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EXTERIOR
EXTERIOR

A iluminação exterior é muito mais ampla no que respeita às 
necessidades de iluminação de cada espaço ou edifício. A tec- 
nologia LED permite criar soluções flexíveis e adaptáveis, o 
que confere uma maior qualidade e uniformidade na ilumina- 
ção, garantindo níveis de iluminação necessários sem sobre 
dimensionar os sistemas. Aliada a sistemas de gestão, esta 
tecnologia permite gerar poupanças que podem atingir os 
80%, quando comparada com as tecnologias convencionais.

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.

OPPIDUM 145 NOXIS S 147 NOXIS M 149 CRATUS MINI 151

PRIMAVIR LIRA 157CRATUS MAXI 153 PRIMAVIR EVO 155

REDUCTA 30 137 PALUS 143REDUCTA 175 139 PHARUS 141



REDUCTA 30

136

Reducta 30 é um ponto de luz versátil que pode ser 
incorporado de forma encastrada em pavimentos, tetos 
e paredes, em espaços interiores ou exteriores, graças 
ao seu elevado índice de proteção. Este produto é ideal 
para pequenos apontamentos de luz, sinalização e 
varrimento de paredes.

Reducta 30 is a versatile spotlight that can be incorporated 
in a recessed way into interior or exterior spaces, such as 
floors, ceilings or walls, thanks to its high protection index. 
It is ideal for small light spots, signaling and wall washers.



REDUCTA 30

REDUCTA 30

- Aro exterior em alumínio anodizado
- Corpo em alumínio anodizado
- Aplicação em pavimento, teto ou paredes

- Anodized aluminum outer rim
- Anodized aluminum body
- Recessed luminaire in ground, wall or celling

Lightenjin EXTERIOR 137

An

OPÇÃO 1 | OPTION 1 OPÇÃO 2 | OPTION 2

35 mm

19 mm

37 mm

19 mm

Acessório para exterior
Exterior accessory

Interior
Indoor

830

840

850

Código Fotométrico

Photometric Code
Performance

Performance

HO

Fluxo Luminoso (lm)

Luminous Flux

171   

184  

193   

Potência de entrada (W)

Input power

3 

Ø 60
830

840

850

HE

92   

99  

104   

1

Furo de piso (mm)

Floor Hole

Nota: dados relativos ao ângulo de feixe de 31º, para mais ângulos de feixe consulte a ficha técnica | Note: data related to beam angle 31º, for more beam angles consult the technical datasheet
HO - Fluxo de saída elevado | Hight Output stream
HE - Alta Eficiência | High efficiency 
 

EN 60598

IP67230V AC
50 Hz 9600 C 



REDUCTA 175

138

Reducta 175 é um equipamento desenhado para ilumina-
ção exterior de aplicação encastrada em piso. A sua ele- 
vada potência lumínica e eficiência energética garantem 
a iluminação de objetos e o varrimento de paredes com 
custos de exploração baixos, tornando esta solução 
bastante competitiva.

Reducta 175 is an ideal equipment for exterior spaces and 
can be applied recessed into the floor. The luminous power 
and energy efficiency, ensure to give light to objects and 
walls with low operation costs, making this a very competi-
tive solution.



830

840

930

Código Fotométrico

Photometric Code
Performance

Performance

HO

Fluxo Luminoso (lm)

Luminous Flux

2925

3041

2417

Potência de entrada (W)

Input power

27

HE 19

2613940

830

840

930

940

2157

2243

1783

1927

EN 60598

IP67230V AC
50 Hz 9600 C 

REDUCTA 175

REDUCTA 175

- Aro exterior em aço inox
- Corpo em alumínio injetado
- Vidro temperado
- Caixa de encastrar em PVC
- Aplicação em pavimentos

- Stainless steel outer rim
- Injected aluminum body
- Tempered glass
- PVC recessed box
- Ground recessed luminaire

Lightenjin EXTERIOR 139

In

180 mm

250 mm

Nota: dados relativos ao ângulo de feixe de 72º, para mais ângulos de feixe consulte a ficha técnica | Note: data related to beam angle 72º, for more beam angles consult the technical datasheet
HO - Fluxo de saída elevado | Hight Output stream
HE - Alta Eficiência | High efficiency 



PHARUS

140

O “pimenteiro” Pharus foi desenhado para iluminação de 
pequenas vias pedonais. A sua forma compacta e elegan- 
te confere uma amplitude de iluminação de 360º e um 
elevado conforto visual, devido à incorporação de uma 
grelha anti encandeamento, que direciona a luz emitida 
para o piso. Este produto possui um fuste em alumínio 
lacado com acabamento de madeira, contribuindo para 
um maior enquadramento no espaço onde se insere.

Pharus was designed for lighting small sidewalks. The com- 
pact and elegant shape gives a 360º amplitude light and a 
high visual comfort, due to the incorporation of an anti-glare 
gutter, which directs the light emitted to the ground. This 
product has a wood lacquered aluminum stem, contributing 
to be more suitable in the space where it is inserted.



PHARUS

PHARUS

- Difusor transparente
- Grelha anti-encandeamento
- Fuste de alumínio lacado a madeira
- Aplicação piso 

- Transparent diffuser
- Anti-glare drid
- Aluminum shaft lacquered wood
- Floor application

Lightenjin EXTERIOR 141

827

Código Fotométrico

Photometric Code
Suporte de Lâmpada

Lampholder
Equipamento

Equipment

HM
HM/DN

HM/ VSAP /DN

Fluxo Luminoso (lm)

Luminous Flux

1230
  

Potência de entrada (W)

Input power

20E27

In Md

Nota: dados relativos ao difusor transparente, para mais ângulos de feixe consulte a ficha técnica | Note: data related to the transparent diffuser, for more beam angles consult the technical datasheet 
HO - Fluxo de saída elevado | Hight Output stream
HE - Alta eficiência | Hight efficiency

EN 60598

IP65230V AC
50 Hz 9600 C 



PALUS

142

A família Palus foi delineada para a iluminação exterior, 
os modelos Palus apresentam uma forma simples e ele- 
gante, adequada para a iluminação de espaços exteriores, 
tais como vias pedonais e jardins. A utilização da tecnolo-
gia LED neste produto garante uma elevada eficiência 
energética e baixo custo de exploração, o que se torna 
numa mais-valia quando comparado com tecnologias 
convencionais.

Palus range was delineated for exterior lighting. Palus model 
presents a simple and elegant shape, suitable for lighting 
outdoor spaces, such as sidewalks and gardens. The LED 
technology used ensures high energy efficiency and low 
operation cost, which becomes an added advantage when 
compared to conventional technologies.



PALUS

PALUS

- Corpo em alumínio
- Difusor transparente ou fosco
- Aplicação em piso

-  Aluminum body
- Transparent or frosted diffuser
- Floor application

Lightenjin EXTERIOR 143

830

840

Código Fotométrico

Photometric Code
Performance

Performance

PALUS S

HO

Fluxo Luminoso (lm)

Luminous Flux

590

Potência de entrada (W)

Input power

8

451 5
830

840
HE

830

840
PALUS M

HO 590 8

451 5
830

840
HE

Nota: dados relativos ao difusor opalino, para mais ângulos de feixe consulte a ficha técnica | Note: data related to the opaline diffuser,  for more beam angles consult the technical datasheet 
HO - Fluxo de saída elevado | Hight Output stream
HE - Alta eficiência | Hight efficiency 

Equipamento

Equipment
An

M S

EN 60598

IP54230V AC
50 Hz 9600 C 



OPPIDUMOPPIDUM

144

OPPIDUM é uma luminária projetada para fornecer uma 
solução de iluminação rentável num estilo “ tradicional”. 
Esta solução é ideal para aplicar em pontos históricos, 
ambientes de residências, urbanos e praças públicas.
Com a sua forma simples conseguimos adaptar este 
produto a uma ampla gama de ambientes tradicionais 
sem penalizar o seu desempenho.

OPPIDUM is designed to provide an energy-efficient lighting 
solution in a “traditional” style. 
This is an ideal solution to apply in historic areas, as well as 
narrow residential, urban streets and squares. 
In a simple way, this product can be adapted in a range of 
traditional environments without penalizing performance.



Nota: dados relativos ao difusor transparente  e lente assimétrica, para mais ângulos de feixe consulte a ficha técnica | Note: data related to the transparent diffuser and asymmetric lens,
 for more beam angles consult the technical datasheet
HO - Fluxo de saída elevado | Hight Output stream
HE - Alta eficiência | Hight efficiency

OPPIDUM

OPPIDUM

- Corpo em alumínio
- Difusor transparente ou fosco
- Sistema de controlo (opcional)
- Aplicação em poste

- Body in cast aluminum
- Diffuser transparentor frost
- System control (optional)
- Application on post

Pt Vd
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Referência

Reference

Oppidum I

Luminous Flux

3745

3787

Potência de entrada (W)
Input power

39

Oppidum II
7490

7574
78

740

750

Código Fotométrico

Photometric Code

740

750

740

750
Oppidum III

11 235

11 371
117

26

53

79

HO

2816

2850

5632

7490

8448

8550

HE HO HE

Fluxo Luminoso (lm)
EN 60598

IP66230V AC
50 Hz 9600 C IK08



NOXIS

146

A família Noxis foi idealizada com o objetivo de mudar o 
paradigma da iluminação pública assente em linhas rígi- 
das e pesadas. A incorporação de um motor de luz LED 
de alta eficiência num design mais orgânico e suave, resul- 
tou num produto que pode ser utilizado numa vasta gama 
de espaços e vias, sem comprometer o seu desempenho.
Este produto permite ainda a integração de sistemas 
inteligentes que proporcionam uma maior funcionalidade 
e rentabilidade de toda a instalação.

Noxis range was designed with the aim to change the para- 
digm of public lighting established on hard and heavy lines. 
The application of an efficient LED Light engine into an orga- 
nic and smooth design has resulted in a stylish and highly 
fashionable product, which can be used in several spaces 
without compromising performance.
This product also allows the integration of intelligent sys- 
tems, providing greater savings, functionality and rentability 
of the entire installation.



NOXIS S

- Corpo em alumínio fundido
- Vidro temperado
- Sistema de controlo (opcional)
- Aplicação em poste

-  Aluminum body
- Diffuser in tempered glass
- System control (optional)
- Application on post
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Referência

Reference
Código Fotométrico

Photometric Code

Fluxo Luminoso (lm)
Luminous Flux

Potência de entrada (W)
Input power

NOXIS S I
740

750

3795

3932
41

NOXIS S II
740

750

7590

7864
76

NOXIS S III
740

750

11 385

11 796
110

27

52

74

HO HO

2790

2891

5581

5782

8371

8673

HE HE

NOXIS S 

Nota: dados relativos ao difusor transparente  e lente assimétrica, para mais ângulos de feixe consulte a ficha técnica | Note: data related to the transparent diffuser and asymmetric lens,
 for more beam angles consult the technical datasheet
HO - Fluxo de saída elevado | Hight Output stream
HE - Alta eficiência | Hight efficiency

Cz

EN 60598

IP67230V AC
50 Hz 9600 C IK10
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NOXIS M

- Corpo em alumínio fundido
- Vidro temperado
- Sistema de controlo (opcional)
- Aplicação em poste

-  Aluminum body
- Diffuser in tempered glass
- System control (optional)
- Application on post
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Cz

NOXIS M

Nota: dados relativos ao difusor transparente  e lente assimétrica, para mais ângulos de feixe consulte a ficha técnica | Note: data related to the transparent diffuser and asymmetric lens,
for more beam angles consult the technical datasheet

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

Referência

Reference
Código Fotométrico

Photometric Code

Fluxo Luminoso (lm)
Luminous Flux

Potência de entrada (W)
Input power

NOXIS M I
740

750

15 180

15 728
147

NOXIS M II
740

750

22 770

23 592
221

101

152

HO HO

11 162

15 565

16 742

17 347

HE HE Cz

EN 60598

IP66230V AC
50 Hz 9600 C IK10



CRATUS
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A luminária CRATUS foi desenvolvida para iluminação 
pública, constituindo uma solução integrada de poste e 
luminária, versátil e eficiente, podendo ser aplicada em 
variados ambientes. Possui um design robusto e simples 
o que o torna atrativo, complementando-se com a sua 
potência lumínica.

The CRATUS luminaire was developed for street lighting and 
consist in a pole and luminarie integrated solution. It is ver- 
satile and efficient and can be applied in differents environ-
ment. Cratus has a robust and simple design, which makes it 
attractive.



CRATUS MINI

CRATUS MINI

- Corpo em chapa de aço com tratamento superficial
anti-corrosivo de galvanização por imersão a quente
- Difusor transparente
- Sistema de controlo (opcional)
- Aplicação em poste ou parede

- Body in sheet plate with anti-corrosion surface 
treatment of electroplating hot immersion
- Diffuser transparentor frost
- System control (optional)
- Application on post or wall
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Cz

Referência

Reference
Código Fotométrico

Photometric Code

Fluxo Luminoso (lm)
Luminous Flux

Potência de entrada (W)
Input power

CRATUS MINI I

730

740

3610

3900 35

757

730

3978

7219

70

Nota: dados relativos ao difusor transparente  e lente assimétrica, para mais ângulos de feixe consulte a ficha técnica | Note: data related to the transparent diffuser and asymmetric lens,
 for more beam angles consult the technical datasheet
HO - Fluxo de saída elevado | Hight Output stream
HE - Alta eficiência | Hight efficiency

CRATUS MINI II 740

757

7800

7956

27

53

HO

2867

3097

3159

5735

6194

6318

HE HO HE

500 mm 250 mm

125 mm

EN 60598

IP66230V AC
50 Hz 9600 C IK10
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CRATUS MAXI

CRATUS MAXI

- Corpo em chapa de aço com tratamento superficial
anti-corrosivo de galvanização por imersão a quente
- Difusor transparente
- Sistema de controlo (opcional) 
- Aplicação em poste (poste incluído)

- Body in sheet plate with anti-corrosion surface 
treatment of electroplating hot immersion
- Diffuser transparentor frost
- System control (optional)
- Application on post (post included)
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Cz

Referência
Reference

Código Fotométrico
Photometric Code

Fluxo Luminoso (lm)
Luminous Flux

Potência de entrada (W)
Input power

CRATUS MAXI I

730

740

3610

3900 35

757

730

3978

7219

70

Nota: dados relativos ao difusor transparente  e lente assimétrica, para mais ângulos de feixe consulte a ficha técnica | Note: data related to the transparent diffuser and asymmetric lens,
 for more beam angles consult the technical datasheet
HO - Fluxo de saída elevado | Hight Output stream
HE - Alta eficiência | Hight efficiency

CRATUS MAXI II 740

757

Dimensões (mm)
Dimensions

4000

5000

6000

7000

8000

1000

1200

9000

7800

7956

27

53

HOL1 L2

2867

3097

3159

5735

6194

6318

HE HO HE

1000 mm 200 mm

110 mm

L1

L2
OPÇÃO 2
(TERRA) OPÇÃO 1

(FLANGE)

FLANGE

250 mm

335 mm

EN 60598

IP67230V AC
50 Hz 9600 C IK10



PRIMAVIR EVO

154

A Primavir Evo foi projetada para iluminação de vias mais 
exigentes como auto-estradas, vias rápidas e estradas 
secundárias, resultando numa solução com elevada po- 
tência lumínica, eficiência energética e baixo custo de 
exploração. Permite a utilização de diferentes lentes 
apropriadas para cada tipologia de via, garantindo a 
homogeneidade recomendada pelas entidades normali-
zadoras. Habitualmente é aplicada em postes de seis a 
doze metros.

Primavir Evo has been designed for the most demanding 
roads as highways and secondary roads, resulting in a solu- 
tion with high power light, energy efficiency and low explora- 
tion costs Allows the use of different lenses suitable for 
each road type, ensuring standard regulations. It can be 
configured on poles between 6 and 12 meters.



PRIMAVIR EVO

PRIMAVIR EVO

- Corpo em alumínio
- Difusor em vidro temperado
- Sistema de controlo (opcional)
- Aplicação em poste

- Aluminum body
- Diffuser in tempered glass
- System control (optional)
- Application on post
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Cz

320 mm

520 mm

Ø 60 mm

Referência

Reference
Código Fotométrico

Photometric Code

Fluxo Luminoso (lm)
Luminous Flux

Potência de entrada (W)
Input power

PRIMAVIR EVO I

730

740

4895

5200 50

757

730

5303

9790

99

Nota: dados relativos ao difusor transparente  e lente assimétrica, para mais ângulos de feixe consulte a ficha técnica | Note: data related to the transparent diffuser and asymmetric lens,
 for more beam angles consult the technical datasheet
HO - Fluxo de saída elevado | Hight Output stream
HE - Alta eficiência | Hight efficiency

PRIMAVIR EVO II 740

757

10 400

10 607

730 14 685

740

757

15 600

15 910

PRIMAVIR EVO III 149

34

69

104

HO

3610

3900

3978

7219

7800

7956

10 829

11 701

11 934

HE HO HE

EN 60598

IP67230V AC
50 Hz 9600 C IK10



PRIMAVIR LIRA

156

A Primavir Lira foi projetada para iluminação de espaços 
públicos como jardins, parques e zonas pedonais. O resul- 
tado foi uma solução de iluminação económica, com bai- 
xo custo de exploração e de elevada eficiência energética. 
Possui uma forma simples e robusta, incorporando lentes 
radiais para uma dispersão da luz a 360º. Habitualmente 
é aplicada em postes de três a seis metros.

Primavir Lira is designed for lighting public areas, such as 
gardens, parks and sidewalks zones. The result was an eco- 
nomic lighting solution with low cost of operation and high 
energy efficiency. It has a simple and robust design, incorpo- 
rating radial lenses for a scattering of light to a 360º ampli- 
tude. It can be configured on poles of three to six meters.



PRIMAVIR LIRA

PRIMAVIR LIRA

- Corpo em alumínio 
- Difusor em vidro temperado
- Sistema de controlo (opcional)
- Aplicação em poste 

- Aluminum body
- Diffuser in tempered glass
- System control (optional)
- Application on post

Lightenjin EXTERIOR 157

Cz

Ø 520 mm

627 mm

Referência

Reference
Código Fotométrico

Photometric Code

Fluxo Luminoso (lm)
Luminous Flux

Potência de entrada (W)
Input power

PRIMAVIR LIRA I

730

740

4895

5200 50

757

730

5303

9790

99

Nota: dados relativos ao difusor transparente  e lente assimétrica, para mais ângulos de feixe consulte a ficha técnica | Note: data related to the transparent diffuser and asymmetric lens,
 for more beam angles consult the technical datasheet
HO - Fluxo de saída elevado | Hight Output stream
HE - Alta eficiência | Hight efficiency

PRIMAVIR LIRA II 740

757

10 400

10 607

730 14 685

740

757

15 600

15 910

PRIMAVIR LIRA III 149

34

69

104

HO

3610

3900

3978

7219

7800

7956

10 829

11 701

11 934

HE HO HE

EN 60598

IP67230V AC
50 Hz 9600 C IK10


