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Lightenjin has been in the market since 2006, 
was strongly driven by the needs, requirements 
and demands of the retail market. Specialist in 
the field of natural and artificial lighting 
systems, had started her activity in consulting. In 
2010, extended the activity to the development 
of lighting products and recently increased the 
business field for industrialization and trade of 
high-efficiency LED lighting products.

Over the last years, in partnership with experts 
in several areas, we have developed manage-
ment systems that allow monitoring and impro- 
vement of the infrastructure and energy con- 
sumption of the clients.

A Lightenjin atua no setor da iluminação desde 
2006. Fortemente impulsionada pelas neces- 
sidades, exigências e requisitos do retalho. 
Iniciou a sua atividade na área da consultoria 
em sistemas de iluminação natural e artificial. 
Em 2010, abraçou o desenvolvimento de pro- 
dutos de iluminação e recentemente, em 2014, 
a industrialização e o comércio de produtos de 
iluminação LED de elevada eficiência.

No decorrer dos últimos anos, em parceria 
com especialistas em diversas áreas, desen-
volveu sistemas de gestão que permitem moni- 
torizar e melhorar as infraestruturas e os con- 
sumos energéticos dos seus clientes.

A tecnologia LED, bem como a rápida evolução 
observada nos últimos anos permitiu que a ilu- 
minação de exterior e viária tenha sofrido um 
aumento significativo em termos de eficiência 
luminosa e diminuição de custos associados.

Com o rápido avanço tecnológico observamos 
mais vantagens a nível técnico e económico, 
espera-se no futuro, produtos mais eficientes e 
competitivos.  

The Led technology, as well as the evolution 
speed observed in the last few years permitted 
the exterior/road lighting to have a significant 
increase in light efficiency and associated cost 
decrease.

The fast technological advancement has advan- 
tages in technical and economic level, which we 
expect in the future the product will be more 
efficient and competitive.



EXTERIOR
EXTERIOR

À semelhança do campo industrial, a tecnologia LED aplicada 
ao exterior traz maior qualidade e uniformidade na luz,  tor- 
nando-a mais fácil de adaptar a cada tipo de estrada. Aliada ao 
sistema de gestão, esta tecnologia pode gerar mais de 80% 
de economia em comparação com as tecnologias convencio-
nais.

Similarly to industrial field, LED technology applied to outdoor 
lighting brings greater quality and uniformity in light, making it 
easier to adapt to each type of roadway. Allied with management 
systems, this technology can generate over 80% savings 
compared to conventional technologies.

PHARUS

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

20
1230

Eficácia luminosa (lm/W)
CCT (K)

62
2700  |  3000  |  4000

MURUM

(Dados da versão 830)

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

Performance
11

HO HE

1227
7

891
Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
118 129

3000  |  4000



PALUS

(Dados da versão HO 830)

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

6
S - 220 M - 750

683
6

683
Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
127

3000  |  4000

Modelo

OPPIDUM

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

39
IIII II

3745
78

7490
Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
109 

117
11235

4000  |  5000  |  5700

Modelo

(Dados da versão HO 740)

REDUCTA 30

(Dados da versão 830)

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

3
HO HE

171
1

92
Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
106 114

3000  |  4000  |  5000

Performance

REDUCTA 175

(Dados da versão 830)

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

27
HO HE

2925
19

2157
Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
106 114

3000  |  4000  |  5000

Performance



PRIMAVIR EVO

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

50
IIII II

5200
99

10400
Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
113

149
15600

4000  |  5000  |  5700

Modelo

(Dados da versão HO 740)

PRIMAVIR LIRA

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

50
IIII II

5200
99

10400
Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
113

149
15600

4000  |  5000  |  5700

Modelo

(Dados da versão HO 740)

NOXIS S

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

41
IIII II

3795
76

7590
Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
109

110
11385

4000  |  5000  |  5700

Modelo

(Dados da versão HO 740)

NOXIS M

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

147
M I M II

15180
221

22770
Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
111

4000  |  5000  |  5700

Modelo

(Dados da versão HO 740)



CRATUS MAXI

(Dados da versão HO 740)

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

35
Maxi I Maxi II

3900
70

7800
Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
123

4000  |  5000  |  5700

Modelo

CRATUS MINI

(Dados da versão HO 740)

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

35
Mini I Mini II

3900
70

7800
Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
123

4000  |  5000  |  5700

Modelo

CITHARA XL

(Dados da versão 730)

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

99
HO HE

9341
70

7129
Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
103 113

4000  |  5000  |  5700

Performance

CITHARA XXL

(Dados da versão 730)

Potência de Entrada (W)
Fluxo luminoso (lm)

251
HO HE

24476
172

18048
Eficácia luminosa (lm/W)

CCT (K)
106 114

4000  |  5000  |  5700

Performance



   Economia | Savings 
Os níveis de poupança dos sistemas de gestão, quando 
associados à tecnologia LED, ultrapassam na maioria dos 
casos os 80%. A Lightenjin tem vindo a focar-se em 
modelos de negócio que permitam inverter o paradigma 
da cadeia de valor em torno dos sistemas de gestão, na 
rede de iluminação pública, para que estes sejam uma 
fonte ativa de receita ao invés de gerir ou otimizar custos 
de exploração.

The savings levels of management systems, when associ- 
ated with LED technology, exceed in most cases 80%. 
Lightenjin, has been working to reverse the value chain para- 
digm around the management systems so that they are an 
active source of revenue rather than just managing and 
optimizing operating costs.

  Segurança | Safety
Os sistemas de controlo possibilitam um aumento signi- 
ficativo na segurança dos utilizadores, equipamentos e 
infraestruturas.
Estes permitem integrar soluções que detetam emer- 
gências, ativam alertas, realizam comunicações bidirecio-
nais, melhorando de forma significativa o serviço presta- 
do pelos municípios aos seus utilizadores.
Através de complexos sistemas de encriptação e redun- 
dância é possível garantir segurança nas redes de comu- 
nicação e de informação.

Control systems enable a significant increase in user, equip- 
ment and infrastructure safety. These equipment’s allows to 
integrate several assets, such as sensors to detect emergen-
cies, launch alerts, and conduct bidirectional communications, 
improving significantly the service provided by the municipali-
ties to its users and to the safety for them. The application of 
various sensors allows a constant equipment monitoring and 
guarantees its safety and the correct operation.
Through complex encryption and redundancy systems, it is 
possible to guarantee security in the communication and 
information networks.

  Controlo | Control 
Com o avanço das tecnologias, têm vindo a ser desenvolvi-
dos dispositivos sob a forma de hardware e software que 
atuam em conjunto e de acordo com regras ou pedidos defi- 
nidos pelos administradores dos sistemas de gestão. 
Estes permitem enviar e receber informação, visualizá-la em 
plataformas web, apoiar a tomada de decisão e fundamen-
talmente tomar medidas corretivas em tempo real, garan-
tindo assim, um controlo total sobre os equipamentos da 
rede.

With the advance of technologies, devices have been developed 
in the form of hardware and software that work together and 
according to rules or requests defined by the administrators of 
the management systems. These equipment’s possess bidirec-
tional communication that can be seen on web platforms, suppor- 
ting the decision making and fundamentally taking corrective 
measures in real time, ensuring full control over the managed 
equipment.

  Integração | Integration
O desenvolvimento de soluções assentes em tecnologias 
abertas possibilita uma maior integração entre serviços e 
dispositivos. Do ponto de vista operacional, é uma mais-valia 
para o cliente gerir, em tempo real, toda a infraestrutura nu- 
ma plataforma única. As ferramentas como: Indicadores de 
desempenho, relatórios de consumos, configuração de per- 
fis horários, integração de sensores/atuadores, alertas, 
envio/ receção de mensagens, localização GPS, compatibili-
dade com dispositivos móveis ente outros, poderão ser 
incluídas nas plataforma de gestão das cidades inteligentes.

The solutions development is based on open technologies 
allowing a greater integration between services and devices. 
From the operational point of view, it is an added value for the 
client to manage in real time all the infrastructure on a single 
platform, using tools, such as performance indicators, consump-
tion reports, profiles setting timetables, integration of 
sensors/actuators, alerts, sending/receiving messages, GPS 
locations, compatibility with mobile devices among others, may 
be included in the management platform of smart cities.

4 Motivos para utilizar Sistemas de Gestão
4 Reasons to use Management Systems





A EMPRESA
THE COMPANY

Founded in 2016 Lighentjin, focused its activity in the 
consulting area in Light Design, running lighting projects for 
interior and exterior.
The proximity of the most reputable architecture and 
design offices, allows LIGHTENJIN to offer lighting projects 
in iconic spaces and great prestige.
With the evolution of lighting management technologies 
LIGHTENJIN extended business area of operation to control 
systems projects to continue at the forefront of lighting 
technology, using electronic equipment and softwares to 
increase energy efficiency.

                  System is built with a smart grid philosophy that 
gives you the possibility to create a data transport  infra-
structure, in a way that you can manage public lighting and 
simultaneously introduce new services in you city without 
additional costs.
Our system is modular and fully scalable, which means 
that you can invest at your own pace without compromise 
performance or the future.

Fundada em 2006 a Lightenjin concentrou a sua ativida- 
de na área da consultoria em Light Design, executando 
projetos de iluminação para interior e exterior.
A sua proximidade com os mais reputados gabinetes de 
arquitetura e design permitiu-lhe executar projetos de 
iluminação em espaços icónicos e de grande prestígio.
Com a evolução das tecnologias de gestão de ilumi-
nação a Lightenjin alargou a sua área de atuação aos 
projetos de sistemas de controlo para continuar na 
vanguarda da tecnologia da iluminação, utilizando 
equipamentos eletrónicos e software para aumentar a 
eficiência energética.

O Sistema                    assenta numa lógica de criação de 
redes inteligentes que lhe dá a possibilidade de erguer 
uma infraestrutura de transporte de informação poden- 
do desta forma introduzir novos serviços na cidade sem 
custos adicionais.
Modular e escalável, o sistema tem a capacidade de sa- 
tisfazer as suas necessidades de hoje, assim como ser ex- 
pandido ao ritmo que desejar sem perder nada com isso.





Parque Empresarial do Casarão,
Avenida das 2 Rodas, Lote 36A
3750-041 Aguada de Cima . Portugal
gps: 40.550187, -8.396383
tel: +351.234 080 117  fax:+351.234 249 933
email: geral@lightenijn.pt

Lightenjin II - Indústria de Iluminação, Lda.

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.

All data contained in this document is for information only and may be changed 
without prior notice. 
If you require exact and up-to-date information, please contact Lightenjin.


