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A importância da iluminação
os espaços de Retalho são a nossa especialidade!

A forma como o lojista atraí o consumidor e incentiva ao 
consumo tem vindo a mudar ao longo das décadas.

A experiência que envolve o consumidor tem por base uma 
série de elementos físicos e emocionais que se traduz 
numa maior predisposição à compra. 

A iluminação é um elemento-chave na criação de ambien-
tes. O conforto que a iluminação nos faz sentir, leva-nos a 
passar mais tempo nesse espaço, e como tal, a uma maior 
predisposição para a compra. Da mesma forma que, o 
despertar de interesse para determinados artigos pode ser 
feito através de iluminação de realce e/ou através da 
criação de ambientes com diferentes níveis de iluminação 
e/ou diferentes temperaturas de cor. 

Neste catálogo apresentamos conceitos e produtos que 
têm sido explorados ao longo dos anos e que assentam 
em pilares como: inovação, sustentabilidade, eficiência 
energética e realce.

A experiência em projetos de iluminação associada à 
capacidade de desenvolvimento de produtos e 
aproveitamento das facilidades de produção torna a 
Lightenjin líder de mercado no setor de retalho em 
Portugal.
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A temperatura de cor traduz a aparência da 
luz emitida pela fonte de luz.

Quanto mais alta a temperatura de cor mais 
fria é a tonalidade da cor da luz. Simplificando, 
podemos dizer que uma cor mais quente 
(baixa) é mais amarela/laranja e uma cor mais 

fria (alta) é mais azul.

Temperaturas de cor mais baixas promovem 
ambientes aconchegantes e relaxantes en- 
quanto que temperaturas de cor mais altas 
promovem ambientes estimulantes, propícios 
a ambientes laborais.

a luz e a eficiência

conceitos

diretivas e normas para a eficiência energética

Sendo a iluminação um elemento fundamental na efi- 
ciência energética dos edifícios e na criação de um de- 
terminado ambiente, diretrizes e normas encontram-se 
bem descritas de forma a assegurar a sua boa utilização.

Na perspetiva da eficiência energética e quantidade de 
luz recomendada para edifícios, a criação de ambien-
tes projetada por especialistas na área de iluminação, é 
assegurada tendo por base os requisitos da norma 
EN12464-1:2021.

Num projeto luminotécnico otimizado, vários fatores 
deverão ser considerados, nomeadamente fluxos 
luminosos elevados associados a elevada eficiência, 
níveis reduzidos de encadeamento, temperatura de 
cor / índice de restituição de cromática, iluminação 
regulada às necessidades do utilizador, uniformidade, 
conforto visual, densidade máxima de potência 
instalada (DPI), etc...

Para apoiar os players de mercado na transição energética e enquadradas no âmbito deste 
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), foi definido um conjunto de investimentos e reformas 
que contribuem para «Eficiência Energética em Edifícios», integrada na dimensão «Transição 
Climática», a qual tem como objetivos reabilitar e tornar os edifícios eficientes.

Consultar legislação em vigor. 

Índice de Restituição Cromática (IRC) 

Representa o grau de fidelidade que uma fonte 
de luz possui na reprodução das verdadeiras 
cores de um objeto, quando comparada com a 
fonte de luz natural (luz solar). 

Quando uma fonte de luz consegue reproduzir 
as cores como a luz solar reproduz, então 
aquela é classificada com IRC 100.

Cintilação (flicker) 

Consiste na percepção, pelo olho humano, das 
variações luminosas (popularmente conhecida 
como “pisca-pisca”) provocadas pela flutuação 

da “voltagem” (tensão de alimentação). A 
cintilação causa dificuldades na leitura e 
incómodo visual, assim como provoca dores 
de cabeça, cansaço visual, stress, perda de 
concentração, etc.

satisfatório bom excelente
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produtos apetecíveis
enfatizar a frescura e melhorar a apresentação

Os produtos frescos são alimentos com um tempo de 
vida útil curto para venda. Manter a sua frescura e redu- 
zir o tempo entre a colocação em prateleira e a escolha 
de compra do cliente é o objetivo de qualquer loja. 

A seleção e comercialização de produtos apetecíveis 
na forma, cor e tamanho é valorizada para estimular o 
consumo de bens alimentares. 

A interação da luz num objeto influência a percepção 
que temos da cor do mesmo, levando a que sejam 
mais ou menos apetecíveis.

A evolução tecnológica nos semicondutores, permite- 
-nos selecionar fontes de luz de IRC adequado, de 
forma a responder às exigências de mercado e valorizar 
as cores pretendidas mediante o produto que preten-
demos destacar.

Peixe

A luz fria é recomendada para a zona de peixe, que é acomodado 
em gelo. 

Carne

A luz quente sugerida para este tipo de produto confere uma 
aparência mais natural na percepção que temos da carne.

Charcutaria

A luz adequada à charcutaria não é tão quente como a utilizada 
em carnes vermelhas. A temperatura de cor usada neste departa-
mento destaca o vermelho dos enchidos assim como os veios 
brancos e zonas de gordura como no caso do presunto e toucinho 
fumado.

Fruta e Legumes

Este tipo de iluminação destaca as cores dos alimentos: os verdes, 
vermelhos e amarelos. 

Queijo e Pão e Pastelaria

Luz quente, mostra pão e queijo em cores autênticas, destaca o 
calor do pão acabado de cozer e a suavidade do queijo.

Filtros para 
Alimentação

Características de distribuição de energia espectral

  Frutas e Legumes

  Carne Vermelha

  Charcutaria

  Peixe

  Pão e Pastelaria

Comprimento de onda [nm] 
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Para mais informação consulte o nosso folheto de horticultura.

O setor do retalho experiencia diariamente desperdícios 
importantes causados, ou pela decomposição, ou pelo 
transporte de produtos alimentares de primeira necessi-
dade, em particular, frutas e legumes.

O consumo destes alimentos é cada vez maior, causado 
pelo aumento de população a nível mundial e aumento 
da literacia a nível da alimentação recomendada.

De forma a reduzir o desperdício e promover aumento 
de tempo de prateleira de bens de cultivo de primeira 
necessidade, o setor do retalho começa a adotar 
estratégias de implementação de produção interna 
através das “vertical farming” nas próprias instalações. 

A implementação de zonas de produção vizinhas à área 
de vendas facilitará a logística e permitirá reduzir 
substancialmente os desperdícios de alimentos.

vertical farming
a horticultura no retalho

A iluminação associada a condições de crescimento otimiza-
das (temperatura, humidade e nutrição) permitirá produzir 
bens alimentares com forma, cor e tamanho otimizados, assim 
como, prolongar o tempo de prateleira dos produtos sem 
necessidade de recorrer a agentes químicos como é o caso 
de adubos, fertilizantes e resinas que promovem o retarda-
mento do amadurecimento.

Esta solução é vantajosa quer do ponto de vista 
económico, como na perspetiva da sustentabilidade 
e saúde.
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As organizações mundiais estão a desenvolver opera-
ções para implementação de estratégias empresariais, 
públicas e privadas, de forma que consigamos diminuir 
o impacto ambiental dos produtos em final de vida no 
nosso ecossistema.

Anualmente, o mundo produz cerca de 500 milhões de 
toneladas de plástico e em 2020 geramos mais de 900% 
de plástico em relação a 1980. 

É portanto, fundamental travar este crescimento e criar 
novos produtos com menor impacto ambiental em final 
de vida.

Derivado das estratégias políticas e económicas, temos 
assistido ao desenvolvimento de vários materiais que 
apresentam vantagens acrescidas do ponto de vista da 
preocupação ambiental com funcionalidade equivalente 
aos demais usados.

A utilização de perfis de alumínio (65%), tecnologia led (99%), ausência 
de metais pesados (0%) e integração de biopolimeros e elementos 
naturais (como o burel, a cortiça e o musgo), definem a nossa estratégia 
de sustentabilidade que tende a aumentar cada vez mais.

A Lightenjin quer contribuir e pretende fazer uma transição ecológica 
sustentável e gradual. Apostando na utilização de materiais reciclados e 
eficientes. 

Recentemente, integramos um biomaterial (polietileno com fibra de 
coco/cânhamo) no produto mais vendido pela Lightenjin - UNNO 
PLUS. 

A integração de biomateriais é importante e deve ser feita pelas indús-
trias, de forma a preservarmos o nosso ecossistema. 

A Lightenjin já tem este compromisso e pretende continuar a investir na 
sua implementação em termos de produto e processo.

circularidade
sustentabilidade em final de vida e biomateriais

UNNO PLUS
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sistemas de controlo
eficiência com baixos consumos

50%

Em resposta às exigências do mercado, a Lightenjin reforça a 
sua aposta nas soluções de controlo e gestão, reforçando a 
sua equipa com um departamento específico para o desen-
volvimento e implementação de Soluções de Controlo.

As luminárias Lightenjin, com tecnologia LED, são equipa-
mentos geradores de poupança por apresentarem elevada 
eficiência luminosa com baixo consumo de energia. 
O nosso departamento de engenharia disponibiliza um 
conjunto de soluções customizadas às funcionalidades que 
os nossos clientes pretendem obter na sua instalação.

As luminárias quando dotadas de mecanismos adicionais 
permitem uma utilização dinâmica que se traduz numa dimi- 
nuição dos consumos. Os sistemas de controlo de iluminação 
são equipamentos eletrónicos que permitem adicionarmos 
uma ou mais funções a uma luminária ou grupo de luminárias.
A interligação e parametrização de todos os sistemas de 
controlo de iluminação é feito através da instalação de 
software.

Poupança média de
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Iluminação regulada por um horário pré- 
-definido. Para além da função ON/OFF, 
a intensidade luminosa também é para- 
metrizável através de controlo horário. 

Controlo Horário

O sensor de presença faz com que a 
iluminação seja acionada pela presença 
de pessoas na instalação. 

Sensor de Presença

Iluminação em função da entrada de luz 
natural e da presença de pessoas, 
associada à função ON/OFF regulada 
por um horário pré-definido. 

Daylight

Parametrização do sistema para um ní- 
vel de iluminação constante. O aumento 
de intensidade é acionada pela presen- 
ça de pessoas. Na ausência de tran- 
seuntes o nível de iluminação reduz para 
os valores pré-definidos. 

Ajuste da intensidade luminosa pelo 
utilizador através de um botão de 
pressão. Para que esta redução de 
iluminação corresponda a uma redução 
de consumo a luminária tem de estar 
dotada de equipamento eletrónico 
específico. 

Regulação de Fluxo Corridor FUNCTION

Estratégias de Controlo
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Shop App

Philips Signify

Internet

Gateway AxIS

WiFi

LAN

RF (ZIG BEE 3.0)

1-10V

A Lightenjin é empresa parceira da Philips Signify. Na gama 
de produtos Lightenjin existem luminárias com certificação 
YellowDot.

O programa YellowDot da Philips Signify utiliza a tecnologia 
“Visible Light Communication” para através do código 
identificativo único de cada ponto de luz permitir geoposi-
cionamento em espaços interiores.

As luminárias com esta certificação comunicam com a 
câmara do smarthphone do cliente na loja. Com a aplicação 
da loja instalada no telemóvel esta tecnologia permite loca- 
lizar o cliente na superfície comercial e entre outras funcio-
nalidades gera um percurso de compras otimizado aos 
produtos da lista de compras com uma precisão de 30 cm. 

O fluxo de dados é unidirecional e nenhum dado pessoal é 
recolhido pelo sistema de iluminação.

AxIS - Gestão simples e intuitiva

O software AxIS permite controlar e moni-
torizar cada ponto de luz individualmente, 
adaptando a iluminação às necessidades dos 
utilizadores e dos espaços. O sistema de 
iluminação é otimizado através de monito- 
rização e diagnóstico permanente em toda a 
rede. 

Este nível de flexibilidade e controle também 
facilita uma melhor gestão da iluminação, 
garantindo condições de segurança e 
eficiência nos edifícios.

Este sistema de posicionamento indoor trans- 
forma a rede de iluminação numa ferramenta 
de marketing baseada na localização:

ɱ Dados de localização altamente precisos;

ɱ Respeita a privacidade (localização anónima);

ɱ Cria uma rota de compras otimizada;

ɱ Alertas de promoções e notificações 
baseadas na localização do cliente;

ɱ Armazenamento de dados analíticos (mapa 
de passos; tempo de permanência; 
densidade de clientes, etc)

Este Software de Gestão de Iluminação permite:

Histórico - Consultar o histórico de dados;

Dados - Exportar dados nos formatos JASON e CSV;

Perfis - Agendar e parametrizar perfis individuais em cada luminária;

Perfis de utilizador - Configurar e gerir perfis de utilizadores com 

diferentes níveis de permissão;

Fluxo luminoso - Definir o nível de fluxo luminoso por luminária;

Blueprint - Representar e identificar as luminárias em planta;

Deteção de anomalia - Detetar anomalias de acordo com as 

configurações padrão de cada luminária;

Telemetria - Permite a execução de telemetria de cada luminária;

sistemas de controlo
DALI / AxIS

Lightenjin _ RETALHO

Sensor Luz

Driver
Luminária

MultiSensor

Controladora

Controladora

Controladora

retalhistaconsumidor
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Apresentamos em seguida, abordagens 
distintas que poderão ter repercussões 
na poupança de energia consumida 
bem como a nível ambiental. 

- Situação A - comparativo entre uma 
instalação convencional Fluorescente e  
instalação de LEDs de última geração

- Situação B - comparativo entre uma 
instalação LED de 1ª geração e  instalação 
de LEDs de última geração

No âmbito da Transição Climática, 
incentivos para melhoria da Eficiência 
Energética em Edifícios têm vindo a 
ser implementados, consulte a 
legislação em vigor.

A eficiência energética é um ponto 
crucial no setor do retalho.

Na perspetiva de consumos, a iluminação 
tem um peso bastante elevado, e como 
tal, é relevante avaliar os consumos sem 
colocar em causa a iluminação do espaço.

A evolução tecnológica tem evidenciado 
melhorias significativas ao longo dos anos, 
que teve maior impacto, com a implemen-
tação de tecnologia LED. Com garantia de 
poupanças de energia até 70% quando 
comparada com tecnologia convencional.

Falando da tecnologia LED, esta tem 
apresentado melhorias significativas ao 
longo dos anos, que nos coloca hoje com 
38% maior eficiência em comparação 
com a tecnologia instalada há 5 anos.

exemplo de Hipermercado

pé direito:  8 m de altura
altura da iluminação:  5m
área:  8400 m2

Luminária 

Quantidade de Luminárias

Potência da Lâmpada 

Potência absorvida do Aparelho 

Eficácia do Sistema 

Fluxo luminoso /Luminária 

Luminância plano de trabalho 

Consumo de energia

Emissões 

pontos de luz existentes 
na instalação

Linne W 1475 HE 840

1684

63 W

63 W

129 lm/W

8.152 lm

1.542 lux

617.880 kWh/ano

31,64 Ton CO2/ kWh ano

LED 1ª Geração

pontos de luz existentes 
na instalação

Eco Linne V 1705 HE 840

1497

44 W

44 W

154 lm/W

6.803 lm

1.215 lux

383.615 kWh/ano

19,64 Ton CO2/ kWh ano

LED última GeraçãoINSTALAÇÃO Convencional

SITUAÇÃO A - de instalação Convencional para LED última geração

SITUAÇÃO B - de instalação LED 1ª geração para LED ult. geração

A

B

fluorescente 2x58W ref aluminio ŋ=63%

1684

2x58 W

120 W

89 lm/W

10.400 lm

1.172 lux

1.176.914 kWh/ano

60,26 Ton CO2/ kWh ano

ROI - RETORNO do INVESTIMENTO LED  1ª Geração
LED última Geração

Convencional

Anos

Custos

POUPANÇA ANUAL

Consumo de Energia KWh/ano

LED u.G LED u.GLED 1ªGConvencional

LED u.G LED u.GLED 1ªGConvencional

Emissões Ton CO2/KWh ano

Tempo de Retorno de Investimento

 
meses

Poupança de Energia

 
%

Redução da Emissões de CO2

 
%

 
anos

 
%

 
%

análise de consumos
Hipermercado
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diferentes locais
Diferentes Requisitos

Fashion 

Um dos fatores relevantes no setor de retalho ligado ao vestuário, é a qualidade e 
cor do material. A representação da cor de uma peça de vestuário deve ser exata. 
Os filtros utilizados nos LEDs atuam nesse sentido, promovendo uma perceção 
maximizada da cor real do objeto iluminado. 

Padaria

A padaria além da zona de venda tem uma zona de produção alimentar. A produção 
alimentar rege-se pelas mesmas diretrizes da indústria alimentar. O design do 
produto deverá prevenir que existam partes que eventualmente possam cair ou 
desprender-se da luminária. As diretrizes de higiene, estipulam que qualquer acu- 
mulação de pó deverá ser facilmente removida. O IP (Índice de Proteção) da luminá-
ria deverá ser elevado, de modo a estar apta a zonas húmidas, frias e quentes. Os 
materiais usados devem ser resistentes a agentes químicos de limpeza. 
O nível de iluminação deve ser adequado à inspeção nas diferentes fases de fabrico.

Peixaria

A zona de peixaria em loja tem uma zona de trabalho de lavagem e preparação do 
peixe. Estes espaços são potencialmente geradores de salpicos de água e por esta 
particularidade a iluminação tem de ter um grau de proteção acrescido. 

Estas áreas são altamente higienizadas, tendo por isso os aparelhos de iluminação 
de ser resistentes a agentes de limpeza. 

Sistema de iluminação LED em Prateleira

Como ferramenta de marketing a iluminação aplicada na prateleira é uma excelente 
forma de fazer destacar um produto num linear de prateleiras onde todos os 
produtos estão expostos da mesma forma e com a mesma iluminação. 
A iluminação em prateleira pela proximidade ao produto e pela acessibilidade ao 
cliente requer cuidados adicionais - o IK do produto tem de ser elevado, bem como 
o IP requer proteção contra entrada de água.

Garrafeiras

A temperatura de cor num espaço de garrafeira tem de enfatizar a saturação da cor 
dos vinhos tintos ou fazer com que os brancos pareçam claros e refrescantes. Estas 
são caraterísticas visuais que o cliente emocionalmente considera que atribuem uma 
qualidade superior ao produto. 

Zona de Frio

Existem duas zonas distintas de frio. A zona de frio negativo que corresponde a arcas 
congeladoras (-20ºC a -5ºC) e a zona de frio positivo com temperaturas entre os 
1ºC/ 8ºC, que se destinam a produtos frescos (lacticínios, carnes, hortaliças). 

O IP destas luminárias, pela humidade e condensação geradas pelo frio, tem de ser 
elevado. Relativamente ao índice de proteção contra impactos (IK) este é importante 
em ambos os ambientes, no armazém pelas manobras de mercadoria e dentro da 
loja pela localização das luminárias dentro das arcas frigoríficas, em local acessível 
aos clientes.
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áreas de intervenção
Oferecemos soluções para as diversas áreas
presentes no seu espaço comercial.

Cada espaço tem as suas próprias particularidades e 
na Lightenjin o desenvolvimento das luminárias 
obedece sempre a um criterioso conjunto de pressu-
postos a cumprir, de modo a que a escolha seja 
sempre a adequada para cada tipologia de espaço. 

Parque de estacionamento
Coberto

Iluminação de prateleiras

Iluminação Geral
(corredores e linhas de caixa)

Iluminação de Realce

Iluminação para frio

Cafetaria

Entrada

WC

Zonas de circulação e escadas

Armazém de Frio

Armazém Geral

Zonas Sociais – Cantina

Balneários

Sala de Reuniões

Escritórios

Zona de Cargas 
e Descargas

Caminhos Pedonais

Parque de Estacionamento
 Descoberto

Horticultura vertical

Lightenjin _ RETALHO18 19



UNNO PLUS ELEMENTARE RSHEER R SHEER Q CODEX PTIGER 

iluminação de realce
destaque e atenção

A luz projetada no espaço influencia a nossa capacidade visual, 
como tal, a escolha da posição a aplicar a luminária, bem como, a 
quantidade e qualidade de luz a interagir com o objeto são funda-
mentais para a projeção da imagem que pretendemos transmitir. 

Todos os projetores possuem um excelente IRC >90

Projetor sustentável fabricado em biomaterial, 
aplicado em calha trifásica. Solução versátil.
 - Temperaturas de cor [2700-5700] K 
 - Gama alargada de fluxos [2010-5465] lm  
 - Eficiência típica 110 lm/W.
 - Possibilidade de utilização de filtros de cor

Família Elementar R (redondo), dispo- nível nos 
diâmetros 60, 90, 125 e 280mm.
 - Temperaturas de cor [2700-5000] K 
 - Fluxo luminoso varia entre [878-5028] lm 
 - Eficiência típica 130 lm/W.
 - Possibilidade de utilização de filtros de cor

Sheer R (redondo) nos diâmetros 100, 150 e 
180mm. Orientação de luz em 1 ou 2 eixos. 
 - Temperaturas de cor [2700-5000] K 
 - Gama alargada de fluxos [1131-4563] lm 
 - Eficiência típica 105 lm/W.
 - Possibilidade de utilização de filtros de cor

Sheer Q (quadrado) com orientação de luz em 
1 ou 2 eixos. Nos diâmetros 80, 130 e 170mm.
 - Temperaturas de cor [2700-5000] K 
 - Gama alargada de fluxos [1138-5465] lm 
 - Eficiência típica 120 lm/W.
 - Possibilidade de utilização de filtros de cor

Projetor de calha trifásica apresenta um 
design elegante e diferenciador. 
 -Temperaturas de cor [2700-5700] K 
 - Gama alargada de fluxos [3162-4560] lm 
 - Eficiência típica 100 lm/W. 

Projetor redondo aplicado em calha trifásica 
com integração de driver. Solução versátil 
 - Temperaturas de cor [2700-5700] K 
 - Gama alargada de fluxos [2874-3427] lm 
 - Eficiência típica 110 lm/W.
 - Possibilidade de utilização de filtros de cor. 
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SLINDAHLV LINNE W SLIDECO LINNE W ECO LINNE V

A iluminação para zonas de corredores é de especial interesse, e com particular dificuldade, em 
termos de iluminação, dadas as suas grandes áreas de exposição.
A Lightenjin tem uma gama alargada de soluções óticas que preveem cenários de iluminação diversi-
ficados a nível fotométrico.

Dois conceitos simples são usados:
- Iluminação linear aplicada em linha continua ou igualmente espaçadas
- e focus de iluminação usados para destacar produtos específicos.

Luminária versátil e económica para aplicação 
em calha trifásica.
 - Temperatura de cor [3000-5000] K
 - Fluxo luminoso 2000 lm
 - Eficiência típica 140 lm/W
 - Possibilidade de diferentes fotometrias

Luminária económica em chapa de aço para 
linhas contínuas.
 - Temperatura de cor [2700-5000] K
 - Fluxos luminosos entre [2004-18350] lm
 - Eficiência típica 150 lm/W.
 - Possibilidade de diferentes fotometrias

iluminação de corredores
uniformidade controlada

Luminária executada em perfil de alumínio, 
adaptável a calha eletrificada. 
 - Lente possível com diferentes fotometrias. 
 - Temperaturas de cor [2700-5000] K 
 - Fluxos luminoso entre [5923-26119] lm 
 - Eficiência típica 130 lm/W.

Luminária com eletrificação em calha trifásica. 
Possibilidade de 2 ou 3 linhas.
 - Lente possível com diferentes fotometrias.
 - Temperaturas de cor [3000-5000] K 
 - Fluxos luminosos entre [5309-8392] lm 
 - Eficiência típica 140 lm/W.

Luminária em chapa de aço para linhas 
contínuas de grandes dimensões. 
 - Lente possível com diferentes fotometrias. 
 - Temperaturas de cor [3000-5000] K 
 - Fluxos luminosos entre [7215-20895] lm 
 - Eficiência típica 130 lm/W.

Luminária económica em perfil de alumínio 
para aplicação saliente ou suspensa. 
 - Lente possível com diferentes fotometrias. 
 - Temperaturas de cor [2700-5000] K 
 - Fluxos luminosos entre [2004-18350] lm 
 - Eficiência típica 150 lm/W.
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VLED S 

A iluminação de prateleira possibilita a iluminação para distâncias pequenas e 
varrimento uniforme de forma a não promover zonas de sombras nos produtos.

A necessidade de conservação de alimentos que requerem baixas temperaturas é 
uma das áreas de grande interesse no setor do retalho. A sua exposição e apresenta-
ção é, como tal, crucial.

iluminação de prateleiras

iluminação frio

proximidade e proteção

Luminária ideal para espaços de dimensão 
reduzida. 
 - Permite integração de difusores com ângulo 
    de 60º, 120º e dupla assimetria. 
 - Utilização possível até 6 metros de altura
 - Fluxo luminoso entre [738-10233] lm 
 - Eficiência típica 140 lm/W.

DRILED (frio positivo)

Luminária saliente apropriada para aplicação 
em câmaras frigoríficas com IP54. 
 - Concebida para integrar feixe simples ou 
    duplo. 
 - Temperaturas de cor [2700-5000] K 
 - Fluxo luminoso entre [905-7620] lm 
 - Eficiência típica 100 lm/W.

FRIGUS (frio negativo)

Equipamento compacto e económico 
apropriado para iluminação de curta distância.   
 - Temperaturas de cor [2700-5000] K 
 - Aparelho com IP40 
 - Fluxo luminoso entre [846-8954] lm 
 - Eficiência típica 140 lm/W.
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LUNALINNE S90 Pris ORBIS R LIGNAPLUVIACALIDUS

cafetariaentrada
transição e conforto

A zona de Cafetaria é um espaço onde as pessoas recorrem para fazer uma pausa.
O ambiente escolhido deverá ser confortável e harmonioso, para conseguir o efeito, 

o tipo de iluminação a utilizar é preponderante.

Conheça o novo conceito de cafetaria das lojas Continente - pag. 44.

Luminária em perfil de alumínio com difusor 
opalino.
 - Temperaturas de cor [2700-5000] K
 - Fluxos luminosos entre [2989-10454] lm
 - Eficiência típica 120 lm/W.
 - Disponível em diferentes diâmetros

Luminária em perfil de alumínio com difusor 
prismático e maior conforto visual.
 - Temperaturas de cor [2700-5700] K 
 - Fluxos luminosos entre [1843-16471] lm 
 - Eficiência típica 140 lm/W.
 - Disponível em vários tamanhos.

Downlight elegante que confere simplicidade 
ao espaço envolvente. Aro de remate recuado 
que confere um encandeamento baixo. 
 - Aparelho com diâmetro 120 mm e IP44 
 - Fluxo luminoso variável [804-4321] lm 
 - Eficiência típica 110 lm/W.

Luminária minimalista suspensa de fácil 
adaptação ao ambiente envolvente. 
 - Para acomodar lâmpada com suporte E27 
 - Potência máxima recomendada de 60W.

Campânula para suspensão em alumínio 
repuchado com três dimensões distintas 
 - Para acomodar lâmpada com suporte E27 
 - Recomendação de lâmpada LED com  
    potência de 60W.

Campânula suspensa em alumínio repuxado. 
 - Para acomodar lâmpada com suporte E27 
 - com potência de 60W.

decoração e harmonia

A zona de entrada dos espaços de retalho deverá ter uma luz que promova 
conforto visual e físico para os seus visitantes. Disponibilizamos soluções de 
aplicação saliente, suspensa e encastrada com diferentes formatos para 
customização dos espaços à medida do cliente.
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ALTUS R DRILED IP44SHEER Q GU10 

CODEX S FLATELEMENTARE R 

zonas de circulação

As zonas de circulação são zonas transitórias que requerem iluminação 
uniforme e que não promova o efeito de túnel.

WC

estabilidade e segurança

Lightenjin _ RETALHO

Produto redondo com aplicação saliente que 
confere simplicidade ao espaço.
 - Aparelho com IP20 
 - Fluxo luminoso variável [1500-2000] lm 
 - Eficiência típica 130 lm/W.

Luminária ideal para espaços de dimensão 
reduzida como sancas, corrimãos e estantes. 
 - Permite integração de difusores com ângulo 
    de 120º. 
 - Utilização possível até 6 metros de altura
 - Fluxo luminoso entre [219-2464] lm 
 - Eficiência típica 140 lm/W.

Downlight de reduzidas dimensões adequado 
a espaços pequenos com capacidade de 
orientação do foco de luz em dois eixos.
 - Luminária com IP20 
 - Para acomodar lâmpada GU10 
 - Potência máx. recomendada de 10W.

Luminária saliente com design elegante e 
diferenciador. 
 - Fluxo luminoso entre [3162-4560] lm 
 - Eficiência típica 100 lm/W.
 - Níveis reduzidos de encandeamento
 - Possibilidade de diferentes fotometrias 

Uplight de reduzidas dimensões desenhado 
pelo arquiteto Adalberto Dias. 
 - Fluxo luminoso entre [895-1515] lm 
 - Eficiência típica 85 lm/W.
 - Permite iluminação direta ou indireta

Downlight de encastrar, passível de ser 
fornecido com difusor opalino, transparente 
ou sem difusor. 
 - Fluxo luminoso entre [878-5028] lm 
 - Eficiência típica 130 lm/W.
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LINNE S90 O MANGUSTULED 50 OLACUSASEPTIC ALTUS Q

cantina
exigência e estanquicidade

Luminária saliente ou suspensa em perfil de 
aluminio com difusor opalino.
 - Temperaturas de cor [2700-5700] K 
 - Fluxos luminosos entre [1833-16384] lm 
 - Eficiência típica 140 lm/W.
 - Disponível em vários tamanhos.

Luminária suspensa, adequada para espaços 
de interior
 - Fluxos luminosos entre [1120-1214] lm 
 - Eficiência típica 84 lm/W.

balneários

Luminária estanque indicada para ambientes 
com elevada humidade (IP67). 
 - Temperaturas de cor [2700-5000] K 
 - Gama alargada de fluxos [1767-10462] lm 
 - Eficiência típica 143 lm/W.

Armadura estanque para montagem saliente.
 - Três tamanhos diferentes
 - Temperaturas de cor [2700-5000] K
 - Fluxos luminosos entre [1988-6179] lm
 - Eficiência típica 110 lm/W.
 - IP65 possibilita a integração em ambientes 
   com elevada humidade

Luminária com IP65 apropriada para funcionar 
em ambientes propícios à proliferação de 
microorganismos.
 - Temperaturas de cor [2700-5000] K
 - Gama alargada de fluxos [748-11294] lm 
 - Eficiência típica 120 lm/W.
 - Difusor em vidro

Luminária de aplicação saliente. Permite criar 
ambiente diferenciador dentro de ambiente 
genérico. 
 - Fluxos luminosos entre [1458-2989] lm 
 - Eficiência típica 130 lm/W.

Os balneários são zonas de elevada exigência a nível de aplicação de aparelhos de iluminação. 
As luminárias têm de possuir nível de proteção à entrada de água (IP65 mínimo).
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PROLINNELINNE S90 PREMIUM

OPUS E PW45OPUS E ECO (UGR <19)

escritórios
Os escritórios são espaços de trabalho onde a iluminação tem um papel 

preponderante na saúde e bem-estar do utilizador.
Luminárias com níveis ajustados à área de trabalho, baixo índice de encan- 

deamento, baixa cintilação e controlo da iluminação em função do ritmo 
circadiano são parâmetros fundamentais a considerar aquando da sua escolha.

Luminária com design slim constituída por 
perfil de alumínio, integra lentes com baixos 
níveis de encandeamento (UGR<19)
 - Fluxos luminosos entre [2370-14612] lm
 - Eficiência típica 160 lm/W.
 - Sistema “Controlo Ritmo Circadiano” 
   disponível

Equipamento linear constituído em perfil de a- 
lumínio, com lente de baixo nível de encandea-
mento (UGR<19), adequado para linha contínua.
 - Fluxos luminosos entre [1752-6547] lm
 - Eficiência típica 140 lm/W.
 - Sistema “Controlo Ritmo Circadiano” 
   disponível

Especialmente concebida para ambiente de 
escritórios com difusor PW45, indicado para 
trabalho com ecrãs (Norma 12464-1). 
- Gama alargada de fluxos [3226-12015] lm 
- Eficiência típica 120 lm/W.
- Sistema “Controlo Ritmo Circadiano” disponível

Especialmente concebida para ambiente de 
escritórios com difusor micro prismático 
anti-encadeamento (UGR<19), indicado para 
trabalho com ecrãs (Norma 12464-1). 
- Gama alargada de fluxos [3686-13726] lm 
- Eficiência típica 140 lm/W.
- Sistema “Controlo Ritmo Circadiano” disponível
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sala de reuniões

32 33



MULTIS ECOSTAGNUM PRO LED STAGNUM LED IIGYRUS M

armazém de frio

As zonas de armazéns são espaços nos quais 
existe grande mobilidade de bens e pessoas 
onde as condições atmosféricas podem variar 
muito. 

Luminária em alumínio injetado, desenvolvida 
para integrar unidades de produção industrial.
 - Disponível em 2 tamanhos distintos, 
 - Fluxos entre [13726-30505] lm 
 - Eficiência típica 142 lm/W.
 - IK08 e IP65

armazém geral

Luminária estanque adequada para ambiente 
com elevada humidade. 
 - Temperaturas de cor [3000-5000] K 
 - Fluxos entre  [2246-8253] lm 
 - Eficiência típica 130 lm/W.
 - IP66 

Armadura estanque para montagem saliente. 
Corpo em poliéster reforçado com fibra de vidro
 - Três tamanhos diferentes
 - Fluxos luminosos entre [4000-14000] lm
 - Eficiência máxima de 150 lm/W.
 - IK08 e IP66

De formato circular, em alumínio injetado, ideal 
para colocação em unidades industriais
 - Fluxos entre [21282-28249] lm 
 - Eficiência típica 143 lm/W.
 - IK08 e IP65
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CITHARA EVOSTAGNUM LED I

PHARUS LED REDUCTA 30

robustez e segurança

caminhos pedonais

zona de cargas/descargas

Projetor com orientação através da haste lira. 

 - Fluxos luminosos entre [4291-71404] lm
 - Eficiência típica 137 lm/W.
 - IK08 e IP66

Armadura estanque para montagem saliente. 
Corpo em poliéster reforçado com fibra de vidro
 - Três tamanhos diferentes
 - Fluxos luminosos entre [2000-7000] lm
 - Eficiência máxima de 140 lm/W.
 - IK08 e IP66

Pimenteiro com integração de tecnologia LED 
com dispersão de luz de forma radial.
 - Temperaturas de cor 2700-4000 K
 - Fluxos luminosos entre [808-2412] lm
 - Eficiência típica 164 lm/W.
 - IK09 e IP65

Ponto de luz versátil para encastrar em pavi- 
mentos, tetos e paredes, em interiores ou exte- 
riores. Também para varrimento de paredes.
 - Fluxos luminosos entre [80-179] lm
 - Eficiência típica 84 lm/W.
 - IK06 e IP67

Estas áreas, normalmente em espaço exteriores, requerem índices de proteção 
contra impacto e entrada de água elevados.

percursos e sinalização
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DUCIS VIA S PRIMAVIR EVO
TULED 50

As luminárias destinadas a parques de estacionamento deverão assegurar 
características de proteção à entrada de água e objetos sólidos (IP66, 

IK08) para além disso, para assegurar a segurança dos utilizadores, o fluxo 
luminoso e a fotometria deverá ser a adequada para estes locais. 

O nosso gabinete de projeto ajuda neste sentido.

parque de estacionamento
coberto

parque de estacionamento
descoberto

Luminária adequada a iluminação viária 
passível de ser usada em zonas de estaciona-
mento com diferentes fotometrias disponíveis
 - Temperaturas de cor [2700-5000] K
 - Fluxos luminosos entre [3509-22440] lm
 - Eficiência típica 141 lm/W.
 - IK09 e IP66

Luminária adequada para zonas de estaciona-
mento de ligeiros ou pesados com possibili-
dade de fixação em poste ou em coluna, 
 - Temperaturas de cor [2700-5000] K
 - Fluxos luminosos entre [1679-15011] lm
 - Eficiência típica 131 lm/W.
 - IP66

Luminária adequada para zonas de estaciona-
mento de ligeiros ou pesados com possibili-
dade de fixação em poste ou em coluna, 
 - Temperaturas de cor [2700-5000] K
 - Fluxos luminosos entre [2137-13876] lm
 - Eficiência típica 128 lm/W.
 - IP67

Luminária estanque indicada para ambientes 
com elevada humidade (IP67). 
 - Temperaturas de cor [2700-5000] K 
 - Gama alargada de fluxos [1767-10462] lm 
 - Eficiência típica 143 lm/W.

Lightenjin _ RETALHO38 39



TULED 20

Luminária com topos em aço inox e difusor 
em policarbonato originando uma luminária 
robusta com IP68 e IK09.
Contém leds vermelho, azul, infra vermelho e 
branco, de forma a responder às necessida- 
des de iluminação de várias hortícolas.

horticultura vertical

A Horticultura Vertical consiste numa solução multi-layer em que as culturas se apre- 
sentam em prateleiras, umas em cima das outras. Optimizando o espaço. 
Através de iluminação de topo ou vertical, a luminária por norma encontra-se a uma 
distância de 30-50 cm. 

O modo compacto em camadas deste método, permite abdicar completamente de 
qualquer luz natural, garantindo um controlo completo e eficaz de todas as fases do 
processo.
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Loja Rádio Popular _ Figueira da Foz, Portugal

loja NOS, Forum Algarve _ Faro, Portugal

Casa Peixoto _ Porto, Portugal

Quinta do Saloio _ Marina de Cascais, Portugal

Loja Go Natural, Av. 5 de Outubro _ Lisboa, Portugal

Loja FuturSport _ Braga, Portugal

Loja Note _ Lumiar, PortugalLoja Clarel, Cedofeita _ Porto, Portugal

Loja Continente _ C.C.Minho Center, Braga, Portugal

Obras Lightenjin
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O novo conceito de cozinha que apresentamos em conjunto, levou à 
criação de um espaço dinâmico, acolhedor, com pormenores vintage 
num espaço moderno. 

O desafio é o nosso motor de arranque para a criação de novos conceitos. 
Em constante renovação, inovamos para o seu bem estar.

conceito e design
Cozinha Continente

Somos parceiros da cadeia de distribuição 
SONAE e abraçamos diariamente desafios.

Produtos incluídos neste projeto

CALIDUS  |  PLUVIA  |  MANGUS  |  ORBIS  |  TIGER

Lightenjin _ RETALHO
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índice de produtos

30   Balneários

29   Zonas de Circulação e Escadas

31   Cantina

33   Escritórios & Sala de Reuniões

29   WC

24   Iluminação de Prateleiras & Frio

26   Entrada

20   Iluminação de Realce

27   Cafetaria

22   Iluminação de Corredores
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MULTIS ECO GYRUS MSTAGNUM PRO LED STAGNUM LED II

CITHARA EVOSTAGNUM LED I

TULED 20

DUCIS PRIMAVIR EVOVIA S TULED 50

REDUCTA 30PHARUS

36   Zona de Cargas / Descargas

40   Horticultura Vertical

38   Parque de Estacionamento Descoberto & Coberto

34    Armazém de Frio & Armazém Geral

37   Caminhos Pedonais

índice de produtos Lightenjin

EN ES DEFR

A Lightenjin é um fabricante de soluções de iluminação profissional para aplicações em interior e em exterior. 

Os produtos Lightenjin são agregadores de tecnologia, design ergonómico, controlo luminotécnico e eficiên-
cia energética tendo sempre presente como objetivo principal alcançar o bem-estar dos utilizadores.

Caso não encontre a solução técnica que pretende não hesite em contactar o nosso departamento de 
engenharia.

Este folheto em outros idiomas:

Estamos constantemente a atualizar a nossa documentação. Qualquer que seja a sua área de 
negócios consulte a brochura respetiva, onde encontrará mais informação específica e detalhada.

Documentação disponível em
www.lightenjin.pt/downloads
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www.euluce.pt

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@lightenjin.pt

Lightenjin II - Indústria de Iluminação, Lda.

Produtos fabricados segundo diretivas de baixa tensão, Rohs e compatibilidade eletromagnética.

Para mais informação por favor solicite as fichas técnicas.

Este documento foi cuidadosamente elaborado. A Lightenjin reserva-se o direito de alterar e 
modificar as características técnicas dos produtos ao abrigo do processo de melhoria contínua e 
sem aviso prévio. Ao usar informação técnica certifique-se que é a mais atualizada. 
É interdita a reprodução total ou parcial deste documento.




