


A área do retalho abrange um vasto conjunto de espaços e 
necessidades. Nesse sentido, a Lightenjin tem vindo a criar 
soluções de iluminação altamente versáteis e económicas, 
através de uma construção simples e modular. 
Os ganhos em estabelecimentos que utilizam a iluminação 
artificial durante muitas horas do dia são bastante expres-
sivos, o que tem levado várias cadeias de hipermercados a 
modificar a iluminação convencional para tecnologia LED.

Retail field covers a several amount of spaces and requirements. 
In this sense, Lightenjin have been creating versatile and economi-
cal lighting solutions, through a simple and modular construction.
The gains of commercial establishments that uses artificial 
lighting for many hours of the day are quite expressive. For this 
reason, there are many hypermarkets changing the conventional 
lighting for LED technology.
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ECO LINNE W

84

A linha de luz Eco Linne W foi desenvolvida para ser 
económica e prática de utilizar. Este produto permite 
construir linhas contínuas de grandes dimensões, 
através de acessórios simples e de fácil utilização. Esta 
solução apenas permite fixação suspensa por varão 
roscado ou cabo de aço.

Eco Linne W was developed to be practical and economic to 
use. This product allows to build continuous lines, through 
simple and easy-to-use accessories. This solution only 
allows fixing threaded rod suspension or wire rope.



ECO LINNE W

ECO LINNE W

- Perfil em chapa de aço termolacado à cor
- Proteção em tela acrílica
- Aplicação saliente e suspensa

- Sheet metal profile lacquered to color
- Screen protection acrylic
- Surface and Suspension mounting
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Cz

Nota: dados relativos ao ângulo de feixe de 90º, para mais ângulos de feixe consulte a ficha técnica | Note: data related to beam angle 90º, for more beam angles consult the technical datasheet
HO - Fluxo de saída elevado | Hight Output stream
HE - Alta Eficiência | High efficiency 

830

840

830

840

830

840

830

840

Código Fotométrico

Photometric Code
Performance

Performance

1725

3450

1725

3450

Fluxo Luminoso (lm)

Luminous Flux

10 316  

10 643

20 632

21 286

9378  

9676

18 757  

19 351

Potência de entrada (W)

Input power

73

147

62

123

HE

HO

L

Comprimento (mm)
Length EN 60598

IP20230V AC
50 Hz 6750 C 

62 mm L



ECO LINNE V

O equipamento ECO LINNE V foi desenvolvido para 
pertencer à gama de produtos económicos, utilizando 
tecnologia LED de elevado desempenho. 
Este equipamento resulta de uma construção simples, é 
fácil de instalar e tem custos de exploração baixos. 
 
The ECO LINNE V equipment has been developed in the 
framework of invest in a the range of economic products 
using high performance LED technology. 
This equipment is the result of a simple construction, it is 
easy to install and have low operating costs

86



ECO LINNE V

ECO LINNE V

- Perfil em chapa lacada
- Proteção em tela acrílica
- Aplicação saliente e suspensa

-  Lacquered sheet profile
- Screen protection acrylic
- Surface and Suspension mounting
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Cz
830

840

830

840

Código Fotométrico

Photometric Code
Fluxo Luminoso (lm)

Luminous Flux

7787

8034

5496

5671

Potência de entrada (W)

Input power

65

Performance

Performance

HO

42HE

Nota: dados relativos ao ângulo de feixe de 90º, para mais ângulos de feixe consulte a ficha técnica | Note: data related to beam angle 90º, for more beam angles consult the technical datasheet
HO - Fluxo de saída elevado | Hight Output stream
HE - Alta Eficiência | High efficiency 

EN 60598

IP20230V AC
50 Hz 9600 C 

63 mm

51 mm

1694 mm



LINNE W
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A Linne W enquadra-se na gama de produtos autopor-
tantes. Constituída por um motor de luz LED de alta 
eficácia e potência lumínica que encaixa numa calha 
eletrificada, o que permite criar linhas contínuas com 
diferentes módulos como calha cega, motor de luz sim- 
ples e com kit emergência. Este equipamento pode ser 
fixo de forma suspensa ou saliente e sua construção em 
perfil de alumínio extrudido garante uma elevada robus- 
tez em todo o conjunto.

Linne W fits within the range of self-supporting products. 
Constituted with a LED Light engine of the high efficiency 
and high luminous flow, which fits into an electrified profile, 
allowing to create continuous lines with different modules 
as blind track, single LED light engine and LED light engine 
with emergency set. This equipment can be suspended or 
recessed, and its construction in extruded aluminum profile 
guarantees a superior robustness of the set.



LINNE W

LINNE W

- Perfil em alumínio termolacado à cor
- Grupo ótico com lentes em policarbonato
- Aplicação suspensa ou saliente

- Aluminum profile body lacquered to color
- Optical group with polycarbonate lens
- Surface or suspended mounting
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Nota: dados relativos ao ângulo de feixe de 90º, para mais ângulos de feixe consulte a ficha técnica | Note: data related to beam angle 90º, for more beam angles consult the technical datasheet
HO - Fluxo de saída elevado | Hight Output stream
HE - Alta Eficiência | High efficiency 

61 mm

1475 mm

 L
L

L

Motor de luz | Light engine

Conjunto | Group 

Código Fotométrico

Photometric Code
Performance

Performance
Fluxo Luminoso (lm)

Luminous Flux
Potência de entrada (W)

Input power

830
HO

8597
62

840 8869

830
HE

7034
48

840 7257

1475

1476

2954 Perfil eletrificado | Profile electrified 

4431

L

Comprimento (mm)
Length EN 60598

IP20230V AC
50 Hz 6750 C 



LINNE ECO C

Para os clientes que dispõem de soluções autoportantes 
nos seus espaços e apenas pretendem substituir os 
módulos de lâmpadas fluorescentes (T5 ou T8) por 
módulos Led, a Lightenjin desenvolveu uma solução 
económica que permite realizar essa substituição sem 
trocar toda a instalação elétrica existente. Desta forma 
os custos associados ao investimento são mais baixos e 
o retorno mais rápido.

For customers who have applied in their spaces freestan-
ding solutions and want to replace the modules of fluores-
cent lamps, T5 or T8, into Led modules, Lightenjin has 
developed an economical solution that allows the accom-
plishment of this replacement without changing all the 
existing electrical installation, reducing investment costs 
and speeding up the investment returns.
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LINNE ECO C

LINNE ECO C

- Chapa em aço termolacado à cor
- Lentes em policarbonato
- Substituição de grupos óticos fluorescentes por Led 

- Sheet metal lacquered to color
- Polycarbonate lenses
- Replace fluorescent optical groups to LED
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830

840

830

840

Código Fotométrico

Photometric Code
Performance

Performance
Lentes

Lens

5 unidades

HO

HE

Fluxo Luminoso (lm)

Luminous Flux

8597  

8869  

7034  

7257  

Potência de entrada (W)

Input power

 
62

 
48

Nota: A dimensão L podem variar de 1474mm a 1550mm em função do grupo otico existente  | Dimension L varies from 1474mm to 1550mm according to the existing optic group
         As dimensões X e Y podem variar em função da calha eletrificada existente  | Dimension X and Y varies according to the existing electrified
         dados relativos ao ângulo de feixe de 90º, para mais ângulos de feixe consulte a ficha técnica | data related to beam angle 90º, for more beam angles consult the technical datasheet

HO - Fluxo de saída elevado | Hight Output stream
HE - Alta Eficiência | High efficiency 

Y

X

L

EN 60598

IP20230V AC
50 Hz 6750 C 



O equipamento UNNO foi desenhado para preencher as 
diversas lacunas impostas pelas diferentes soluções de 
iluminação disponibilizadas atualmente no mercado, 
combinando simultaneamente elevados níveis de eficiên- 
cia energética, desempenho e custo competitivo.
Adequado para a iluminação de destaque em espaços 
comerciais.

The UNNO equipment was designed to fill the several gaps 
imposed by the different lighting solutions currently availa- 
ble on the market, combining simultaneously high levels of 
energy efficiency, performance and competitive cost.
Its high efficiency and long lifetime make the UNNO 
equipmentsuitable for accent lighting in commercial spaces.

UNNO
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930

940

830

840

Código Fotométrico

Photometric Code
Fluxo Luminoso (lm)

Luminous Flux

3357

3629

4062

4224

Potência de entrada (W)

Input power

36

Performance

Performance

HO

930

940

830

840

2686

2903

3250

3379

27HE
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UNNO

UNNO

- Corpo em policarbonato termolacado à cor
- Difusor fosco ou translúcido (opcional)
- Aplicação em calha trifásica suspensa ou embutida

- Polycarbonate body lacquered to color
- Frosted or translucent diffuser (optional)
- Three phase grid suspension or recessed mounting

Cz

Nota: dados relativos ao ângulo de feixe de 90º, para mais ângulos de feixe consulte a ficha técnica | Note: data related to beam angle 90º, for more beam angles consult the technical datasheet
HO - Fluxo de saída elevado | Hight Output stream
HE - Alta Eficiência | High efficiency 

89 mm

EN 60598

IP20230V AC
50 Hz 9600 C (+90)º   

(-45)º   

(320)º



DUO 

A família Duo é ideal para iluminação de destaque em 
espaços sofisticados e modernos. A sua forma simples 
possibilita uma utilização discreta e elegante. O driver 
está integrado no suporte de calha trifásica, o que reduz 
em larga escala a dimensão geral do produto.

The Duo is ideal for highlighting in sophisticated and modern 
spaces. The simple shape allows a subtle and elegant use. 
The driver is integrated into the three-phase rail bracket, 
which reduces the dimension of the equipment.

94



Lightenjin RETALHO | RETAIL 95

DUO S

DUO S

- Corpo em alumínio termolacado à cor
- Caixa em plástico
- Aplicação em calha trifásica suspensa ou embutida

- Aluminum body lacquered to color
- Plastic box
- Three phase grid suspension or recessed mounting

Cz

Nota: dados relativos ao ângulo de feixe de 30º, para mais ângulos de feixe consulte a ficha técnica | Note: data related to beam angle 30º, for more beam angles consult the technical datasheet
HO - Fluxo de saída elevado | Hight Output stream

Cz
830

840

Código Fotométrico

Photometric Code
Fluxo Luminoso (lm)

Luminous Flux

4658

4793

Potência de entrada (W)

Input power

33

Performance

Performance

HO

EN 60598

IP20230V AC
50 Hz 9600 C (+90)º   

(-45)º   

(320)º
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DUO M

DUO M

- Corpo em alumínio termolacado à cor
- Caixa em plástico
- Aplicação em calha trifásica suspensa ou embutida

- Aluminum body lacquered to color
- Plastic box
- Three phase grid suspension or recessed mounting

Cz

Nota: dados relativos ao ângulo de feixe de 46º, para mais ângulos de feixe consulte a ficha técnica | Note: data related to beam angle 46º, for more beam angles consult the technical datasheet
HO - Fluxo de saída elevado | Hight Output stream

Cz
830

840

Código Fotométrico

Photometric Code
Fluxo Luminoso (lm)

Luminous Flux

5003  

5148  

Potência de entrada (W)

Input power

35

Performance

Performance

HO

EN 60598

IP20230V AC
50 Hz 9600 C (+90)º   

(-45)º   

(320)º



O downlight Sheer foi concebido para espaços comer-
ciais e habitacionais, destacando-se pela capacidade de 
orientar a fonte de luz em um ou dois eixos. Desta forma 
é possível com um produto de fixação encastrada no 
teto, iluminar paredes, quadros, expositores ou outro 
tipo de elemento decorativo. Permite ainda ser configu-
rado de diferentes cores, tamanhos e formas. A família 
R destaca-se pelo seu aro redondo e a Q pelo seu aro 
quadrado.

The downlight's Sheer is designed for commercial and 
residential spaces, including the ability to direct the light 
source in one or two axes. In this way, it is possible, with a 
recessed light fixture in the ceiling, lighting up walls, tables, 
exhibitors or other decorative element. It can still be 
configured in different colors, sizes and shapes. The R 
family stands for the round shape and the Q family for the 
square shape.
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SHEER R 100

SHEER R 100

- Corpo em alumínio termolacado à cor
- Difusor transparente ou fosco (opcional)
- Orientável
- Aplicação de encastrar

- Aluminum body lacquered to color
- Transparent or frosted diffuser (optional)
- Orientable
- Recessed mounting

Cz
830

840

Código Fotométrico

Photometric Code
Performance

Performance

HO

Fluxo Luminoso  (lm)

Luminous Flux

1837

1848

Potência de entrada  (W)

Input power

21

Ø100
830

840
HE

1225

1232
12

Furo teto (mm)

Hole Ceiling

Nota: dados relativos ao ângulo de feixe de 22º sem difusor, para mais ângulos de feixe consulte a ficha técnica | Note: data related to beam angle 22º without diffuser for more beam
 angles consult the technical datasheet
HO - Fluxo de saída elevado | Hight Output stream
HE - Alta Eficiência | High efficiency 

EN 60598

IP20230V AC
50 Hz 9600 C (+90)º   

(-45)º   

(320)º



Cz

SHEER R 150

SHEER R 150

- Corpo em alumínio injetado termolacado à cor
- Difusor transparente ou fosco

- Orientável
- Aplicação de encastrar

-  Injected aluminum body lacquered to color
- Transparent or frosted diffuser

- Orientable
- Recessed mounting

100

Ø168 mm

120 mm

930

940

Código Fotométrico

Photometric Code
Performance

Performance

HO

Fluxo Luminoso (lm)

Luminous Flux

1896

2069

Potência de entrada (W)

Input power

32 Ø 150

Furo teto (mm)

Hole Ceiling

Nota: dados relativos ao ângulo de feixe de 52º, para mais ângulos de feixe consulte a ficha técnica | Note: data related to beam angle 52º, for more beam angles consult the
 technical datasheet
HO - Fluxo de saída elevado | Hight Output stream

EN 60598

IP20230V AC
50 Hz 9600 C (+90)º   

(-45)º   

(320)º
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SHEER R 180

SHEER R 180

- Corpo em alumínio injetado termolacado à cor
- Difusor transparente ou fosco
- Orientável
- Aplicação de encastrar

-  Injected aluminum body lacquered to color
- Transparent or frosted diffuser
- Orientable
- Recessed mounting

Cz

Ø201 mm

143 mm

930

940

Código Fotométrico

Photometric Code
Performance

Performance

HO

Fluxo Luminoso (lm)

Luminous Flux

3610

3949

Potência de entrada (W)

Input power

48 Ø 180

Furo teto (mm)

Hole Ceiling

Nota: dados relativos ao ângulo de feixe de 52º, para mais ângulos de feixe consulte a ficha técnica | Note: data related to beam angle 52º, for more beam angles consult the technical datasheet
HO - Fluxo de saída elevado | Hight Output stream 

EN 60598

IP20230V AC
50 Hz 8500 C (+90)º   

(-45)º   

(320)º
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SHEER Q 80 GU10

SHEER Q 80 GU10

- Corpo em aço termolacado à cor
- Difusor opalino ou transparente (opcional)
- Para lâmpada GU10
- Orientável
- Aplicação de encastrar

- Body steel lacquered to color
- Oppal or transparent difuser
- For GU10 lamp
- Orientable
- Recessed mounting

10

Potência máx. recomendada (W)

Recommended max. power
Suporte de lâmpada

Lamp support

GU10

Furo teto (mm)

Hole Ceiling

78x78

Nota: Lâmpada não incluída | Note: Lamp not included.

EN 60598

IP20230V AC
50 Hz 9600 C (+90)º   

(-45)º   

(320)º



SHEER Q 130

SHEER Q 130

104

830

840

930

940

Código Fotométrico

Photometric Code
Performance

Performance

HE

HO

Fluxo Luminoso (lm)

Luminous Flux

3250

3379

2686

2903

Potência de entrada (W)

Input power

27

19

130x130

Furo teto (mm)

Hole Ceiling

830

840

2397

2492

930

940

1981

2141

- Aro em aço inox escovado ou polido (opcional)
- Corpo em aço galvanizado, termolacado à cor

- Orientável
- Aplicação de encastrar

- Brushed or polished stainless steel rim (optional)
- Galvanized plate steel body lacquered to color

- Orientable
- Recessed mounting

Nota: dados relativos ao ângulo de feixe de 72º sem difusor, para mais ângulos de feixe consulte a ficha técnica | Note: data related to beam angle 72º without diffuser, for more beam angles
 consult the technical datasheet
HO - Fluxo de saída elevado | Hight Output stream
HE - Alta Eficiência | High efficiency

EN 60598

IP20230V AC
50 Hz 9600 C (+90)º   

(-45)º   

(320)º
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SHEER Q 170

SHEER Q 170

- Aro em aço inox escovado ou polido (opcional)
- Corpo em aço galvanizado, termolacado à cor
- Orientável
- Aplicação de encastrar

- Brushed or polished stainless steel rim (optional)
- Galvanized plate steel body lacquered to color
- Orientable
- Recessed mounting

 347 mm  510 mm 

Outras opções . Other Options:

Sheer Q 2x170 Sheer Q 3x170

930

940

930

940

Código Fotométrico

Photometric Code
Performance

Performance
Referência

Reference

Q 170

HO

HE

Fluxo Luminoso (lm)

Luminous Flux

3693  

3887  

2686  

2903  

lm

Potência de entrada (W)

Input power

40

27

Furo teto (mm)

Hole Ceiling

170x170

930

940
HO

7386

7774
80

930

940

930

940

2x Q 170

HE

HO

5372  

5806  

11 079  

11 661  

lm

54

121

170x335

930

940

3x Q 170

HE
8058

8709
80

170x495

Nota: dados relativos ao ângulo de feixe de 72º sem difusor. para mais ângulos de feixe consulte ficha técnica | Note: data related to beam angle 72º without diffuser, for more beam angles
 consult the technical datasheet
HO - Fluxo de saída elevado | Hight Output stream   .   HE - Alta Eficiência | High efficiency

EN 60598

IP20230V AC
50 Hz 9600 C (+90)º   

(-45)º   

(320)º



A família Cithara foi desenhada para oferecer uma vasta 
gama de soluções de varrimento de fachadas, ilumina-
ção de parques desportivos e estacionamento, em zo- 
nas privadas, públicas e comerciais, combinando eleva- 
dos níveis de fluxo luminoso, eficiência energética e de- 
sempenho com um custo competitivo. A sua forma é 
simples e elegante, o que permite um enquadramento 
discreto em qualquer espaço.

Cithara range was designed to offer a wide range of solu- 
tions, such as, wall washers, car and sportive parking, pri- 
vate, public and commercial spaces, combining high levels 
of luminous flux, energy efficiency and performance with a 
competitive cost. The shape is simple and elegant, which 
allows a discreet placement in any space.
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CITHARA M

CITHARA M

- Corpo em alumínio fundido
- Difusor prismático ou transparente (opcional)
- Aplicação em poste, parede, teto ou piso

- Body in cast aluminum
- Prismatic or transparent difuser
- Application on post, wall, ceiling or floor

Nota: Cithara M L com lente, dados relativos ao ângulo de feixe de 23º e difusor frost, para mais ângulos de feixe consulte a ficha técnica | Note: Cithara M L with lens data related to beam 
angle 23º and frost diffuser, for more beam angles, consult the technical datasheet
         Cithara M A com refletor, dados relativos ao ângulo de feixe de 45º e difusor frost, para mais ângulos de feixe consulte a ficha técnica | Note: Cithara M A with reflector data related to 
beam angle 45º and frost diffuser, for more beam angles consult the technical datasheet
HO - Fluxo de saída elevado | Hight Output stream
HE - Alta Eficiência | High efficiency

830

840

830

840

Código Fotométrico

Photometric Code
Performance

Performance

CITHARA M L

HO

HE

Fluxo Luminoso (lm)

Luminous Flux

3080  

3203  

2464  

2562  

Potência de entrada (W)

Input power

 
36

 
27

Referência

Reference

830

840
HO

3331

3464
36

830

840
HE

2665

2771
27

CITHARA M A

290 mm

- 90º

90º

EN 60598

IP65230V AC
50 Hz 9600 C (+90)º   

(-45)º   

(320)º

IK08
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CITHARA L

CITHARA L

- Corpo em alumínio fundido
- Difusor prismático ou transparente (opcional)
- Aplicação em poste, parede, teto ou piso

- Body in cast aluminum
- Prismatic or transparent difuser
- Application on post, wall, ceiling or floor

Nota: Cithara L L com lente, dados relativos ao ângulo de feixe de 23º e difusor transparente, para mais ângulos de feixe consulte a ficha técnica | Note: Cithara L L with lens data related to
beam angle 23º and transparent diffuser , for more beam angles, consult the technical datasheet
         Cithara L A com refletor, dados relativos ao ângulo de feixe de 45º e difusor frost, para mais ângulos de feixe consulte a ficha técnica | Note: Cithara L A with reflector data related to 
beam angle 45º and frost diffuser, for more beam angles consult the technical datasheet
HO - Fluxo de saída elevado | Hight Output stream
HE - Alta Eficiência | High efficiency

830

840

830

840

Código Fotométrico

Photometric Code
Performance

Performance

CITHARA L L

HO

HE

Fluxo Luminoso (lm)

Luminous Flux

3884  

4039  

3531  

3632  

Potência de entrada (W)

Input power

40

36

Referência

Reference
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355 mm

- 90º

90º

EN 60598

IP65230V AC
50 Hz 9600 C (+90)º   

(-45)º   

(320)º

IK08

830

840

830

840

CITHARA L A

HO

HE

4200  

4368  

3819  

3971  

40

36


