
Iluminação ESCRITÓRIOS





A Lightenjin é uma empresa que fabrica 
luminárias e desenvolve soluções de 
iluminação com elevados padrões de 
qualidade. 

A Iluminação em todos os espaços é regida por 
regulamentos e normas, no entanto o seu cum- 
primento é apenas uma das metas a atingir para 
uma iluminação adequada no ambiente de escri- 
tórios. 
Na Lightenjin encontra a conjugação de luminá- 
rias de alta qualidade e a utilização exclusiva da 
tecnologia LED com os especialistas de lumino- 
técnica que vão projetar a iluminação dirigida a 
quem vai utilizar os espaços de escritórios e a- 
través da luz aumentar a sensação de bem-estar.

O amplo portfólio de tecnologias que a Lightenjin 
dispõe para poder desenvolver soluções de ilu- 
minação profissional para além de garantirem 
luz de qualidade asseguram respostas energeti-
camente eficientes e sustentáveis.

A gama de produtos inclui luminárias e 
sistemas de gestão de iluminação para 
interior e exterior. Com soluções inovado-
ras de fácil instalação, design intemporal 
e uma relação preço-desempenho muito 
competitiva a Lightenjin oferece qualidade 
«made in Portugal».
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Office App

Philips Signify

Os escritórios têm vindo a ter grandes mudanças ao layout tradicional nos últimos anos. O espaço passou a ser 
partilhado, as zonas de reuniões deixaram de ser exclusivamente em salas e o lazer também passou a ter lugar 
dentro dos espaços de trabalho.

A iluminação teve de evoluir tecnologicamente para se adequar às mudanças na forma de trabalhar em escritó- 
rios. A gestão de iluminação com recurso a sistema de controlo da luz e a software é indispensável para atingir 
cada vez maior eficiência energética e uma melhor adequação à real utilização dos espaços.

A iluminação é também um elemento de identidade de cada empresa. Os conceitos de iluminação indireta ou fei- 
xes de luz (focus) não eram habituais num espaço de escritório, mas ajudam a criar ambientes de trabalho mais 
harmoniosos e relaxados.

A luz passou a ser encarada como um elemento que tem a capacidade de aumentar a rentabilidade de trabalho e 
o bem-estar físico e psicológica dos funcionários.

   A iluminação nos espaços de trabalho 

A Lightenjin é empresa parceira da 
Philips Signify e que tem na sua gama 
de produtos luminárias com certifica- 
ção YellowDot. 

O programa YellowDot da Philips utiliza 
a tecnologia “Visible Light Communica-
tion” para através do código identificati-
vo único de cada ponto de luz permitir 
geoposicionamento em espaços inte- 
riores.

As luminárias com esta certificação 
comunicam com a câmara do smarth-
phone do utilizador do posto de traba- 
lho e desta forma ajudar na gestão e na 
recolha de dados analíticos de perfil de 
utilização de escritórios em openspace 
e espaços de cowork.

gestãoutilizador
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VEconcept _ Matosinhos, Portugal
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8:00

12:00

O ritmo circadiano representa a capacidade de regu- 
lar os períodos de atividade e de descanso de cada 
individuo. Vários são os fatores que podem promover 
uma desregulação do ritmo circadiano, por exemplo: 
trabalho por turnos, alteração de fuso horário, au- 
sência de luz natural, doenças neurológicas, medica- 
ção, etc. A sua alteração pode promover problemas 
importantes ao nível da saúde humana. 

Uma vez que grande parte da população é confinada 
a espaços fechados sem recurso à luz natural, é im- 
portante promover iluminação adaptável de forma a 
reduzir o impacto que este tipo de ambientes induz no 
ritmo circadiano de cada individuo. 

É igualmente crucial em trabalhadores que estejam 
sujeitos a alterações de horários diurnos e noturnos 
simular o dia durante o período de trabalho ao qual 
estarão sujeitos. 

   RITMO CIRCADIANO

04



12:00

18:00

  TUNABLE WHITE  

8:00 h
Simulando a luz da manhã
Temperarura de Cor: 5000K
(combinação de luz natural e artificial)

12:00 h
Simulando a luz do meio dia
Temperarura de Cor: 4000K
(combinação de luz natural e artificial)

18:00 h
Simulando a luz do fim da tarde
Temperarura de Cor: 3000K
(combinação de luz natural e artificial)

É neste âmbito que surge a tecnologia Tunable White 
que permite recriar a dinâmica e o padrão da luz 
solar, ao longo do dia, no interior de edifícios através 
da combinação de temperatura de cor da luz e 
intensidade luminosa.

Num espaço de escritório é comum existir a necessi-
dade de mais do que um tipo de cenário. A tecnologia 
Tunable White permite a criação de cenários adequa-
dos às diferentes dinâmicas que aí se desenrolam. Em 
apresentações a escolha de um ambiente com luz 
branca quente é calmante e acolhedor. No entanto, no 
mesmo espaço, existem outros momentos em que a 
opção é de ter uma luz mais fria porque tem um 
efeito estimulante, promove concentração e mantem 
os níveis de atenção mais elevados.

A tecnologia Tunable White coloca as pessoas no 
centro do projeto de iluminação criando as condições 
perfeitas para um ambiente de trabalho global mais 
positivo. O retorno do investimento é efetivo e 
mede-se na redução do consumo energético e pelo 
aumento da rentabilidade no local de trabalho.
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A correta gestão de recursos internos assim como a 
monitorização do seu desempenho exige recurso às 
mais modernas tecnologias. 

A relação entre uma correta iluminação para o traba- 
lho e a redução do consumo de energia são ambos 
encarados como fatores determinantes para a produ- 
tividade e competitividade. Porém, normalmente os 
gestores não têm na sua posse toda a informação 
necessária para tomar decisões proactivas e informa-

das sobre o uso de energia dos seus edifícios.

A monitorização remota da energia é uma solução 
eficaz e comprovada na redução dos consumos 
energéticos e na deteção de anomalias assim como 
na implementação de boas práticas de utilização. Para 
a monitorização de energia a Lightenjin disponibiliza a 
plataforma Glogal Energy Meter – GEM.

  MONITORIZAR, ANALISAR, DECIDIR

Uma solução simples 
    para tarefas complexas
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O GEM é uma solução de monitorização e gestão de 
consumos de energia elétrica para circuitos monofá- 
sico e trifásicos.

Os dados de monitorização e relatórios são disponibi-
lizados através de uma página Web dedicada, que 
pode ser acedida através de uma ligação 3G/4G e/ou 
Ethernet.

As informações recolhidas pelo GEM podem depois 
ser consultadas diretamente, sem subscrever quais- 

quer serviços que necessitem de assinatura ou men- 
salidade.

Através de ferramentas de exportação de dados 
pode construir os seus relatórios, permitindo uma 
análise de consumos globais da sua instalação, dis- 
ponibilizando a informação necessária para a otimi- 
zação e verificação de medidas de eficiência energéti-
ca e negociação de contratos de fornecimento de 
energia.

COMO FUNCIONA   
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Análise de Consumos
Escritório em Open Space 

Nos espaços de escritórios é importante que exista 
monotorização dos consumos. A decisão entre man- 
ter a iluminação existente ou colocação de nova ilu- 
minação tem por base a análise aos consumos e 
dados fotométricos da instalação vigente face às 
possíveis alternativas.

Tipicamente as soluções alternativas são duas. A 
primeira solução utiliza os pontos de luz da insta-

lação existente, resultando por isso no mesmo nú- 
mero de luminárias. A segunda solução resulta do 
projeto luminotécnico otimizado para o espaço sem o 
constrangimento da localização dos pontos de luz. A 
primeira solução revela um valor superior na aquisi- 
ção das luminárias mas sem investimento ao nível da 
instalação elétrica. A segunda opção tem menos 19 
luminárias mas tem o custo acrescido da alteração 
da instalação elétrica.

exemplo de Escritório

pé direito:  3m de altura
altura da iluminação:  3m
área:  319 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

Opus E 600x600 UGR <19 HE

55

31 W

31 W

133 lm/W

4.170 lm

549 lux

4.433 kWh/ano

0,227 Ton CO2/ kWh ano

LED - SOLUÇÃO AINSTALAÇÃO EXISTENTE

Fluorescente 4x18W ótica de alumínio

55

72 W

93,6 W

52 lm/W

3.639 lm

541 lux

13.385 kWh/ano

0,685 Ton CO2/ kWh ano
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ROI - RETORNO do INVESTIMENTO
Sol. B ROI - 13 meses

Sol. A ROI - 22 meses
Existente

Custos

Anos

POUPANÇA ANUAL

Consumo de Energia KWh/ano

Sol.BSol.AExistente

Emissões Ton CO2/KWh ano

Sol.BSol.AExistente

Tempo de Retorno de Investimento

 
meses

Poupança de Energia

 %

Redução da Emissões de CO2

 
%

LED - SOLUÇÃO B

projeto de iluminação com 
nova distribuição de pontos de luz

Opus E 600x600 UGR <19 HO

36

40 W

40 W

137 lm/W

4.170 lm

518Lux

3.744 Kwh/ano

0,192 Ton CO2/ KWh ano

LED - SOLUÇÃO B
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Sonae BIT – Business Information Technology _ Porto, Portugal

   SISTEMAS DE CONTROLO DE ILUMINAÇÃO

As luminárias Lightenjin com tecnologia LED são equipa-
mentos geradores de poupança por cumprirem requisitos 
de 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 e faz com que o consu- 
mo diminua substancialmente. Os sistemas de controlo de 
iluminação são equipamentos eletrónicos que permitem 
adicionarmos uma ou mais funções a uma luminária ou 
um grupo de luminárias.
A interligação e parametrização de todos os sistemas de 
controlo de iluminação é feito através da instalação de 
software.

Parametrização do sistema para um nível de 
iluminação constante. O aumento de intensidade é 
acionada pela presença de pessoas. Na ausência 
de transeuntes o nível de iluminação reduz para 
os valores pré-definidos. 

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

Regulação de Fluxo Corridor FUNCTION
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Iluminação regulada por um horário pré-definido. 
Para além da função ON/OFF, a intensidade 
luminosa também é parametrizável através de 
controlo horário. 

Controlo Horário

O sensor de presença faz com que a iluminação 
seja acionada pela existência de pessoas na insta- 
lação. 

Sensor de Presença

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

Daylight
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Áreas de intervenção
Oferecemos a solução certa para cada aplicação.
Cada espaço tem as suas próprias particularidades 
e na Lightenjin o desenvolvimento das luminárias 
obedece sempre a um criterioso conjunto de 
pressupostos a cumprir, de modo a que a escolha 
seja sempre a perfeita para cada tipologia de 
espaço. 

iluminaçãoiluminação
Escritório em Open Space

Espaços de Trabalho Informais

Gabinetes Executivos

Sala de Reuniões

Cantina

Zonas Sociais

Entrada do Edifício

Zonas de circulação e escadas

WC

Fachada

Caminhos Exteriores

Estacionamento
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Sonae MC _ Carnaxide, Portugal

OPUS E PW45OPUS E ECO PRIS

Escritório em Open-Space

Especialmente concebida para ambiente de 
escritórios com difusor PW45, indicado para 
trabalho com ecrãs de acordo com a Norma 
12464-1. Disponível numa gama alargada de 
fluxos [3124-10895] lm associado a uma 
elevada eficiência (máx. 108 lm/W).

Especialmente concebida para ambiente de 
escritórios com difusor micro prismático 
anti-encadeamento (UGR<16), indicado para 
trabalho com ecrãs de acordo com a Norma 
12464-1. Disponível numa gama alargada de 
fluxos [4459-15550] lm associado a uma 
elevada eficiência (máx. 155 lm/W).
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ELEMENTARE Q140 LINNE S 90 Pris

VEconcept _ Matosinhos, Portugal

Downlight de encastrar com aro quadrado e 
design simples. 
Disponível numa gama alargada de fluxos 
[1919-5137] lm associado a uma eficiência 
máxima de 116 lm/W.

A LINNE é um equipamento de montagem 
modular e continua que permite criar 
configurações retas e curvas com ângulos e 
comprimentos variados. Está disponível 
para aplicação suspensa. O intervalo de 
fluxo entre [2229-18660] lm confere-lhe 
versatilidade de projeto.
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Sonae MC _ Carnaxide, Portugal

UNNO CODEX EDUO

Luminária encastrada apresenta um design 
elegante e diferenciador. Uma solução de 
iluminação versátil com variedade de tem- 
peraturas de cor [3000-5000] K e índice de 
restituição cromática (>80) elevado. 
Disponível numa gama alargada de fluxos 
[2550-3974] lm associado a uma elevada 
eficiência (máx. 83 lm/W).

Espaços de Trabalho Informais

Projetor redondo em policarbonato aplicado 
a calha trifásica. Uma solução de iluminação 
versátil com variedade de temperaturas de 
cor [3000-5000] K e índice de restituição 
cromática (>80) elevado, possibilitando a uti- 
lização de filtros de cor. Solução que apre- 
senta uma gama alargada de fluxos  
[3045-5465] lm e elevada eficiência (máx. 
119 lm/W.

Projetor redondo aplicado a calha trifásica 
com integração de driver. Uma solução de 
iluminação versátil com variedade de 
temperaturas de cor [3000-5000] K e 
índice de restituição cromática (>80) 
elevado, possibilitando a utilização de filtros 
de cor. Apresenta uma gama de fluxos que 
pode variar entre [2255-3218] lm associado 
a uma eficiência (máx. 108 lm/W).
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LINNE S 90 PREMIUMLINNE E PW45

VEconcept _ Matosinhos, PortugalCâmara Municipal de Albergaria-a-Velha _ Portugal

QUADRATUM S

Gabinetes Executivos & Sala de Reuniões

Luminária multifuncional em perfil de alumí- 
nio linear de aplicação suspensa. Solução de  
baixo nível de encandeamento com UGR <19. 
Intervalo de fluxo entre [1728-6324] lm 
com eficácia máxima de 145 lm/W. Versátil 
nas diferentes configurações e possibilidade 
de promover iluminação de forma direta, 
indireta ou ambas as funcionalidades.

Luminária de aplicação encastrada com difu- 
sor PW45, de baixo nível de encadeamento. 
Intervalo de fluxo entre [1562-13074] lm asso- 
ciado a uma elevada eficiência (máx.106lm/W)

Quadratum S possibilita a associação de vá- 
rios aparelhos de diferentes dimensões. Uma 
solução de iluminação versátil em termos de 
variedade de temperaturas de cor [3000- 
5000] K e índice de restituição cromática 
(>80) elevado. Com uma gama alargada de 
fluxos [7384-20602] lm associado a uma 
elevada eficiência (máx. 125 lm/W)
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LIGNA

Sonae, BIT – Business Information Technology _ Porto, Portugal

ALTUS Q 130OPUS S O

Luminária minimalista suspensa de fácil 
adaptação ao ambiente envolvente. 
Desenvolvida para acomodar lâmpada com 
suporte E27 cuja potência máxima recomen-
dada é de 60W.

Cantinas & Zonas Sociais 

Luminária de aplicação saliente ou suspen-
sa. Permite criar ambiente diferenciador 
dentro de ambiente genérico. Disponível nu- 
ma gama alargada de fluxos [1458-2519] lm 
associado a uma elevada eficiência (máx. 
147 lm/W).

Luminária saliente com IP40 adequada a zo- 
nas de refeição e que funciona como ele- 
mento neutro no espaço. Disponível numa 
gama alargada de fluxos [1710-9158] lm 
associado a uma elevada eficiência (máx. 120 
lm/W)
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ORBIS R 160 ELEMENTARE R 60 LINNE E O

Sonae MC _ Carnaxide, PortugalSonae, Escritórios BIT _ Porto, Portugal

Downlight redondo encastrado desenhado 
com o objetivo de conferir elegância sem 
comprometer a eficácia e potência lumínica. 
O seu aro de remate recuado, para fixação 
encastrada, garante um encandeamento 
mais baixo. Aparelho com IP44, com fluxo 
luminoso variável [1919-4415] lm e eficiência 
máxima de 116 lm/W.

Downlight redondo encastrado com 
integração simples e discreta. Com gama de 
fluxo [966-2049] lm e com uma eficácia 
máxima de 103 lm/W.

A Linne é um equipamento linear de mon- 
tagem simples e modular que permite criar 
diversas configurações e comprimentos. 
Produto adequado para escritórios, espaços 
comerciais e zonas de circulação devido à 
sua elevada eficiência energética (125 lm/W) 
e capacidade de regulação do fluxo 
luminoso [1846-11856] lm.
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LUNA TAUPAPROLINNE

Clínica Dentária das 5 Bicas _ Aveiro, Portugal VEconcept _ Matosinhos, Portugal

Entrada do Edifício

Luminária para aplicação suspensa consti- 
tuída em perfil de alumínio e equipada com 
difusor opalino. 
Disponível nos em 3 tamanhos; Ø 810 mm;  
Ø 1520 mm; Ø 1875 mm. Intervalo de fluxo 
entre [3120-10800] lm com eficácia máxima 
de 127 lm/W.

Produto desenhado pelo Arquiteto Adalberto 
Dias possui formato elegante associado a 
uma componente técnica que lhe permite 
distribuir a luz de forma uniforme e 
constante. Disponível em três tamanhos 
distintos, fluxos alargados [855-5642] lm e 
eficiência máxima de 118 lm/W.

Luminária em perfil de alumínio com 
dimensões reduzidas para aplicação 
suspensa. Solução de iluminação de baixo 
nível de encandeamento com UGR <19. O 
intervalo de fluxo entre [2444-7437] lm 
com eficácia máxima de 154 lm/W faz com 
que o desempenho tenha um custo 
competitivo
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Sonae, BIT – Business Information Technology _ Porto, Portugal

CODEX SFLAT ELEMENTARE R 90

Zonas de Circulação & Escadas

Luminária saliente apresenta um design 
elegante e diferenciador. Disponível numa 
gama alargada de fluxos [2550-3651] lm 
associado a uma elevada eficiência (máx.  
83 lm/W).

Uplight de reduzidas dimensões desenhado 
pelo arquiteto Adalberto Dias. Disponível 
numa gama alargada de fluxos [1106-1395] 
lm associado a uma elevada eficiência (máx. 
122 lm/W).

Downlight de encastrar, passível de ser 
fornecido com difusor opaco, transparente 
ou sem difusor. Disponível numa gama 
alargada de fluxos [1195-2809] lm 
associado a uma elevada eficiência (máx. 
138 lm/W).

21Lightenjin _ OFFICE



SHEER Q 80 GU10 OORBIS R 140 DRILED IP44

Sonae MC _ Carnaxide, Portugal ALUFAP _ Águeda, Portugal

WC

Downlight redondo encastrado confere sim- 
plicidade ao espaço envolvente sem com- 
prometer a eficácia e potência associada O 
seu aro de remate recuado confere um 
encadeamento baixo. Aparelho com IP44, 
com fluxo luminoso variável [804-1043] lm 
e eficiência máx. de 102 lm/W.

Luminária ideal para espaços de dimensão 
reduzida como sancas, corrimão e estantes. 
O perfil permite integração de difusores com 
ângulo de 120º. Luminária passível de ser 
utilizada até 6 metros de altura cujo fluxo 
luminoso pode variar entre [1044-11307] lm 
obtendo-se uma eficiência máx. de 161 lm/W.

Downlight de reduzidas dimensões adequa- 
do a espaços pequenos com capacidade de 
orientação do foco de luz em dois eixos. 
Luminária com IP20 concebida para acomo- 
dar lâmpada GU10 com potência máx. 
recomendada de 10W.
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TULED 20REDUCTA 175

Plural _ Coimbra, Portugal

CITHARA EVO

Fachada

Família de produtos minimalista. Desenvolvi-
da para espaços de elevado valor simbólico 
e arquitetónico com fluxo luminoso entre 
[1196-8480] lm permite diferentes alcances 
em aplicação de fachada. A sua aplicação no 
exterior está garantida através da 
construção e da utilização de materiais que 
conferem IP68 e IK09.

REDUCTA 175 com IP67 e IK10 é um 
equipamento desenhado para iluminação 
exterior de aplicação encastrada em piso e 
apto a locais com passagem automóvel. A 
sua elevada potência lumínica entre 
[1623-3211] lm garante a iluminação de 
objetos e o varrimento de paredes com 
custos de exploração baixos, tornando este 
produto bastante competitivo.

Luminária para iluminação exterior de 
grande altura com aplicação em poste, 
coluna ou parede. O IP66, IK08 e o intervalo 
de [10298 -73674] lm, permite manusear 
cargas no exterior em ambiente noturno 
com toda a segurança. A eficácia energética 
até 140 lm/W faz com que o desempenho 
tenha um custo competitivo.
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PHARUSMURUMREDUCTA 30

Plural _ Coimbra, Portugal

Caminhos Pedonais

Luminária com amplitude de iluminação de 
360º com um elevado conforto visual, devi- 
do à incorporação de uma grelha anti encan- 
deamento, que direciona a luz emitida para o 
solo. Este produto possui um fuste em alu- 
mínio lacado com acabamento de madeira, 
contribuindo para um maior enquadramento 
no espaço onde se insere.

Luminária com IK09 adequado para aplica- 
ção em muros, paredes e tetos com o recur- 
so a uma caixa de chumbar em ABS. Desen- 
volvido para soluções de iluminação exterior 
com baixo nível de encandeamento. Intervalo 
de fluxo entre [629-1007] lm com eficácia 
máxima de 75 lm/W é garantia uma boa 
iluminação com baixo custo de exploração.

Com IP67 e IK06 é um ponto de luz versátil 
que pode ser incorporado de forma 
encastrada em pavimentos, tetos e paredes, 
em espaços interiores ou exteriores. Este 
produto é ideal para pequenos apontamen-
tos de luz, sinalização e varrimento de 
paredes.
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TULED 50STAGNUM PRO LED

Parque de Estacionamento Coberto

Luminária estanque indicada para ambientes 
com elevada humidade (IP67). Uma solução 
de iluminação versátil em termos de varie- 
dade de temperaturas de cor [3000-5000] K 
e índice de restituição cromática (>80) 
elevado. Com uma gama alargada de fluxos 
[1775-10862] lm associado a uma elevada 
eficiência (máx. 151 lm/W).

Luminária estanque adequada para ambiente 
com elevada humidade (IP66). Uma solução 
de iluminação versátil em termos de varie- 
dade de temperaturas de cor [3000-5000] K 
e índice de restituição cromática (>80) 
elevado. Com uma gama alargada de fluxos 
[2246-8253] lm associado a uma elevada 
eficiência (máx. 135 lm/W)
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OPUS E PW45OPUS E ECO PRIS ELEMENTARE Q140 LINNE S 90 Pris

UNNO DUO CODEX E

QUADRATUM S LINNE S 90 PREMIUMLINNE E PW45

LUNA TAUPAPROLINNE

ORBIS R 160LIGNA LINNE E OALTUS Q 130OPUS S O

Índice de Produtos

17   Gabinetes Executivos & Sala de Reuniões

18   Zonas Sociais & Cantina

14   Escritório em Open-Space

20   Entrada do Edifício

16   Espaços de Trabalho Informais
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STAGNUM PRO LED TULED 50

REDUCTA 30 MURUM PHARUS

CODEX SFLAT ELEMENTARE R 90

SHEER Q 80 GU10 OORBIS R 140 DRILED IP44

TULED 20REDUCTA 175 CITHARA EVO

23   Fachada

21   Zonas de circulação & escadas

24   Caminhos exteriores

25   Estacionamento Coberto

22   WC
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ADOFF, Arquitetos _ Leça da Palmeira, Portugal

Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha _ PortugalCâmara Municipal de Albergaria-a-Velha _ Portugal

Plural _ Coimbra, Portugal

Sonae MC _ Carnaxide, Portugal

Obras Lightenjin
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Clínica Dentária das 5 Bicas _ Aveiro, Portugal

ALUFAP _ Águeda, Portugal

Legalmente _ Águeda, Portugal
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arquivo de projetos

gestão de projeto

documentação de produtos

alocação de produto a projeto

30



My Lightenjin Project   

Lightenjin _ ESCRITÓRIOS

A Lightenjin desenvolveu uma área reservada 
dirigida ao cliente profissional denominada de 
My Lightenjin Project.

O acesso é feito através da página da internet 
da Lightenjin, para tal, apenas necessita de 
um e-mail e de uma password. Nesta ferra-
menta pode organizar e compilar, de forma 
muito fácil, a documentação do dossier de 
luminotecnia.

Principais Funcionalidades 

- Consultar os produtos e respetiva informação técnica;

- Criar e gerir dos seus projetos luminotécnicos;

- Gerir os produtos Lightenjin a utilizar em cada um dos seus 
projetos;

- A garantia de estar a utilizar a informação técnica mais 
atualizada;

- Criar um novo projeto baseado num anterior e ajustá-lo a uma 
nova situação;

- Compilar e aceder num mesmo sítio a toda a documentação 
de produtos por projeto:
Ficha técnica;
Instruções de montagem;
Declaração de conformidade;  

- Organizar e manter atualizado o dossier de cada projeto 
luminotécnico:
Folha de rosto;
Dados identificativos do projeto;
Fotos de Obra;
Memória descritiva;
Mapa de locais de aplicação;
Mapa de quantidades;
Documentação de produtos;
Anexos;

- Apoio técnico;

(versão móvel em breve)

31



Lightenjin

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 eficiência 
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.

Estamos constantemente a 
atualizar a nossa documenta- 
ção. Qualquer que seja a sua 
área de negócios consulte a 
brochura respetiva, onde en- 
contrará mais informação 
específica e detalhada.

Documentação disponível em
www.lightenjin.pt/downloads
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Este documento Lightenjin 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.
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