colocar a mesma em 
locais com pouca disponibilidade de 
espaço e pé direito reduzido.

Corpo:  
Fabricado em alumínio extrudido com 
bloco óptico em chapa de aço moldado e 
acabamento em pintura epoxy.

Reflector: 
Alumínio anodizado mate com distribuição 
fotométrica simétrica semi-intensiva

casquilho watts cor código de produto

G12 70 1380751573
G12 70 1380752770

G12 70 1380751571

peso

1,00Kg
1,00Kg

1,00Kg50

00

100

255



Mulfis 
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iodetos metálicos 

casquilho watts cor código de produto

G12 70 1380751230
G12 70 1380752140
G12 70 1380751231
GX8.5 70 1380753740
GX8.5 70 1380753742
GX8.5 70 1380753741

peso

2,62Kg
2,62Kg
2,62Kg
2,62Kg
2,62Kg
2,62Kg

50

00

100

50

00

100

5000 100

355º

Carril

?

850º
...1m IP

20

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

230V
50Hz

cores disponíveis

informações diversas

75º 75º

Difusor: 
Vidro liso temperado com aplicação em 
serigrafia.

Alimentação eléctrica: 
Efectuado pelos contactos eléctricos do 
selector da luminária aos circuitos 
eléctricos em todo o comprimento do carril. 
A selecção do circuito, é efectuada com o 
movimento de rotação do selector de fase, 
permitindo optar por colocar em 
funcionamento alternado ou simultâneo 
todas as luminárias colocadas no carril. 

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598-1.

Aplicações: 
Galerias de arte, espaços comerciais, 
montras, etc. 

Gama de projectores orientáveis para 
montagem saliente, pontualmente 
estratégica ou sistema de carril Eurolink.
O design e aspecto inovador do Mulfis, 
transforma-o num aparelho de iluminação 
indispensável e com enquadramento 
perfeito em ambientes interiores que 
apresentem um elevado nível 
arquitectónico.
Disponível para funcionamento com dois 
tipos de lâmpadas de descarga distintos, 
permite optar e adequar a lâmpada ideal 
em situações diferenciadas.

Obs. disponível na versão saliente com 
base (Mulfis base).

Corpo: 
Fabricado em alumínio extrudido com 
acabamento em pintura epoxy.

Reflector: 
Versão CDM - R111- Não aplicável.
Versão CDM-T - Alumínio anodizado 
multifacetado mate com distribuição 
fotométrica simétrica semi-extensiva. 

Casquilho: 
Cerâmico GX8.5 e G12, para lâmpada 
CDM - R111 e HIT-CRI. 

255



Carril 3 circuitos 
Permite a colocação de todo o tipo de 
luminárias que se encontrem equipadas 
com adaptador eléctrico para colocação 
em carril com sistema Eurolink. 
Grande flexibilidade na elaboração de 
soluções de iluminação, permite a 
criação de linhas contínuas de maior ou 
menor comprimento, demonstrando 
grande facilidade na deslocação e ajuste 
das luminárias que lhe sejam 
conectadas.
Com a utilização dos acessórios 
disponíveis na gama, é possível efectuar 
curvas, cruzamentos ou derivações, 
facilitando e possibilitado a condução do 
carril para o local desejado.

Corpo: 
Perfil em alumínio extrudido com 
elevada rigidez e baixo peso, em 
acabamento a pintura epoxy.
Peso máximo admissível: 20kg /m

 

34

Alimentação eléctrica: 
Efectuada ao alimentador eléctrico 
colocado na extremidade do carril C3 ao 
bloco terminal com aperto mecânico 
alojado no interior.

Tensão de funcionamento: 
230/400V – 16A- 3X3600W

Constituída por 3 Fases + Neutro + Terra 

Normativa:
Produto em conformidade com a norma 
EN60598-1

Aplicações: 
Galerias de arte, espaços comerciais, 
montras, etc. 

50 ?00 100

informação normativa

cores disponíveis

alimentação 

aplicação da luminária e emissão de luz

comprimento cor código de produto

2000mm 1380530020
2000mm 1380530021

2000mm 1380530022

1000mm 138053003150

1000mm 138053003000

1000mm 1380530032

peso

1,97Kg
1,97Kg

1,97Kg

0,98Kg

0,98Kg
0,98Kg100

50

00

100

desenho técnico

850º

230V
50Hz

Obs. Carril fornecido com alimentador elétrico e tampa final. 



Acessórios para carril C3

35

Carril

Efectua a ligação da luminária ao carril e selecciona 
a fase eléctrica que se pretende utilizar.

Corpo:
Fabricado em material plástico 

Alimentação eléctrica: 
Tensão de funcionamento: 250V – 16A

cor código de produto

1380160001

1380160002
1380160003

peso

0,08Kg

0,08Kg
0,08Kg100

00

50

Acessório de fácil montagem para aplicação 
suspensa do carril.
Com possibilidade de regulação, permite ser cortado 
para efectuar a suspensão á altura desejada.

Corpo:
Cabo de aço

cor código de produto

1380160030
1380160031

peso

0,08Kg
0,08Kg100

00

Colocado na extremidade do perfil com fixação por 
encaixe, este acessório serve apenas para efectuar a 
alimentação eléctrica do carril. 

Corpo:
Fabricado em material plástico 

Alimentação eléctrica: 
Tensão de funcionamento: 230/400V – 16A

cor código de produto

1382050050
1382050052
1382050051

peso

0,07Kg
0,07Kg
0,07Kg

100

00

50

TP3

SP3

A3

AL3

Colocado na extremidade do carril com fixação por 
encaixe, efectua o final do circuito e isolamento do 
mesmo.

Corpo:
Fabricado em material plástico 

cor código de produto

1382050041
1382050042
1382050040

peso

0,006Kg
0,006Kg
0,006Kg

100

00

50



Efectua a derivação com três carris a partir de um 
único ponto.
Se necessário permite efectuar a alimentação 
eléctrica ao carril, ao mesmo tempo que efectua três 
derivações.

Corpo: 
Fabricado em material plástico 

Alimentação eléctrica:  
Tensão de funcionamento: 230/400V – 16A

Adequado para aplicação em luminárias de peso 
elevado, evitando desta forma que o peso da mesma 
seja suportado pelo adaptador eléctrico.

Corpo: 
Fabricado em alumínio injectado

Acessórios para carril C3

36

Carril

X3

S3

T3
cor código de produto

1382050003
1382050032
1382050012

peso

0,20Kg
0,20Kg
0,20Kg

100

00

50

cor código de produto

1380160009
1380160010

1380160008

peso

0,07Kg
0,07Kg

0,07Kg
100

00

50

Efectua o cruzamento de quatro carris a partir de um 
único ponto.
Se necessário permite efectuar a alimentação 
eléctrica ao carril, ao mesmo tempo que efectua 
quatro derivações.

Corpo: 
Fabricado em material plástico 

Alimentação eléctrica:  
Tensão de funcionamento: 230/400V – 16A cor código de produto

1382050004

1382050013
1382050033

peso

0,27Kg

0,27Kg
0,27Kg100

00

50



37

Carril

I4

L3

I3

cor código de produto

1382050002
1382050031
1382050011

peso

0,14Kg
0,14Kg
0,14Kg

100

00

50

cor código de produto

1382050081
1382050082

1382050080

peso

0,04Kg
0,04Kg

0,04Kg
100

00

50

cor código de produto

1382050001
1382050030
1382050010

peso

0,14Kg
0,14Kg
0,14Kg

100

00

50

Permite uma perfeita união entre dois carris, sem 
existir qualquer espaçamento entre elas.
A reduzida dimensão da união permite a sua 
colocação no interior do perfil, ficando praticamente 
invisível depois de colocada. 

Efectua a ligação entre dois carris, conseguindo-se 
efectuar mudanças de direcção com curvas a 90°º
Se necessário, permite efectuar a alimentação 
eléctrica do carril, ultrapassando o problema de o 
cabo de alimentação não se encontrar bem 
posicionado estrategicamente.   

Corpo:
Fabricado em material plástico 

Alimentação eléctrica:  
Tensão de funcionamento: 230/400V – 16A

Efectua uma união recta entre dois carris, 
conseguindo-se obter uma disposição linear.
Se necessário, permite efectuar a alimentação 
eléctrica do carril, possibilitando a partir de um único 
ponto de luz central efectuar duas derivações.

Corpo: 
Fabricado em material plástico 

Alimentação eléctrica: 
Tensão de funcionamento: 230/400V – 16A
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Erlog Base
40

iodetos metálicos

casquilho watts cor código de produto

G12 70 1380752162
G12 70 1380752161
G12 70 1380752160

peso

3,08Kg
3,08Kg
3,08Kg

50

00

100

50 ?00 100

850º
...0.8m IP

20

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

230V
50Hz

355º

informações diversas

cores disponíveis

Projectores

75º 75º

Reflector: 
Alumínio multifacetado anodizado mate 
com distribuição fotométrica simétrica 
semi-extensiva.

Casquilho: 
Cerâmico G12, para lâmpada de descarga 
HIT-CRI. 

Difusor: 
Vidro transparente temperado com 
aplicação em serigrafia.

Alimentação eléctrica:
Efectuada ao bloco terminal de aperto 
mecânico alojado no interior da base de 
fixação ao tecto.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598-1.

Aplicações: 
Galerias de arte, espaços comerciais, 
montras, etc. 

Gama de projectores orientáveis para 
montagem saliente, pontualmente 
estratégica ou em sistema de carril 
Eurolink. 
Os aspectos a evidenciar nesta luminária 
são o reflector frontal de grande diâmetro 
com vidro de protecção, revelador da 
grande eficácia na emissão de luz e o 
corpo cilíndrico separado do bloco óptico.
O espaçamento existente entre estes dois 
componentes foi tecnicamente 
desenvolvido para possibilitar uma melhor 
performance da unidade de alimentação 
electrónica e consequente a vida útil da 
lâmpada.
O modelo Erlog, permite criar um efeito de 
iluminação atractiva em ambientes 
comerciais e de exposição. 

Obs. disponível na versão carril 
(modelo Erlog).

Corpo: 
Formato tubular fabricado em alumínio 
extrudido, com base de fixação e aro de 
suporte ao reflector em alumínio injectado 
com acabamento em pintura epoxy.

255



Focus
41

iodetos metálicos 

casquilho watts cor código de produto

RX7s 70 1380751430
RX7s 150 1380751431

50

50

RX7s 70 1380753710
RX7s 150 1380753711

peso

4,20Kg
4,80Kg

4,20Kg
4,80Kg

100

100

50 ?

850º
...1m IP

30

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

230V
50Hz

cores disponíveis

opcionais

100

Projectores

Casquilho: 
Cerâmico RX7s, para 
lâmpada de descarga HIT-DE.

Difusor: 
Vidro decorativo temperado.

Alimentação eléctrica: 
Efectuada ao bloco terminal com aperto 
mecânico alojado no interior da base de 
fixação ao tecto.

Normativa:
Produto em conformidade com a norma 
EN60598-1.

Aplicações: 
Estabelecimentos comerciais, áreas de 
exposição, etc.

Novo conceito de downlight para aplicação 
saliente, altamente inovador na sua 
configuração e tipo de aplicação. 
Pensado para situações onde não existe 
tecto falso, o modelo Focus é uma solução 
de montagem fácil, com capacidade 
notável para emitir luz.
O seu formato rectangular e circular são 
duas formas conjugadas que revelam as 
suas características “high-tech”, 
apresentando um bloco óptico circular de 
emissão simétrica, destinado 
especificamente a iluminar espaços 
comerciais.

Corpo: 
Chapa em aço moldado, com acabamento 
a pintura epoxy.

Reflector: 
Alumínio anodizado multifacetado mate, 
com distribuição fotométrica simétrica.

255







Mulfis Base 
44

iodetos metálicos

casquilho watts cor código de produto

G12 70 1380752132

G12 70 1380752130
G12 70 1380752131

peso

2,80Kg

2,80Kg
2,80Kg

50

00

100

GX8.5 70 1380753102

GX8.5 70 1380753100
GX8.5 70 1380753101

2,80Kg

2,80Kg
2,80Kg

50

00

100

50 ?00 100

850º
...1m IP

20

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

230V
50Hz

355º

informações diversas

cores disponíveis

Projectores

75º 75º

Casquilho: 
Cerâmico GX8.5 e G12, para lâmpada 
CDM - R111 e HIT-CRI. 

Difusor: 
Vidro liso temperado com aplicação em 
serigrafia (versão CDM-T).

Alimentação eléctrica: 
Efectuada ao bloco terminal de aperto 
mecânico alojado no interior da base de 
fixação ao tecto.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598-1.

Aplicações: 
Galerias de arte, espaços comerciais, 
montras, etc. 

Gama de projectores orientáveis para 
montagem saliente, pontualmente 
estratégica ou sistema de carril Eurolink.
O design e aspecto inovador do Mulfis, 
transforma-o num aparelho de iluminação 
indispensável e com enquadramento 
perfeito em ambientes interiores que 
apresentem um elevado nível 
arquitectónico.
Disponível para funcionamento com dois 
tipos de lâmpadas de descarga distintos, 
permite optar e adequar a lâmpada ideal 
em situações diferenciadas.

Obs. disponível na versão carril 
(modelo Mulfis).

Corpo: 
Fabricado em alumínio extrudido, com 
base de fixação e aro de suporte ao 
reflector, fabricados em alumínio injectado 
com acabamento em pintura epoxy.

Reflector: 
Versão CDM - R111- Não aplicável.
Versão CDM-T - Alumínio anodizado 
multifacetado mate com distribuição 
fotométrica simétrica semi-extensiva. 

255





Olshie Base
46

halogénio

casquilho watts cor código de produto

G53 100 1380752150
G53 100 1380752151
G53 100 1380752152

peso

2,40Kg
2,40Kg
2,40Kg50

00

100

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

230V
50Hz

355º

informações diversas

50 ?00 100

850º
...0.8m IP

20

informação normativa

cores disponíveis

Projectores

opcionais

75º 75º

Casquilho: 
Terminal olhal metálico, para lâmpada 
halogéneo QR-LP111.

Alimentação eléctrica: 
Efectuada ao bloco terminal de aperto 
mecânico alojado no interior da base de 
fixação ao tecto

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598-1

Aplicações: 
Galerias de arte, espaços comerciais, 
montras, etc.

Gama de projectores orientáveis para 
montagem saliente, pontualmente 
estratégica ou sistema de carril Eurolink.
O design e o aspecto inovador do Olshie, 
transforma-o num aparelho de iluminação 
indispensável e com o enquadramento 
perfeito para ambientes interiores que 
exibam elevado nível arquitectónico.
A utilização da lâmpada QR111, com a 
diversidade de potências e ângulos de 
abertura que disponibiliza, permite utilizar 
efeitos de realce sempre que há 
necessidade de evidenciar objectos ou 
detalhes.

Obs. disponível na versão carril 
(modelo Olshie).

Corpo: 
Fabricado em alumínio extrudido, com 
base de fixação e aro de suporte ao 
reflector fabricado em alumínio injectado 
com acabamento em pintura epoxy.



Roing Base
47

halogénio

desenho técnico

Projectores

Gama de projectores orientáveis para 
montagem saliente, pontualmente 
estratégica ou sistema de carril Eurolink.
O seu corpo, em relação ao distanciador 
central, encontra-se no plano horizontal, 
onde a ligação paralela entre os dois 
planos, corpo e tecto, é realmente visível.
Os círculos com duplo anel, lateralmente 
posicionados, servem de suporte ao 
reflector de grande dimensão 
característico da lâmpada de halogéneo 
QR111.

Obs. disponível na versão carril 
(modelo Roing).

Corpo: 
Fabricado em alumínio extrudido, com 
base de fixação e aro de suporte da 
lâmpada, fabricados em alumínio injectado 
com acabamento em pintura epoxy.

Casquilho: 
Terminal olhal metálico, para lâmpada 
halogéneo QR-LP111.

Alimentação eléctrica: 
Efectuada ao bloco terminal de aperto 
mecânico alojado no interior da base de 
fixação ao tecto

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598-1.

Aplicações: 
Galerias de arte, espaços comerciais, 
montras, etc.

casquilho watts cor código de produto

G53 2x100 1380752750
G53 2x100 1380752751
G53 2x100 1380752752

peso

1,50Kg
1,50Kg
1,50Kg50

00

100

aplicação da luminária e emissão de luz

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído

informações diversas

50 ?00 100

850º
...0.8m IP

20

informação normativa

cores disponíveis

230V
50Hz

opcionais

355º

45º 45º



desenho técnico 

14W

21W

28W

Difusor com sistema de abertura deslizante
sobre o perfil, permite de forma simples e

rápida o acesso ao interior



Linealux
49

fluorescente

50 ?

650º
...0.5m IP

40

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

230V
50Hz

cores disponíveis

opcionais

casquilho watts cor código de produto

G5 21 1380230060
G5 21 1380230072

50

00

peso

1,33Kg
1,33Kg

G5 14 1380230059
G5 14 1380230071

0,92Kg
0,92Kg

50

00

G5 28 1380230062
G5 28 1380230073

50

00

1,86Kg
1,86Kg

00

Projectores

Luminária de aplicação saliente 
decorativa e bastante funcional, 
desenvolvida para iluminação de 
espaços interiores com características 
comerciais ou domésticas. As formas 
simples e arestas bem vincadas tornam 
o modelo Linealux uma luminária 
discreta e com enquadramento perfeito 
para ambientes com arquitectura 
moderna.

Obs. disponível na versão suspensa – 
(Linealux Pendant).

Corpo: 
Fabricado em perfil de alumínio 
extrudido e topos em chapa de aço com 
acabamento em pintura epoxy. 
A sua aplicação é efectuada através de 
um conjunto de parafusos e acessórios 
fornecidos com a luminária.

Reflector: 
Construído em alumínio anodizado de 
alto rendimento, com distribuição 
fotométrica simétrica da luz. 

Casquilho:
Termoplástico G5, para lâmpada 
fluorescente T16 

Difusor: 
Acrílico semi-fosco em toda a óptica da 
luminária, produz uma iluminação difusa 
de elevado conforto visual. 

Alimentação eléctrica: 
Efectuada pela passagem do cabo de 
alimentação no orifício situado no corpo 
da luminária, ao bloco terminal com 
aperto mecânico localizado no interior 
do corpo.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598-1

Aplicações: 
Salas-de-reunião, escritórios, balcões de 
atendimento, cozinha, etc.
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Tolsh S
53

halogénio 

casquilho watts cor código de produto

G53 4x50 1380752090

peso

3,25Kg50

Suspensão

50 ?

1,5m

850º
...0.8m IP

20

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

230V
50Hz

informações diversas

cores disponíveis

opcionais

90º 90º

Casquilho: 
G53 para lâmpadas de halogéneo QR-LP111

Alimentação eléctrica: 
O seu equipamento eléctrico encontra-se 
alojado no corpo da luminária, sendo a sua 
alimentação efectuada ao bloco terminal 
com aperto mecânico alojado no suporte 
de fixação ao tecto.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações: 
Galerias de arte, exposições, espaços 
comerciais, montras, etc. 

Gama de luminárias suspensas de design 
conceptual e minimalista para utilização 
com lâmpadas de halogéneo QR111. 
A sua versatilidade impar resulta do facto 
de cada conjunto de lâmpada poder ser 
ajustado de forma independente, 
adaptando-se assim a qualquer tipo de 
requisito.

Corpo: 
Produzido em perfil de alumínio extrudido, 
de formato rectangular ou quadrangular 
com acabamento em pintura epoxy. A 
fixação ao tecto é efectuada por quatro 
cabos de aço localizados estrategicamente 
nas extremidades do corpo.
Possui um sistema de nivelamento por 
serra cabos com auto - ajuste que facilita a 
colocação à altura desejada.
O sistema de orientação giroscópico 
permite a total liberdade de projecção da 
emissão de luz em praticamente todas as 
direcções.
Este tipo de orientação permite obter uma 
iluminação facilmente adaptável á 
evolução das necessidades conseguindo, 
com as várias potências e ângulos de 
abertura característicos da lâmpada QR 111, 
resultados verdadeiramente 
surpreendentes.



Tolsh T
54

casquilho watts cor código de produto

G53 4x50 1380752091

peso

2,80Kg50

halogénio

IP
20

Suspensão

850º
...0.8m

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

230V
50Hz

informações diversas

cores disponíveis

50 ?

1,5m

90º 90º

Casquilho: 
G53 para lâmpada de halogéneo QR-LP111

Alimentação eléctrica: 
O seu equipamento eléctrico encontra-se 
alojado no corpo da luminária, sendo a sua 
alimentação efectuada ao bloco terminal 
com aperto mecânico alojado no suporte 
de fixação ao tecto.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações: 
Galerias de arte, exposições, espaços 
comerciais, montras, etc. 

Gama de luminárias suspensas de design 
conceptual e minimalista para utilização 
com lâmpadas de halogéneo QR111. 
A sua versatilidade impar resulta do facto 
de cada conjunto de lâmpada poder ser 
ajustado de forma independente, 
adaptando-se assim a qualquer tipo de 
requisito.

Corpo: 
Produzido em perfil de alumínio extrudido, 
de formato rectangular ou quadrangular 
com acabamento em pintura epoxy. A 
fixação ao tecto é efectuada por quatro 
cabos de aço localizados estrategicamente 
nas extremidades do corpo.
Possui um sistema de nivelamento por 
serra cabos com auto - ajuste que facilita a 
colocação à altura desejada.
O sistema de orientação giroscópico 
permite a total liberdade de projecção da 
emissão de luz em praticamente todas as 
direcções.
Este tipo de orientação permite obter uma 
iluminação facilmente adaptável á 
evolução das necessidades conseguindo, 
com as várias potências e ângulos de 
abertura característicos da lâmpada QR 111, 
resultados verdadeiramente 
surpreendentes.



Endaga
55

halogénio

casquilho watts cor código de produto

G53 4x50 1380750365
peso

3,50Kg50

Suspensão

50 ?

1,2m

850º
...0.8m IP

20

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

230V
50Hz

informações diversas

cores disponíveis

opcionais

90º 90º

Casquilho: 
G53 para lâmpadas de halogéneo QR-LP111

Alimentação eléctrica: 
O seu equipamento eléctrico encontra-se 
alojado no corpo da luminária, sendo a sua 
alimentação efectuada ao bloco terminal 
com aperto mecânico alojado no suporte 
de fixação ao tecto.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações: 
Galerias de arte, exposições, espaços 
comerciais, montras, etc. 

Gama de luminárias suspensas de design 
conceptual e minimalista para utilização 
com lâmpadas de halogéneo QR111. 
A sua versatilidade impar resulta do facto 
de cada conjunto de lâmpada poder ser 
ajustado de forma independente, 
adaptando-se assim a qualquer tipo de 
requisito.

Corpo: 
Produzido em perfil de alumínio extrudido, 
de formato rectangular ou quadrangular 
com acabamento em pintura epoxy. A 
fixação ao tecto é efectuada por quatro 
cabos de aço localizados estrategicamente 
nas extremidades do corpo.
Possui um sistema de nivelamento por 
serra cabos com auto - ajuste que facilita a 
colocação à altura desejada.
O sistema de orientação giroscópico 
permite a total liberdade de projecção da 
emissão de luz em praticamente todas as 
direcções.
Este tipo de orientação permite obter uma 
iluminação facilmente adaptável á 
evolução das necessidades conseguindo, 
com as várias potências e ângulos de 
abertura característicos da lâmpada QR 111, 
resultados verdadeiramente 
surpreendentes.
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Orbital
halogénio / fluorescente 

IP
20

650º
...0.8m

informação normativa

cores disponíveis

50 ?

opcionais

57

Suspensão

1,5m

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

230V
50Hz

informações diversas

casquilho watts cor código de produto

G53+G5 2x50+21 1380230052

peso

8,00Kg50

30º 30º

Casquilho:
Termoplástico G5, para lâmpada 
fluorescente T16. 
Terminal olhal metálico, para lâmpada  
halogéneo QR-LP111.

Difusor: 
Acrílico semi-fosco, proporciona uma 
iluminação difusa e de elevado conforto 
visual.

Alimentação eléctrica:
 Efectuada ao bloco terminal com aperto 
mecânico alojado no interior do acessório 
de fixação ao tecto.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598-1.

Aplicações: 
Salas-de-reunião, escritórios, balcões de 
atendimento, cozinhas, etc.

Luminária linear pingente, com iluminação 
combinada entre lâmpadas de halogéneo 
e fluorescente.
Com linhas sóbrias e reduzida espessura 
do perfil, destaca-se pelo bloco óptico 
central com lâmpada fluorescente T5 de 
orientação bidireccional e duas lâmpadas 
de halogéneo QR111 com possibilidade de 
orientação giroscópia.
Preparada para funcionamento simultâneo 
dos dois tipos de lâmpada ou com 
possibilidade de funcionamento alternado 
mediante pedido específico.

Corpo: 
Corpo e bloco óptico central em alumínio 
extrudido de elevada rigidez com 
acabamento em pintura epoxy.

Reflector:
Alumínio anodizado brilhante de alto 
rendimento com distribuição fotométrica 
simétrica. 



Ovaluz

1 lâmpada

2 lâmpadas

58

fluorescente

Suspensão

aplicação da luminária e emissão de luz

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

230V
50Hz

informações diversas

IP
40

650º
...0.5m

informação normativa

cores disponíveis

50 ?

1,5m

opcionais

casquilho watts cor código de produto

G5 21 1380230046

peso

2,91Kg
G5 14 1380230045 2,30Kg50

50

G5 28 1380230047 3,63Kg50

Casquilho:
Termoplástico G5, para lâmpada 
fluorescente T16. 

Difusor: 
Acrílico semi-fosco, proporciona uma 
iluminação bastante difusa.

Alimentação eléctrica:
Efectuada ao bloco terminal com aperto 
mecânico alojado no interior do acessório 
de fixação ao tecto.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598-1.

Aplicações: 
Escritórios, salas de espera, áreas da 
recepção, etc.

Montagem suspensa com emissão de luz 
simétrica directa para uma ou duas 
lâmpadas, perfeita quando utilizada para 
iluminar áreas sociais ou de trabalho.
O seu design invulgar e a reduzida 
dimensão do perfil, estão directamente 
associadas com o tipo de tecnologia que é 
aplicada, sendo utilizado o tubo T16 como 
emissor de luz e um reactor electrónico 
para funcionamento.
A rigorosa selecção e avaliação do 
comportamento dos componentes, 
possibilitaram a produção da Ovaluz, 
tendo sido obtido um resultado de perfeita 
harmonia entre o design e a 
funcionalidade.

Corpo: 
Fabricado em alumínio extrudido com 
acabamento a pintura epoxy. 
Suspensão efectuada por dois cabos de 
aço, cujo comprimento pode ser regulado, 
através de um dispositivo de bloqueio 
muito simples.

Reflector: 
Alumínio anodizado de alto brilho, 
apresentando uma distribuição 
fotométrica simétrica da luz. 

casquilho watts cor código de produto

G5 2x14 1380230048

peso

4,20Kg50

G5 2x21 1380230049 4,80Kg50



(A)
14W - 806mm
21W - 1104mm
28W - 1397mm 

(A)

(A)

desenho técnico

(A)
2x14W - 1617mm
2x21W - 2184mm

(A)

(A)



Pendol 

Pendol S

Pendol L

60

iodetos metálicos

Suspensão

casquilho watts cor código de produto

G12 4x70 1380752081

peso

6,50Kg50

850ºIP
20

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

230V
50Hz

informações diversas

cores disponíveis

50 ?

2,5m

40º 40º

...1m

Casquilho: 
Cerâmico G12, para lâmpada de descarga 
HIT-CRI 

Alimentação eléctrica: 
Efectuada ao bloco terminal de aperto 
mecânico, alojado no suporte de fixação 
ao tecto.
O equipamento encontra-se alojado na 
parte posterior da luminária em local 
reservado á sua colocação, estando 
equipado de série com reactância 
electrónica, o que valoriza o seu consumo 
energético.

Normativa:
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações: 
Galerias de arte, exposições, espaços 
comerciais, montras, etc. 

Série de aparelhos de iluminação 
suspensos para iluminação de espaços 
interiores que apresentam uma fotometria 
simétrica -directa da luz. Versão disponível 
para funcionamento com duas ou quatro 
lâmpadas de descarga do tipo HIT-CRI.
A sua versatilidade impar, é o resultado de 
cada conjunto de lâmpada poder ser 
ajustado de forma independente, 
adaptando-se a qualquer tipo de requisito.

Corpo: 
Fabricado em perfil de alumínio extrudido 
com acabamento a pintura epoxy, o 
modelo Pendol é uma excelente opção 
para a iluminação de espaços amplos com 
pé direito de média altura. A solidez das 
formas é assegurada pela utilização dos 
materiais utilizados e pela forma de 
construção.
A suspensão é efectuada por quatro cabos 
de aço com sistema de regulação rápida, 
existindo ainda a possibilidade de 
regulação do seu comprimento para 
colocação á altura desejada.

Reflector:
Alumínio mate multifacetado de alto 
rendimento que garante o seu excelente 
desempenho ao longo do tempo.
O sistema de orientação giroscópico 
permite a total liberdade de projecção da 
emissão de luz em praticamente todas as 
direcções.
Para substituição da lâmpada basta 
desapertar os dois parafusos que fixam o 
aro de suporte do difusor em vidro, sendo 
o acesso á lâmpada efectuado de uma 
forma rápida e simples.

casquilho watts cor código de produto

G12 2x70 1380752080

peso

3,80Kg50

255



61

Suspensão

desenho técnico 
Pendol L

desenho técnico 
Pendol S



desenho técnico



Retail
63

iodetos metálicos

casquilho watts cor código de produto

G12 70 1380230042

G12 70 1380230036
G12 70 1380230083

peso

2,50Kg

2,50Kg
2,50Kg

00

50

100

00

Suspensão

50 ?

1,5m

650º
...1m IP

20

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

230V
50Hz

informações diversas

cores disponíveis

opcionais

IK07

100

Luminária de aplicação suspensa, criada 
para iluminação de espaços amplos e pé 
direito elevado. 
A simplicidade das formas e o seu design 
conferem ao local um excelente nível 
estético e eficiência luminosa.  

Corpo: 
Fabricado em alumínio extrudido com 
formato cilíndrico, serve de alojamento aos 
componentes eléctricos. Suspensão 
efectuada através de cabo de aço com a 
possibilidade de regulação do 
comprimento, sendo esta operação 
simplificada pelo dispositivo de bloqueio 
integrado. 

Reflector: 
Interno: 
Alumínio mate multifacetado de 
distribuição fotométrica simétrica e difusor 
de protecção em vidro temperado com 
aplicação em serigrafia.
Para substituição da lâmpada, o acesso é 
efectuado manualmente com o desaperto 
de 3 parafusos, não sendo necessário 
recorrer a qualquer tipo de ferramenta para 
a substituição da mesma. 

Externo: 
Acrílico (PMMA) facetado translúcido com 
aro embelezador em chapa de aço e 
acabamento em pintura epoxy.

Casquilho: 
Cerâmico G12, para lâmpada de descarga 
HIT-CRI 

Alimentação eléctrica: 
Efectuada ao bloco terminal de aperto 
mecânico, alojado no suporte de fixação 
ao tecto.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598-1

Aplicações: 
Galerias de arte, exposições, espaços 
comerciais, etc. 



Spazio
64

iodetos metálicos

casquilho watts cor código de produto

G12 70 1380230054
G12 150 1380230055

G12 70 1380230085
G12 150 1380230084

peso

4,00Kg
4,20Kg

4,00Kg
4,20Kg

50

50

100

100

IP
43

Suspensão

850º
...1m

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

230V
50Hz

informações diversas

cores disponíveis

50 ?

1,5m

IK07

opcionais

100

Casquilho: 
Cerâmico G12, para lâmpada de descarga 
HIT-CRI 

Alimentação eléctrica:
Efectuada ao bloco terminal de aperto 
mecânico, alojado no suporte de fixação 
ao tecto.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598-1

Aplicações: 
Áreas de armazenamento, espaços 
comerciais, etc. 

Luminária de aplicação suspensa, 
desenvolvida para iluminação de espaços 
com características industriais. Design 
inovador em comparação com luminárias 
mais comuns neste segmento, 
conseguindo-se com o modelo Spazio 
aliar a vertente estética com a 
funcionalidade. 

Corpo: 
Fabricado em alumínio extrudido com 
formato tubular, este componente da 
luminária têm como principal função o 
suporte do reflector e alojamento dos 
componentes eléctricos. Suspensão 
efectuada através de cabo de aço com a 
possibilidade de regulação do 
comprimento, sendo esta operação 
simplificada pelo dispositivo de bloqueio 
integrado. 

Reflector: 
Alumínio anodizado polido com 
distribuição fotométrica simétrica que 
garante o rendimento máximo.
O acesso ao seu interior é efectuado 
através do sistema de abertura 
“open-easy“, com duas molas de abertura 
e uma de fixação do vidro ao reflector, que 
facilitam a manutenção. 

255





Linealux pendant
66

fluorescente

casquilho watts cor código de produto

G5 21 1380230061
G5 21 1380230074

peso

1,36Kg
1,36Kg00

50

G5 28 1380230063
G5 28 1380230075

1,90Kg
1,90Kg00

50

G5 14 1380230082
G5 14 1380230081

0,95Kg
0,95Kg00

50

00

Suspensão

IP
40

650º
...0.5m

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

230V
50Hz

informações diversas

cores disponíveis

50 ?

1,5m

opcionais

Luminária decorativa de suspensão, 
desenvolvida para iluminação de 
espaços interiores com características 
comerciais ou domésticas. Formas 
simples e arestas bem vincadas tornam 
o modelo Linealux Pendant uma 
luminária de suspensão, discreta e de 
perfeito enquadramento em ambientes 
com arquitectura moderna. 

Obs. disponível na versão saliente – 
modelo Linealux.

Corpo: 
Fabricado em perfil de alumínio 
extrudido e topos em chapa de aço com 
acabamento em pintura epoxy. 
Suspensão efectuada por dois cabos de 
aço com possibilidade de regulação do 
seu comprimento, esta operação é 
simplificada pelo dispositivo de bloqueio 
do cabo disponibilizado na luminária. 

Reflector: 
Construído em alumínio anodizado de 
alto rendimento, com distribuição 
fotométrica simétrica da luz. 

Casquilho:
Termoplástico G5, para lâmpada 
fluorescente T16 

Difusor: 
Acrílico semi-fosco em toda a óptica da 
luminária, produz uma iluminação difusa 
de elevado conforto visual. 

Alimentação eléctrica: 
A ligação é efectuada ao bloco terminal 
com aperto mecânico alojado no interior 
do suporte de fixação ao tecto.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598-1

Aplicações: 
Salas de reunião, escritórios, balcões de 
atendimento, cozinhas, etc.

(A)

(A)

(A)
14W - 615mm
21W - 915mm
28W - 1214mm

desenho técnico
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DESMONTAGEM DO ARO FRONTAL

Atural | Arango | Fluo

MONTAGEM DO ARO FRONTAL

O sistema de abertura utilizado nestes modelos, facilitam um acesso rápido ao seu interior.
Com um simples movimento se separa o difusor do corpo da luminária, tornando a 
lâmpada facilmente acessível para sua substituição.

Puxar o aro frontal para 
baixo até ao limite da mola, 
com o auxílio das duas 
mãos.

Pressionar a mola para 
dentro (ver figura), até à sua 
compressão máxima, de 
forma a conseguir fazer 
descer o aro frontal.

Soltar a mola do furo 
interior, bastando libertar 
uma das molas laterais, e 
puxar o difusor.
Esta funcionalidade facilita 
a manutenção em locais 
de pé direito elevado.

Efectuar a manutenção 
desejada, como por 
exemplo, trocar lâmpadas, 
limpar o vidro ou outras 
operações necessárias.

Pressionar a mola lateral de 
forma a introduzi-la no furo 
interior.

Com o auxílio das duas 
mãos, empurrar o aro 
frontal para cima, até que 
este se una com o corpo 
da luminária.





72

fluorescente 

...0.8m

?40

IK04

5000 100

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

cores disponíveis

850º

Downlights

opcionais

230V
50Hz

desenho técnico 

informações diversas

Reflector: 
Reflector em alumínio anodizado de alto 
rendimento com distribuição fotométrica 
simétrica.

Casquilho: 
Termoplástico G24d1/2/3, fluorescente 
compacta TC-D (versão ferro magnético).
Termoplástico G24q1/2/3, fluorescente 
compacta TC-DEL (versão electrónico, 
electrónico regulável 1-10V ou emergência).

Difusor: 
Vidro temperado totalmente fosco.

Alimentação eléctrica: 
Efectuada ao bloco terminal com aperto 
mecânico alojado no interior da caixa porta 
equipamento eléctrico. 

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações:
Espaços comerciais, escritórios, 
habitações, etc.

Downlight de aplicação encastrada, 
disponível em três tamanhos, para 
funcionamento com lâmpadas 
fluorescentes compactas nas potências 13, 
18 ou 26 watts. 
Montagem adaptável a praticamente todos 
os tipos de tecto falso, ajustável a 
espessuras compreendidas entre 1 e 
33mm, através de molas com fixação 
rápida incorporadas.
Formato quadrangular com difusor em 
vidro totalmente fosco, dispõe de um 
sistema de abertura rápida através de 
mola, que evita a necessidade de 
utilização de qualquer tipo de ferramenta 
auxiliar para acesso ao seu interior.
Equipado de série com balastro ferro 
magnético, poderá ser equipado com 
balastro electrónico, electrónico regulável 
1-10V ou equipamento de emergência a 
pedido do cliente.
A caixa de equipamento encontra-se 
separada do corpo da luminária, o que 
permite uma maior flexibilidade na 
acomodação do equipamento eléctrico a 
colocar sobre o tecto.

Corpo: 
Estrutura em aço moldado, pintado, com 
aro de remate em alumínio injectado de 
acabamento escovado ou pintura epoxy.

casquilho watts cor código de produto

G24d1 13 1380750708
G24d1 13 1380750704
G24d1 13 1380750707
G24d1 13 1380750706

peso

0,84Kg
0,84Kg
0,84Kg
0,84Kg

100

00

50

40

Small Atural

90x90mm

255

IP
44



Atural
73

fluorescente 

Downlights

desenho técnico

desenho técnico

casquilho watts cor código de produto

G24d3 2x26 1380751342

G24d2 2x18 1380751341

G24d2 2x18 1380752580
G24d2 2x18 1380753641

G24d3 2x26 1380752581
G24d3 2x26 1380753642

G24d1 2x13 1380751320
G24d1 2x13 1380753640
G24d1 2x13 1380751330

G24d2 2x18 1380751331

G24d1 2x13 1380751340

G24d3 2x26 1380751335

peso

2,35Kg

2,09Kg

2,09Kg
2,09Kg

2,35Kg
2,35Kg

2,09Kg
2,09Kg
2,09Kg

2,09Kg

2,09Kg

2,35Kg

100

00

50

40

100

00

50

40

100

00

50

40

casquilho watts cor código de produto

G24d2 2x18 1380752253

G24d1 2x13 1380751595

G24d1 2x13 1380751590
G24d1 2x13 1380753650

G24d2 2x18 1380753651
G24d2 2x18 1380751598

G24d1 2x13 1380751600

G24d2 2x18 1380751603

peso

1,79Kg

1,79Kg

1,79Kg
1,79Kg

1,79Kg
1,79Kg

1,79Kg

1,79Kg

40

50

00

100

40

50

00

100

Medium Atural

Atural

190x185mm

150x145mm



245mm 

245mm 

24
5m

m
 

220x220mm

Arango

175x175mm

Medium Arango

desenho técnico
Arango

199mm
 

199mm
 

19
9m

m
 

desenho técnico
Medium Arango



Arango
Downlight de aplicação encastrada, 
disponível em dois tamanhos, para 
funcionamento com duas lâmpadas 
fluorescentes compactas nas potências 
13, 18 ou 26 watts.                   
Montagem adaptável a praticamente 
todos os tipos de tecto falso, ajustável a 
espessuras compreendidas entre 1 e 
33mm, através de molas com fixação 
rápida incorporadas. 
Formato quadrangular com difusor em 
policarbonato opalino possui um 
sistema de abertura rápida através de 
mola, que evita a necessidade de 
utilização de qualquer tipo de 
ferramenta auxiliar para substituição da 
lâmpada.
Equipado de série com balastro 
electrónico, poderá ser equipado com 
balastro electrónico regulável 1-10V ou 
equipamento de emergência a pedido 
do cliente.
A caixa de equipamento encontra-se 
separada do corpo da luminária, o que 
permite uma maior flexibilidade na 
acomodação do equipamento eléctrico a 
colocar sobre o tecto.

Corpo: 
Estrutura em aço moldado, pintado, com 
aro de remate em alumínio injectado e 
acabamento em pintura epoxy.

75

Reflector: 
Alumínio anodizado de alto rendimento 
com distribuição fotométrica simétrica.

Casquilho: 
Termoplástico G24q1/2/3, fluorescente 
compacta TC-DEL (electrónico, 
electrónico regulável 1-10V ou 
emergência).

Difusor: 
Policarbonato opalino.

Alimentação eléctrica:
Efectuada ao bloco terminal com aperto 
mecânico alojado no interior da caixa 
porta equipamento eléctrico. 

Normativa:
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações:
Espaços comerciais, restaurantes, 
habitações, etc.

...0.8m IK04

?10000 50

Downlights

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

cores disponíveis

opcionais

650º

230V
50Hz

informações diversas

casquilho watts cor código de produto

G24q1 2x13 1380753220

G24q1 2x13 1380753210
G24q1 2x13 1380753230

G24q2 2x18 1380752950

peso

1,79Kg

1,79Kg
1,79Kg

1,79Kg

50

00

00

G24q2 2x18 1380753231 1,79Kg
G24q2 2x18 1380752951 1,79Kg

100

50

100

G24q3 2x26 1380752960 1,79Kg00

G24q3 2x26 1380753232 1,79Kg
G24q3 2x26 1380752961 1,79Kg50

100

fluorescente 

Arango

Medium Arango
casquilho watts cor código de produto

G24q1 2x13 1380752971

G24q1 2x13 1380752970
G24q1 2x13 1380753240

G24q2 2x18 1380752980

peso

1,49Kg

1,49Kg
1,49Kg

1,49Kg

50

00

00

G24q2 2x18 1380753241 1,49Kg
G24q2 2x18 1380752981 1,49Kg

100

50

100

IP
44



desenho técnico
Fluo

190x185mm

desenho técnico
Medium Fluo

150x145mm

Acabamento em aço escovado

Acabamento em cinzento



Fluo

Fluo

Medium Fluo

77

fluorescente

casquilho watts cor código de produto

G24d1 2x13 1380753661
G24d1 2x13 1380753663
G24d2 2x18 1380751666
G24d2 2x18 1380751661
G24d3 2x26 1380751667
G24d3 2x26 1380751662

peso

2,60Kg
2,60Kg
2,60Kg
2,60Kg
2,86Kg
2,86Kg

50

40

50

40

50

40

?50 40

Downlights

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

opcionais

230V
50Hz

...0.8m IK04
850º

Downlight de aplicação encastrada para 
funcionamento com duas lâmpadas 
fluorescentes compactas nas potências 
13, 18 ou 26 watts.
Montagem adaptável a praticamente 
todos os tipos de tecto falso, ajustável a 
espessuras compreendidas entre 1 e 
33mm, através de molas com fixação 
rápida incorporadas. 
O vidro com colocação sobreposta no 
aro de remate é sem dúvida um aspecto 
a realçar no modelo Fluo. O contraste 
produzido pelo fosco central e pela 
transparência do mesmo, na parte 
sobreposta ao aro, produz um efeito 
embelezador e característico deste 
modelo.  
Formato quadrangular e o difusor em 
vidro decorativo possui um sistema de 
abertura rápida através de mola, que 
evita a necessidade de utilização de 
qualquer tipo de ferramenta auxiliar para 
substituição da lâmpada.
Equipado de série com balastro ferro 
magnético, poderá ser equipado com 
balastro electrónico, electrónico 
regulável 1-10V ou equipamento de 
emergência a pedido do cliente.
A caixa de equipamento encontra-se 
separada do corpo da luminária, o que 
permite uma maior flexibilidade na 
acomodação do equipamento eléctrico a 
ser colocado sobre o tecto.

Corpo: 
Estrutura em aço moldado, pintado, com 
aro de remate em alumínio injectado de 
acabamento escovado ou pintura epoxy.

Reflector: 
Reflector em alumínio anodizado de alto 
rendimento com distribuição fotométrica 
simétrica.

Casquilho: 
Termoplástico G24d1/2/3, fluorescente 
compacta TC-D (versão ferro magnético). 
Termoplástico G24q1/2/3, fluorescente 
compacta TC-DEL (versão electrónico, 
electrónico regulável 1.10V ou 
emergência).

Difusor: 
Vidro temperado decorativo fosco.

Alimentação eléctrica: 
Efectuada ao bloco terminal com aperto 
mecânico alojado no interior da caixa 
porta equipamento eléctrico. 

Normativa:
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Espaços comerciais, habitações, etc.

informações diversas

casquilho watts cor código de produto

G24d2 2x18 1380751676

G24d1 2x13 1380751675
G24d1 2x13 1380751670

G24d2 2x18 1380751671

peso

1,88Kg

1,88Kg
1,88Kg

1,88Kg

50

40

50

40

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído

255

IP
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Small Dipo
78

fluorescente

casquilho watts cor código de produto

G24d1 2x13 1380752525
G24d1 2x13 1380753460
G24d1 2x13 1380752526
G24d1 2x13 1380752527

peso

1,54Kg
1,54Kg
1,54Kg
1,54Kg

50

00

100

40

IK04...0.8m

5000 100

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

850º

Downlights

opcionais

230V
50Hz

?40

138mm

informações diversas

Reflector:
Alumínio anodizado de alto rendimento 
com distribuição fotométrica simétrica.

Casquilho: 
Termoplástico G24d1/2/3, fluorescente 
compacta TC-D (versão ferro magnético).
Termoplástico G24q1/2/3, fluorescente 
compacta TC-DEL (versão electrónico, 
electrónico regulável 1-10V ou emergência).

Difusor: 
Vidro temperado decorativo fosco.

Alimentação eléctrica: 
Efectuada ao bloco terminal com aperto 
mecânico alojado no interior da caixa porta 
equipamento eléctrico. 

Normativa:
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Espaços comerciais, escritórios, 
habitações, etc.

Downlight de aplicação encastrada, 
disponível em três tamanhos, para 
funcionamento com duas lâmpadas 
fluorescentes compactas nas potências 13, 
18 ou 26 watts.                   
Montagem adaptável a praticamente todos 
os tipos de tecto falso, ajustável a 
espessuras compreendidas entre 1 e 
33mm, através de molas com fixação 
rápida incorporadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Formato circular e difusor em vidro 
decorativo temperado com sistema de 
abertura rápida, sendo totalmente 
desnecessário utilizar qualquer tipo 
ferramenta auxiliar para acesso ao seu 
interior.
Equipado de série com balastro ferro 
magnético, poderá ser equipado com 
balastro electrónico, electrónico regulável 
1-10V ou equipamento de emergência a 
pedido do cliente.
A caixa de equipamento encontra-se 
separada do corpo da luminária, o que 
permite uma maior flexibilidade na 
acomodação do equipamento eléctrico a 
colocar sobre o tecto.

Corpo: 
Estrutura em aço moldado, pintado, com 
aro de remate em alumínio injectado de 
acabamento escovado ou pintura epoxy.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

IP
44





Dipo
80

fluorescente 

?

...0.8m

40

IK04

5000 100

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

850º

Downlights

opcionais

230V
50Hz

informações diversas

Reflector:
Alumínio anodizado de alto rendimento 
com distribuição fotométrica simétrica.

Casquilho: 
Termoplástico G24d1/2/3, fluorescente 
compacta TC-D (versão ferro magnético).
Termoplástico G24q1/2/3, fluorescente 
compacta TC-DEL (versão electrónico, 
electrónico regulável 1-10V ou emergência).

Difusor: 
Vidro temperado decorativo fosco.

Alimentação eléctrica: 
Efectuada ao bloco terminal com aperto 
mecânico alojado no interior da caixa porta 
equipamento eléctrico. 

Normativa:
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Espaços comerciais, escritórios, 
habitações, etc.

Downlight de aplicação encastrada, 
disponível em três tamanhos, para 
funcionamento com duas lâmpadas 
fluorescentes compactas nas potências 13, 
18 ou 26 watts.                   
Montagem adaptável a praticamente todos 
os tipos de tecto falso, ajustável a 
espessuras compreendidas entre 1 e 
33mm, através de molas com fixação 
rápida incorporadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Formato circular e difusor em vidro 
decorativo temperado com sistema de 
abertura rápida, sendo totalmente 
desnecessário utilizar qualquer tipo 
ferramenta auxiliar para acesso ao seu 
interior.
Equipado de série com balastro ferro 
magnético, poderá ser equipado com 
balastro electrónico, electrónico regulável 
1-10V ou equipamento de emergência a 
pedido do cliente.
A caixa de equipamento encontra-se 
separada do corpo da luminária, o que 
permite uma maior flexibilidade na 
acomodação do equipamento eléctrico a 
colocar sobre o tecto.

Corpo: 
Estrutura em aço moldado, pintado, com 
aro de remate em alumínio injectado de 
acabamento escovado ou pintura epoxy.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

IP
44



Medium Dipo 

Dipo 

81

fluorescente 

casquilho watts cor código de produto

G24d1 2x13 1380753470
G24d1 2x13 1380753472
G24d1 2x13 1380753471
G24d1 2x13 1380753473
G24d2 2x18 1380752252
G24d2 2x18 1380753482
G24d2 2x18 1380751681
G24d2 2x18 1380751682

peso

1,73Kg
1,73Kg
1,73Kg
1,73Kg
1,73Kg
1,73Kg
1,73Kg
1,73Kg

100

00

50

40

100

00

50

40

Downlights

desenho técnico

desenho técnico

168mm

casquilho watts cor código de produto

G24d1 2x13 1380753530
G24d1 2x13 1380753532
G24d1 2x13 1380753531
G24d1 2x13 1380753533
G24d2 2x18 1380752311
G24d2 2x18 1380753541
G24d2 2x18 1380751400
G24d2 2x18 1380751410
G24d3 2x26 1380752310
G24d3 2x26 1380753552
G24d3 2x26 1380751401
G24d3 2x26 1380751411

peso

1,92Kg
1,92Kg
1,92Kg
1,92Kg
1,92Kg
1,92Kg
1,92Kg
1,92Kg
2,18Kg
2,18Kg
2,18Kg
2,18Kg

40

50

00

100

40

50

00

100

40

50

00

100

200mm





Onno
Downlight de aplicação encastrada, para 
funcionamento com duas lâmpadas 
fluorescentes compactas nas potências 
13, 18 ou 26 watts.     
Montagem adaptável a praticamente 
todos os tipos de tecto falso, ajustável a 
espessuras compreendidas entre 1 e 
33mm, através de molas de fixação com 
nivelamento manual. 
De salientar a característica do seu 
reflector Darklight. Esta técnica permite 
atenuar o efeito de encandeamento 
directo, aproveitando ao máximo o 
rendimento da luminária sem 
necessidade de olhar directamente para 
o elemento que o produz.
Equipado de série com balastro ferro 
magnético, poderá ser equipado com 
balastro electrónico, electrónico 
regulável 1-10V ou equipamento de 
emergência a pedido do cliente.
A caixa de equipamento encontra-se 
separada do corpo da luminária, o que 
permite uma maior flexibilidade na 
acomodação do equipamento eléctrico a 
colocar sobre o tecto.

Corpo: 
Estrutura em aço moldado, com aro de 
remate em alumínio injectado e 
acabamento escovado ou pintura epoxy.

83

fluorescente 

Reflector: 
Alumínio anodizado multifacetado de 
alto rendimento com distribuição 
fotométrica simétrica.

Casquilho: 
Termoplástico G24d1/2/3, fluorescente 
compacta TC-D (versão ferro magnético).
Termoplástico G24q1/2/3, fluorescente 
compacta TC-DEL (versão electrónico, 
electrónico regulável 1-10V ou 
emergência).

Alimentação eléctrica:
Efectuada ao bloco terminal com aperto 
mecânico alojado no interior da caixa 
porta equipamento eléctrico. 

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Espaços comerciais, escritórios, etc. 

casquilho watts cor código de produto

G24d1 2x13 1380753610
G24d1 2x13 1380753612
G24d1 2x13 1380753611
G24d1 2x13 1380753613

peso

1,92Kg
1,92Kg
1,92Kg
1,92Kg

100

00

50

40

G24d2 2x18 1380753620
G24d2 2x18 1380753622
G24d2 2x18 1380753621
G24d2 2x18 1380753623

1,92Kg
1,92Kg
1,92Kg
1,92Kg

100

00

50

40

G24d3 2x26 1380751695
G24d3 2x26 1380753632
G24d3 2x26 1380753631
G24d3 2x26 1380753633

2,18Kg
2,18Kg
2,18Kg
2,18Kg

100

00

50

40

IP
20

?10000 50 40

Downlights

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

opcionais

205mm

...0.8m IK04
850º

230V
50Hz

informações diversas

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 





Favus 
85

fluorescente 

Downlight de aplicação encastrada, para 
funcionamento com duas lâmpadas 
fluorescentes compactas nas potências 
13, 18 ou 26 watts.  
Montagem adaptável a praticamente 
todos os tipos de tecto falso, ajustável a 
espessuras compreendidas entre 1 e 
33mm, através de molas de fixação com 
nivelamento manual.
De salientar o seu sistema óptico 
parabólico com lamelas posicionadas 
transversalmente, que permitem 
efectuar uma emissão de luz sofisticada, 
com deslumbramento reduzido e 
consequentemente elevado conforto 
visual.
Equipado de série com balastro ferro 
magnético, poderá ser equipado com 
balastro electrónico, electrónico 
regulável 1-10V ou equipamento de 
emergência a pedido do cliente.
A caixa de equipamento encontra-se 
separada do corpo da luminária, o que 
permite uma maior flexibilidade na 
acomodação do equipamento eléctrico a 
ser colocado sobre o tecto.

Corpo:
Estrutura em aço moldado, com aro de 
remate em alumínio injectado e 
acabamento escovado ou pintura epoxy.

Reflector: 
Reflector em alumínio anodizado de alto 
rendimento com distribuição fotométrica 
simétrica.

Casquilho: 
Termoplástico G24d1/2/3, fluorescente 
compacta TC-D (versão ferro magnético).
Termoplástico G24q1/2/3, fluorescente 
compacta TC-DEL (versão electrónico, 
electrónico regulável 1-10V ou 
emergência).

Difusor: 
Alumínio anodizado de alto brilho, com 
distribuição fotométrica simétrica.

Alimentação eléctrica: 
Efectuada ao bloco terminal com aperto 
mecânico alojado no interior da caixa 
porta equipamento eléctrico. 

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações: 
Oficinas de arte, salas de estudo, 
escritórios, etc. 

casquilho watts cor código de produto

G24d1 2x13 1380753490
G24d1 2x13 1380753510
G24d1 2x13 1380753500
G24d1 2x13 1380753780
G24d2 2x18 1380753491
G24d2 2x18 1380753511
G24d2 2x18 1380753501
G24d2 2x18 1380753781

100

00

50

100

00

50

G24d3 2x26 1380752290
G24d3 2x26 1380753512
G24d3 2x26 1380753502
G24d3 2x26 1380753782

peso

2,10Kg
2,10Kg
2,10Kg
2,10Kg
2,10Kg
2,10Kg
2,10Kg
2,10Kg
2,36Kg
2,36Kg
2,36Kg
2,36Kg

100

00

50

40

40

40

?10000 50

Downlights

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

opcionais

205mm

230V
50Hz

informações diversas

IP
20

...0.8m IK04
850º

40

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

255



86

fluorescente 

?

...0.8m

40

IK 04

5000 100

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

850º

Downlights

opcionais

230V
50Hz

informações diversas

Downlight de aplicação encastrada, 
disponível em dois tamanhos, para 
funcionamento com duas lâmpadas 
fluorescentes compactas nas potências 
13, 18 ou 26 watts. 
Montagem adaptável a praticamente 
todos os tipos de tecto falso, ajustável a 
espessuras compreendidas entre 1 e 
33mm, através de molas de fixação com 
nivelamento manual.  
O recorte diagonal efectuado no aro de 
remate é uma das características do 
modelo Romber, transmissor da sua 
originalidade e modernidade. 
A conjugação com a série Luxon permite 
aumentar a sua capacidade de 
iluminação em espaços interiores, onde 
a utilização de lâmpadas de menor ou 
maior emissão de luz, garantindo um 
enquadramento perfeito entre 
luminárias. 
Equipado de série com balastro ferro 
magnético, poderá ser equipado com 
balastro electrónico, electrónico 
regulável 1-10V ou equipamento de 
emergência a pedido do cliente.
A caixa de equipamento encontra-se 
separada do corpo da luminária, o que 
permite uma maior flexibilidade na 
acomodação do equipamento eléctrico a 
ser colocado sobre o tecto.

Corpo: 
Estrutura em aço moldado, pintado, com 
aro de remate em alumínio injectado de 
acabamento escovado ou pintura epoxy.

Reflector: 
Reflector em alumínio anodizado de alto 
rendimento com distribuição fotométrica 
simétrica.

Casquilho: 
Termoplástico G24d1/2/3, fluorescente 
compacta TC-D (versão ferro magnético).
Termoplástico G24q1/2/3, fluorescente 
compacta TC-DEL (versão electrónico, 
electrónico regulável 1-10V ou 
emergência).

Difusor: 
Vidro temperado totalmente fosco.

Alimentação eléctrica: 
Efectuada ao bloco terminal com aperto 
mecânico alojado no interior da caixa 
porta equipamento eléctrico. 

Normativa:
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Espaços comerciais, escritórios, 
habitações, etc.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

O pormenor recortado do seu aro de 
remate transmitem a sua originalidade.

Romber

IP
44



87

fluorescente 

Downlights

desenho técnico

casquilho watts cor código de produto peso

G24d1 2x13
G24d1 2x13
G24d1 2x13
G24d1 2x13
G24d2 2x18
G24d2 2x18
G24d2 2x18
G24d2 2x18
G24d3 2x26
G24d3 2x26
G24d3 2x26
G24d3 2x26

2,42Kg
2,42Kg
2,42Kg
2,42Kg
2,42Kg
2,42Kg
2,42Kg
2,42Kg
2,68Kg
2,68Kg
2,68Kg
2,68Kg

1380750811

1380750812

1380750817

1380750816

1380750815

1380750810
1380753562
1380753561

1380753572

1380753582
1380753581

1380753571

40

50

00

100

40

50

00

100

40

50

00

100 205x205mm

desenho técnico

Medium Romber

Romber

casquilho watts cor código de produto

G24d1 2x13 1380750765
G24d1 2x13 1380753452
G24d1 2x13 1380753451
G24d1 2x13 1380750766

peso

1,85Kg
1,85Kg
1,85Kg
1,85Kg

100

00

50

40

165x160mm



fluorescente 

Motto
88

casquilho watts cor código de produto

G24d1 2x13 1380751272
G24d1 2x13 1380753432
G24d1 2x13 1380753431
G24d2 2x18 1380751270
G24d2 2x18 1380753421
G24d2 2x18 1380750931
G24d3 2x26 1380751271
G24d3 2x26 1380753422
G24d3 2x26 1380750932

peso

3,29Kg
3,29Kg
3,29Kg
3,29Kg
3,29Kg
3,29Kg
3,55Kg
3,55Kg
3,55Kg

50

00

100

50

00

100

50

00

100

IK04

255

...0.8m

?5000 100

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

850º

Downlights

opcionais

informações diversas

260x195mm

230V
50Hz

60º

Downlight  de  aplicação encastrada, 
com formato rectangular para  
funcionamento com duas lâmpadas 
fluorescentes compactas nas potências 
13,18 ou 26 watts.
Montagem adaptável a praticamente 
todos os tipos de tecto falso, ajustável a 
espessuras compreendidas entre 1 e 
33mm, através de molas com fixação 
rápida incorporadas.
O modelo Motto dispõe de um bloco 
óptico orientável, que possibilita 
adequar e rentabilizar da melhor forma a 
emissão do fluxo luminoso.
Equipado de série com balastro ferro 
magnético, poderá ser equipado com 
balastro electrónico, electrónico 
regulável 1-10V ou equipamento de 
emergência a pedido do cliente.
A caixa de equipamento encontra-se 
separada do corpo da luminária, 
permitindo uma maior flexibilidade na 
acomodação do equipamento eléctrico a 
colocar sobre o tecto.

Corpo: 
Estrutura em aço moldado, pintado, com 
aro de remate em alumínio injectado 
com acabamento em pintura epoxy.

Reflector: 
Alumínio anodizado facetado de alto 
rendimento com distribuição fotométrica 
simétrica.

Casquilho: 
Termoplástico G24d1/2/3, fluorescente 
compacta TC-D (versão ferro magnético).
Termoplástico G24q1/2/3, fluorescente 
compacta TC-DEL (versão electrónico, 
electrónico regulável 1.10V e 
emergência).

Difusor: 
Vidro liso temperado.

Alimentação eléctrica: 
Efectuada ao bloco terminal com aperto 
mecânico alojado no interior da caixa 
porta equipamento eléctrico. 

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações:
Espaços comerciais, áreas de 
exposição, etc.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

IP
43





Siltox
90

fluorescente

casquilho watts cor código de produto

G24d1 2x13 1380751933
G24d1 2x13 1380751934
G24d1 2x13 1380751931
G24d1 2x13 1380751932
G24d2 2x18 1380751543
G24d2 2x18 1380751544
G24d2 2x18 1380751541
G24d2 2x18 1380751542

peso

1,54Kg
1,54Kg
1,54Kg
1,54Kg
1,54Kg
1,54Kg
1,54Kg
1,54Kg

50

00

100

40

50

00

100

40

IK04...0.8m

5000 100

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

850º

Downlights

opcionais

230V
50Hz

?40

148mm

informações diversas

Downlight de aplicação encastrada, para 
funcionamento com duas lâmpadas 
fluorescentes compactas nas potências 
13 ou 18 watts.
Montagem adaptável a praticamente 
todos os tipos de tecto falso, ajustável a 
espessuras compreendidas entre 1 e 
33mm, através de molas de fixação com 
nivelamento manual.   
Equipado de série com balastro ferro 
magnético, poderá ser equipado com 
balastro electrónico, electrónico 
regulável 1-10V ou equipamento de 
emergência a pedido do cliente.
A caixa de equipamento encontra-se 
separada do corpo da luminária, o que 
permite uma maior flexibilidade na 
acomodação do equipamento eléctrico a 
ser colocado sobre o tecto.

Corpo:
Estrutura em aço moldado, pintado, com 
aro de remate em alumínio injectado de 
acabamento escovado ou pintura epoxy.

Reflector: 
Alumínio anodizado de alto rendimento 
com distribuição fotométrica simétrica.

Casquilho: 
Termoplástico G24d1/2, fluorescente 
compacta TC-D (versão ferro magnético).
Termoplástico G24q1/2, fluorescente 
compacta TC-DEL (versão electrónico, 
electrónico regulável 1-10V ou 
emergência).

Difusor: 
Vidro fosco temperado.
 
Alimentação eléctrica: 
Efectuada ao bloco terminal com aperto 
mecânico alojado no interior da caixa 
porta equipamento eléctrico. 

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Essencialmente zonas húmidas.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

IP
44





Flosho 
92

fluorescente

casquilho watts cor código de produto

G24d1 2x13 1380753680
G24d1 2x13 1380753690

G24d1 2x13 1380753700

G24d1 2x13 1380753670

40

50

00

100

G24d2 2x18 1380753681
G24d2 2x18 1380753691

G24d2 2x18 1380753701

G24d2 2x18 1380753671

40

50

00

100

G24d3 2x26 1380751421
G24d3 2x26 1380753692

G24d3 2x26 1380751422

G24d3 2x26 1380752340

peso

2,42Kg
2,42Kg

2,42Kg

2,42Kg

2,42Kg
2,42Kg

2,42Kg

2,42Kg

2,68Kg
2,68Kg

2,68Kg

2,68Kg

40

50

00

100

?

...0.8m

40

IK05

5000 100

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

850º

Downlights

opcionais

230V
50Hz

informações diversas

desenho técnico

225mm

Downlight de aplicação encastrada para 
funcionamento com duas lâmpadas 
fluorescentes compactas nas potências 
13, 18 ou 26 watts. 
Montagem adaptável a praticamente 
todos os tipos de tecto falso, ajustável a 
espessuras compreendidas entre 1 e 
33mm, através de molas de fixação com 
nivelamento manual.
Formato circular e aro frontal levemente 
arredondado com grande diâmetro, o 
modelo Flosho apresenta um difusor em 
vidro prismático fosco com um reflector 
interno de fotometria notável.           
Equipado de série com balastro ferro 
magnético, poderá ser equipado com 
balastro electrónico, electrónico 
regulável 1-10V ou equipamento de 
emergência a pedido do cliente.
A caixa de equipamento encontra-se 
separada do corpo da luminária, o que 
permite uma maior flexibilidade na 
acomodação do equipamento eléctrico a 
ser colocado sobre o tecto.

Corpo: 
Estrutura em aço moldado, pintado, com 
aro de remate em alumínio injectado de 
acabamento escovado ou pintura epoxy.

Reflector: 
Alumínio anodizado de alto rendimento 
com distribuição fotométrica simétrica.

Casquilho: 
Termoplástico G24d1/2/3, fluorescente 
compacta TC-D (versão ferro magnético).
Termoplástico G24q1/2/3, fluorescente 
compacta TC-DEL (versão electrónico, 
electrónico regulável 1-10V ou 
emergência).

Difusor: 
Vidro temperado prismático fosco.
 
Alimentação eléctrica: 
Efectuada ao bloco terminal com aperto 
mecânico alojado no interior da caixa 
porta equipamento eléctrico. 

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Essencialmente zonas húmidas.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

255

IP
44
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Binoy
96

led / halogénio

casquilho watts cor código de produto

GU5.3 50 1380990272

GU5.3 50 1380990273
GU5.3 50 1380990275

GU5.3 50 1380990271

peso

0,20Kg

0,20Kg
0,20Kg

0,20Kg
50

00

100

40

0,048Kg

acessórios opcionais
suporte GU10-CL1 1380540002
suporte GU10-CL2 1380540003

0,040Kg

IK05

5000 100

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

?

850º
...0.5m

40

Spot’s

12V

opcionais

informações diversas

72mm

Spot de aplicação encastrada, apto a 
funcionar com lâmpadas halogénio ou 
LED em tensão reduzida, adequado para 
colocação em ambientes interiores ou 
exteriores com probabilidades de obter 
humidade.
Aparelho de extrema simplicidade com 
formato quadrangular, caracterizado 
pela sua principal propriedade estanque 
não exibindo grande dimensão, com o 
propósito de se tornar discreto.
A sua forma de construção e os 
vedantes em silicone de cor natural 
entre os componentes metálicos que 
constituem o corpo, conferem-lhe um 
índice de protecção IP55.

Corpo: 
Alumínio injectado com acabamento 
escovado ou pintura epoxy

Casquilho: 
Cerâmico GU5.3, para lâmpada 
halogéneo ou LED, QR-CB51 e 
Power LED

Alimentação eléctrica: 
A sua ligação ao transformador (não 
incluído), é efectuada aos fios 
condutores do suporte de lâmpada  

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações:
WC´s, alpendres, cozinhas, lavandarias, 
etc.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

IP
55



Spit
97

led / halogénio

casquilho watts cor código de produto

GU5.3 50 1380990261

GU5.3 50 1380752230
GU5.3 50 1380990266

1380990262

peso

0,19Kg

0,19Kg
0,19Kg

0,19KgGU5.3 50

100

00

50

40

0,048Kg

acessórios opcionais
suporte GU10-CL1 1380540002
suporte GU10-CL2 1380540003

0,040Kg

IK05

?

...0.5m

10000 50 40

Spot’s

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

opcionais

850º

12V

informações diversas

desenho técnico

72mm

Spot de aplicação encastrada, apto a 
funcionar com lâmpadas halogéneo ou 
LED em tensão reduzida, adequado para 
colocação em ambientes interiores ou 
exteriores com probabilidades de obter 
humidade.
Aparelho de extrema simplicidade com 
formato circular, caracterizado pela sua 
principal propriedade estanque não 
exibindo grande dimensão, com o 
propósito de se tornar discreto.
A sua forma de construção e os 
vedantes em silicone de cor natural 
entre os componentes metálicos que 
constituem o corpo, conferem-lhe um 
índice de protecção IP55.

Corpo: 
Alumínio injectado com acabamento 
escovado ou pintura epoxy

Casquilho: 
Cerâmico GU5.3, para lâmpada 
halogéneo ou LED, QR-CB51 e 
Power LED

Alimentação eléctrica: 
A sua ligação ao transformador (não 
incluído), é efectuada aos fios 
condutores do suporte de lâmpada  

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações:
WC´s, alpendres, cozinhas, lavandarias, 
etc.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

256

IP
55





Dicroic
99

?

...0.5m

10000 50 40

Spot’s

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

opcionais

850º

12V

informações diversas

casquilho watts cor código de produto

GU5.3 50 1380990293
GU5.3 50 1380990296
GU5.3 50 1380990291
GU5.3 50 1380990292

peso

0,33Kg
0,33Kg
0,33Kg
0,33Kg

100

00

50

40

90mm

IP
20

45º

Spot de aplicação encastrada para 
lâmpadas halogéneo ou led com 
funcionamento em tensão reduzida.
Aplicação em praticamente todo o tipo 
de espaços interiores, é um aparelho de 
iluminação muito funcional sempre que 
se pretenda criar uma iluminação 
direccional localizada.
Apresenta um corpo quadrangular 
convexo e um bloco óptico orientável 
curvado, para um total aproveitamento 
da emissão de luz produzida pela 
lâmpada.

Corpo: 
Alumínio injectado com acabamento 
escovado ou pintura epoxy

Casquilho: 
Cerâmico GU5.3, para lâmpada 
halogéneo ou LED, QR-CB51 e 
Power LED

Alimentação eléctrica: 
A sua ligação ao transformador (não 
incluído), é efectuada aos fios 
condutores do suporte de lâmpada  

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações:
Habitações, Espaços comerciais, Áreas 
de exposição, etc.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

led / halogénio



Zonzi
100

casquilho watts cor código de produto

GY6.35 50 1380990230

GY6.35 50 1380990239
GY6.35 50 1380990341

GY6.35 50 1380990238

peso

0,18Kg

0,18Kg
0,18Kg

0,18Kg

50

00

100

40

?

IP
30 IK04

5000 100 40

...0.5m

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

850º

Spot’s

opcionais

desenho técnico

68x68mm

acessórios opcionais

12V

opcionais

halogénio

acessórios opcionais
caixa pré-instalação* 1380140005 0,165Kg

*Não incluída.
Para aplicação em paredes de alvenaria. Não permite o alojamento do transformador no seu interior.

Spot de aplicação encastrada para 
lâmpadas ampola de halogéneo com 
funcionamento em tensão reduzida.
Diferentes tipos de acabamento e 
difusor em vidro fosco em grande parte 
do painel frontal, produz uma emissão 
de luz difusa de tonalidade quente.   
Possibilidade de colocação em tectos ou 
paredes falsas por meio de molas de 
fixação rápida incluídas, a colocação em 
paredes ou tectos de alvenaria é 
também possível quando utilizado o 
acessório específico para o efeito. 
A sua colocação e manutenção é 
bastante simples, bastando apenas 
retirar o aro frontal para ter acesso ao 
interior do corpo e lâmpada, não sendo 
necessário utilizar qualquer tipo de 
ferramenta.

Corpo: 
Chapa de aço moldado com aro de 
remate em alumínio injectado de 
acabamento escovado ou pintura epoxy

Casquilho:  
Cerâmico GY6.35 para lâmpada ampola 
halogéneo QT12

Alimentação eléctrica: 
A sua ligação ao transformador (não 
incluído), é efectuada aos fios 
condutores do suporte de lâmpada  

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações:
Habitações, Escadarias, Zonas de 
circulação, etc.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 





Ganos 
102

led / halogénio

5000 100

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

casquilho watts cor código de produto

GU5.3 50 1380990021

GU5.3 50 1380990026
GU5.3 50 1380990027
GU5.3 50 1380990022

GU5.3 50 1380990020

peso

0,07Kg

0,07Kg
0,07Kg
0,07Kg

0,07Kg

50

00

100

40

25

GU5.3 50 1380990023 0,07Kg

0,048Kg

acessórios opcionais
suporte GU10-CL1 1380540002
suporte GU10-CL2 1380540003

0,040Kg

15

850º
...0.5m

40

Spot’s

12V

opcionais

75mm

IP
20

25 ?

informações diversas

Com aplicação encastrada e reduzido 
formato circular, o modelo Ganos foi 
concebido para funcionamento com 
lâmpadas halogéneo, fluorescentes ou 
LED, de diâmetro 50mm.
Utilizar tensões de funcionamento 
diferenciadas é uma realidade possível 
neste pequeno spot, equipado de série 
com casquilho GU5.3 para 
funcionamento em 12volts, classe III de 
isolamento.
Em situações a evitar o uso de 
transformadores com objectivo de 
reduzir custos na instalação, permite 
utilizar o acessório (suporte GU10- CL2), 
tornando-o num aparelho com classe II 
de isolamento.
A substituição da lâmpada é uma tarefa 
bastante simplificada, bastando apenas 
um movimento de rotação no aro interior 
para ser retirada.

Corpo: 
Alumínio injectado com acabamento 
escovado ou pintura epoxy

Casquilho: 
Cerâmico GU5.3, para lâmpada 
halogéneo ou LED, QR-CB51 e 
Power LED

Alimentação eléctrica: 
A sua ligação ao transformador (não 
incluído), é efectuada aos fios 
condutores do suporte de lâmpada  

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações:
Habitações, espaços comerciais, 
galerias de arte, joalharias, etc.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

15



Turno
103

?

...0.5m

10000 50 40

Spot’s

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

opcionais

850º

12V

informações diversas

82mm

IP
20

casquilho watts cor código de produto

GU5.3 50 1380990171

GU5.3 50 1380752221
GU5.3 50 1380752222
GU5.3 50 1380990172

GU5.3 50 1380752220

peso

0,15Kg

0,15Kg
0,15Kg
0,15Kg

0,15Kg

50

00

100

40

25

GU5.3 50 1380990173 0,15Kg

0,048Kg

acessórios opcionais
suporte GU10-CL1 1380540002
suporte GU10-CL2 1380540003

0,040Kg

15

30º 30º

Com aplicação encastrada e formato 
circular este aparelho de iluminação, 
versão orientável segundo um eixo, 
permite a criação de uma iluminação 
fixa ou direccional, obtendo-se assim 
ambientes decorativos produzidos pelo 
realce de determinados aspectos.
Concebido para funcionar com 
praticamente todo o tipo de lâmpadas 
de halogéneo, fluorescentes ou LED, de 
diâmetro 50mm.
Utilizar tensões de funcionamento 
diferenciadas é uma realidade possível 
neste pequeno downlight, equipado de 
série com casquilho GU5.3 para 
funcionamento em 12volts – classe III de 
isolamento.
Em situações a evitar o uso de 
transformadores com objectivo de 
reduzir custos na instalação, permite 
utilizar o acessório (suporte GU10- CL2), 
tornando-o num aparelho com classe II 
de isolamento.
A substituição da lâmpada é uma tarefa 
bastante simplificada, bastando apenas 
um movimento de rotação no aro interior 
para ser retirada.

Corpo: 
Alumínio injectado com acabamento 
escovado ou pintura epoxy

Casquilho: 
Cerâmico GU5.3, para lâmpada 
halogéneo ou LED, QR-CB51 e 
Power LED

Alimentação eléctrica: 
A sua ligação ao transformador (não 
incluído), é efectuada aos fios 
condutores do suporte de lâmpada  
Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações:
Habitações, espaços comerciais, 
galerias de arte, joalharias, etc.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

led / halogénio

25 15





Reflex
105

halogénio

casquilho watts cor código de produto

GY6.35 50 1380990151

GY6.35 50 1380990155

GY6.35 50 1380990152
GY6.35 50 1380990156

peso

0,32Kg

0,32Kg

0,32Kg
0,32Kg100

00

50

40

?10000 50 40

Spot’s

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

opcionais

12V

informações diversas

102mm

...0.5m IK04
850º

Spot circular para montagem 
encastrada, caracterizado pelo seu aro 
de remate com design conjugado entre 
linhas concavas e convexas.
Com difusor frontal em vidro de 
protecção á lâmpada, este mini spot 
está preparado para funcionamento 
exclusivo com lâmpadas de halogénio.
Diversificada aplicabilidade na maioria 
de espaços interiores que necessitem de 
uma iluminação encastrada no tecto, 
sendo ideal para criar acolhedores 
ambientes com o elevado conforto 
visual causado pela tonalidade quente 
característico do halogéneo. 

Corpo: 
Alumínio injectado com acabamento 
escovado ou pintura epoxy

Reflector:
Alumínio anodizado facetado mate com 
distribuição fotométrica simétrica 

Casquilho: 
Cerâmico GY6.35, para lâmpada ampola 
halogéneo QT12

Difusor:
Vidro temperado com aplicação em 
serigrafia

Alimentação eléctrica: 
A sua ligação ao transformador (não 
incluído), é efectuada ao bloco terminal 
alojado no topo do distanciador de 
segurança do suporte de lâmpada.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações:
Habitações, Zonas de circulação, etc.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

255

IP
43



Trimmer
106

led / halogénio

IP
20

?5000 100

...0.5m

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

850º

opcionais

desenho técnico

75x75mm

12V

Spot’s

informações diversas

casquilho watts cor código de produto

GU5.3 50 1380690153
GU5.3 50 1380690152
GU5.3 50 1380690150

peso

0,28Kg
0,28Kg
0,28Kg

0,040Kg

50

100

acessórios opcionais
suporte GU10-CL1 1380540002

0,048Kgsuporte GU10-CL2 1380540003

00

15º 15º

Spot de aplicação encastrada para 
lâmpadas halogénio ou LED com 
funcionamento em tensão reduzida ou 
tensão de rede.
Utilizar tensões de funcionamento 
diferenciadas é uma realidade possível 
neste pequeno downlight, equipado de 
série com casquilho GU5.3 para 
funcionamento em 12volts – classe III de 
isolamento.
Em situações a evitar o uso de 
transformadores com objectivo de 
reduzir custos na instalação, permite 
utilizar o acessório (casquilho GU10- 
CL2), tornando-o num aparelho com 
classe II de isolamento para 
funcionamento a 230V.
Três tipos de acabamentos distintos e 
um aspecto minimalista com arestas 
bem vivas, possibilitam um 
enquadramento perfeito em ambientes 
modernos, conseguindo-se alcançar um 
nível estético de valor acrescentado.
Com emissão de luz simétrica, ou 
assimétrica quando direccionado, o 
modelo Trimmer poderá desempenhar 
em simultâneo o importante papel de 
um mini “wall-washer” encastrado no 
tecto.

Corpo: 
Alumínio injectado com acabamento em 
pintura epoxy

Casquilho: 
Cerâmico GU5.3, para lâmpada 
halogéneo ou LED, QR-CB51 e 
Power LED

Alimentação eléctrica: 
A sua ligação ao transformador (não 
incluído), é efectuada aos fios 
condutores do suporte de lâmpada  

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações:
Espaços comerciais, Áreas de 
exposição, etc.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 



Triavo
107

...0.5m IP
20

?10000 50

Spot’s

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

opcionais

850º

75x75mm

informações diversas

12V

casquilho watts cor código de produto

GU5.3 50 1380690146
GU5.3 50 1380690147
GU5.3 50 1380690145

peso

0,20Kg
0,20Kg
0,20Kg50

100

00

0,040Kg
acessórios opcionais

suporte GU10-CL1 1380540002
0,048Kgsuporte GU10-CL2 1380540003

Spot de aplicação encastrada para 
lâmpadas de halogéneo ou LED com 
funcionamento em tensão reduzida ou 
tensão de rede.
Utilizar tensões de funcionamento 
diferenciadas é uma realidade possível 
neste pequeno downlight, equipado de 
série com casquilho GU5.3 para 
funcionamento em 12volts – classe III de 
isolamento.
Em situações a evitar o uso de 
transformadores com objectivo de 
reduzir custos na instalação, permite 
utilizar o acessório (casquilho GU10- 
CL2), tornando-o num aparelho com 
classe II de isolamento para 
funcionamento a 230V.
Três tipos de acabamentos distintos e 
um aspecto minimalista com arestas 
bem vivas, possibilitam um 
enquadramento perfeito em ambientes 
modernos, conseguindo-se alcançar um 
nível estético de valor acrescentado.

Corpo: 
Alumínio injectado com acabamento a 
pintura epoxy

Casquilho: 
Cerâmico GU5.3, para lâmpada 
halogéneo ou LED, QR-CB51 e 
Power LED

Alimentação eléctrica: 
A sua ligação ao transformador (não 
incluído), é efectuada aos fios 
condutores do suporte de lâmpada  

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações:
Espaços comerciais, Áreas de 
exposição, etc.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

led / halogénio



Rotate
108

led / halogénio

5000 100

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

?

850º
...0.5m

40

Spot’s

12V

opcionais

casquilho watts cor código de produto

GU5.3 50 1380990255

GU5.3 50 1380990252
GU5.3 50 1380990251
GU5.3 50 1380990256

peso

0,36Kg

0,36Kg
0,36Kg
0,36Kg

50

00

100

40

355º

informações diversas

90mm

IP
20

80º

Spot de encastrar para funcionamento 
com tensão 12Volts, caracterizado pelo 
aspecto curvado do corpo que aloja a 
lâmpada e a grande capacidade de 
orientação da mesma.
A importante necessidade de 
direccionar a luz nos projectos de 
iluminação, foi a razão para a qual foi 
desenvolvido e produzido o modelo 
Rotate.
Versátil aparelho de iluminação de 
grande simplicidade e flexibilidade, pode 
ser usado em situações onde focalizar 
determinados pormenores 
arquitectónicos e até mesmo objectos, 
seja factor de extrema importância.

Corpo: 
Alumínio injectado com acabamento 
escovado ou pintura epoxy

Casquilho: 
Cerâmico GU5.3, para lâmpada 
halogéneo e LED, QR-CB51 ou Power 
LED

Alimentação eléctrica: 
A sua ligação ao transformador (não 
incluído), é efectuada ao bloco terminal 
alojado no topo do distanciador de 
segurança do suporte de lâmpada.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações:
Habitações, Lojas, Museus, Galerias de 
arte, etc.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 





Inside 

Inside 1

110

casquilho watts cor código de produto

GU5.3 50 1380990370
GU5.3 50 1380990125
GU5.3 50 1380990120

peso

0,30Kg
0,30Kg
0,30Kg40

50

100

...0.5m IP
20

?4050100

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

850º

Spot’s

opcionais

desenho técnico

102x110mm

12V

informações diversas

30º 30º

Concebido exclusivamente para iluminar 
espaços interiores, o modelo Inside 
permite criar uma iluminação baseada 
em halogéneo ou LED, possibilitando a 
utilização de diferentes números de 
lâmpadas em modelos da mesma gama.
Elevado nível estético recheado de 
modernidade, consegue acompanhar as 
novas tendências da arquitectura 
contemporânea e decoração de 
interiores, valorizando-se o espaço 
envolvente.

Corpo: 
Estrutura e aro de remate em aço 
moldado com acabamento escovado ou 
pintura epoxy

Casquilho: 
Cerâmico GU5.3, para lâmpada 
halogéneo ou LED, QR-CB51 e 
Power LED

Alimentação eléctrica: 
A sua ligação ao transformador (não 
incluído), é efectuada ao bloco terminal 
alojado no topo do distanciador de 
segurança do suporte de lâmpada.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações:
Habitações, Espaços comerciais, Zonas 
de circulação, etc.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

led / halogénio



Inside 2

111

casquilho watts cor código de produto

GU5.3 2x50 1380990382
GU5.3 2x50 1380990381
GU5.3 2x50 1380990121

peso

0,60Kg
0,60Kg
0,60Kg40

50

100

casquilho watts cor código de produto

GU5.3 3x50 1380990392
GU5.3 3x50 1380990391
GU5.3 3x50 1380990122

peso

0,75Kg
0,75Kg
0,75Kg40

50

100

casquilho watts cor código de produto

GU5.3 4x50 1380990402
GU5.3 4x50 1380990401
GU5.3 4x50 1380990123

peso

1,00Kg
1,00Kg
1,00Kg40

50

100

Spot’s

208x110mm

308x110mm

408x110mm

Inside 3

Inside 4

led / halogénio





Inside 4S
113

...0.5m IP
20

?100 50 40

Spot’s

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

opcionais

850º

215x208mm

12V

informações diversas

casquilho watts cor código de produto

GU5.3 4x50 1380990126
GU5.3 4x50 1380990127
GU5.3 4x50 1380990124

peso

0,90Kg
0,90Kg
0,90Kg40

50

100

30º 30º

Concebido exclusivamente para iluminar 
espaços interiores, o modelo Inside 
permite criar uma iluminação baseada 
em halogéneo ou LED, possibilitando a 
utilização de diferentes números de 
lâmpadas em modelos da mesma gama.
Elevado nível estético recheado de 
modernidade, consegue acompanhar as 
novas tendências da arquitectura 
contemporânea e decoração de 
interiores, valorizando-se o espaço 
envolvente.

Corpo: 
Estrutura e aro de remate em aço 
moldado com acabamento escovado ou 
pintura epoxy

Casquilho: 
Cerâmico GU5.3, para lâmpada 
halogéneo ou LED, QR-CB51 e 
Power LED

Alimentação eléctrica: 
A sua ligação ao transformador (não 
incluído), é efectuada ao bloco terminal 
alojado no topo do distanciador de 
segurança do suporte de lâmpada.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações:
Habitações, Espaços comerciais, Zonas 
de circulação, etc.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

led / halogénio



Minosh 

Minosh 1

114

IP
20

?5000 100 40

...0.5m

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

850º

Spot’s

opcionais

desenho técnico

82x82mm

12V

informações diversas

casquilho watts cor código de produto

GU5.3 50 1381000031
GU5.3 50 1381000052
GU5.3 50 1381000041
GU5.3 50 1381000038

peso

0,32Kg
0,32Kg
0,32Kg
0,32Kg40

50

00

100

Spot de encastrar para funcionamento 
com tensão 12Volts, de pequeno 
formato e aro de remate exterior de 
reduzida espessura. 
Formas precisas e design minimalista, o 
seu formato é variável dependendo do 
número de lâmpadas, apresentando um 
formato quadrangular para a versão de 1 
e 4 lâmpadas, rectangular para a versão 
de 2 e 3 lâmpadas.
O posicionamento escondido da 
lâmpada, é uma das particularidades 
características deste modelo que é 
garantidamente capaz de provocar uma 
iluminação suave e muito discreta. 
A sua integração é perfeita em 
habitações ou estabelecimentos 
comerciais, disponibilizando grande 
diversidade de aplicações utilizando 
lâmpada de halogéneo ou LED, com 
casquilho GU5.3.

Corpo: 
Aro de remate em aço moldado com 
acabamento escovado ou pintura epoxy.

Casquilho: 
Cerâmico GU5.3, para lâmpada 
halogéneo e LED, QR-CB51 ou Power 
LED.

Alimentação eléctrica: 
A sua ligação ao transformador (não 
incluído), é efectuada ao bloco terminal 
alojado no topo do distanciador de 
segurança do suporte de lâmpada.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações:
Habitações, Lojas, Zonas de circulação, 
etc.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

led / halogénio



Minosh 2

Minosh 3

Minosh 4

115

Spot’s

145x82mm

155x145mm

225x82mm

casquilho watts cor código de produto

GU5.3 2x50 1380752720
GU5.3 2x50 1380752723
GU5.3 2x50 1380752722
GU5.3 2x50 1380752721

peso

0,51Kg
0,51Kg
0,51Kg
0,51Kg40

50

00

100

casquilho watts cor código de produto

GU5.3 3x50 1380752730
GU5.3 3x50 1380752733
GU5.3 3x50 1380752732
GU5.3 3x50 1380752731

peso

0,80Kg
0,80Kg
0,80Kg
0,80Kg40

50

00

100

casquilho watts cor código de produto

GU5.3 4x50 1380752740
GU5.3 4x50 1380752743
GU5.3 4x50 1380752742
GU5.3 4x50 1380752741

peso

0,97Kg
0,97Kg
0,97Kg
0,97Kg40

50

00

100

led / halogénio



Mulmit 

Mulmit 1

116

casquilho watts cor código de produto

GU10 50 1381000051
GU10 50 1381000053
GU10 50 1381000040
GU10 50 1381000020

peso

0,36Kg
0,36Kg
0,36Kg
0,36Kg40

50

00

100

?40

IP
20

5000 100

...0.5m

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

informações diversas

850º

desenho técnico

82x82mm

Spot’s

230V
50Hz

Spot de encastrar para funcionamento 
em 230V, de pequeno formato e aro de 
remate exterior de reduzida espessura. 
Formas precisas e design minimalista, o 
seu formato é variável dependendo do 
número de lâmpadas, apresentando um 
formato quadrangular para a versão de 1 
e 4 lâmpadas, rectangular para a versão 
de 2 e 3 lâmpadas.
O posicionamento escondido da 
lâmpada, é uma das particularidades 
características deste modelo que é 
garantidamente capaz de provocar uma 
iluminação suave e muito discreta. 
A sua integração é perfeita em 
habitações ou estabelecimentos 
comerciais, disponibilizando grande 
diversidade de aplicações utilizando 
lâmpadas de halogéneo, fluorescente 
ou LED com casquilho GU10.

Corpo: 
Aro de remate em aço moldado com 
acabamento escovado ou pintura epoxy.

Casquilho: 
Cerâmico GU10, para lâmpada 
halogéneo, fluorescente ou LED, 
QPAR16, Prime Egu ou Power LED.

Alimentação eléctrica: 
Efectuada ao bloco terminal com aperto 
mecânico alojado no interior da caixa 
porta ligador, posicionado na parte 
superior do corpo.

Normativa:
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações:
Habitações, Espaços comerciais, Zonas 
de circulação, etc.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

led / halogénio



Mulmit 2

117

Spot’s

casquilho watts cor código de produto

GU10 2x50 1381000035
GU10 2x50 1381000054
GU10 2x50 1381000042
GU10 2x50 1381000021

peso

0,63Kg
0,63Kg
0,63Kg
0,63Kg40

50

00

100

casquilho watts cor código de produto

GU10 3x50 1381000036
GU10 3x50 1381000055
GU10 3x50 1381000043
GU10 3x50 1381000022

peso

0,96Kg
0,96Kg
0,96Kg
0,96Kg40

50

00

100

casquilho watts cor código de produto

GU10 4x50 1381000037
GU10 4x50 1381000056
GU10 4x50 1381000044
GU10 4x50 1381000023

peso

1,29Kg
1,29Kg
1,29Kg
1,29Kg40

50

00

100

145x82mm

225x82mm

155x145mm

Mulmit 3

Mulmit 4

led / halogénio



Spot 

Spot 1

118

halogénio / fluorescente

casquilho watts cor código de produto

GU10 50
1380752411
1380752410

GU10 50
GU10 50 1380750330

1380750925

peso

0,71Kg
0,71Kg

0,71Kg
0,71KgGU10 50 40

50

00

100

GU10 11
1380753252
1380753250

GU10 11
GU10 11 1380753251

1380753253

0,71Kg
0,71Kg

0,71Kg
0,71KgGU10 11 40

50

00

100

?

...0.5m

405000 100

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

850º

Spot’s

informações diversas

115x115mm

230V
50Hz

IP
20

65º

Gama de luminárias de encastrar em 
tecto falso para iluminação de espaços 
interiores com lâmpadas fluorescentes 
ou halogéneo, sem utilização de 
equipamentos eléctricos auxiliares.
De fácil enquadramento em qualquer 
tipo de ambiente, mas especialmente 
vocacionada para o sector terciário.
Dois tipos de acabamentos distintos, 
pintado ou escovado, o modelo Spot 
simplifica a escolha da luminária a optar 
como aparelho de iluminação. 

Corpo: 
Construído totalmente em chapa de aço 
moldado com acabamento em pintura 
epoxy, ou escovado.
Aros interiores de suporte á lâmpada 
são fabricados em alumínio injectado.

Casquilho: 
Cerâmico Gu10, para lâmpada 
fluorescente e halogéneo Prime Egu ou 
QPAR16.

Alimentação eléctrica: 
Efectuada ao bloco terminal de aperto 
mecânico alojado no interior da caixa de 
ligação posicionado na parte superior do 
corpo.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações: 
Habitações, áreas de varejo, lojas de 
joalharia e galerias de arte.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 



Spot 2

119

halogénio / fluorescente

casquilho watts cor código de produto

GU10 2x50 1380750331
GU10 2x50 1380752441

GU10 2x50 1380750926

GU10 2x50 1380752440

peso

1,19Kg
1,19Kg

1,19Kg

1,19Kg

40

50

00

100

GU10 2x11 1380753351
GU10 2x11 1380753352

GU10 2x11 1380753353

GU10 2x11 1380753350

1,19Kg
1,19Kg

1,19Kg

1,19Kg

40

50

00

100

casquilho watts cor código de produto

GU10 3x50 1380752450
GU10 3x50 1380752451

GU10 3x50 1380750927
GU10 3x50 1380750332

peso

1,67Kg
1,67Kg

1,67Kg
1,67Kg

40

50

00

100

GU10 3x11 1380753360
GU10 3x11 1380753362

GU10 3x11 1380753363
GU10 3x11 1380753361

1,67Kg
1,67Kg

1,67Kg
1,67Kg

40

50

00

100

casquilho watts cor código de produto

GU10 4x50 1380752460
GU10 4x50 1380752461
GU10 4x50 1380750333
GU10 4x50 1380750929

peso

2,13Kg
2,13Kg
2,13Kg
2,13Kg40

50

00

100

GU10 4x11 1380753370
GU10 4x11 1380753372
GU10 4x11 1380753371
GU10 4x11 1380753373

2,13Kg
2,13Kg
2,13Kg
2,13Kg40

50

00

100

220x115mm

325x115mm

420x115mm

Spot’s

Spot 3

Spot 4





Spot 4S
121

casquilho watts cor código de produto

GU10 4x50 1380752470
GU10 4x50 1380752471

GU10 4x50 1380750928
GU10 4x50 1380750338

peso

2,00Kg
2,00Kg

2,00Kg
2,00Kg

100

00

50

40

GU10 4x11 1380753410
GU10 4x11 1380753412

GU10 4x11 1380753413
GU10 4x11 1380753411

2,00Kg
2,00Kg

2,00Kg
2,00Kg

100

00

50

40

?

...0.5m

10000 50 40

Spot’s

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

850º

informações diversas

220x220mm

230V
50Hz

IP
20

halogénio / fluorescente

65º

Gama de luminárias de encastrar em 
tecto falso para iluminação de espaços 
interiores com lâmpadas fluorescentes 
ou halogénio, sem utilização de 
equipamentos eléctricos auxiliares.
De fácil enquadramento em qualquer 
tipo de ambiente, mas especialmente 
vocacionada para o sector terciário.
Dois tipos de acabamentos distintos, 
pintado ou escovado, o modelo Spot 
simplifica a escolha da luminária a optar 
como aparelho de iluminação. 

Corpo: 
Construído totalmente em chapa de aço 
moldado com acabamento em pintura 
epoxy, ou escovado.
Aros interiores de suporte á lâmpada 
são fabricados em alumínio injectado.

Casquilho: 
Cerâmico Gu10, para lâmpada 
fluorescente e halogéneo Prime Egu ou 
QPAR16.

Alimentação eléctrica: 
Efectuada ao bloco terminal de aperto 
mecânico alojado no interior da caixa de 
ligação posicionado na parte superior do 
corpo.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações: 
Habitações, áreas de varejo, lojas de 
joalharia e galerias de arte.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 







Paradox 

Paradox 1

124

halogénio

casquilho watts cor código de produto

G53 75 1380750164
G53 75 1380751951

1380751950

peso

1,25Kg
1,25Kg
1,25KgG53 75

50

00

100

...0.8m

5000 100

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

?

850º

Spot’s

12V

opcionais

informações diversas

180x180mm

IP
20

85º 85º

Casquilho:
Terminal olhal metálico, para lâmpada 
halogéneo QR-LP-111.

Alimentação eléctrica:
A sua ligação ao transformador (não 
incluído), é efectuada ao bloco terminal 
com aperto mecânico alojado na parte 
superior do corpo.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Espaços comerciais, áreas de exposição, 
habitações, etc.

Spot para aplicação encastrada adaptável 
a praticamente todos os tipos de tecto 
falso.
O seu sistema de fixação com mola 
niveladora por parafuso facilita a 
instalação e assegura grande rapidez de 
montagem.
Design versátil em sistema cardan com 
orientação giroscópia até quatro lâmpadas 
QR-LP-111.
Paradox, permite obter/criar efeitos de luz 
diferenciados com a mesma luminária.
De salientar ainda, a sua aparência 
minimalista com linhas rectilíneas e um aro 
de remate com apenas 2 milímetros de 
espessura, para um enquadramento 
perfeito em qualquer espaço interior.

Corpo: 
Estrutura em aço moldado com orifícios de 
arejamento e acabamento em pintura 
epoxy.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 



Paradox 2

Paradox 3

Paradox 4

125

halogénio 

casquilho watts cor código de produto

G53 2x75 1380750161
G53 2x75 1380751961
G53 2x75 1380751960

peso

1,90Kg
1,90Kg
1,90Kg

50

00

100

casquilho watts cor código de produto

G53 3x75 1380751971
G53 3x75 1380751970

G53 3x75 1380750166

peso

2,58Kg
2,58Kg

2,58Kg50

00

100

casquilho watts cor código de produto

G53 4x75 1380751981
G53 4x75 1380751980

G53 4x75 1380750167

peso

3,75Kg
3,75Kg

3,75Kg50

00

100

180x330mm

180x475mm

Spot’s

330x330mm



Paradox 4L
Spot para aplicação encastrada adaptável 
a praticamente todos os tipos de tecto 
falso.
O seu sistema de fixação com mola 
niveladora por parafuso facilita a 
instalação e assegura grande rapidez de 
montagem.
Design versátil em sistema cardan com 
orientação giroscópia até quatro lâmpadas 
QR-LP-111.
Paradox, permite obter/criar efeitos de luz 
diferenciados com a mesma luminária.
De salientar ainda, a sua aparência 
minimalista com linhas rectilíneas e um aro 
de remate com apenas 2 milímetros de 
espessura, para um enquadramento 
perfeito em qualquer espaço interior.

Corpo: 
Estrutura em aço moldado com orifícios de 
arejamento e acabamento em pintura 
epoxy.

126

halogénio

Casquilho:
Terminal olhal metálico, para lâmpada 
halogéneo QR-LP-111.

Alimentação eléctrica:
A sua ligação ao transformador (não 
incluído), é efectuada ao bloco terminal 
com aperto mecânico alojado na parte 
superior do corpo.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Espaços comerciais, áreas de exposição, 
habitações, etc.

casquilho watts cor código de produto

G53 4x75 1380751992
G53 4x75 1380751991

1380751990

peso

3,50Kg
3,50Kg
3,50KgG53 4x75

50

00

100

...0.8m

?5000 100

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

850º

Spot’s

opcionais

informações diversas

630x180mm

12V

IP
20

85º 85º

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 
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Bulufla
130

casquilho watts cor código de produto

RX7s 70 1380751125
RX7s 70 1380751128
RX7s 70 1380751126
RX7s 70 1380751127

peso

0,50Kg
0,50Kg
0,50Kg
0,50Kg

50

00

100

40

...1m IK04

5000 100

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

850º

Projectores

opcionais

230V
50Hz

?40

175mm

informações diversas

iodetos metálicos

Difusor: 
Vidro liso temperado.

Alimentação eléctrica: 
A ligação da luminária á unidade eléctrica 
de alimentação (não incluída) é efectuada 
ao bloco terminal de aperto mecânico 
alojado na parte superior do corpo.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Espaços comerciais, áreas de exposição, 
átrios, etc.

Projector com aplicação encastrada, 
caracterizado pelo seu formato circular e 
pela posição recuada da lâmpada em 
relação ao nível do tecto.
Aro de remate ligeiramente arredondado 
com diâmetro de apenas 190 milímetros, 
pode ser perfeitamente integrado em 
qualquer ambiente interior.

Corpo: 
Estrutura em aço moldado, pintado, com 
aro de remate em alumínio injectado de 
acabamento escovado ou em pintura 
epoxy.

Reflector: 
Alumínio anodizado mate, com 
distribuição fotométrica simétrica.
 
Casquilho: 
Cerâmico RX7s, para lâmpada de descarga 
HIT-DE.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

255

IP
43





Techno
132

iodetos metálicos 

casquilho watts cor código de produto

G12 70 1380752830
G12 70 1380750314
G12 70 1380750304

peso

1,00Kg
1,00Kg
1,00Kg50

00

100

G12 150 1380753520
G12 150 1380753522
G12 150 1380753521

1,00Kg
1,00Kg
1,00Kg50

00

100

355º

...1m IK04

5000 100

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

850º

Projectores

opcionais

230V
50Hz

?

164mm

informações diversas

65º

Difusor: 
Vidro temperado com aplicação em 
serigrafia 

Alimentação eléctrica: 
A ligação à unidade eléctrica de 
alimentação (não incluída), é efectuada ao 
bloco terminal com aperto mecânico 
alojado na parte superior do corpo.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Espaços comerciais, áreas de exposição, 
etc.

Projector com design minimalista 
totalmente direccionável, capaz de 
proporcionar ao ambiente envolvente uma 
iluminação artificial de forte expressão e 
valorizadora do espaço.
O ajuste completo desta luminária é 
efectuado através do manuseamento 
versátil do bloco óptico em dois eixos 
(horizontal e vertical), que permite efectuar 
uma gestão racional do desperdício da 
propagação de luz.

Corpo: 
Alumínio injectado com acabamento em 
pintura epoxy.

Reflector: 
Alumínio anodizado mate, com 
distribuição fotométrica assimétrica. 

Casquilho: 
Cerâmico G12, para lâmpada de descarga 
HIT-CRI.
 

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

256

IP
23







Malotu
135

iodetos metálicos 

casquilho watts cor código de produto

RX7s 70 1380750980

RX7s 150 1380750981
RX7s 150 1380750943

RX7s 70 1380750944
RX7s 150 1380750984

RX7s 70 1380750983

peso

1,50Kg

1,50Kg
1,50Kg

1,50Kg
1,50Kg

1,50Kg
100

00

50

100

00

50

...1m IK04

355º

?10000 50

Projectores

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

opcionais

850º

informações diversas

240mm

230V
50Hz

65º

Casquilho: 
Cerâmico RX7s, para lâmpada de descarga 
HIT-DE.

Difusor: 
Vidro temperado com aplicação em 
serigrafia.

Alimentação eléctrica: 
A ligação à unidade eléctrica de 
alimentação (não incluída), é efectuada ao 
bloco terminal com aperto mecânico 
alojado na parte superior do corpo.

 Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Espaços comerciais, áreas de exposição, 
etc.

Projector minimalista com aspecto circular 
e linhas arredondadas, utilizando como 
fonte emissora de luz a lâmpada de 
descarga com casquilho duplo.
Adequado para colocação em locais com 
pé direito elevado e utilização intensiva, 
possuindo um aro de remate com orifícios 
de arejamento estrategicamente 
posicionados que permitem a circulação 
de ar e arrefecimento consecutivo. Desta 
forma é evitada a formação das vulgares 
manchas no tecto provocadas pelo 
aquecimento excessivo.
O ajuste completo desta luminária é 
efectuado através do manuseamento 
versátil do bloco óptico em dois eixos 
(horizontal e vertical), que permite uma 
gestão racional do desperdício da 
propagação de luz.

Corpo: 
Alumínio injectado com acabamento em 
pintura epoxy.

Reflector: 
Alumínio anodizado mate, com 
distribuição fotométrica simétrica.
 

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

255

IP
23





Direct
137

iodetos metálicos

5000 100

Projectores

?

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

230V
50Hz

cores disponíveis

opcionais

casquilho watts cor código de produto

G12 70 1380751940
G12 70 1380751941
G12 70 1380751942

peso

0,80Kg
0,80Kg
0,80Kg50

00

100

...1m IK04
850º

informações diversas

200mm

Casquilho: 
Cerâmico G12, para lâmpada de descarga 
HIT-CRI.
 
Difusor:
Vidro temperado com aplicação em 
serigrafia.
 
Alimentação eléctrica: 
A sua alimentação é efectuada através do 
cabo fornecido com a luminária à unidade 
eléctrica de alimentação (não incluída).

Normativa:
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Espaços comerciais, áreas de exposição, 
etc.

Projector com aplicação encastrada de 
formato circular com aspecto 
marcadamente tecnológico na sua 
construção e posição de funcionamento 
da lâmpada.
A óptica assimétrica deste modelo 
“wall-washer”, apresenta grandes 
qualidades na criação de uma iluminação 
combinada entre paredes e tectos, 
provocando um efeito de varrimento em 
paredes e outros elementos verticais que 
se pretendam iluminar utilizando potências 
entre os 35 e 70 watts.

Corpo: 
Fabricado em alumínio injectado com 
acabamento em pintura epoxy e aro 
embelezador em material termoplástico.

Reflector: 
Alumínio anodizado mate com distribuição 
fotométrica assimétrica.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

IP
23







Morini

Morini 1

140

iodetos metálicos 

casquilho watts cor código de produto

G12 70 1380752000
G12 70 1380752001
G12 70 1380750630

peso

1,81Kg
1,81Kg
1,81Kg50

00

100

G12 150 1380753270
G12 150 1380753272
G12 150 1380753271

1,81Kg
1,81Kg
1,81Kg50

00

100

GX8.5 70 1380753280
GX8.5 70 1380753282
GX8.5 70 1380753281

1,81Kg
1,81Kg
1,81Kg50

00

100

IK04...1m

?5000 100

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

850º

Projectores

opcionais

informações diversas

180x180mm

230V
50Hz

IP
40

65º 65º

Casquilho: 
Cerâmico G12 e GX8.5 para lâmpada de 
descarga HIT-CRI ou HIPAR-111.  

Difusor:
Vidro liso temperado com espessura de 
3mm.
 
Alimentação eléctrica: 
A ligação à unidade eléctrica de 
alimentação (não incluída), é efectuada ao 
bloco terminal com aperto mecânico 
alojado na parte superior do corpo.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Espaços comerciais, áreas de exposição, 
etc. 

Projector com aplicação encastrada 
adaptável a praticamente todos os tipos de 
tecto falso.
O seu sistema de fixação com mola 
niveladora por parafuso facilita a sua 
instalação e assegura grande rapidez de 
montagem.
A sua aparência minimalista, formato 
rectilíneo e um aro de remate com apenas 
2 milímetros de espessura, conferem a 
esta luminária um estatuto de 
enquadramento perfeito em espaços 
essencialmente comerciais.
A utilização de lâmpadas de descarga 
HIT-CRI com casquilho G12 em 35,70 ou 
até mesmo 150watts e CDM-R111 com 
casquilho GX8.5, permitem grande 
flexibilidade na selecção da potência a 
utilizar.
  
Corpo: 
Estrutura em aço moldado com orifícios de 
arejamento e acabamento em pintura 
epoxy.

Reflector: 
Alumínio anodizado mate com distribuição 
fotométrica simétrica.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

sistema de fixação rápida 
através de mola com 
nivelamento por parafuso.

255



Morini 2 

141
iodetos metálicos

casquilho watts cor código de produto

G12 2x70

1380750631
G12 2x70 1380752011

1380752010

peso

2,67Kg
2,67Kg
2,67Kg

G12 2x70 50

00

100

G12 2x150

1380753301
G12 2x150 1380753302

1380753300

2,67Kg
2,67Kg
2,67Kg

G12 2x150 50

00

100

GX8.5 2x70

1380753291
GX8.5 2x70 1380753292

1380753290

2,67Kg
2,67Kg
2,67Kg

GX8.5 2x70 50

00

100

casquilho watts cor código de produto

G12 3x70 1380752020
G12 3x70 1380752021
G12 3x70 1380750632

peso

3,75Kg
3,75Kg
3,75Kg50

00

100

G12 3x150 1380753320
G12 3x150 1380753322
G12 3x150 1380753321

3,75Kg
3,75Kg
3,75Kg50

00

100

GX8.5 3x70 1380753310
GX8.5 3x70 1380753312
GX8.5 3x70 1380753311

3,75Kg
3,75Kg
3,75Kg50

00

100

casquilho watts cor código de produto

G12 4x70 1380752030
G12 4x70 1380752031
G12 4x70 1380750633

peso

5,00Kg
5,00Kg
5,00Kg50

00

100

G12 4x150 1380753340
G12 4x150 1380753342
G12 4x150 1380753341

5,00Kg
5,00Kg
5,00Kg50

00

100

GX8.5 4x70 1380753330
GX8.5 4x70 1380753332
GX8.5 4x70 1380753331

5,00Kg
5,00Kg
5,00Kg50

00

100

Projectores

330x180mm

475x180mm

330x330mm

Morini 3 

Morini 4 



142

iodetos metálicos

Projectores

Luxon

...1m

?40

IK04

5000 100

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

850º

opcionais

230V
50Hz

informações diversas

Casquilho: 
Cerâmico RX7s, para lâmpada de descarga 
HIT-DE.

Difusor: 
Vidro fosco temperado.

Alimentação eléctrica: 
A ligação da luminária á unidade eléctrica 
de alimentação (não incluída) é efectuada 
ao bloco terminal de aperto mecânico 
alojado na parte superior do corpo.

Normativa:
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Espaços comerciais, áreas de exposição, 
átrios, etc.

Projector para aplicação encastrada com 
óptica simétrica de elevado desempenho, 
capaz de produzir em ambientes 
comerciais uma iluminação compatível 
com as exigências impostas por espaços 
com estas características.
A relação existente entre o modelo Luxon 
e o modelo Romber é o facto de 
apresentarem o mesmo design, 
permitindo de forma ajustada às diversas 
situações, utilizar lâmpadas fluorescentes 
compactas ou iodetos metálicos sem 
alterar a estética do projector.

Corpo: 
Estrutura em aço moldado com aro de 
remate em alumínio injectado e 
acabamento em pintura epoxy.

Reflector: 
Alumínio anodizado mate, com 
distribuição fotométrica simétrica. 

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

255

O pormenor recortado do seu aro de 
remate transmitem a sua originalidade.

IP
43



Luxon

Medium Luxon

143

Projectores

desenho técnico

iodetos metálicos 

casquilho watts cor código de produto

RX7s 70 1380750948
RX7s 70 1380753592
RX7s 70 1380753591

1380750823RX7s 70
RX7s 150 1380750824
RX7s 150 1380753602
RX7s 150 1380750822

1380750821

peso

1,20Kg
1,20Kg
1,20Kg
1,20Kg
1,20Kg
1,20Kg
1,20Kg
1,20KgRX7s 150

40

50

00

100

40

50

00

100

205x205mm

desenho técnico

casquilho watts cor código de produto

RX7s 70 1380753440
RX7s 70 1380753442
RX7s 70 1380753441
RX7s 70 1380753443

peso

0,82Kg
0,82Kg
0,82Kg
0,82Kg

100

00

50

40

165x160mm



Moove 
144

iodetos metálicos

casquilho watts cor código de produto peso

RX7s 150 1380751261

RX7s 150 1380752420
RX7s 150 1380752421

1,81Kg

1,81Kg
1,81Kg

50

00

100

RX7s 70 1380752430

RX7s 70 1380751260
RX7s 70 1380752431

1,81Kg

1,81Kg
1,81Kg

50

00

100

IK04...1m

?5000 100

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

850º

Projectores

opcionais

informações diversas

235x170mm

230V
50Hz

45º 45º

Reflector: 
Alumínio anodizado de alto rendimento, 
com distribuição fotométrica simétrica. 

Casquilho: 
Cerâmico RX7s, para lâmpada de descarga 
HIT-DE.

Difusor: 
Vidro liso temperado.

Alimentação eléctrica: 
A ligação à unidade eléctrica de 
alimentação (não incluída), é efectuada ao 
bloco terminal com aperto mecânico 
alojado na parte superior do corpo.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Espaços comerciais, galerias de arte, áreas 
de exposição, etc.

Simplicidade e elegância com cariz de 
exclusividade são apenas alguns 
adjectivos utilizados para definir o modelo 
Moove. 
Com aplicação encastrada é 
indiscutivelmente um elemento chave na 
iluminação de espaços interiores 
direccionados essencialmente para o 
sector comercial.
Em espaços deste segmento, seja qual for 
o seu ramo de actividade, permite criar 
uma atmosfera agradável e destacar 
determinados pontos de interesse, 
integrando-se perfeitamente na 
arquitectura e identidade própria do 
espaço.
Bloco óptico com movimento interior 
basculante, permite maximizar e garantir 
um elevado aproveitamento do fluxo 
luminoso emitido.  

Corpo: 
Aço moldado com orifícios de arejamento 
e bloco óptico em alumínio extrudido, com 
acabamento em pintura epoxy.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

IP
23





Paradox Combi 

Paradox Combi 1

Projector de aplicação encastrada 
adaptável a praticamente todos os tipos de 
tecto falso.
O seu sistema de fixação com mola 
niveladora por parafuso facilita a 
instalação e assegura grande rapidez de 
montagem.
Design versátil em sistema cardan com 
orientação giroscópia até quatro 
lâmpadas, entre combinações possíveis 
com CDM-R 111 CDM-R PAR 30, ou QR-111. 
A simultaneidade do halogéneo e a 
descarga na versão Combi, permite 
obter/criar efeitos de luz diferenciados 
com a mesma luminária e realçar ao 
mesmo tempo determinadas áreas. 
De salientar ainda, a sua aparência 
minimalista com linhas rectilíneas e um aro 
de remate com apenas 2 milímetros de 
espessura, que oferece um 
enquadramento perfeito em qualquer 
espaço interior.
Nota: para outras conjugações consulte 
por favor o nosso departamento comercial.

Corpo: 
Estrutura em aço moldado com orifícios de 
arejamento e acabamento em pintura 
epoxy.

146

halogénio / iodetos metálicos

Casquilho:
Cerâmico GX8.5, para lâmpada de 
descarga HIPAR-111.
Cerâmico E27, para lâmpada de descarga 
CDM-R PAR 30.
Terminal olhal metálico, para lâmpada 
halogéneo QR-LP-111.

Alimentação eléctrica:
A ligação à unidade eléctrica de 
alimentação (não incluída), é efectuada ao 
bloco terminal com aperto mecânico 
alojado na parte superior do corpo.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Espaços comerciais, áreas de exposição, 
habitações, etc.

casquilho watts cor código de produto

E27 70 1380752040
E27 70 1380752041
E27 70 1380751620

peso

1,81Kg
1,81Kg
1,81Kg50

00

100

...1m

?5000 100

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

850º

Projectores

opcionais

informações diversas

180x180mm

230V
50Hz

IP
20

12V

30º 30º

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

sistema de fixação rápida 
através de mola com 
nivelamento por parafuso.

GX8.5 70 1380753280
GX8.5 70 1380753282
GX8.5 70 1380753281

1,81Kg
1,81Kg
1,81Kg50

00

100



Paradox Combi 2

Paradox Combi 3

Paradox Combi 4

147

halogénio / iodetos metálicos 

casquilho watts cor código de produto

E27+G53 70+50 1380752051
E27+G53 70+50 1380752050

E27+G53 70+50 1380750607

peso

2,67Kg
2,67Kg

2,67Kg50

00

100

E27+GX8.5 70+70 1380753382
E27+GX8.5 70+70 1380753380

E27+GX8.5 70+70 1380753381
2,67Kg
2,67Kg

2,67Kg50

00

100

casquilho watts cor código de produto

G53+E27 2x50+70 1380752060
G53+E27 2x50+70 1380752061
G53+E27 2x50+70 1380750608

peso

3,75Kg
3,75Kg
3,75Kg50

00

100

E27+GX8.5 2x70+70 1380753390
E27+GX8.5 2x70+70 1380753392
E27+GX8.5 2x70+70 1380753391

3,75Kg
3,75Kg
3,75Kg50

00

100

casquilho watts cor código de produto

E27+G53 2x70+2x50 1380752071
E27+G53 2x70+2x50 1380752070

E27+G53 2x70+2x50 1380750598

peso

5,00Kg
5,00Kg

5,00Kg50

00

100

E27+GX8.5 2x70+2x70 1380753402
E27+GX8.5 2x70+2x70 1380753400

E27+GX8.5 2x70+2x70 1380753401
5,00Kg
5,00Kg

5,00Kg50

00

100

Projectores

330x180mm

475x180mm

330x330mm
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Maciuelo
150

fluorescente 

IP
40

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

IK04

Parede

230V
50Hz

...0.5m
650º

casquilho watts cor código de produto

G24q3 2x26 1380690267

peso

2,10Kg
G24q3 2x26 1380690268 2,10Kg
G24q3 2x26 1380690330 2,10Kg50

00

100

?

opcionais

5000 100

Casquilho: 
Termoplástico G24q 3 para lâmpada, 
fluorescente compacta TC-DEL.

 Difusor: 
Policarbonato opalino com espessura de 
1.5mm

Alimentação eléctrica: 
A ligação é efectuada ao bloco terminal 
com aperto mecânico alojado no interior, 
localizado na base de fixação do corpo da 
luminária.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Habitações, hotéis, hospitais, etc.

Desenvolvido para produzir uma 
iluminação funcional e decorativa é 
claramente uma ferramenta de iluminação 
com grandes características.   
Possibilidade de aplicação em paredes ou 
tectos, o seu elegante e inovador design 
facilita o enquadramento em praticamente 
todo o tipo de ambientes interiores.
Difusor curvo em policarbonato opalino 
com fotometria apurada, resulta numa 
iluminação perfeitamente uniforme com a 
utilização de duas lâmpadas compactas 
no difusor de maior dimensão.
Lateralmente estão localizados dois 
difusores opalinos que deixam 
transparecer a luz, criando efeitos 
decorativos muito próprios de luz indirecta 
na superfície onde está instalado.

Corpo: 
Chapa de aço moldado com acabamento 
em pintura epoxy.

Reflector: 
Alumínio anodizado de alto brilho, com 
distribuição fotométrica simétrica.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

256





Mirax 

Mirax 

152

halogénio 

casquilho watts cor código de produto

G9 40 1380690211
G9 40 1380690311
G9 40 1380690310

peso

0,71Kg
0,71Kg
0,71Kg

50

00

100

?

IP
30

5000 100

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

IK04

Parede

230V
50Hz

...0.5m
650º

Difusor: 
Vidro fosco temperado com espessura de 
3mm.

Alimentação eléctrica: 
A ligação é efectuada ao bloco terminal 
cerâmico com aperto mecânico alojado no 
interior do corpo, situado na base de 
fixação à parede.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Habitações, zonas de circulação, 
recepções, etc.

Mirax é um aparelho de iluminação 
caracterizado pela forte simplicidade 
geométrica, sendo inquestionavelmente 
um elemento essencial e indispensável 
para colocação em espaços que apelem 
ao espírito de criatividade.
Devido ao seu pequeno tamanho 
destaca-se como um produto decorativo 
com bi-emissão de luz, apresentando 
fotometrias dispersivas, feixe simples ou 
feixe duplo, capaz de produzir um efeito 
decorativo de elevado conforto e 
originalidade.

Corpo: 
Alumínio extrudido com acabamento a 
pintura epoxy.

Casquilho: 
Cerâmico G9, para utilização de lâmpada 
ampola de halogéneo QT14.

A utilização da ventosa permite com
 bastante facilidade retirar o difusor

 para substitução da lâmpada

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 



153

Parede

desenho técnico

casquilho watts cor código de produto

G9 40 1380690230
G9 40 1380690234
G9 40 1380690232

peso

0,71Kg
0,71Kg
0,71Kg

50

00

100

Mirax 6

casquilho watts cor código de produto

G9 40 1380690233
G9 40 1380690235
G9 40 1380690231

peso

0,71Kg
0,71Kg
0,71Kg50

00

100

desenho técnico

Mirax 7



Uplight
154

iodetos metálicos / fluorescente

650ºIP
20

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

IK04

Parede

230V
50Hz

opcionais

casquilho watts cor código de produto

RX7s 70 1380751521
RX7s 70 1380753770

G24d3 2x26 1380751511
G24d3 2x26 1380751512
G24d3 2x26 1380751515

RX7s 70 1380751523

RX7s 150 1380751531
RX7s 150 1380753771
RX7s 150 1380751532

peso

5,34Kg
5,34Kg

4,12Kg
4,12Kg
4,12Kg

5,34Kg

5,58Kg
5,58Kg
5,58Kg

50

00

100

50

00

100

50

00

100

?

...1m

5000 100

Casquilho: 
Cerâmico Rx7s, para lâmpada 
de descarga HIT-DE.
Termoplástico G24d3, para lâmpada 
fluorescente compacta TC-D.

Difusor: 
Vidro fosco temperado com espessura de 
3mm.

Alimentação eléctrica: 
A ligação é efectuada ao bloco terminal 
cerâmico com aperto mecânico alojado no 
interior do corpo situado na base de 
fixação à parede.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Galerias de arte, salas de espectáculo, 
salas de espera, etc.

Aplique de parede com aplicação saliente, 
particularmente adequado para iluminar 
espaços públicos com pé direito elevado. 
Elemento básico para espaços deste 
género, apresenta uma emissão de luz 
direccionada para cima com reflexão no 
tecto e parede, sendo ideal para evidenciar 
detalhes arquitectónicos ou simplesmente 
para criar uma iluminação indirecta.
A utilização de lâmpadas fluorescentes 
compactas ou iodetos metálicos permite, 
em situações diferenciadas, obter 
resultados diferentes com tipos de 
lâmpada distintos. Outras aplicações 
possíveis às referidas anteriormente são a 
possibilidade de utilização em escritórios, 
lojas, etc.

Corpo: 
Chapa de aço moldado com ranhuras de 
arejamento e acabamento a pintura epoxy.

Reflector:
Reflector em alumínio favado de alto 
brilho, com tratamento anodizado de 
distribuição fotometria assimétrica.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 





Up&down
156

fluorescente 

850ºIP
40

?

...0.5m

50

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

IK04

230V
50Hz

opcionais

Parede

casquilho watts cor código de produto

G5 21 1380690082

peso

2,60Kg50

Casquilho: 
Termoplástico G5, para  lâmpada 
fluorescente T16. 

Difusor: 
Vidro fosco temperado com espessura de 
3 mm.

Alimentação eléctrica: 
A ligação é efectuada ao bloco terminal 
cerâmico com aperto mecânico alojado no 
interior do corpo.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Zonas de circulação, recepções, etc.

Luminária de parede para iluminação de 
espaços interiores com aplicação saliente.
Tendo como utilização a lâmpada 
fluorescente T5 de elevado fluxo luminoso, 
o modelo Up&down consegue apresentar 
um corpo bastante compacto produzido 
em alumínio com dimensões “super-slim”. 
Difusor em vidro totalmente fosco 
colocado nas duas faces da luminária, 
produz uma iluminação directa e indirecta 
bastante difusa.
Com o objectivo de reduzir o consumo de 
energia, prolongar o tempo de vida útil da 
lâmpada e de estabilidade da mesma sem 
o efeito “flicker”, pode ainda ser equipada 
com balastro electrónico para regulação de 
fluxo. É, sem dúvida, a luminária 
apropriada para demarcar áreas de 
circulação, ou produzir efeitos de destaque 
em aspectos arquitectónicos.

Corpo: 
Alumínio extrudido com topos em 
alumínio injectado de acabamento em 
pintura epoxy.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 



Zibzaca
157

halogénio 

casquilho watts cor código de produto

R7s 100 1380690080

peso

1,84Kg50

...0.8m

50 ?

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

IP
20

230V
50Hz

Parede

Luminária com aplicação saliente e design 
invulgar, perfeitamente adequada para 
produzir em determinado ambiente uma 
iluminação indirecta transmissora de 
conforto visual para os utilizadores do 
espaço.
Tendo a lâmpada de halogéneo como 
fonte emissora de luz, produz uma 
iluminação de elevado brilho com a 
tonalidade quente característica da 
lâmpada que utiliza. A sua emissão de luz 
indirecta é reflectida na superfície plana 
que compõe o corpo, proporcionando uma 
iluminação dispersiva sem provocar 
encandeamento.

Corpo: 
Alumínio extrudido com acabamento em 
pintura epoxy.

Casquilho: 
Cerâmico R7s, para lâmpada halogéneo 
tubular QT-DE 118mm.

Alimentação eléctrica: 
A ligação é efectuada ao bloco terminal 
cerâmico com aperto mecânico alojado no 
interior do corpo, situado na base de 
fixação à parede.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Habitações, zonas de circulação, 
recepções, etc.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 
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desenho técnico

55x55mm



Planus
161

halogénio 

casquilho watts cor código de produto

G4 20 1380751440

peso

0,43Kg40

IK08

?

...0.5m

40

Parede

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

opcionais

12V

informações diversas

IP
67

Casquilho: 
Cerâmico G4, para lâmpada de halogéneo 
QT9.

Difusor: 
Vidro fosco temperado com espessura de 
10mm e junta de vedação em silicone.
 
Alimentação eléctrica: 
Efectuada ao cabo de ligação do tipo 
H05VV-F 2X0,75mm2 fornecido com a 
luminária.
 
Normativa:
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações: 
Zonas de circulação, halls, etc.

Design, simplicidade e modernidade, são 
adjectivos associados que caracterizam o 
modelo Planus.
Com possibilidade de aplicação 
encastrada em paredes, tectos ou 
pavimentos ocos, esta luminária é 
adequada para ambientes interiores, 
do sector residencial ou comercial.
O seu aro de remate com apenas 1,5mm 
de espessura, produz uma saliência 
mínima em relação á parede, ficando 
assim totalmente dissimulada no local 
onde está instalado, destacando-se 
apenas a luz emitida pelo difusor frontal.
Ideal para uma iluminação de orientação, 
ou criar pontos de atenção em locais com 
arquitectura moderna.

Corpo: 
Alumínio injectado com tratamento 
anti-corrosão e aro de remate em aço 
inoxidável AISI 304.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 





Octan
163

halogénio 

casquilho watts cor código de produto

G9 60 1380690075

peso

0,38Kg

acessórios opcionais
caixa pré-instalação* 1380140010 0,321Kg

50

850ºIP
20

50 ?

...0.5m

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

informações diversas

105x100mm

acessórios opcionais

Parede

230V
50Hz

Corpo: 
Chapa de aço moldado com acabamento 
em pintura epoxy.

Reflector: 
Alumínio anodizado facetado mate com 
distribuição fotométrica assimétrica.
 
Casquilho: 
Cerâmico G9, para lâmpada ampola de 
halogéneo QT14.

Alimentação eléctrica: 
Efectuada ao bloco terminal com aperto 
mecânico fixo ao chassis da luminária. 

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Zonas de circulação, habitações, halls, etc.

Washlight de dimensão reduzida, para 
encastramento em tecto e paredes ocas, 
ou alvenaria com pouca profundidade 
disponível para o encastramento.
Papel integrante na iluminação artificial da 
arquitectura moderna, a lâmpada utilizada 
nesta luminária, permite de forma 
adequada e inteligente grande adaptação 
e facilidade na obtenção de efeitos 
luminosos.  
Devido ao posicionamento horizontal da 
lâmpada, esta luminária produz uma 
iluminação de elevado conforto visual, 
sendo notável a total ausência de 
encadeamento directo para os utilizadores 
do espaço.
De forma a facilitar a sua montagem, é 
fornecida com molas em aço de fixação 
rápida.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

*Não incluída.
Para aplicação em paredes de alvenaria. 
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Tilmus
164

fluorescente 

850ºIP
40

?

...0.5m

50

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

230V
50Hz

opcionais

informações diversas

Parede

casquilho watts cor código de produto

G24d1 13 1380690077

peso

2,79Kg50

270x270mm

acessórios opcionais

acessórios opcionais
caixa pré-instalação* 1380140011 1,43Kg

Reflector: 
Alumínio anodizado facetado mate com 
distribuição fotométrica assimétrica. 

Casquilho: 
Termoplástico G24d1, para lâmpada 
fluorescente compacta TC-D.

Difusor: 
Vidro fosco temperado com espessura 
3mm.

Alimentação eléctrica: 
Efectuada ao bloco terminal de aperto 
mecânico alojado fixo ao corpo da 
luminária. 

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Zonas de circulação, habitações, halls, etc.

Washlight para encastramento em tecto e 
paredes ocas, ou alvenaria.
Papel integrante na iluminação artificial da 
arquitectura moderna, a lâmpada 
fluorescente utilizada nesta luminária,  
permite de forma adequada e inteligente 
grande adaptação e controle de custos no 
consumo de energia.  
Devido ao posicionamento horizontal da 
lâmpada, esta luminária produz uma 
iluminação de elevado conforto visual, 
sendo notável a total ausência de 
encadeamento directo para os utilizadores 
do espaço.
De forma a facilitar a sua montagem, é 
fornecida com molas em aço de fixação 
rápida.

Corpo: 
Chapa de aço moldado com acabamento 
em pintura epoxy.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

*Não incluída.
Para aplicação em paredes de alvenaria. 





Medium WoKus
166

halogénio 

casquilho watts cor código de produto

GY6.35 50 1380690087

peso

0,38Kg50

caixa pré-instalação* 1380140003 0,70Kg
acessórios opcionais

850ºIP
40

?

...0.5m

50

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

Parede

opcionais

12V

informações diversas

desenho técnico

220x70mm

acessórios opcionais

Reflector: 
Alumínio anodizado facetado mate com 
distribuição fotométrica assimétrica. 

Casquilho: 
Cerâmico GY 6.35, para lâmpada ampola 
de halogéneo QT12.

Difusor: 
Vidro fosco temperado com espessura 
3mm.

Alimentação eléctrica: 
Efectuada ao bloco terminal com aperto 
mecânico fixo ao chassis da luminária.
Obs.: Transformador não incluído 

Normativa:
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Zonas de circulação, habitações, halls, etc.

Washlight de dimensão reduzida, para 
encastramento em tecto e paredes ocas, 
ou alvenaria com pouca profundidade 
disponível para o encastramento.
Papel integrante na iluminação artificial da 
arquitectura moderna, a lâmpada 
halogénio utilizada nesta luminária, 
permite de forma adequada e inteligente 
grande adaptação e facilidade na 
obtenção de efeitos luminosos.  
Devido ao posicionamento horizontal da 
lâmpada, esta luminária produz uma 
iluminação de elevado conforto visual, 
sendo notável a total ausência de 
encadeamento directo para os utilizadores 
do espaço.
De forma a facilitar a sua montagem, a 
luminária é fornecida com molas em aço 
de fixação rápida.

Corpo: 
Fabricado totalmente em alumínio com 
acabamento em pintura epoxy.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

*Não incluída.
Para aplicação em paredes de alvenaria. Não permite o alojamento do transformador no seu interior.

256



WoKus
167

halogénio 

casquilho watts cor código de produto

R7s 100 1380690088

peso

0,88Kg50

850º

?50

...0.8m

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

informações diversas

IP
40

Parede

230V
50Hz

desenho técnico

230x180mm

acessórios opcionais

caixa pré-instalação 1380140004 1,27Kg
acessórios opcionais

Reflector: 
Alumínio anodizado facetado mate com 
distribuição fotométrica assimétrica. 

Casquilho: 
Cerâmico R7s, para lâmpada halogéneo 
tubular QT-DE 118mm.

Difusor: 
Vidro fosco temperado com espessura 
3mm.

Alimentação eléctrica: 
Efectuada ao bloco terminal com aperto 
mecânico fixo ao chassis da luminária. 

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Zonas de circulação, habitações, halls, etc.

Washlight para encastramento em tecto e 
paredes ocas, ou alvenaria com pouca 
profundidade disponível para o 
encastramento.
Papel integrante na iluminação artificial da 
arquitectura moderna, a lâmpada 
halogénio utilizada nesta luminária, 
permite de forma adequada e inteligente 
grande adaptação e facilidade na 
obtenção de efeitos luminosos.  
Devido ao posicionamento horizontal da 
lâmpada, esta luminária produz uma 
iluminação de elevado conforto visual, 
sendo notável a total ausência de 
encadeamento directo para os utilizadores 
do espaço.
De forma a facilitar a sua montagem, a 
luminária é fornecida com molas em aço 
de fixação rápida.

Corpo: 
Fabricado totalmente em alumínio com 
acabamento em pintura epoxy.

*Não incluída.
Para aplicação em paredes de alvenaria. 

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

256
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Aureos
173

casquilho watts cor código de produto

led 15x1 1640750111
led 15x1 1640750110

peso

2,60Kg
2,60Kg50

100

...0.5m IK08

?

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

IP
44

230V
50Hz

Tecto

15º

led 

50100

informações diversas

50.000h 6500K

Difusor: 
Vidro temperado com espessura 3mm, de 
elevada resistência contra choques 
térmicos e mecânicos.
Junta de vedação em silicone garantem a 
estanquicidade entre o difusor e o corpo 
da luminária.
 
Alimentação eléctrica: 
Efectuada através do bloco terminal 
alojado no interior da base de fixação da 
luminária.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações: 
Iluminação de fachadas, Halls exteriores, 
áreas de circulação, etc.

Série de luminárias para iluminação de 
fachadas e zonas de circulação exterior, 
com possibilidade de aplicação mural ou 
tecto, mono ou bi-emissão de luz. 
Formato circular com corpo cilíndrico, esta 
luminária demonstra uma forte expressão 
e exclusividade própria.
Equipado com LED de alta potência 
tecnologia CREE - XRC,  torna possível a 
obtenção de um excelente rendimento 
luminoso, baixo consumo energético e 
intervenção técnica durante o seu longo 
período de vida útil estimado em 50.000 
horas de funcionamento.

Obs. disponível na versão parede saliente 
modelo Aureos 1 (pág. 190)

Corpo:
Fabricado em alumínio extrudido com 
tratamento anti-corrosão e acabamento 
em pintura epoxy.
Parafusos de fixação fabricados em aço 
inoxidável com cabeça hexagonal.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

256





Kubus
175

casquilho watts cor código de produto

led 9x3 1640750121
led 9x3 1640750120

peso

1,95Kg
1,95Kg50

100

...0.5m IK08

?

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

IP
44

230V
50Hz

15º

led 

50100

informações diversas

50.000h 6500K

Tecto

Difusor: 
Vidro temperado com espessura 3mm, de 
elevada resistência contra choques 
térmicos e mecânicos.
Junta de vedação em silicone garantem a 
estanquicidade entre o difusor e o corpo 
da luminária.

Alimentação eléctrica: 
Efectuada através do bloco terminal 
alojado no interior da base de fixação da 
luminária.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações:
 Iluminação de fachadas, halls exteriores, 
áreas de circulação, etc.

Série de luminárias para iluminação de 
fachadas e zonas de circulação exterior, 
com possibilidade de aplicação mural ou 
tecto, mono ou bi-emissão de luz. 
Formas lineares e arestas bem vincadas 
que fazem lembrar um cubo, esta 
luminária demonstra uma forte expressão 
e exclusividade própria.
Equipada com LED de alta potência 
tecnologia CREE - XRE, possibilita a 
obtenção de um excelente rendimento 
luminoso, baixo consumo energético e 
intervenção técnica durante o seu longo 
período de vida útil estimado em 50.000 
horas de funcionamento.

Obs. disponível na versão parede saliente 
modelo Kubus 2 (pág. 193)

Corpo:
Fabricado em alumínio extrudido com 
tratamento anti-corrosão e acabamento 
em pintura epoxy.
Parafusos de fixação fabricados em aço 
inoxidável com cabeça hexagonal.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

256



 Molbia 
176

fluorescente 

casquilho watts cor código de produto

G24d3 26 1380690261

G24d3 26 1380752120
G24d3 26 1380752121

peso

2,06Kg

2,06Kg
2,06Kg

50

00

100

50 ?00 100

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

opcionais

cores disponíveis

230V
50Hz

IK09...0.5m IP
54

Tecto

Reflector: 
Alumínio lacado a branco, com distribuição 
fotométrica simétrica.  

Casquilho: 
Termoplástico G24d3, para lâmpada 
fluorescente compacta TC-D. 

Difusor: 
Policarbonato opalino com acabamento 
texturado.

Alimentação eléctrica: 
A sua ligação é efectuada ao bloco 
terminal cerâmico com aperto mecânico 
alojado no interior do corpo.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Zonas de circulação, galerias, etc.

Forte simplicidade na sua forma 
geométrica circular com possível aplicação 
em paredes e tectos, para locais 
protegidos ou expostos ao tempo, sujeitos 
a impactos acidentais ou actos de 
vandalismo.
A robustez de construção e os materiais de 
elevada qualidade utilizados neste 
aparelho de iluminação, dão forma a uma 
carcaça totalmente fabricada em alumínio 
injectado.
Difusor fabricado em policarbonato 
opalino com fixação ao corpo da luminária 
através de quatro parafusos em aço inox, 
que resultam numa luminária compacta, 
apta para colocação em locais sujeitos a 
actos de vandalismo.

Corpo:
Alumínio injectado com acabamento em 
pintura epoxy.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 
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Bureto 
179

fluorescente 

casquilho watts cor código de produto

G24d3 2x26 1380690260

G24d3 2x26 1380752110
G24d3 2x26 1380752111

peso

2,95Kg

2,95Kg
2,95Kg

50

00

100

IK09

5000 100

Tecto

?

...0.5m IP
54

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

230V
50Hz

cores disponíveis

opcionais

Reflector: 
Alumínio anodizado de alto brilho, com 
distribuição fotométrica simétrica.  

Casquilho: 
Termoplástico G24d3, para lâmpadas 
fluorescentes compactas  TC-D. 

Difusor: 
Policarbonato opalino com acabamento 
texturado.

Alimentação eléctrica: 
A ligação é efectuada ao bloco terminal 
cerâmico com aperto mecânico alojado no 
interior do corpo.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Zonas de circulação, galerias, etc.

Para montagem saliente em paredes e 
tectos, com possibilidade de aplicação em 
locais protegidos ou expostos ao tempo, 
sujeitos a impactos acidentais ou actos de 
vandalismo.
Caracterizado pelas linhas rectas com 
formato quadrangular e um difusor 
piramidal opalino, desenvolve uma 
iluminação bastante difusa com a 
utilização de lâmpadas fluorescentes 
compactas.
A robustez de construção e os materiais de 
elevada qualidade utilizados neste 
aparelho de iluminação, dão forma a uma 
carcaça com grelha decorativa totalmente 
fabricada em alumínio injectado que é fixa 
ao corpo da luminária com quatro 
parafusos em aço inox.   

Corpo: 
Alumínio injectado com acabamento em 
pintura epoxy.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 
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Dotado com dois bucins metálicos,
permite efectuar repicagem

 no seu interior

Humidus
183

fluorescente

casquilho watts cor código de produto

G24q2 18 1380753720
G24q2 18 1380753722
G24q2 18 1380753721
G24q2 18 1380752870

peso

2,27Kg
2,27Kg
2,27Kg
2,27Kg40

50

00

100

...0.5m IP
65 IK07

?40

Downlights

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

162mm

informações diversas

230V
50Hz

5000 100

Downlight de aplicação encastrada, para 
funcionamento com lâmpada 
fluorescente compacta de 18 watts.
Montagem adaptável a praticamente 
todos os tipos de tecto falso, ajustável a 
espessuras compreendidas entre 1 e 
33mm, através de molas com 
nivelamento por parafuso incorporadas.
Formato circular, apresentando um 
aspecto de robustez e cuidado técnico 
na sua construção, apto para colocação 
em locais onde os níveis de humidade 
são uma realidade. 

Corpo: 
Alumínio injectado com tratamento de 
elevada resistência á corrosão e aro de 
remate em aço inoxidável AISI 304 ou 
acabamento em pintura epoxy.

Reflector: 
Reflector em alumínio anodizado de alto 
brilho com distribuição fotométrica 
simétrica.

Casquilho: 
Termoplástico G24q2, para lâmpada 
fluorescente compacta TC-DEL.
 

Difusor:
Vidro fosco temperado, resistente a 
choques térmicos e mecânicos com 
junta de vedação em silicone.

Alimentação eléctrica:
Efectuada pela passagem do cabo 
eléctrico do tipo H07VV-F 3G1,5mm, no 
bucim metálico situado na parte superior 
do corpo.
Para efectuar a alimentação, basta 
retirar os dois parafusos que fixam a 
tampa superior e efectuar a sua ligação  
ao ligador com aperto mecânico.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
WC´s, zonas de circulação, halls 
exteriores, etc.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

255





Inout
185

casquilho watts cor código de produto

G9 40 1380753730
G9 40 1380753732
G9 40 1380753731
G9 40 1380752860

peso

0,82Kg
0,82Kg
0,82Kg
0,82Kg40

50

00

100

...0.5m IP
65 IK07

?40

Spot’s

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

102mm

informações diversas

230V
50Hz

halogénio 

5000 100

Spot circular para funcionamento em 
230v com aplicação encastrada, 
exibindo um corpo super compacto 
construído totalmente em alumínio.
Especialmente aconselhado, para 
colocação em espaços interiores ou 
exteriores sujeitos a um índice de 
humidade existente elevado.
O seu acabamento no tecto é rematado 
pelo aro frontal em aço inoxidável 
AISI304, fixo ao corpo da luminária por 
quatro parafusos com cabeça 
hexagonal.

Corpo: 
Alumínio injectado com tratamento 
anti-corrosão e aro de remate em aço 
inoxidável ou acabamento em pintura 
epoxy.

Reflector:
Alumínio anodizado multifacetado mate, 
com distribuição fotométrica simétrica

Casquilho: 
Cerâmico G9, para lâmpada ampola de 
halogéneo QT14

Difusor:
Vidro liso temperado com 4 mm de 
espessura e junta de vedação em 
silicone

Alimentação eléctrica: 
Efectuada pela passagem do cabo 
eléctrico do tipo H07VV-F 3G1,5mm, no 
bucim metálico situado na parte superior 
do corpo.
Para efectuar a alimentação, basta 
retirar os dois parafusos que fixam a 
tampa superior e efectuar a sua ligação 
ao ligador com aperto mecânico.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações:
WC´s, varandas, zonas de circulação, etc.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

255

Dotado com dois bucins metálicos,
permite efectuar repicagem

 no seu interior
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Proof
187

iodetos metálicos / fluorescente

PG 13.5

casquilho watts cor código de produto

G12 70 1380690265
G12 70 1380690263
G24q2 2x18 1380690266
G24q2 2x18 1380690262

peso

3,20Kg
3,20Kg
3,40Kg
3,40Kg

50

100

50

100

?

...1m

50100

IP
65 IK07

Projectores

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

230mm

informações diversas

230V
50Hz

Projector de aplicação encastrada, para 
funcionamento com lâmpada 
fluorescente compacta ou descarga.
Montagem adaptável a praticamente 
todos os tipos de tecto falso, ajustável a 
espessuras compreendidas entre 1 e 
33mm, através de molas com 
nivelamento por parafuso incorporadas.
Adequado para corresponder de 
imediato às exigências que lhe possam 
ser impostas, o modelo Proof  foi 
desenvolvido para iluminação de 
espaços amplos, interiores ou 
exteriores.
A sua aplicação em locais de média 
altura permite obter uma iluminação de 
média intensidade, utilizando a lâmpada 
fluorescente, ou uma iluminação de 
bastante maior intensidade, utilizando a 
lâmpada de descarga.

Corpo: 
E aro de remate, fabricados em alumínio 
injectado com tratamento de elevada 
resistência à corrosão e acabamento em 
pintura epoxy.

Reflector: 
Alumínio anodizado de alto rendimento 
com distribuição fotométrica simétrica.

Casquilho: 
Termoplástico G24q2, para lâmpada 
fluorescente compacta TC-DEL. 
Cerâmico G12, para lâmpada de 
descarga HIT-CRI.

Difusor: 
Vidro fosco temperado resistente a 
choques térmicos e mecânicos, com 
junta de vedação em silicone.

Alimentação eléctrica:
Efectuada pela passagem do cabo 
eléctrico tipo H07VV-F3G1,5mm, no 
bucim Pg13.5 alojado na parte superior 
do corpo.
A sua ligação é efectuada ao bloco 
terminal com aperto mecânico 
posicionado por detrás do reflector 
interno.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações:
WC´s, zonas de circulação, halls 
exteriores, etc.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 
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Aureos 1
190

led 

50100

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

?

IP
44 IK08

256

Parede

230V
50Hz

casquilho watts cor código de produto

led 15x1 1640750070
led 15x1 1640750071

peso

3,90Kg
3,90Kg50

100

...0.5m

15º

informações diversas

50.000h 6500K

Difusor: 
Vidro temperado com espessura 3mm, de 
elevada resistência contra choques 
térmicos e mecânicos.
Junta de vedação em silicone garantem a 
estanquicidade entre o difusor e o corpo 
da luminária.
 
Alimentação eléctrica: 
Efectuada através do bloco terminal 
alojado no interior da base de fixação da 
luminária.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações: 
Iluminação de fachadas, Halls exteriores, 
áreas de circulação, etc.

Série de luminárias para iluminação de 
fachadas e zonas de circulação exterior, 
com possibilidade de aplicação mural ou 
tecto, mono ou bi-emissão de luz. 
Formato circular com corpo cilíndrico, esta 
luminária demonstra uma forte expressão 
e exclusividade própria.
Equipado com LED de alta potência 
tecnologia CREE - XRC,  torna possível a 
obtenção de um excelente rendimento 
luminoso, baixo consumo energético e 
intervenção técnica durante o seu longo 
período de vida útil estimado em 50.000 
horas de funcionamento.

Obs. também disponível na versão com 
bi-emissão de luz

Corpo:
Fabricado em alumínio extrudido com 
tratamento anti-corrosão e acabamento 
em pintura epoxy.
Parafusos de fixação fabricados em aço 
inoxidável com cabeça hexagonal.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 







Kubus 2
193

casquilho watts cor código de produto

led 9x3+9x3 1640750101
led 9x3+9x3 1640750100

peso

3,86Kg
3,86Kg50

100

...0.5m IK08

?

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

IP
44

230V
50Hz

Parede

15º

led 

50100

informações diversas

50.000h 6500K

Difusor: 
Vidro temperado com espessura 3mm, de 
elevada resistência contra choques 
térmicos e mecânicos.
Junta de vedação em silicone garantem a 
estanquicidade entre o difusor e o corpo 
da luminária.

Alimentação eléctrica: 
Efectuada através do bloco terminal 
alojado no interior da base de fixação da 
luminária.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações:
 Iluminação de fachadas, halls exteriores, 
áreas de circulação, etc.

Série de luminárias para iluminação de 
fachadas e zonas de circulação exterior, 
com possibilidade de aplicação mural ou 
tecto, mono ou bi-emissão de luz. 
Formas lineares e arestas bem vincadas 
que fazem lembrar um cubo, esta 
luminária demonstra uma forte expressão 
e exclusividade própria.
Equipada com LED de alta potência 
tecnologia CREE - XRE, possibilita a 
obtenção de um excelente rendimento 
luminoso, baixo consumo energético e 
intervenção técnica durante o seu longo 
período de vida útil estimado em 50.000 
horas de funcionamento.

Obs. disponível versão
com mono-emissão de luz

Corpo:
Fabricado em alumínio extrudido com 
tratamento anti-corrosão e acabamento 
em pintura epoxy.
Parafusos de fixação fabricados em aço 
inoxidável com cabeça hexagonal.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

256



Ilixus
194

iodetos metálicos 

a) b) c)

50100

informação normativa

desenho técnico

tampas difusoras

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

?

850ºIP
65

casquilho watts cor código de produto

G12 70 1380690271
G12 70 1380690272

peso

3,50Kg
3,50Kg

50

50

50

50

100

100

100

100

tampa c/ abertura 1380330003
tampa s/ abertura 1380330002
tampa c/ feixe de luz 1380330001

tampa c/ abertura 1380330006
tampa s/ abertura 1380330005
tampa c/ feixe de luz 1380330004

tampas difusoras

Obs. A luminária só fica completa e garante o IP65, com a colocação das duas tampas difusoras.

a)

b)

c)

a)

b)

c)

...1m IK08

Parede

230V
50Hz

Casquilho: 
Cerâmico G12, para lâmpada de descarga 
HIT-CRI. 

Difusor: 
Vidro fosco temperado de espessura 8mm 
com junta de vedação em silicone. 

Alimentação eléctrica: 
Efectuada aos condutores eléctricos 
através de ligadores isolantes por 
cravação, localizados na base de fixação 
da luminária à parede.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações: 
Fachadas de edifícios, terraços exteriores, 
etc.

Luminária de aplicação mural com 
utilização exterior e notável capacidade de 
produzir efeitos de luz que transmitem 
modernidade e originalidade a locais de 
valor arquitectónico, como por exemplo 
fachadas.
Em formato de um paralelepípedo, é alvo 
de destaque em qualquer local onde esteja 
aplicada, não só pelo aspecto de design 
sólido e forma de construção, como 
também pelos efeitos de luz produzidos 
pelos três tipos de tampas difusoras.
A versatilidade de modelo Ilixus, é de tal 
forma variável que permite criar feixes 
luminosos dispersivos ou intensivos com 
mono ou bi-emissão de luz.

Corpo: 
Alumínio extrudido e tampas difusoras em 
alumínio injectado com acabamento em 
pintura epoxy.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

256



N
F

difusor c+b

difusor b+c

difusor c+c

difusor c+a

difusor a+c

difusor a+a

difusor b+a

difusor a+b



Igora
196

fluorescente 

casquilho watts cor código de produto

E27 20 1440750097N
E27 20 1440750098N
E27 20 1440750216N

peso

1,96Kg
1,96Kg
1,96Kg

00

50

100

?

...0.5m IP
54

00 50100

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

IK06

Parede

230V
50Hz

Casquilho:  
Cerâmico E27, para lâmpada fluorescente 
TC-TSE (EUT 4U).

Difusor: 
Difusor texturado interiormente em vidro 
fosco temperado com espessura de 6mm.

Alimentação eléctrica: 
A ligação é efectuada ao bloco terminal 
com aperto mecânico alojado no interior 
do corpo da luminária.

Normativa:
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Caminhos pedonais, rampas de acesso, 
escadas, etc.

Luminária fabricada totalmente em 
alumínio, ideal para colocação em espaços 
exteriores que exijam uma iluminação com 
aplicação mural de baixo consumo 
energético.
De aplicação mural com pala sobreposta 
ao difusor, produz uma emissão de luz 
assimétrica direccionada para baixo.
Sendo ideal para colocação em locais que 
necessitem de uma iluminação com 
intensidade e equilibrada, como por 
exemplo zonas de circulação.

Corpo: 
Alumínio injectado com acabamento em 
pintura epoxy.

Reflector: 
Alumínio lacado a branco. 

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 





Wanga
198

fluorescente 

casquilho watts cor código de produto

E27 20 1440750091N
E27 20 1440750092N
E27 20 1440750540N

peso

1,75Kg
1,75Kg
1,75Kg

00

50

100

?

...0.5m IP
54

00 50100

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

IK06

Parede

230V
50Hz

Casquilho: 
Cerâmico E27, para lâmpada fluorescente 
TC-TSE (EUT 4U).

Difusor: 
Difusor texturado interiormente em vidro 
fosco temperado com espessura de 6mm.

Alimentação eléctrica: 
A ligação é efectuada ao bloco terminal 
com aperto mecânico alojado no interior 
do corpo da luminária.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações:
Jardins, terraços exteriores, caminhos 
pedonais, etc.

Luminária fabricada totalmente em 
alumínio, ideal para colocação em espaços 
exteriores que exijam uma iluminação com 
aplicação mural de baixo consumo 
energético.
Livre de qualquer protecção frontal que 
interfira directamente na emissão de luz, 
apresenta um difusor em vidro fosco de 
grande dimensão com emissão simétrica 
dispersiva.
Perfeitamente adequado para colocação 
em locais onde é necessário obter uma 
iluminação difusa e intensa apresentando 
um aspecto uniforme que permite a 
colocação vertical ou horizontal.

Corpo: 
Alumínio injectado, com acabamento em 
pintura epoxy.

Reflector:
Alumínio lacado a branco. 

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 



Wulpus
199

fluorescente 

casquilho watts cor código de produto

E27 20 1440750094N
E27 20 1440750095N
E27 20 1440750541N

peso

2,04Kg
2,04Kg
2,04Kg

00

50

100

?00 50100

...0.5m

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

IK06IP
54

Parede

230V
50Hz

Reflector:
Alumínio lacado a branco 

Casquilho:
Cerâmico E27, para lâmpada fluorescente 
TC-TSE (EUT 4U).

Difusor: 
Difusor texturado interiormente em vidro 
fosco temperado com espessura de 6mm

Alimentação eléctrica: 
A ligação é efectuada ao bloco terminal 
com aperto mecânico alojado no interior 
do corpo da luminária.

Normativa:
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações:
Jardins, terraços exteriores, caminhos 
pedonais, etc.

Luminária fabricada totalmente em 
alumínio, ideal para colocação em espaços 
exteriores que exijam uma iluminação com 
aplicação mural de baixo consumo 
energético.
Grelha de protecção lamelar posicionada 
sobre o enorme difusor em vidro fosco, 
apresentando uma emissão de luz 
simétrica dispersiva. 
A utilização da grelha frontal transforma-a 
numa luminária decorativa bastante 
interessante, assim como aumenta a 
possibilidade de aplicação em espaços 
sujeitos a choques mecânicos.
O seu aspecto uniforme e a inexistência 
de inclinação da grelha de protecção, 
permite uma aplicação vertical ou 
horizontal de encontro às exigências do 
projecto ou preferência pessoal.

Corpo: 
Alumínio injectado, com acabamento em 
pintura epoxy.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 





Gonfo
201

fluorescente 

?00 50100

...0.5m

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

IK06IP
54

Parede

230V
50Hz

casquilho watts cor código de produto

E27 20 1440750100N
E27 20 1440750101N
E27 20 1440750542N

peso

1,77Kg
1,77Kg
1,77Kg

00

50

100

Casquilho: 
Cerâmico E27, para lâmpada fluorescente 
TC-TSE (EUT 4U).

Difusor: 
Difusor texturado interiormente em vidro 
fosco temperado com espessura de 6mm.

Alimentação eléctrica: 
A sua ligação é efectuada ao bloco 
terminal com aperto mecânico alojado no 
interior do corpo da luminária.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações:
Esplanadas, zonas pedonais, etc.

Luminária fabricada totalmente em 
alumínio, ideal para colocação em espaços 
exteriores que necessitem de uma 
iluminação pouco intensa, funcionando 
apenas como balizamento ou para criar 
ambientes.
A luz que emite é distribuída pelas lamelas 
posicionadas com inclinação ao longo do 
corpo, de forma a produzir um efeito de 
baixa luminância, não existindo 
encadeamento sobre os olhos.

Corpo: 
Alumínio injectado, com acabamento em 
pintura epoxy.

Reflector: 
Alumínio lacado a branco. 

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 





Helios
203

?

...0.5m

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

IK06casquilho watts cor código de produto

GU10 2x35 1380230068

peso

1,00Kg10

IP
54

10

Parede

230V
50Hz

Difusor: 
Vidro fosco temperado com espessura de 
3mm.  

Alimentação eléctrica: 
Efectuada ao bloco terminal cerâmico com 
aperto mecânico alojado no interior da 
base de fixação á parede.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598-1

Aplicações: 
Varandas, zonas de circulação, terraços, 
etc.

Aplicação mural, provoca uma iluminação 
decorativa com bi-emissão de luz em 
espaços interiores ou exteriores, utilizando 
lâmpadas LED ou halogéneo.  
Na sua construção a predominância do 
alumínio natural e o vidro fosco, dão forma 
a um corpo isento de qualquer tipo de 
acabamento que oculte a sua cor natural, 
apresentando uma coloração metálica de 
tom claro.
Com muitos pequenos detalhes e cuidado 
no acabamento, o modelo Helios é um 
exemplar da arte de bem trabalhar o metal 
nobre que é o alumínio.

Corpo: 
Alumínio polido. 

Casquilho: 
Cerâmico GU10, para lâmpada LED ou 
halogéneo, Power LED e QPAR16.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

led / halogénio



Petaco
204

fluorescente 

casquilho watts cor código de produto

E27 20 1440750364N
E27 20 1440750365N
E27 20 1440750546N

peso

1,50Kg
1,50Kg
1,50Kg

00

50

100

?

...0.5m IP
54

00 50100

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

IK06

Parede

230V
50Hz

Casquilho: 
Cerâmico E27, para lâmpada fluorescente 
TC-TSE (EUT 4U).

Difusor: 
Difusor em vidro fosco temperado, com 
espessura de 6mm.

Alimentação eléctrica: 
A ligação é efectuada ao bloco terminal 
com aperto mecânico alojado no interior 
do corpo da luminária.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Caminhos pedonais, rampas de acesso, 
escadarias, etc.

Luminária fabricada totalmente em 
alumínio com formato ovalado, ideal para 
colocação em espaços exteriores que 
exijam uma iluminação com aplicação 
mural de baixo consumo energético.
De aplicação mural com pala sobreposta 
sobre o difusor em vidro totalmente fosco 
de formato piramidal, produz uma emissão 
de luz assimétrica direccionada para baixo.
Sendo ideal para colocação em locais que 
necessitem de uma iluminação com 
intensidade equilibrada, como por 
exemplo zonas de circulação pedonal ou 
automóvel.

Corpo: 
Alumínio injectado com acabamento em 
pintura epoxy.

Reflector: 
Alumínio lacado a branco. 

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 



Grid
205

fluorescente 

casquilho watts cor código de produto

E27 20 1440750361N
E27 20 1440750362N
E27 20 1440750545N

peso

1,33Kg
1,33Kg
1,33Kg

00

50

100

?00 50100

...0.5m

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

IK06IP
54

Parede

230V
50Hz

Casquilho: 
Cerâmico E27, para lâmpada fluorescente 
TC-TSE (EUT 4U).

Difusor: 
Difusor em vidro fosco temperado com 
espessura de 6mm.

Alimentação eléctrica: 
A ligação é efectuada ao bloco terminal 
com aperto mecânico alojado no interior 
do corpo da luminária.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Jardins, terraços exteriores, caminhos 
pedonais, etc.

Luminária fabricada totalmente em 
alumínio com formato ovalado, ideal para 
colocação em espaços exteriores que 
exijam uma iluminação com aplicação 
mural de baixo consumo energético.
Com grelha decorativa, distribui uma 
emissão de luz simétrica dispersiva que é 
transmitida para o exterior através do seu 
vidro com formato piramidal totalmente 
fosco.
O aspecto uniforme e a inexistência de 
inclinação da grelha decorativa, permite 
perfeitamente ser aplicado verticalmente 
ou horizontalmente na superfície que vai 
ser colocado.   

Corpo: 
Alumínio injectado com acabamento em 
pintura epoxy.

Reflector: 
Alumínio lacado a branco 

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 



 Agoto
206

fluorescente 

?

...0.5m IP
54

00 50100

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

IK06

Parede

230V
50Hz

casquilho watts cor código de produto

E27 20 1440750358N
E27 20 1440750359N
E27 20 1440750544N

peso

1,29Kg
1,29Kg
1,29Kg

00

50

100

Casquilho: 
Cerâmico E27, para lâmpada fluorescente 
TC-TSE (EUT 4U).

Difusor: 
Difusor em vidro fosco temperado, com 
espessura de 6mm.

Alimentação eléctrica: 
A ligação é efectuada ao bloco terminal 
com aperto mecânico alojado no interior 
do corpo da luminária.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Jardins, terraços exteriores, caminhos 
pedonais, etc.

Luminária fabricada totalmente em 
alumínio com formato ovalado, ideal para 
colocação em espaços exteriores que 
necessitem de iluminação decorativa com 
aplicação mural e baixo consumo 
energético.
Sem qualquer protecção frontal ao difusor, 
distribui uma emissão de luz simétrica 
dispersiva que é transmitida para o exterior 
através do vidro em formato piramidal, 
totalmente fosco.
Totalmente adequado para colocação em 
locais com necessidade de iluminação 
difusa e intensa, apresentando um 
aspecto uniforme que permite a sua 
aplicação na vertical ou na horizontal.

Corpo: 
Alumínio injectado com acabamento em 
pintura epoxy.

Reflector: 
Alumínio lacado a branco 

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 
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Athos
210

fluorescente 

casquilho watts cor código de produto

G23 7 1380751480
G23 7 1380752810

peso

1,42Kg
1,42Kg

50

100

desenho técnico

caixa de pré instalação

Obs. caixa de pré instalação incluída.

aplicação da luminária e emissão de luz

opcionais

Parede

230V
50Hz

?

IP
55

50100

informação normativa

cores disponíveis

IK05...0.5m

Aparelho de encastrar para iluminação 
de espaços exteriores, com linhas 
geométricas simples e modernas.
As dimensões reduzidas e a saliência 
mínima da parede ou muro, 
transformam este modelo na alternativa 
de iluminação para as necessidades dos 
projectos mais arrojados.

Corpo:
Totalmente construído em alumínio 
injectado com tratamento anti-corrosão 
e acabamento em pintura epoxy. 

Reflector: 
Alumínio anodizado de alto rendimento, 
com elevado índice de reflexão.

Casquilho: 
Termoplástico G23, para lâmpada 
fluorescente compacta TC-S.

Difusor: 
Vidro fosco temperado com espessura 
de 4 mm e junta de vedação em silicone.

Alimentação eléctrica: 
A ligação é efectuada ao ligador 
cerâmico com aperto mecânico alojado 
no interior do corpo.
 
Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações: 
Acesso a garagens, zonas de circulação, 
escadarias, etc.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

256







Obusis 
213

fluorescente 

casquilho watts cor código de produto

G23 7 1380751482

peso

1,52Kg
G23 7 1380751481 1,52Kg50

100

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

opcionais

230V
50Hz

Parede

caixa de pré instalação

...0.5m IK05

?

informação normativa

cores disponíveis

IP
55

50100

Aparelho de encastrar para iluminação 
de espaços exteriores, com linhas 
geométricas simples e modernas.
As dimensões reduzidas e a saliência 
mínima da parede ou muro, 
transformam este modelo na alternativa 
de iluminação para as necessidades dos 
projectos mais arrojados.
Dispõe de uma grelha lamelar que dirige 
o fluxo luminoso para baixo, evitando a 
ofuscação e protegendo ao mesmo 
tempo o difusor de eventuais actos de 
vandalismo.

Corpo:
Totalmente construído em alumínio 
injectado com tratamento anti-corrosão 
e acabamento em pintura epoxy. 

Reflector: 
Alumínio anodizado de alto rendimento, 
com elevado índice de reflexão.

Casquilho: 
Termoplástico G23, para lâmpada 
fluorescente compacta TC-S.

Difusor: 
Vidro fosco temperado com espessura 
de 4 mm e junta de vedação em silicone.

Alimentação eléctrica: 
A ligação é efectuada ao ligador 
cerâmico com aperto mecânico alojado 
no interior do corpo.
 
Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações: 
Acesso a garagens, zonas de circulação, 
escadarias, etc.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

Obs. caixa de pré instalação incluída.



Theo
214

halogénio 

casquilho watts cor código de produto

G9 25 1380751471
G9 25 1380751472

peso

0,82Kg
0,82Kg

50

100

?

IP
55

50100

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

IK05

Parede

230V
50Hz

...0.8m

Aparelhos de encastrar para iluminação 
de espaços exteriores com linhas 
geométricas simples e modernas.
As dimensões reduzidas e a saliência 
mínima da parede ou muro, 
transformam este modelo na alternativa 
de iluminação para as necessidades dos 
projectos mais arrojados.
Dispõe de uma grelha lamelar que dirige 
o fluxo luminoso para baixo, evitando a 
ofuscação e protegendo ao mesmo 
tempo o difusor de eventuais actos de 
vandalismo.

Corpo:
Totalmente construído em alumínio 
injectado com tratamento anti-corrosão 
e acabamento em pintura epoxy. 

Reflector: 
Alumínio anodizado de alto rendimento, 
com elevado índice de reflexão.

Casquilho: 
Cerâmico G9, para lâmpada halogénio 
QT14.

Difusor: 
Vidro fosco temperado com espessura 
de 4 mm e junta de vedação em silicone.

Alimentação eléctrica: 
A ligação é efectuada ao ligador 
cerâmico com aperto mecânico alojado 
no interior do corpo.
 
Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações: 
Acesso a garagens, zonas de circulação, 
escadarias, etc.

Obs. caixa de pré instalação incluída.

caixa de pré instalação

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 



Spou
215

halogénio 

casquilho watts cor código de produto

G9 25 1380752800

peso

0,75Kg
G9 25 1380751470 0,75Kg50

100

...0.8m IK05

?

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

IP
55

230V
50Hz

Parede

50100

Aparelho de encastrar para iluminação 
de espaços exteriores, com linhas 
geométricas simples e modernas.
As dimensões reduzidas e a saliência 
mínima da parede ou muro, 
transformam este modelo na alternativa 
de iluminação para as necessidades dos 
projectos mais arrojados.
Dispõe de um aro frontal isento de 
qualquer tipo de grelha proporcionando 
uma emissão de luz difusa e intensa.

Corpo:
Totalmente construído em alumínio 
injectado com tratamento anti-corrosão 
e acabamento em pintura epoxy. 

Reflector: 
Alumínio anodizado de alto rendimento, 
com elevado índice de reflexão.

Casquilho: 
Cerâmico G9, para lâmpada halogénio 
QT14.

Difusor: 
Vidro fosco temperado com espessura 
de 4 mm e junta de vedação em silicone.

Alimentação eléctrica: 
A ligação é efectuada ao ligador 
cerâmico com aperto mecânico alojado 
no interior do corpo.
 
Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações: 
Acesso a garagens, zonas de circulação, 
escadarias, etc.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

Obs. caixa de pré instalação incluída.

caixa de pré instalação

256





Orientus
217

casquilho watts cor código de produto

G24d1 10 1380751492

peso

2,20Kg
G24d1 10 1380751490 2,20Kg
G24d1 10 1380751491 2,20Kg

50

100

40

...0.5m IK07

?

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

IP
55

230V
50Hz

Parede

50100 40

opcionais

fluorescente 

Casquilho: 
Termoplástico G24d1, para lâmpada 
fluorescente compacta TC-D

Difusor: 
Vidro liso temperado transversalmente 
posicionado com junta de vedação em 
silicone

Alimentação eléctrica:
Efectuada, ao ligador cerâmico com aperto 
mecânico alojado no interior do corpo.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações: 
Rampas de acesso, zonas de circulação 
pedonal ou automóvel, escadarias, etc.

Luminária de encastramento mural, 
desenvolvida para produzir uma 
iluminação com efeito de balizamento em 
zonas pedonais e de escadas.
Apresenta um aspecto de grande robustez 
na sua forma de construção, não expondo 
qualquer tipo de material frágil e sujeito a 
quebra, resultado possível de actos 
acidentais ou de vandalismo.

Corpo:
Totalmente construído em alumínio 
injectado com tratamento anti-corrosão e 
acabamento em pintura epoxy ou 
escovado.
Na versão com acabamento escovado, o 
aro de remate frontal é fabricado em aço.
Parafusos de fixação com cabeça 
hexagonal, efectuam o aperto do aro de 
remate frontal sendo em ambas as 
versões fabricado em aço inoxidável
 
Reflector: 
Alumínio de alto rendimento com 
tratamento anodizado.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

Obs. caixa de pré instalação incluída.

caixa de pré instalação

256



desenho técnico

caixa de pré instalação



Vialux
219

iodetos metálicos / fluorescente 

casquilho watts cor código de produto

G24d3 26 1630750112

peso

2,51Kg
G24d3 26 1630750113 2,51Kg50

100

RX7s 70 1630750114 3,36Kg
RX7s 70 1630750115 3,36Kg50

100

aplicação da luminária e emissão de luz

opcionais

230V
50Hz

Parede

...1m IK08

?

informação normativa

cores disponíveis

IP
54

50100

Reflector: 
Alumínio anodizado de alto brilho com 
emissão assimétrica da luz.

Casquilho: 
Termoplástico G24d3, para lâmpada 
fluorescente compacta TC-D.
Cerâmico Rx7s, para lâmpada de descarga 
HIT-DE.

Difusor: 
Vidro claro temperado posicionado 
transversalmente, resistente a choques 
térmicos e mecânicos com junta de 
vedação em silicone.

Alimentação eléctrica: 
Efectuada ao cabo eléctrico do tipo 
H07RN-F 3G1,5mm fornecido com a 
luminária, utilizando um conector que 
garanta uma perfeita ligação e elevado 
índice de protecção.
Obs.: Recomenda-se a utilização do 
conector IP68.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1.

Aplicações: 
Rampas de acesso, zonas de circulação, 
escadarias, etc.

De forma a obter e disponibilizar uma 
luminária adequada para ser usada em 
zonas de circulação, pedonais ou 
automóveis, foi desenvolvido o modelo 
Vialux.
De extrema facilidade na sua instalação 
mural, consegue corresponder 
eficazmente às exigências impostas por 
este tipo de local, sendo uma luminária 
com fotometria assimétrica que direcciona 
a luz para o solo.
Para corresponder às exigências 
luminotécnicas impostas neste tipo de 
locais, esta luminária com iluminação 
indirecta está construída para que não 
provoque o encadeamento directo nos 
olhos.
Disponível para funcionamento com 
lâmpadas de descarga, aplicável em locais 
que necessitem de um nível de iluminação 
com maior intensidade.
Fluorescente quando o objectivo é 
transmitir ao local uma iluminação 
ambiente e/ou balizamento com níveis 
inferiores de iluminação e também menor 
consumo energético.  

Corpo: 
Corpo e aro frontal construídos em 
alumínio injectado, com tratamento de 
elevada resistência à corrosão e 
acabamento em pintura epoxy.             

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído

Obs. caixa de pré instalação incluída.

Possibilidade de utilizar dois bucins métricos M20, 
a alimentação é efectuada com cabo H07RN-F3G1,5m2
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informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

?

Pavimento

230V
50Hz

...0.5m

casquilho watts cor código de produto

led 4 1180750051
led 4 1180750070
led 4 1180750071
led 4 1180750072
led 4 1180750073

peso

0,138Kg
0,138Kg
0,138Kg
0,138Kg
0,138Kg

20

20

20

20

20

IP
67 IK10

20

informações diversas

led 

30º

1000kg

Difusor:
Vidro temperado transparente com 
espessura 8mm resistente á passagem de 
veículos até 1000Kg.

Alimentação eléctrica: 
Dotado de uma entrada para cabo 
H07RN-F 3G1mm2 com bucim metálico, a 
sua ligação é efectuada ao cabo fornecido 
com a luminária.

Normativa:
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações:
Áreas de circulação, decoração de 
espaços, apontamentos arquitectónicos, 
etc.

Luminária de encastrar no pavimento com 
formato circular de dimensão reduzida e 
extrema facilidade na instalação. 
Com finalidade específica, o modelo Ave 
emite baixa intensidade de luz para 
produzir uma iluminação de sinalização ou 
balizamento. 
Inúmeras vantagens associadas, baixo 
consumo energético, tempo de vida útil 
estimado em 40.000h e a inexistente 
tarefa de substituir lâmpadas, merece ser 
destacado elegendo-o como um produto 
de excelência quando nos referimos a 
baixo custo associado. 

Corpo:
Fabricado em aço moldado e aro de 
remate frontal com 2 mm de espessura e 
acabamento biselado, fabricado em aço 
inoxidável AISI 304.
Os parafusos de fixação são fabricados 
em aço inoxidável com cabeça estrela.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

Obs. caixa de pré instalação incluída.desenho técnico

caixa de pré instalação

40.000h





desenho técnico

caixa de pré instalação



Paiva
225

led 

?

...0.5m IP
67 IK10

20

informações diversas

27º

1000kg

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

opcionais

Pavimento

12V

casquilho watts cor código de produto

led 2 1180750050
led 2 1180750066
led 2 1180750067
led 2 1180750068
led 2 1180750069

peso

0,087Kg
0,087Kg
0,087Kg
0,087Kg
0,087Kg

20

20

20

20

20

Difusor:
Vidro temperado transparente com 
espessura 8mm resistente á passagem de 
veículos até 1000Kg.

Alimentação eléctrica: 
Dotado de uma entrada para cabo 
H05RN-F 2x0,75mm2 com bucim 
metálico, a sua ligação é efectuada ao 
cabo fornecido com a luminária.

Obs.: Utilizar um transformador 240V-12V 
(não incluído) com colocação no inicio da 
linha de alimentação

Normativa:
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações:
Áreas de circulação, decoração de 
espaços, apontamentos arquitectónicos, 
etc.

Luminária de encastrar no pavimento com 
formato circular de dimensões reduzidas e 
extrema facilidade na instalação. 
Com finalidade específica, o modelo Paiva  
emite baixa intensidade de luz para 
produzir uma iluminação de sinalização ou 
balizamento. 
Inúmeras vantagens associadas, baixo 
consumo energético, tempo de vida útil 
estimado em 40.000h e a inexistente 
tarefa de substituir lâmpadas, merece ser 
destacado elegendo-o como um produto 
de excelência quando nos referimos a 
baixo custo associado. 

Corpo:
Fabricado em aço moldado e aro de 
remate frontal com 2 mm de espessura e 
acabamento biselado, fabricado em aço 
inoxidável AISI 304.
Os parafusos de fixação são fabricados 
em aço inoxidável com cabeça estrela.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

Obs. caixa de pré instalação incluída.

40.000h



Floor
Luminárias para aplicação encastrada 
no pavimento de formato circular, com 
possibilidade de utilizar lâmpadas 
fluorescentes ou descarga.
Como resposta às necessidades e 
exigências da arquitectura moderna, o 
modelo Floor foi criado para produzir 
efeitos de interesse luminotécnico ao 
nível do chão, apresentando feixes de 
luz com maior ou menor abertura.
A versatilidade deste modelo permite 
obter apenas com um único modelo, 
diferentes tipos de iluminação. 
Uniforme com a versão assimétrica, 
assim como acentuar ou criar zonas de 
realce utilizando os vários reflectores 
com diferentes aberturas disponíveis.

Corpo:
Alumínio injectado com tratamento 
anti-corrosão.
Aro de remate frontal com 4 mm de 
espessura e acabamento biselado, 
fabricado em aço inoxidável AISI 316.
Os parafusos de fixação são fabricados 
em aço inoxidável com cabeça 
hexagonal.

Reflector:
Orientável em todas as versões 
descarga (excepto versão assimétrica e 
fluorescente).
Fabricado em alumínio anodizado de 
alto brilho com distribuição fotométrica 
simétrica ou assimétrica.
A diversidade de reflectores que 
disponibiliza, permite optar por feixes de 
luz extensivos, semi-extensivos ou 
intensivos
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Casquilho:
Cerâmico G12, Rx7s ou E27 para 
lâmpada de descarga e fluorescente 
HIT-CRI, HIT-DE ou TC-TSE (EUT 4U)

Difusor: 
Vidro temperado transparente com 
espessura 12mm resistente á passagem 
de veículos até 2000Kg.

Alimentação eléctrica: 
Fornecido com cabo H07RN-F 
3G1,5mm2, a ligação eléctrica deverá ser 
efectuada á pré cablagem incluída 
através de um sistema de ligação que 
garanta o elevado índice de protecção.
Obs.: Recomenda-se a utilização do 
conector IP68

Normativa:
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações:
Iluminação de árvores, fachadas de 
edifícios, detalhes arquitectónicos, etc.

casquilho watts cor código de produto

RX7s 70 1630750072
RX7s 150 1630750073
G12 70 1630750074
G12 150 1630750075
E27 25 1630750076
RX7s (assimétrico) 70 1630750077
RX7s (assimétrico) 150 1630750078

peso

6,00Kg
7,00Kg
6,20Kg
7,10Kg
4,70Kg
6,00Kg
7,00Kg

20

20

20

20

20

20

20

...1m

2000kg

fluorescente / iodetos metálicos 

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

?

Pavimento

230V
50Hz

IP
67 IK10

20

informações diversas

opcionais

art:1601

art:1602

art:1603

art:1604

art:1605

art:1606

art:1607

art:500-A

art:500-B

70º40º

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

30º

assimétrico simétrico

acessórios opcionais

*Obs. aplicáveis na versão simétrica.

grelha anti-encandeamento* 1630570005
grelha anti-brilho* 1630570006

256

Para colocação do modelo Floor no pavimento,
é necessária a instalação prévia do negativo fornecido com a luminária.



caixa de pré instalação

desenho técnico

art. 500-A

art. 500-B

grelha anti-encandeamento

grelha anti-brilho



Trimatu
Luminária para encastramento no 
pavimento, disponível em duas 
potências com possibilidade de utilizar 
lâmpadas de descarga até 150w.
Especifico para iluminar locais com 
necessidades muito próprias, permite 
obter níveis de iluminação 
verdadeiramente surpreendentes em 
fachadas de edifícios ou outros 
elementos verticais, conseguindo-se 
obter como resultado final um bom nível 
de iluminação.
A diversidade de reflectores que 
disponibiliza, oferece uma grande 
variedade de distribuições fotométricas 
adaptável às mais variadas 
necessidades técnicas.
O seu design discreto e o aro de remate 
com altura reduzida, possibilitam a 
colocação do Trimatu em praticamente 
todo o tipo de pavimento. 

Corpo: 
Alumínio injectado com tratamento 
anti-corrosão.
Aro de remate frontal com 4 mm de 
espessura e acabamento biselado, 
fabricado em aço inoxidável AISI 316.
Os parafusos de fixação são fabricados 
em aço inoxidável com cabeça 
hexagonal.

Reflector: 
Orientável em todas as versões, 
fabricado em alumínio anodizado de alto 
brilho com distribuição fotométrica 
simétrica ou assimétrica.
A diversidade de reflectores que 
disponibiliza, permite optar por feixes de 
luz extensivos, semi-extensivos ou 
intensivos

228

Casquilho: 
Cerâmico G12 e Rx7s, para lâmpada de 
descarga HIT-CRI ou HIT-DE

Difusor: 
Vidro temperado transparente com 
espessura 15mm resistente á passagem 
de veículos até 2000Kg.
A junta de silicone que envolve o difusor 
e o seu posicionamento entre o corpo da 
luminária e pré – aro interior, garante um 
elevado índice de protecção.

Alimentação eléctrica: 
Fornecido com cabo H07RN-F 
3G1,5mm2, a ligação eléctrica deverá ser 
efectuada á pré cablagem incluída 
através de um sistema de ligação que 
garanta o elevado índice de protecção.
Obs.: Recomenda-se a utilização do 
conector IP68

Normativa:
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações:
Iluminação de árvores, fachadas de 
edifícios, detalhes arquitectónicos, etc.

casquilho watts cor código de produto

Rx7s 70 1630750105
Rx7s 150 1630750106
G12 70 1630750107
G12 150 1630750108
Rx7s (assimétrico) 70 1630750109
Rx7s (assimétrico) 150 1630750110

peso

6,90Kg
7,80Kg
7,00Kg
7,90Kg
6,60Kg
7,70Kg

20

20

20

20

20

20

...1m

20

2000kg

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

Para colocação do modelo Trimatu no pavimento,
é necessária a instalação prévia do negativo fornecido com a luminária.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

cores disponíveis

Pavimento

230V
50Hz

IP
67 IK10

informações diversas

opcionais

?

 iodetos metálicos 

15º 75º

art:8400

art:8500

art:8600

art:8700

art:8800

art:8900

art:400-A

art:400-B

acessórios opcionais

*Obs. aplicáveis na versão simétrica.

grelha anti-encandeamento* 1630570008
grelha anti-brilho* 1630570009

30º

assimétrico simétrico

257



caixa de pré instalação

desenho técnico

art. 400-A

art. 400-B

grelha anti-encandeamento

grelha anti-brilho



Spectrum
Gama de luminárias de encastrar no 
pavimento, disponível para 
funcionamento com lâmpadas de 
descarga nas potências de 70, 150 e 
250watts.
Excepcional desempenho com  design 
minimalista associado, a gama 
Spectrum caracteriza-se pela sua 
singularidade fotométrica assimétrica, 
formato quadrangular e resistência 
apreciável no ambiente em que está 
inserido.

Corpo:
Alumínio injectado com tratamento 
anti-corrosão.
Aro de remate frontal com 4 mm de 
espessura e acabamento biselado, 
fabricado em aço inoxidável AISI 316.
Os parafusos de fixação são fabricados 
em aço inoxidável com cabeça 
hexagonal.

Reflector:
Alumínio anodizado facetado de alto 
brilho com distribuição fotométrica 
assimétrica e posicionamento fixo da 
lâmpada. 

Casquilho: 
Cerâmico Rx7s e Fc2 para lâmpada de 
descarga HIT-DE 

230

iodetos metálicos 

Difusor: 
Vidro temperado transparente com 
espessura 15mm resistente á passagem 
de veículos até 2000Kg.
A junta de silicone que envolve o difusor 
e o seu posicionamento entre o corpo da 
luminária e o pré-aro interior, garante um 
elevado índice de protecção.

Alimentação eléctrica: 
Fornecido com cabo H07RN-F 
3G1,5mm2, a ligação eléctrica deverá ser 
efectuada á pré cablagem incluída 
através de um sistema de ligação que 
garanta o índice de protecção IP68.
Obs.: Recomenda-se a utilização do 
conector IP68

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações:
Iluminação de árvores, fachadas de 
edifícios, detalhes arquitectónicos, etc

casquilho watts cor código de produto

Rx7s 70

1630750086

Rx7s 150

1630750087

Fc2 250

1630750088

Rx7s 70

1630750089

Rx7s 150

1630750090

Fc2 250

1630750091

peso

8,90Kg
9,90Kg

10,30Kg

7,40Kg
8,20Kg
8,70Kg

20

20

20

100

100

100

...1m

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

?

Pavimento

230V
50Hz

IP
67 IK10

20

informações diversas

opcionais

100

2000kg

art:8700

art:8800

art:8900

art:8400

art:8500

art:8600

15º 75º

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

Obs. caixa de pré instalação incluída.

Com pré-aro de remate, o seu
índice de protecção IP67, é assegurado

ao longo da vida, graças a esta nova técnica
 de construção em projectores de pavimento.

257



desenho técnicocaixa de pré instalação



WalKin 
Gama de luminárias com aplicação 
encastrada no pavimento, vocacionada 
para decoração e orientação de 
ambientes interiores ou exteriores.
A importância em obter um ponto de luz 
no pavimento com pequenas dimensões 
adaptado às necessidades crescentes 
da arquitectura moderna, foram o ponto 
de partida para o desenvolvimento e 
produção em série do modelo WalKin. 
Disponibiliza o funcionamento 
diferenciado com dois tipos de 
lâmpadas, halogéneo ou fluorescente, 
tendo especial destaque a versão 
fluorescente.
As baixas temperaturas atingidas ao 
nível do seu vidro difusor, possibilitam a 
sua aplicação em locais com risco de ser 
pisado com os pés descalços, não 
provocando risco de queimadura.

Corpo:
Alumínio injectado com tratamento 
anti-corrosão.
Aro de remate frontal com 4 mm de 
espessura e acabamento biselado, 
fabricado em aço inoxidável AISI 316.
Os parafusos de fixação são fabricados 
em aço inoxidável com cabeça 
hexagonal.

Casquilho: 
Cerâmico GU5.3 para lâmpada de 
halogéneo QR-CB51 (Classe III de 
isolamento)
Cerâmico GU10 para lâmpada de 
halogéneo QPAR 16  (Classe I de 
isolamento)
Termoplástico GX53 para lâmpada 
fluorescente ML-F  (Classe I de 
isolamento)

232

Difusor: 
Vidro temperado transparente com 
espessura 8mm resistente á passagem 
de veículos até 3000Kg.

Alimentação eléctrica: 

Versão halogéneo e 
fluorescente QPAR 16 e ML-F:
Dotado de uma entrada para cabo 
H07RN-F 3G1,5mm2 com bucin métrico 
M20, a sua ligação eléctrica é efectuada 
ao ligador com aperto mecânico 
localizado no interior do seu corpo.

Versão halogéneo QR-CB51:
Dotado de uma entrada para cabo 
H05RN-F 2X1mm2 com bucin métrico 
M20, a sua ligação eléctrica é efectuada 
ao ligador com aperto mecânico 
localizado no interior do seu corpo.
Obs.: Utilizar um transformador 
240V-12V (não incluído) com colocação 
no inicio da linha de alimentação.

Normativa:
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações:
Iluminação de pequenas árvores, 
pequenos detalhes arquitectónicos, etc

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

?

Pavimento

230V
50Hz

...0.5m IP
67 IK10

20

informações diversas

63º

�uorescente
3000kg

casquilho watts cor código de produto

GU5.3 50 1630750117

peso

0,87Kg20

GU10 50 1630750116 0,84Kg20

GX53 7 1630750118 0,76Kg20

opcionais (12V)

halogénio / fluorescente 

30º

12V

art:3600

art:3500

art:3400

Para colocação do modelo WalKin no pavimento,
é necessária a instalação prévia do negativo fornecido com a luminária.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

art:100-A

acessórios opcionais

Obs. aplicável nas versões halogénio.

grelha anti-encandeamento 1630570001



art. 100-A

desenho técnico 
(versão halogénio)

desenho técnico
 (versão fluorescente)

grelha anti-encandeamento



(A)
14W - 562mm
21W - 860mm
28W - 1160mm 
35W - 1462mm

(C)
14W - 680mm
21W - 980mm
28W - 1280mm 
35W - 1584mm

(B)
14W - 704mm
21W - 997mm
28W - 1300mm 
35W - 1600mm

(A)
(B)

(C)

desenho técnico



Com possibilidade de utilizar até dois bucins,
o modelo Exadrus encontra-se equipado

com um bucim métrico M20

Exadrus
Luminária de encastramento mural ou 
pavimento, especialmente desenvolvida 
para iluminar fachadas ou outros 
elementos que se apresentem no plano 
vertical.
A lâmpada que utiliza, permite evitar 
riscos de queimaduras perigosas 
quando instalado em locais de fácil 
acesso público.
Elevado nível construtivo e qualitativo 
dos materiais utilizados, esta gama de 
luminárias permite responder a uma 
enorme multiplicidade de exigências de 
projectos arquitectónicos 

Corpo:
Alumínio extrudido com tampas em 
alumínio injectado e tratamento 
anti-corrosão. 
Aro de remate frontal com 4 mm de 
espessura e acabamento biselado, 
fabricado totalmente em aço inoxidável 
AISI 316.
Os parafusos de fixação do aro de 
remate são fabricados em aço 
inoxidável com cabeça hexagonal.

Reflector:
Alumínio anodizado de alto rendimento 
com fotometria simétrica.

Casquilho: 
Termoplástico G5, para lâmpada 
fluorescente tubular T16

235

fluorescente 

Difusor: 
Vidro temperado transparente com 
10mm de espessura. 
Colado ao corpo da luminária pelo 
processo de injecção com silicone, 
consegue desta forma maximizar a sua 
estanquicidade e mantê-la ao longo do 
tempo.

Alimentação eléctrica: 
Dotada de duas entradas para cabo 
H07RN-F 3G1,5mm2 com um bucim 
métrico M20, a sua ligação eléctrica é 
efectuada ao ligador com aperto 
mecânico localizado na cassete porta 
componentes eléctricos.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações:
Rampas de acesso, zonas de circulação, 
iluminação de fachadas, etc.

casquilho watts cor código de produto

G5 14 1630750069

peso

4,54Kg20

G5 21 1630750068 6,20Kg20

G5 28 1630750070 8,10Kg20

G5 35 1630750071 10,20Kg20

?

...0.5m IP
67 IK10

20

informações diversas

30º

2500kg

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

230V
50Hz

cores disponíveis

Pavimento

art:7100

art:7200

art:7300

art:7400

Para colocação do modelo Exadrus no pavimento,
é necessária a instalação prévia do negativo fornecido com a luminária.

90º

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 
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Traxuli 1
Luminária de encastrar no pavimento 
desenvolvida para provocar uma 
iluminação de balizamento, disponível com 
1 saída de luz.
Capaz de produzir efeitos luminosos muito 
próprios, o Traxuli 1 destaca-se 
precisamente pelos seus efeitos 
luminosos e da forma como os transmite 
para o exterior.  
Com fotometria distinta, consegue conferir 
ao espaço destinado à sua colocação um 
nível arquitectónico bastante singular.
Ao contrário da grande maioria das 
luminárias de colocação em pavimento, a 
emissão de luz que liberta é de efeito 
rasante ao solo e não dispersiva no 
sentido ascendente.

Corpo: 
E tampa difusora, construídos totalmente 
em alumínio injectado com tratamento 
anti-corrosão e acabamento em pintura 
epoxy.
Os parafusos de fixação da tampa 
difusora, são fabricados em aço inoxidável 
com cabeça hexagonal.

Reflector: 
Alumínio anodizado multifacetado de alto 
rendimento.

237

fluorescente / iodetos metálicos 

Casquilho: 
Cerâmico G12 e E27, para lâmpada de 
descarga e fluorescente HIT-CRI ou 
TC-TSE (EUT 4U)

Difusor: 
Vidro transparente temperado com 10 mm 
de espessura.

Alimentação eléctrica: 
Fornecido com cabo H07RN-F 3G1,5mm2, 
a ligação eléctrica deverá ser efectuada á 
pré cablagem incluída através de um 
sistema de ligação que garanta o elevado 
índice de protecção.
Obs.: Recomenda-se a utilização do 
conector IP68

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações: 
Áreas de circulação, rampas de acesso, 
etc.

casquilho watts cor código de produto

E27 20 1630750097
G12 70 1630750104
G12 35 1630750096

peso

2,60Kg
4,30Kg
3,90Kg100

100

100

...0.8m

?

IP
67 IK10

informações diversas

1000kg

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

opcionais

Pavimento

230V
50Hz

art:9520

art:9510

art:9500

Para colocação do modelo Traxuli 1 no pavimento,
é necessária a instalação prévia do negativo fornecido com a luminária.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 
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Traxuli 2
238

fluorescente / iodetos metálicos 

1000kg

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

Pavimento

230V
50Hz

IP
67 IK10

informações diversas

opcionais

desenho técnico

...0.8m

100

casquilho watts cor código de produto

E27 20 1630750100
G12 70 1630750099
G12 35 1630750098

peso

2,50Kg
4,20Kg
3,80Kg100

100

100art:9620

art:9610

art:9600

Luminária de encastrar no pavimento 
desenvolvida para provocar uma 
iluminação de balizamento, disponível com 
2 saídas de luz.
Capaz de produzir efeitos luminosos muito 
próprios, o Traxuli 2 destaca-se 
precisamente pelos seus efeitos 
luminosos e da forma como os transmite 
para o exterior.  
Com fotometria distinta, consegue conferir 
ao espaço destinado à sua colocação um 
nível arquitectónico bastante singular.
Ao contrário da grande maioria das 
luminárias de colocação em pavimento, a 
emissão de luz que liberta é de efeito 
rasante ao solo e não dispersiva no 
sentido ascendente.

Corpo: 
E tampa difusora, construídos totalmente 
em alumínio injectado com tratamento 
anti-corrosão e acabamento em pintura 
epoxy.
Os parafusos de fixação da tampa 
difusora, são fabricados em aço inoxidável 
com cabeça hexagonal.

Reflector: 
Alumínio anodizado multifacetado de alto 
rendimento.

Casquilho: 
Cerâmico G12 e E27, para lâmpada de 
descarga e fluorescente HIT-CRI ou 
TC-TSE (EUT 4U)

Difusor: 
Vidro transparente temperado com 10 mm 
de espessura.

Alimentação eléctrica: 
Fornecido com cabo H07RN-F 3G1,5mm2, 
a ligação eléctrica deverá ser efectuada á 
pré cablagem incluída através de um 
sistema de ligação que garanta o elevado 
índice de protecção.
Obs.: Recomenda-se a utilização do 
conector IP68

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações: 
Áreas de circulação, rampas de acesso, 
etc.

Para colocação do modelo Traxuli 2 no pavimento,
 é necessária a instalação prévia do negativo fornecido com a luminária.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 
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Traxuli 12
241

fluorescente / iodetos metálicos 

...0.8m

100 ?

IP
67 IK10

informações diversas

1000kg

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

opcionais

Pavimento

230V
50Hz

casquilho watts cor código de produto

E27 20 1630750103
G12 70 1630750102
G12 35 1630750101

peso

2,35Kg
4,00Kg
3,70Kg100

100

100

desenho técnico

art:9720

art:9710

art:9700

Luminária de encastrar no pavimento 
desenvolvida para provocar uma 
iluminação de balizamento, disponível com 
12 saídas de luz.
Capaz de produzir efeitos luminosos muito 
próprios, o Traxuli 12 destaca-se 
precisamente pelos seus efeitos 
luminosos e da forma como os transmite 
para o exterior.  
Com fotometria distinta, consegue conferir 
ao espaço destinado à sua colocação um 
nível arquitectónico bastante singular.
Ao contrário da grande maioria das 
luminárias de colocação em pavimento, a 
emissão de luz que liberta é de efeito 
rasante ao solo e não dispersiva no 
sentido ascendente.

Corpo: 
E tampa difusora, construídos totalmente 
em alumínio injectado com tratamento 
anti-corrosão e acabamento em pintura 
epoxy.
Os parafusos de fixação da tampa 
difusora, são fabricados em aço inoxidável 
com cabeça hexagonal.

Reflector: 
Alumínio anodizado multifacetado de alto 
rendimento.

Casquilho: 
Cerâmico G12 e E27, para lâmpada de 
descarga e fluorescente HIT-CRI ou 
TC-TSE (EUT 4U)

Difusor: 
Vidro transparente temperado com 10 mm 
de espessura.

Alimentação eléctrica: 
Fornecido com cabo H07RN-F 3G1,5mm2, 
a ligação eléctrica deverá ser efectuada á 
pré cablagem incluída através de um 
sistema de ligação que garanta o elevado 
índice de protecção.
Obs.: Recomenda-se a utilização do 
conector IP68

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações: 
Áreas de circulação, rampas de acesso, 
etc.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

Para colocação do modelo Traxuli 12 no pavimento,
é necessária a instalação prévia do negativo fornecido com a luminária.
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Argivo
244

led 

casquilho watts cor código de produto

led 18x1 1440750693

led 36x1 1440750692

peso

1,80Kg

2,99Kg

80

80

...0.5m

80

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

?

Projectores

230V
50Hz

IP
65 IK08

informações diversas

27º

desenho técnico

30º
50.000h

95º 95º

Difusor: 
Difusor em vidro liso temperado com 
espessura de 4mm e elevada resistência 
ao choque térmico e mecânico.

Alimentação eléctrica:
É aconselhável a utilização do ligador ou 
caixa de derivação estanque, para efectuar 
a ligação eléctrica ao cabo H07RN-F 
3G1,5mm2 fornecido com a luminária.
Obs.: Recomenda-se a utilização de 
conector IP68

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações: 
Iluminação de fachadas, etc.

Sistema de iluminação linear com LED de 
elevado índice de emissão de luz, 
disponível em comprimentos de 600 e 
1000 mm para aplicação mural, pavimento 
ou tecto. 
A Argivo está desenvolvida para 
utilizações tecnicamente avançadas e 
especificidade singular conferindo total 
liberdade de criatividade ao autor do 
projecto.
Magnifico na elaboração de efeitos 
cenográficos, esta luminária encontra-se 
disponível na versão standard com 
variação RGB ou especificamente a pedido 
do cliente com sistema de variação 
DMX 512.
  
Corpo: 
Perfil em alumínio extrudido com 
tratamento anti-corrosão e tampas em 
fundição de alumínio injectado com 
acabamento em pintura epoxy.
Parafusos fabricados em aço inoxidável 
com cabeça hexagonal, efectuam o aperto 
das tampas finais ao perfil de alumínio, 
garantindo assim o elevado índice de 
protecção.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 







Baros
247

led 

?

...0.5m IK07

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

informações diversas

33º

informação normativa

desenho técnico

Baros 9W

Baros 15W

Baros 21W

aplicação da luminária e emissão de luz

230V
50Hz

cores disponíveis

Projectores

casquilho watts cor código de produto

led 9x1 1640750001
led 15x1 1640750002
led 21x1 1640750003

peso

1,60Kg
2,10Kg
2,60Kg

50

50

50

IP
65

50.000h 6500K

90º 90º

50

16º

Difusor:
Vidro temperado transparente com 3mm 
espessura

Alimentação eléctrica:
Fornecido com cabo H07RN-F 3G1,5mm2, 
a ligação eléctrica deverá ser efectuada à 
pré cablagem incluída através de um 
sistema de ligação que garanta o elevado 
índice de protecção.
Obs.: Recomenda-se a utilização do 
conector IP68

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações: 
Iluminação de fachadas, árvores, painéis 
publicitários, esculturas, etc.

Luminária para aplicação mural, tecto ou 
pavimento com formas arredondadas 
pouco acentuadas, traduzem a 
simplicidade, a elegância e o design do 
modelo Baros.
O alumínio utilizado e a sua forma de 
construção, transmitem a relação e o 
equilíbrio harmonioso entre o seu baixo 
peso e rigidez do perfil.
O seu acabamento em cinzento 
metalizado, o negro expressivo da óptica 
frontal e o contorno da lente do led, 
produzem um contraste de cores atractivo 
e futurista a este modelo, facilitando a sua 
colocação em locais onde a fonte de 
emissão de luz esteja visivelmente 
acessível e necessária.
Equipado com led’s tecnologia CREE-XRE, 
o modelo Baros consegue debitar nas três 
potências os seguintes lúmens:
9W - 414lm
15W - 690lm
21W - 966lm

Corpo: 
Alumínio extrudido  e tampas em fundição 
de alumínio injectado, com tratamento 
anti-corrosão e acabamento em pintura 
epoxy.



Zoom
248

led 

...0.5m

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

?

Projectores

230V
50Hz

IP
65 IK08

informações diversas

desenho técnico

90º

850º

50

50.000h 4000K

casquilho watts cor código de produto

led 100 1640750160

peso

12,00Kg50

90º 90º

Difusor: 
Tecnopolímero transparente com 
tratamento anti-amarelecimento de 
elevada resistência ao choque. 

Alimentação eléctrica: 
Efectuada pela passagem do cabo 
eléctrico tipo H05RN-F 3G1mm2 no bucim 
metálico, ao ligador com aperto mecânico 
alojado no interior do corpo.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598-1.

Aplicações: 
Iluminação de fachadas ou grandes áreas 
exteriores.

Projector desenvolvido para iluminação de 
espaços exteriores com elevada 
capacidade de emissão de luz.
Equipado com óptica especial, utiliza como 
fonte emissora 57 potentes LED´s com 
tecnologia CREE - XRE conseguindo 
debitar, de uma forma impressionante, 
resultados igualmente comparáveis a uma 
solução que utilize lâmpadas de iodetos 
metálicos de 250W.
Os baixos custos associados ao seu 
consumo energético e a sua manutenção 
praticamente inexistente, colocam o 
modelo Zoom num patamar de excelência 
quando se pretende adquirir um aparelho 
de iluminação destinado a iluminar 
grandes áreas ou fachadas de edifícios.

Corpo: 
Alumínio injectado com tratamento 
anti-corrosão e acabamento em pintura 
epoxy.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

100W HLF 250W
VAPOR DE MERCÚRIOLED

4000lm

31º

256



Denis
249

led 

casquilho watts cor código de produto

led 18x1 1440750701

peso

2,05Kg80

30º

355º

?

...0.5m IP
65 IK08

informações diversas

35º

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

230V
50Hz

cores disponíveis

Projectores

30.000h 6300K

80

90º 90º

Difusor:
Vidro temperado transparente com 
espessura de 4 mm.

Alimentação eléctrica: 
Dotado de duas entradas com bucins 
metálicos para cabo H07RN-F 3G1,5mm2, 
a sua ligação eléctrica é efectuada ao 
ligador com aperto mecânico localizado no 
interior da base de fixação.

Normativa:
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações: 
Iluminação de pequenos arbustos, painéis 
publicitários, esculturas, etc.

Luminária com aplicação saliente para 
iluminação de espaços interiores ou 
exteriores de dimensões reduzidas e baixo 
peso.
Corpo constituído por dois blocos com 
formato rectangular e veio articulado 
central, permitem uma total diversidade de 
opções a aplicar em projectos bastante 
diversificados. 
O discreto design com leds de alta 
potência e o baixo consumo energético 
associado, são apenas alguns aspectos 
que traduzem mais-valia a este aparelho 
de iluminação. 

Corpo: 
Totalmente fabricado em alumínio 
injectado, com tratamento anti-corrosão e 
acabamento em pintura epoxy.

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

Dissipador de grandes dimensões, potencia a sua 
performance e aumenta o tempo de vida útil dos Led’s.





 Area 
Aparelho de iluminação com 
polivalência notável, desenvolvido para 
iluminação de espaços exteriores com 
dimensão média.
Corpo rectangular de reduzida 
espessura com formas aerodinâmicas, 
esta luminária apresenta uma excelente 
capacidade de resistência quando 
exposto a ventos fortes.
O modelo Area está disponível para 
funcionamento com lâmpada de iodetos 
metálicos ou vapor de sódio nas 
potências 70 e 150 watts.

Corpo:
Alumínio injectado com tratamento de 
elevada resistência á corrosão e 
acabamento em pintura epoxy.
Garfo de fixação fabricado em aço com 
espessura 3mm e acabamento á cor do 
corpo.
Componentes de fixação do difusor 
frontal (parafusos e molas) fabricados 
em aço inoxidável. 

Difusor:
Difusor em vidro temperado com 5mm 
de espessura e junta de vedação em 
silicone, garantem a perfeita 
estanquicidade entre o vidro difusor e 
corpo da luminária.

251

iodetos metálicos 

Reflector: 
Reflector em alumínio favado de alto 
brilho com tratamento anodizado de 
distribuição fotometria assimétrica

Casquilho: 
Cerâmico Rx7s, para lâmpada de 
descarga HIT-DE

Alimentação eléctrica:  
Efectuada com a passagem do cabo 
eléctrico H07RN-F 3G1,5mm2, no bucim 
posicionado para o efeito, ao ligador 
com aperto mecânico alojado no seu 
interior.

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598 -1

Aplicações: 
Iluminação de fachadas, painéis 
publicitários, etc.

casquilho watts cor código de produto

RX7s 150 1380751636
RX7s 70 1380751635

RX7s 70 1380751630
RX7s 150 1380751631

peso

6,2Kg
6,0Kg

6,0Kg
6,2Kg

50

50

100

100

...1m

50100 ?

IP
65 IK06

informações diversas

informação normativa

desenho técnico

aplicação da luminária e emissão de luz

cores disponíveis

opcionais

Projectores

230V
50Hz

10º 90º

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 



desenho técnico



Street led
253

led 

casquilho watts cor código de produto

led 28x1,3 1640750170

peso

3,60Kg50

130º

?

...0.5m IP
65 IK07

informações diversas

informação normativa

aplicação da luminária e emissão de luz

230V
50Hz

cores disponíveis

Poste

50

50.000h 4000K

dissipador de calor para maior
arrefecimento dos potentes led’s

28 LED’s de alta potência, desempenham
 uma emissão de luz com bastante 

intensidade e consumo de energia reduzido.

aperto em poste com diâmetro máximo 60mm,
pensado para se adaptar à grande maioria dos postes

de iluminação

Corpo:
Alumínio injectado com tratamento 
anticorrosivo e acabamento em pintura 
epoxy.

Difusor: 
Vidro liso temperado, com espessura de 
4mm.

Alimentação eléctrica: 
Efectuada ao cabo eléctrico tipo H07RN-F 
3G1,5mm2 fornecido com a luminária. 

Normativa: 
Produto em conformidade com a norma 
EN60598-1.

Aplicações:
Estradas de média dimensão, parques de 
estacionamento, áreas residenciais, etc.

Aparelho de iluminação em LED, 
construído totalmente em alumínio com 
tratamento anti-corrosão de elevada 
resistência aos agentes atmosféricos mais 
agressivos.
Apresenta um corpo bastante robusto com 
apenas 50mm de espessura e um enorme 
dissipador de calor, que permite um 
excelente índice de refrigeração, 
aumentado a performance e o tempo de 
vida útil do LED para 50.000 horas de 
funcionamento. 
Adaptável a poste de formato tubular com 
diâmetro de 60mm, é especialmente 
adequado para colocação a uma altura de 
3 / 4m e um espaçamento entre postes de 
10 / 12m.
Em conformidade com os regulamentos e 
leis aplicáveis contra a poluição luminosa, 
o modelo Street LED dispõe de 28 
potentes LED´s com lente curva, 
especificamente desenvolvidos para 
produzir um feixe de iluminação adequada 
em estradas de dimensão média.  

alimentação e tipo de equipamento eléctrico incluído 

48W HLF 80W
VAPOR DE MERCÚRIOLED

2200lm
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Fotometrias

Erlog
HIT-CRI G12 70W HIT-CRI G12 70W

cd/Klm cd/Klm

HIT-TC CE PGJ5 20W

cd/Klm

HIT-CRI G12 70W

cd/Klm

HIT-CRI G12 70W HIT-CRI G12 70W

cd/Klm cd/Klm

HIT-CRI G12 150W

cd/Klm

TC-D G24d3 2x26W

cd/Klm

TC-D G24d3 2x26W HIT-DE Rx7s 70W

cd/Klm cd/Klm

TC-D G24d3 2x26W

cd/Klm

TC-DEL G24q2 18W

cd/Klm

TC-D G24d2 2x18W TC-D G24d3 2x26W

cd/Klm cd/Klm

HIT-DE Rx7s 70W

cd/Klm

QT 14 G9 40W HIT-DE Rx7s 150W

cd/Klm cd/Klm

HIT-DE Rx7s 150W

cd/Klm

TC-D G24d3 2x26W HIT-CRI G12 70W

cd/Klm cd/Klm

QT 12 GY6.35 50W

cd/Klm

HIT-CRI G12 150W

cd/Klm
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Fotometrias
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Conceitos 
Luminotécnicos



Conceitos luminotécnicos mais importantes

A Iluminação artificial surge para suprimir a necessidade do homem realizar tarefas, quando a iluminação natural 
é inexistente ou insuficiente. Actualmente, os sistemas de
iluminação artificial são na sua grande maioria de origem eléctrica, ou seja, ocorre a transformação de electrici-
dade em luz.

O que é a luz?

Luz é uma radiação electromagnética capaz de produzir sensação visual ao olho humano. Por outras palavras, é a 
parte do espectro que podemos ver. Trata-se de uma radiação com comprimento de onda entre 380 e 780 nm 
(nanómetros), sendo uma parte do conhecido espectro de radiação electromagnética

Intensidade Luminosa ( I ):

A intensidade luminosa é representativa da percepção do fluxo luminoso emitido por uma determinada fonte de 
luz, numa determinada direcção.
A sua unidade de medida é a candela ( cd )

Fluxo Luminoso (Φ): 

Corresponde à quantidade de radiação emitida por uma fonte de luz, dentro do espectro visível, à tensão nominal 
de funcionamento. A sua unidade é o lumen ( lm ) e representa quantitativamente o mesmo que o Watt para o 
fluxo de energia. 

Curva de distribuição luminosa CDL: 

Normalmente é composta por duas curvas representadas num diagrama polar, sendo uma correspondente a um 
corte transversal e outra correspondente a um corte longitudinal da fonte de luz. Cada ponto de cada curva 
corresponde ao valor da intensidade luminosa emitida pela luminária nessa direcção. O seu valor vem referido a 
1000 lumens, pelo que na obtenção do valor real é necessário multiplicar pelo fluxo da armadura a dividir por 
1000. Este diagrama assume grande relevância, porque permite ao utilizador perceber de forma intuitiva a forma 
de distribuição da luz da luminária.

Iluminância (E):

A iluminância corresponde à quantidade de fluxo emitido por uma fonte luminosa, que atinge uma determinada 
superfície. A sua unidade é o lux ( lx ), e corresponde à iluminância de uma superfície de 1m2 na qual incide 1 
lumen. Papel primordial no estudo luminotécnico e no planeamento de qualquer instalação de iluminação, a 
previsão da quantidade de lux's que se irá obter nesse local, apresenta-se como um dos principais factores 
preponderantes na definição do tipo de lâmpada e luminária a iluminar o espaço.  

 Luminância (L): 

A Luminância está relacionada com a percepção da luz reflectida em determinada superfície, numa dada 
direcção. Assim sendo o seu valor é dado pelo quociente entre a intensidade luminosa que emana de uma 
superfície e a área aparente desta. Em que a área aparente corresponde à projecção da superfície na perpendicu-
lar da direcção de observação.  
A sua unidade de medida é a candela por metro quadrado ( cd/m2 )   

Rendimento luminoso:

Indica o valor do fluxo luminoso emitido por uma fonte de luz por unidade de potência eléctrica consumida na sua 
obtenção. Daí as suas unidades serem quantificadas em lumen/watt.

Rendimento do aparelho de iluminação: 

Corresponde à razão entre o fluxo emitido pela luminária e o fluxo emitido pela lâmpada.



Sistemas de iluminação: 

Níveis de iluminação para os locais de trabalho interiores (segundo a norma Europeia EN 12464-1)
A iluminação deve assegurar que as pessoas possam desempenhar as suas tarefas nos diversos tipos 
de locais de trabalho durante longos períodos de tempo. Deverá também proporcionar um ambiente 
confortável, contribuindo desta forma para o aumento da eficiência e produtividade, assim como 
promover a segurança no local de trabalho.
Desta forma apresentamos uma tabela na página seguinte, com os diversos níveis de iluminação, 
adequados aos mais variados tipos de local de trabalho.

Iluminação 
directa

A totalidade do fluxo luminoso
emitido é dirigido sobre a 
superfície a iluminar.

Evita que haja grandes perdas por 
absorção no tecto e paredes. 
Produz grandes sombras e 
encandeamento.

Iluminação
Semi-directa

A maior parte do fluxo é dirigido
para a superfície a iluminar 
(60 a 90%), dirigindo-se o 
restante em outras direcções. 

Neste caso o contraste sombra-luz 
não é tão acentuado como no 
sistema de iluminação directa.

Iluminação 
difusa ou mista O fluxo luminoso distribui-se 

em todas as direcções

Não há praticamente zonas de sombra
nem encandeamento. Uma boa parte 
do fluxo luminoso chega à superfície 
a iluminar por reflexão no tecto e 
paredes.

Iluminação 
semi-indirecta

Cerca de 60 a 90% do fluxo 
luminoso é dirigido para o tecto.

Evita praticamente o encandeamento. 
Tem a desvantagem de proporcionar 
um baixo rendimento luminoso devido
às elevadas perdas por absorção no 
tecto e paredes.

Iluminação 
indirecta

Neste tipo de iluminação 
90 a 100% do fluxo luminoso 
é dirigido para o tecto.

Anula o encandeamento.
Tem um rendimento luminoso 
muito baixo devido às elevadas 
perdas por absorção no tecto e paredes.



ILUMINAÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO EM INTERIORES: NORMA EN 12464-1

Tipo de interior, tarefa ou actividade

ZONAS DE CIRCULAÇÃO E ÁREAS COMUNS EM EDIFÍCIOS

.Zonas de circulação

Áreas de circulação e corredores 100 28 40

Escadas, tapetes rolantes, rampas de carga 150 25 40

.Salas de repouso, sanitárias e primeiros socorros

Cantinas, despensas 200 22 80

Salas de descanso 100 22 80

Salas para exercício físico 300 22 80

Vestiários, casas de banho, balneários 200 25 80

Enfermaria 500 19 80

Salas de cuidados médicos 500 16 90

.Salas de controlo

Salas de maquinaria, cabinas de comando 200 25 60

Salas de fax e correio 500 19 80

.Armazéns e armazéns de frio

Armazéns e depósitos 100 25 60

Zonas de manipulação, embalagem e expedição de mercadoria 300 25 60

.Armazéns com estantes

Corredores com armazenagem (veículos não tripulados) 20 - 40

Corredores com armazenagem (veículos tripulados) 150 22 60

Estações de controlo 150 22 60

ACTIVIDADES INDUSTRIAIS E ARTESANAIS

.Indústria de panificação

Preparação e cozedura 300 22 80

Acabamento, decoração 500 22 80

.Indústria do cimento e derivados

Secagem 50 28 20

Preparação de materiais; trabalho em fornos e misturadoras 200 28 40

Trabalho geral em máquinas, cofragens 300 25 80

.Indústria cerâmica e vidreira

Secagem 50 28 20

Preparação, trabalho geral em máquinas 300 25 80

Esmaltar, prensar, moldar peças simples, vidro soprado 300 25 80

Lapidar, gravar, polimento de vidro, moldar peças de precisão,

fabrico de instrumentos de vidro 750 19 80

Lapidar vidro óptico, cristal, lapidagem manual e gravação 750 16 80

Trabalhos de precisão, por ex.: pintura manual 1000 16 90

Fabrico de pedras preciosas sintéticas 1500 16 90

.Indústria química, plásticos e borracha

Processos de fabrico operados remotamente 50 - 20

Processos de fabrico com intervenção manual limitada 150 28 40

Postos de trabalho em processos de fabrico de constante

intervenção manual 300 25 80

Salas de medição de precisão, laboratórios 500 19 80

Produção farmacêutica 500 22 80

Fabrico de pneus 500 22 80

Inspecção de cores 1000 16 90

Corte, acabamento, inspecção 750 19 80

.Indústria alimentar

Postos e zonas de trabalho em destilarias, área de fermentação,

Lavagem, enchimento de barris, limpeza, descasque 200 25 80

Postos e zonas de trabalho para cozinhar conservas e produtos

de chocolate. Produção de açúcar 200 25 80

Postos e zonas de trabalho para secagem e fermentação de

tabaco em bruto, cave de fermentação 200 25 80

Classificação e lavagem de produtos, moagem, mistura e 

empacotamento. Corte e classificação de frutas e vegetais 300 25 80

Postos de trabalho e zonas critícas em matadouros, talhos,

leitarias, piso de filtragem de refinarias de açúcar 500 25 80

Manufactura de charutos e cigarros, trabalho em cozinhas 500 22 80

Inspecção de vidros e garrafas, controlo de produtos, 

classificação, decoração 500 22 80

Laboratórios 500 22 80

Inspecção de cores 1000 16 90

.Fabrico de jóias

Trabalho com pedras preciosas 1500 16 90

Fabrico de jóias 1000 16 90

Fabrico de relógios (manual) 1500 16 80

Fabrico de relógios (automático) 500 19 80

Em (lx) UGRL Ra

.Lavandarias e limpeza a seco

Recepção, marcação e classificação. Lavagem e limpeza a seco.

Zona de engomar 300 25 80

Inspecção e conserto 750 19 80

.Couro e artigos de couro

Trabalho em tinas, tanques, barris 200 25 40

Descamar, raspar e aparar, limpeza de peles em tambor. 300 25 80

Manufactura de selas e sapatos: costura, polimento, modelagem,

corte, perfuração. Tingir couro (máquina). Manufactura de sapatos

e luvas 500 22 80

Classificação 500 22 90

Controlo de qualidade 1000 19 80

Inspecção de cores 1000 16 90

.Indústria metalomecânica

Forja em molde aberto 200 25 60

Soldadura 300 25 60

300 22 60

Trabalhos precisão; rectificação: tolerâncias < 0,1mm 500 19 60

Traçado de linhas; inspecção 750 19 60

200 25 60

Trabalho em chapa: espessura < 5mm 500 22 60

Fabrico de ferramentas e equipamento de corte 750 19 80

Montagem de baixa precisão 200 25 80

Montagem de média precisão. Galvanização 300 25 80

Montagem de precisão 500 22 80

Montagem de alta precisão 750 19 80

Preparação e pintura de superfícies 750 25 80

Fabrico de ferramentas, padrões e guias, mecânica de precisão

e micro-mecânica 1000 19 80

.Papel e artigos de papel

Prensa para pasta papel, industria de celulose 200 25 80

Produção e processamento de papel, máquinas de ondular,

produção de cartão 300 25 80

Encadernação, ex: dobragem, classificação, colagem, 

gravação em relevo, costura 500 22 80

.Centrais de energia eléctrica

Instalação fornecimento de combustível 50 - 20

Sala de caldeiras 100 28 40

Salas de máquinas 200 25 80

Salas de apoio, ex: sala de bombagem, sala de condensação;

quadros de distribuição (em interior) 200 25 60

Salas de controlo 500 16 80

Comutores em exterior 20 - 20

.Indústria gráfica

Corte, gravação em relevo, gravação em blocos, trabalho em

pedra e rolos, impressoras, execução de matrizes. Classificação

de papel e impressão manual 500 19 80

Ajustes, retoques, litografia 1000 19 80

Inspecção de cores na impressão a cores 1500 16 80

Gravação em aço e cobre 2000 16 80

.Indústria têxtil

Postos e zonas de trabalho em banhos, abertura de fardos 200 25 60

Cardar, lavar, engomar, desfiar, trabalho em máquinas, desenhar,

pentear, pre-fiação, fiação de canhâmo e juta 300 22 80

Fiação, manejo, enrolamento, bobinagem. Tecelagem, entrelaçar, 

tricotar 500 22 80

Costurar, descoser, tricotagem delicada 750 22 80

Desenho manual, padrões 750 22 80

Acabamentos, tinturaria 500 22 80

Sala de secagem 100 28 60

Impressão automática de tecidos 500 25 80

Cardar, inserção de tramas, recortes 1000 19 80

Inspecção de cores, controlo de tecidos 1000 16 90

Cerzir 1500 19 90

Fabrico de chapéus 500 22 80

Trabalhos baixa e média precisão: tolerância ≥ 0,1mm

Trabalho mecanizado com chapa: espessura  ≥ 5mm

Tipo de interior, tarefa ou actividade Em (lx) UGRL Ra

.Indústria de madeiras

Processamento automático, por ex: secagem,

fabrico de contraplacado 50 28 40



Tipo de interior, tarefa ou actividade Em (lx) UGRL Ra Tipo de interior, tarefa ou actividade Em (lx) UGRL Ra

ESCRITÓRIOS

.Escritórios

Catalogação, cópia, etc. 300 19 80

Escrita, leitura, tratamento de dados 500 19 80

Desenho técnico 750 16 80

Estação de trabalho com CAD 500 19 80

Salas de conferências e reuniões 500 19 80

Zonas de recepção 300 22 80

Arquivos 200 25 80

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

.Estabelecimentos comerciais

Zonas de vendas 300 22 80

Área de caixas. Mesa de embrulhos 500 19 80

LOCAIS COM PÚBLICO EM GERAL

.Áreas comuns

Halls de entrada 100 22 80

Guarda-roupa 200 25 80

Salões 200 22 80

Bilheteiras 300 22 80

.Restaurantes e hotéis

Recepção, caixa, portaria. Buffet 300 22 80

Cozinha 500 22 80

Restaurante, sala de jantar - - 80

Restaurante self-service 200 22 80

Sala de conferências 500 19 80

Corredores 100 25 80

.Teatros, salas de concertos, cinemas

Salas de ensaio, camarins 300 22 80

.Bibliotecas

Estantes 200 19 80

Zonas de leitura. Balcão de atendimento 500 19 80

.Parques de estacionamento (interior)

Rampas de acesso (de dia) 300 25 20

Rampas de acesso (de noite) e zonas de circulação 75 25 20

Zonas de estacionamento 75 - 20

Caixa 300 19 80

ESTABELECIMENTOS ESCOLARES

.Jardins de infância, infantários

Sala de jogos. Infantário. Sala de trabalhos manuais 300 19 80

.Estabelecimentos de ensino

Salas de aula, salas de explicações 300 19 80

Salas para aulas nocturnas e formação de adultos 300 19 80

Quadro escolar 500 19 80

Mesa de demonstração 500 19 80

Salas artísticas. Salas práticas e laboratórios. Salas de trabalhos

manuais 500 19 80

Salas artísticas em escolas de arte 750 19 90

Salas de desenho técnico 750 16 80

Salas de ensaio musical. Salas de estudo em computadores 300 19 80

Salas de estudo e oficinas 500 22 80

Halls de entrada e salas de alunos 200 22 80

Áreas de circulação, corredores 100 25 80

Escadas 150 25 80

Salas de professores 300 19 80

Armazéns de material escolar 100 25 80

Ginásios, piscinas (uso geral) 300 22 80

Cantinas escolares 200 22 80

Cozinhas 500 22 80

ESTABELECIMENTOS DE CUIDADOS DE SAÚDE

.Salas para uso geral

Salas de espera. Corredores (durante o dia) 200 22 80

Corredores (durante a noite) 50 22 80

.Salas de pessoal técnico

Gabinetes de pessoal 500 19 80

Salas de pessoal 300 19 80

.Enfermarias em geral

Iluminação geral 100 19 80

Iluminação de leitura e exames simples 300 19 80

Exame e tratamento 1000 19 90

Iluminação nocturna, iluminação de vigilância 5 - 80

Casas de banhos para pacientes 200 22 80

.Salas de exame ocular

Iluminação geral 300 19 80

Exame ocular externo 1000 - 90

Provas de leitura e percepção com uso de gráficos visuais 500 16 90

.Salas de exame auditivo

Iluminação geral 300 19 80

Exame ao ouvido 1000 - 90

.Sala de partos

Iluminação geral 300 19 80

Exame e tratamento 1000 19 80

.Sala de tratamentos (geral)

Diálise 500 19 80

Dermatologia 500 19 90

Salas de endoscopia 300 19 80

Salas de gessos 500 19 80

Banhos medicinais. Massagens e radioterapia 300 19 80

.Áreas de operações

Salas de pré-operatório e recobro 500 19 90

Sala de operações 1000 19 90

Mesa de operações 10000 a 100000

.Unidades de cuidados intensivos

Iluminação geral 100 19 90

Exames simples 300 19 90

Exame e tratamento 1000 19 90

Vigilância nocturna 20 19 90

.Dentistas

Iluminação geral 500 19 90

Sobre o paciente 1000 - 90

Mesa de operações 5000 - 90

.Laboratórios e farmácias

Iluminação geral 500 19 80

Inspecção de cores 1000 19 90

.Salas de descontaminação

Salas de esterilização e salas de desinfecção 300 22 80

.Salas de autópsia e depósitos mortuários

Iluminação geral 500 19 90

Mesa de autópsia e mesa de dissecação 5000 - 90

ÁREAS DE TRANSPORTE

.Aeroportos

Terminais de embarque e desmbarque, áreas de recolha de 

bagagens e salas de espera 200 22 80

Áreas de ligação, escadas e tapetes rolantes 150 22 80

Balcão de informações, balcões de check-in 500 19 80

Balcões de controlo de passaportes e alfândega 500 19 80

Salas de armazenagem de bagagem 200 25 80

Áreas de controlo de segurança 300 19 80

Torre de controlo do tráfego aéreo 500 16 80

Hangares de teste e reparação. Ensaio a motores 500 22 80

.Instalações ferroviárias

Plataformas cobertas e passagens subterrâneas para passageiros 50 28 40

Sala de bilheteiras e vestíbulo 200 28 40

Gabinetes de bilheteira e bagagem, balcões 300 19 80

Salas de espera 200 22 80

Tratamento com vapor 150 28 40

Corte com serra 300 25 60

Trabalho de colagem, montagem 300 25 80

Polir, pintar, encaixes delicados 750 22 80

Trabalho em máquinas de trabalhar madeira, por ex: tornear,

estriar, cortar, serrar, chanfrar, desbastar, aplainar 500 19 80

Selecção de madeiras para folheados. Embutidos, incrustação 

em madeira 750 22 90

Controlo de qualidade, inspecção 1000 19 90

ILUMINAÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO EM INTERIORES: NORMA EN 12464-1



lâmpadas
dados técnicos



1800K 4000K 5500K 8000K 12000K 16000K

Cor da luz:
A cor da luz é uma característica da instalação de iluminação que é resultado dos comprimentos de onda da 
radiação electromagnética emitida pelas fontes luminosas.
Para a sua escolha é necessário ter em conta a finalidade do local que se pretende iluminar.

Temperatura de cor:
Expressa a aparência de cor da luz emitida pela fonte de luz. A sua unidade de medida é o Kelvin (K). Quanto mais 
alta a temperatura de cor, mais clara é a tonalidade de cor da luz. Quando falamos em luz quente ou fria, não 
estamos a referir-nos ao calor físico da lâmpada, mas sim à tonalidade de cor que ela apresenta ao ambiente. Luz 
com tonalidade de cor mais suave torna-se mais aconchegante e relaxante, luz mais clara torna-se mais estimu-
lante.

Como orientação prática existem quatro categorias: 

2500 – 2800 K, Quente / Aconchegante
Cor de luz de lâmpadas incandescentes e fluorescentes na cor 827/927.
Utiliza-se para recriar ambientes relaxados e tranquilos.

2800 – 3500 K, Quente / Neutra
Cor de luz de lâmpadas de halogéneo e fluorescentes na cor 830/930.
Utiliza-se em locais onde se realizem actividades que necessitam de um ambiente confortável e acolhedor.

3500 – 5000 K, Neutra / Fria
Cor de luz de lâmpadas fluorescentes e Iodetos metálicos na cor 840/940. 
Utiliza-se em zonas comerciais, oficinas e áreas de trabalho.

5000 ou superior K, Luz do dia
Cor de luz semelhante à luz do dia, lâmpadas fluorescentes 850/865/950 e 965.

Índice de Restituição de Cor (IRC)
Este índice quantifica a fidelidade com que as cores são reproduzidas sob uma determinada fonte de luz.
A capacidade da lâmpada reproduzir bem as cores (IRC) é independente da sua temperatura de cor (K). Numa 
residência devemos utilizar lâmpadas com boa reprodução de cores (IRC acima de 80), esta característica é 
fundamental para o conforto e beleza do ambiente.

Depreciação do fluxo luminoso
Ao longo da vida útil da lâmpada, é comum ocorrer uma diminuição do fluxo luminoso que sai da luminária, por 
motivo da própria depreciação normal do fluxo da lâmpada e devido ao acumular de poeira sobre as superfícies 
da lâmpada e do reflector.  

Cor índice de 
restituição de Ra

Cor de Propriedade 
de renderização

Cor grupo de renderização

Ra 90-100%Excelente 1 A

Ra 80-89%Muito bom 1 B

Ra 70-79%Bom 2 A

Ra 60-69%Satisfatório 2 B



230

230

230

230

230

230

230

230 ––

LED

12

230

12

230

230 LED –– GX53

230 Driver ––

Não necessita

Não necessita

Não necessita

Não necessita

Não necessita

Não necessita

Não necessita

Fluorescente  

Balastro

Balastro

Balastro

Balastro

Lâmpada Fluorescente Tubular

Lâmpada Fluorescente compacta  ( 2  pinos  )

Lâmpada �uorescente compacta ( 4 pinos )

Lâmpada �uorescente compacta

Lâmpada circular �uorescente compacta

Lâmpada �uorescente compacta  três  tubos  T2

Lâmpada �uorescente compacta  quatro  tubos  T4

Lâmpada re�ectora �uorescente compacta

Transformador  Lâmpada  LED  GU5.3 PAR16  ( alto rendimento )

Lâmpada  LED  GU10  PAR16  ( alto rendimento )

Transformador  Lâmpada  LED  GU5.3 PAR16

Lâmpada  LED  GU10  PAR16

Lampada LED Circular

Modulo LED

Lâmpadas : dados técnicos



14
21
28
35

7
7
7
7

20
25

40000
40000

21x1 16 50000966 6500

Verde / Vermelho / Azul
Amarelo / Branco

50000650012609x3+ 9x3
50000650016 4149x1

50000650069015x1

130 2200 4000 5000028x1.3

90 4000 50000400057x1.76

18x1 30 50000828 RGB
3000018x1 30 700 6300

30 50000114036x1 RGB
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Conselhos de Instalação e Manutenção:

A instalação das luminárias só deverá ser realizada por técnicos especializados que respeitem as boas técnicas 
de execução, sendo conveniente prestar especial atenção aos seguintes pontos:  

Índice de protecção da luminária adequado para colocação no local de instalação

Para uma óptima rentabilização da instalação, deverão ser realizadas acções de manutenção com uma 
periodicidade em consonância com o tipo de ambiente onde as luminárias estão inseridas. 
Nestas acções estão contempladas a sua limpeza e manutenção com produtos específicos para o efeito.

A limpeza dos materiais não deverá ser efectuada com produtos inadequados que possam danificar a sua pintura 
ou material de construção.
Existem no mercado produtos não abrasivos específicos para o efeito, pelo que aconselhamos a sua utilização.

Respeitar sempre o disposto nas Regras Técnicas de Instalações Eléctricas de certos limites de tensão e 
compatibilidade electromagnética.

Quanto ao Método de Instalação, a luminária deverá ser aplicada conforme descrito no seu manual de instruções 
ou ficha técnica, seguindo todos os passos necessários para boa instalação.

Qualidade

Os produtos LumiteK cumprem com a Norma Europeia 60598-1.
Submetidos aos mais rigorosos ensaios técnicos e controle de qualidade, garantimos aos nossos clientes 
produtos de excelente qualidade.
A politica de aperfeiçoamento continuo dos nossos produtos, reserva-nos o direito de modificar, suprimir ou 
ampliar a nossa gama de artigos sem aviso prévio, sem que isso seja motivo de qualquer tipo de reclamação.

Garantia

Todos os aparelhos de iluminação LumiteK, possuem uma garantia de 2 anos a serem contabilizados após data 
de emissão da factura. Durante este período de garantia serão substituídos sem qualquer encargo, todas as 
luminárias que apresentem sinais de defeito inerentes ao seu fabrico.
Ficam excluídos deste período de garantia os defeitos e deteriorações causadas pelo desgaste ou utilização, 
assim como manutenção defeituosa e aplicação indevida.
A LumiteK não poderá ser responsabilizada por problemas que possam advir de uma má utilização e/ou 
aplicação, resultado do desconhecimento técnico do instalador.
  
 



As imagens e desenhos técnicos 
deste catálogo servem apenas para 
ilustração dos produtos, pelo que 
cores, formas, acabamentos e 
dados técnicos estão sujeitos a 
eventuais alterações.

A reprodução deste catálogo ou a 
utilização de textos e imagens, sem 
autorização, estão proibidas.

Design: Ecoliv (www.ecoliv.pt)

Fotografia: Lupi

Capa
Condat mate Perigord 380 3/1

Miolo
Presscol mate volumen 135 5/5



revendedor autorizado

www.lumiteK.pt
info@lumiteK.pt
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