
Iluminação RETALHO





A luz é essencial ao ser humano para rea- 
lizar as suas atividades e o comércio de 
retalho não é exceção. Frescos, Congela-
dos, Sazonais e Bazar são segmentos da 
atividade comercial que necessitam de 
apontamentos próprios em termos de luz, 
com o intuito de destacar as mais-valias de 
cada uma das áreas específicas. A eficiên-
cia energética é igualmente um pilar 
importante para a sustentabilidade e 
viabilidade de qualquer atividade comer-
cial, porém não precisa de comprometer a 
qualidade da iluminação nos espaços para 
poupar energia.

Os produtos da Lightenjin são montados e 
integrados nas nossas linhas de monta-
gem, passando por um rigoroso controlo 
de qualidade. Desta forma podemo-nos 
assumir como um parceiro de confiança 
para os nossos clientes. 

Dispomos de uma equipa jovem e moti-
va-da e contamos com as mais recentes 
tecnologias, para dar resposta aos desafi-
os colocados pelos nossos clientes e 
parceiros, na procura de iluminação de 
referência.

A Lightenjin atua no sector da iluminação 
e pretende estabelecer-se como uma 
referência na eficiência em soluções de 
iluminação. Todas as gamas de produtos 
incorporam a materialização dos 
conceitos e ideologias da empresa e são 
desenvolvidos com o objetivo de oferecer 
os melhores resultados aos nossos 
clientes..

As soluções que oferecemos são inovado-
ras, eficientes, sustentáveis, e procuram 
trazer benefícios e mais-valias para os 
nossos clientes, a quem garantimos toda 
a nossa dedicação para lhes levar a 
iluminação de que necessitam. 

A Lightenjin oferece uma gama completa 
de produtos para o comércio de retalho 
abrangendo desde as áreas de vendas até 
aos parques de estacionamento e arma- 
zéns, expandindo assim a eficiência ener- 
gética a toda a sua estrutura.

Garantimos custos de operação reduzidos 
desde a fatura energética até aos custos 
de manutenção com retornos de investi-
mento baixos e otimizados no tempo de 
exploração.

a



A Nossa Missão

EFICÁCIA
RIGOR

EQUILÍBRIO



O equilíbrio é fundamental para a nossa 
existência.

A gama Euluce tem como missão garantir 
a satisfação e equilíbrio do seu negócio, 
contando para isso com o rigor do nosso 
trabalho e a Eficácia dos nossos produtos.

A sua competitividade passa por fazer 
mais e melhor com menos recursos e é 
neste sentido que trabalhamos todos os 
dias para que lhe possamos oferecer pro-
dutos que respondam  às suas necessi-
dades.



A Nossa Experiência

A Lightenjin orgulha-se de apresentar um 
vasto portfólio na área de iluminação de 
espaços de comércio de retalho,

Fruto do privilégio de trabalhar com clien-
tes de referência com altos níveis de 
exigência e rigor, equipámos e projetámos 



centenas de comerciais que se caracteri-
zam pela eficiência energética, economia e 
simplicidade.

A nossa experiência dá-lhe garantias que 
encontraremos as soluções que necessita 
para impulsionar o seu negócio. 



Fruit & Veg

Deli

SUPERMERCADO

ENTRADA

Áreas de intervenção
Oferecemos soluções para as diversas 
áreas presentes no seu espaço comercial.

Ambiente
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Móveis Expositores

Arquitectura
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Exteriores

iluminação
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Especialmente focada nas grandes superfícies de 
vendas, a gama de produtos de iluminação ambiente foi 
desenvolvida com o objetivo de melhorar a eficiência 
energética dos espaços comerciais com baixos custos 
de investimento e operação.  

LINNE E O

Potência de Entrada (W)

(Dados da versão 1402mm)

Fluxo luminoso (lm)
36W

HOHE

4211
Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
118

56W
5979
107

3000K  |  4000K

LINNE S O

Potência de Entrada (W)

(Dados da versão 1402mm)

Fluxo luminoso (lm)
36W

HOHE

4211
Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
118

56W
5979
107

3000K  |  4000K

LINNE S W

Potência de Entrada (W)

(Dados da versão 1480mm)

Fluxo luminoso (lm)
49W

HOHE

6649
Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
136

63W
8372
133

3000K  |  4000K | 5000K

Iluminação Ambiente



LINNE E W

Potência de Entrada (W)

(Dados da versão 1480mm)

Fluxo luminoso (lm)
49W

HOHE

6649
Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
136

63W
8372
133

3000K  |  4000K | 5000K

OPUS S O

Potência de Entrada (W)

(mm)

Fluxo luminoso (lm)
11W

x300x600x300 x300
1500600300 1200

944
44W
3775

44W
3775

Eficácia luminosa (lm/W)
CCT (K)

85,8 lm/W

55W
4719

3000K  |  4000K

LINNE S PW45

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

HO

Eficácia luminosa (lm/W)
CCT (K)

65,9W
6737

111 lm/W
3000K  |  4000K

(Dados da versão 1475mm)

ECOLINNE S W

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

HO

Eficácia luminosa (lm/W)
CCT (K)

63W (1480mm)
8602

 137 lm/W
3000K  |  4000K  |  5000K



ÉVORA

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

HO

Eficácia luminosa (lm/W)
CCT (K)

34W
2928

 113 lm/W
3000K | 4000K

UNNO

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

HO

Eficácia luminosa (lm/W)
CCT (K)

39W
4297

 130 lm/W
3000K  |  4000K

UNNO ECO

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

HO

Eficácia luminosa (lm/W)
CCT (K)

30W
2928

 132 lm/W
3000K  |  4000K

Dê vida aos seus produtos sem sacrificar a eficiência da 
sua iluminação. 

Consiga montras e expositores atrativos com os nossos 
projetores e downlights. 

Os nossos equipamentos são adaptáveis a diferentes 
temperaturas de cor e filtros que permitem o realce de 
produtos em diversas áreas.

Iluminação de Destaque



SHEER R

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

32W
180150

2117
Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
66

44W
3184

72
3000K | 4000K  |  5600K

ELEMENTARE

17,9W
R60

1560
127

3000K  |  4000K

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

30W
R125R90

2928
Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
132

39W
4068
123

UNNO EASY

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

HO

Eficácia luminosa (lm/W)
CCT (K)

29,8W
2861

9 lm/W
3000K  |  4000K

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

30W
170130

2928
Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
132

43W
4423
120

3000K  |  4000K

SHEER Q

ORBIS

17,9W
R100

1560
127

3000K  |  4000K

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

30W
R160R120

2928
Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
132

39W
4068
123

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

11,3W
R190R140

983
Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
85

22,7W
1909

85
3000K  |  4000K

ORBIS ECO



Expor os seus produtos de forma atrativa é fundamental.

Porque não fazê-lo de uma forma fácil e económica? 

Pode integrar soluções eficientes e eficazes nos espaços 
arquitetónicos já existentes com as lâmpadas T8 LED e o 
Driled.

Iluminação Móveis Expositores



T8 LED

Potência de Entrada (W)

(mm)

Fluxo luminoso (lm)
10,3W

1500600 1200

1142
20,3W
2257

Eficácia luminosa (lm/W)
CCT (K)

111 lm/W

28,8W
3204

3000K  |  4000K  |  5000K

DRILED

Potência de Entrada (W)

(mm)

Fluxo luminoso (lm)
13W
1120

1284
97Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
(Modular em múltiplos de 280mm)

3000K  |  4000K  |  5000K

Produto disponível em opalino e transparente, 
nas medida de de 600, 1200 e 1500 mm

T8 LED OPALINO

Produto disponível em opalino e transparente, 
nas medida de de 600, 1200 e 1500 mm

T8 LED OPALINO

Acessórios:
Sistemas de fixação por abraçadeiras de plástico 
ou imans.

Produto modular ideal para iluminação indirecta

DRILED



Espaços de referência merecem iluminação de referên-
cia pelo que atenção ao detalhe está sempre presente 
nos nossos produtos. 

A nossa oferta alia design e eficiência para que os seus 
espaços comerciais sejam únicos e cativantes. 

Iluminação Arquitetura
LINNE E O

Potência de Entrada (W)

(Dados da versão 1402mm)

Fluxo luminoso (lm)
36W

HOHE

4211
Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
118

56W
5979
107

3000K  |  4000K

LINNE S O

Potência de Entrada (W)

(Dados da versão 1402mm)

Fluxo luminoso (lm)
36W

HOHE

4211
Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
118

56W
5979
107

3000K  |  4000K



OPUS S O

Potência de Entrada (W)

(mm)

Fluxo luminoso (lm)
11W

x300x600x300 x300
1500600300 1200

944
44W
3775

44W
3775

Eficácia luminosa (lm/W)
CCT (K)

85,8 lm/W

55W
4719

3000K  |  4000K

ORBIS

17,9W
R100

1560
127

3000K  |  4000K

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

30W
R160R120

2928
Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
132

39W
4068
123

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

11,3W
R190R140

983
Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
85

22,7W
1909

85
3000K  |  4000K

ORBIS ECO

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

30W
170130

2928
Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
132

43W
4423
120

3000K  |  4000K

SHEER Q



A eficiência é necessária em todos os espaços. 

Uma iluminação eficaz nas zonas de trabalho é funda-
mental para uma produtividade elevada na sua empre-
sa. Garanta uma iluminação robusta e eficiente com a 
nossa gama de produtos industriais.

Iluminação Armazéns



Potência de Entrada (W)

(mm)

Fluxo luminoso (lm)
10,3W

1500600 1200

1142
20,3W
2257

Eficácia luminosa (lm/W)
CCT (K)

111 lm/W

28,8W
3204

3000K  |  4000K  |  5000K

VITAL T8 LED

ATTEX

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

HO

Eficácia luminosa (lm/W)
CCT (K)

44W
3340

97lm/W
5000K

STAGNUM

Potência de Entrada (W)

(mm)

Fluxo luminoso (lm)
10,3W

1500600 1200

1142
20,3W
2257

Eficácia luminosa (lm/W)
CCT (K)

111 lm/W

28,8W
3204

3000K  |  4000K  |  5000K

MULTIS

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

29W
HOHE

3264
Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
125

52W
5928

114
3000K  |  4000K  |  5000K

(Dados da versão Multis2)



CALIPSO

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

HO

Eficácia luminosa (lm/W)
CCT (K)

26W a 70W
3135 a 8360

 121 lm/W
3000K  |  4000K  |  5000K

VIALIA LIRA

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

HO

Eficácia luminosa (lm/W)
CCT (K)

26W a 70W
3135 a 8360

 121 lm/W
3000K  |  4000K  |  5000K

Promova as vendas no interior da sua área comercial 
permitindo que os seus clientes se sintam seguros e 
confortáveis fora dela. 

A gama de produtos de exterior dão vida ao seu edifício 
iluminando fachadas e entradas para além de trans-
mitirem segurança e confiança nas zonas circundantes 
como parques de estacionamento e acessos.

Iluminação Exterior



Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

26 a 70W
MaxiMini

3135 a 8360
Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
121

105 a 140W
12540 a 16720

119
3000K  |  4000K  |  5000K

NOXIS

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

1W
17530

96
Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
96

15W
2120
166

3000K  |  4000K

REDUCTACRATOS

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

HO

Eficácia luminosa (lm/W)
CCT (K)

26W a 70W
3135 a 8360

121 lm/W
3000K  |  4000K  |  5000K

PHARUS

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

HO

Eficácia luminosa (lm/W)
CCT (K)

26W
1800

69 lm/W
2700K  |  3000K  |  4000K



5 Motivos para mudar para LED

�   Economia
A utilização de equipamentos LED apresenta vantagens 
económicas inerentes às suas características diferenciadoras 
quando comparadas com as fontes de luz convencionais. A 
primeira e mais relevante está relacionada com a sua 
eficiência energética superior, conseguindo produzir mais luz 
gastando menos energia, permitindo de uma forma imediata 
reduzir as faturas energéticas associadas à iluminação, mas 
não só. 

Ao ser mais eficiente a iluminação LED produz também 
menos calor, reduzindo a carga térmica nos espaços onde 
estão instalados aliviando assim a pressão sobre os sistemas 
de climatização e consequentemente os custos energéticos 
associados aos mesmos. 

A segunda forma de poupança associada ao LED está 
relacionada com a manutenção dos equipamentos. Com 
tempos de vida útil superiores a 50.000 horas e uma 
manutenção do fluxo luminoso superior às tecnologias 
convencionais, os equipamentos LED apresentam custos 
operacionais sem precedentes na indústria da iluminação.

�  Robustez 
O LED ao ser baseado em tecnologia de estado sólido possui 
uma robustez muito superior quando comparado com as 
tecnologias de iluminação convencionais que são constituídos 
normalmente por tubos de vidro ou filamentos. Esta 
característica garante ao LED uma fiabilidade muito superior 
e consequentemente uma redução significativa das avarias. O 
LED apresenta argumentos muito fortes para a sua utilização 
como a ausência de qualquer tempo de aquecimento, ligando 
instantaneamente, e são indiferentes a baixas temperaturas 
podendo funcionar em ambientes com temperaturas 
negativas sem quaisquer problemas. 

Uma parte da robustez do LED está também associada às 
próprias luminárias e à engenharia envolvida no seu desen-
volvimento. As luminárias são sujeitas a testes rigorosos que 
garantem o seu funcionamento às temperaturas ideais 
recorrendo para o efeito a sistemas de dissipação correta-
mente dimensionados.

�  Ambiente 
A tecnologia LED oferece-nos a possibilidade reduzir a 
nosso impacto ambiental não só através da redução 
significativa das emissões CO2  mas também através da 
redução de todo o impacto ambiental associado à 
produção e reciclagem dos mesmos. O LED não contém 
mercúrio, um elemento tóxico, ao contrário das lâmpa-
das fluorescentes, contribuindo assim para um aumento 
da sustentabilidade ambiental.

�  Qualidade e Eficácia
Não é apenas a quantidade que é importante mas 
também a qualidade. A qualidade da luz produzida pelo 
LED supera as fontes tradicionais utilizadas no retalho 
apresentando índices de restituição de cor elevados 
(>80). A luz emitida pelo LED é extremamente direcional 
garantindo um desperdício mínimo de luz, adequando-se 
na perfeição à iluminação utilizada no retalho como a 
iluminação de realce.

�  Controlo 
O LED é a fonte de luz ideal para integrar sistemas de 
controlo, apresentado uma flexibilidade total quer seja 
ao nível do tipo de sistemas de controlo quer seja ao 
nível do próprio controlo de luz. É possível variar o brilho 
do LED com uma resolução elevada e com uma rapidez 
instantânea sem prejudicar minimamente o tempo de 
vida útil do LED. De facto o tempo de vida deste pode 
inclusive aumentar ao funcionar com fluxos luminosos 
mais reduzidos permitindo uma otimização maior de 
todo o sistema.





Case Study
Conversão total de superfície comercial para LED
2014/2015

Objectivo:
- Redução do consumo de energia
- Redução carga térmica
- Minimizar os custos de instalação
- Introdução de sistemas de controlo

Especificações:
- Níveis de Iluminação 1000lux
- Iluminação Homogénea
- Aproveitamento das infraestruturas  

de iluminação existentes

Poupanças obtidas a partir de: 
- Regulação de fluxo com daylight
- Redução de custos operacionais com 

energia e manutenção
- Redução carga térmica

Iluminação Geral 
LINNE S W

Atendimento
LINNE S O / ELEMENTARE

Frutas &  Legumes
UNNO  

Frente de frescos
SHEER Q

SOLUÇÃO
LIGHTENJIN

SOLUÇÃO
PRÉVIA

Vida média (horas)

Vida média (Anos)

Potência Consumida

Consumo Total

Custo energia anual 

Custo manutenção em 10 anos 

Custo aquisição

Fluorescente 2xT5 
Eco 45W

20.000

3,7

98W

107,8 KWh

65 K€

22 K€

104,5 K€

Luminária 
LED

50.000

9,1

52W

57,2 KWh

35 K€

0€

148,5 K€

SHEER Q



Case Study
Regeneração Urbana Cidade de Águeda

2015

Seguindo o rumo da renovação 
tecnológica da iluminação nas 
cidades, foi implementado um 
projeto piloto na Rua Luís de 
Camões, em Águeda, que incluiu a 
conversão da iluminação convencio-
nal para LED assim como a intro-
dução de sistemas de gestão de 
última geração.

A atualização tecnológica na ilumi-
nação é essencial para os municípios 
assim como o elemento estético nos 
centros históricos. 

Todo o aspeto exterior das luminárias 
foi mantido, respeitando o traço 
estético de uma das ruas mais 
carismáticas da cidade de Águeda.

Diferença de
Consumo (kWh)

Solução Prévia

Vapor Sódio 100W    6.832 kWh

consumo anualmodelo

Após implementação Lightenjin
consumo anualmodelo

    LED  52W       1.640 kWh 5.192 kWh

Poupança anual de energia

Poupança anual de emissões de CO2

Poupança Global de energia (15 anos)

Poupança Global de emissões (15 anos)

5.192 kWh

1.038 g CO2

77.880 kWh

15.576 g CO2

76%

76%



A Empresa

Fundada em 2006 a Lightenjin concentrou 
a sua atividade na área da consultoria em 
Light Design, executando projetos de ilumi-
nação para interior e exterior.
A sua proximidade com os mais reputados 
gabinetes de arquitetura e design permi-
tiu-lhe executar projetos de iluminação em 
espaços icónicos e de grande prestígio.
Com a evolução das tecnologias de gestão 
de iluminação a Lightenjin alargou a sua 
área de atuação aos projetos de sistemas 
de controlo para continuar na vanguarda da 
tecnologia da iluminação, utilizando equipa-
mentos eletrónicos e software para 
aumentar a eficiência energética.
 
A gama de produtos                 marca um 
ponto de viragem para a empresa, que para 
além do design assenta na robustez e 
eficiência energética e agrega toda a 
experiência adquirida ao longo dos anos.





Todos os dados constantes neste documento, são meramente 
informativos e podem ser alterados sem aviso prévio. 

Se desejar dados exatos e atualizados por favor entre em 
contacto com a Lightenjin.


