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A atividade Industrial é um dos importantes contributos para a economia nacional.
Toda a melhoria empresarial, seja de fator
humano, social ou de equipamentos tem
como resultado direto ou indireto o aumento de produtividade.

A Lightenjin como indústria de iluminação
assente no estudo de sistemas de iluminação natural e artiﬁcial, trabalha para alcançar continuamente soluções dinâmicas e
tecnologicamente avançadas que se traduzem como mais-valias diretas para os utilizadores e para os gestores.

A luz, tanto em qualidade como em quantidade
adequada, tem um impacto imediato na qualidade
das condições visuais, mas também, de forma inconsciente, nas funções biológicas de cada indivíduo que se regem pela iluminação.
Para além da qualidade de luz utilizada, os custos
associados ao elevado número de horas de utilização é também um dos aspetos a considerar. Com
a tecnologia LED, para além de se conseguir alcançar uma redução de consumo energético superior
a 70%, a fonte de luz utilizada tem um elevado
tempo de vida (50.000 horas) que induz uma redução signiﬁcativa nos custos de manutenção.
O ambiente laboral industrial é muito exigente,
sujeito a poeiras, humidade, calor e vibrações e
outras especiﬁcidades. As luminárias utilizadas
nestas condições têm de ser robustas de forma a
cumprir com diretivas normativas de proteção das
fontes de luz em condições adversas.

 MONITORIZAR, ANALISAR, DECIDIR

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 trabalho e a redução do consumo de energia são ambos
encarados como fatores determinantes para a produtividade e competitividade das empresas e indústrias.
Porém, normalmente os gestores não têm na sua
posse toda a informação necessária para tomar deci-

sões proativas e informadas 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.

COMO FUNCIONA

O GEM é uma solução de monitorização e gestão de
consumos de energia elétrica para circuitos monofásico e trifásicos.
Os dados de monitorização e relatórios são disponibilizados 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 mensalidade.
Através de ferramentas de exportação de dados
pode construir os seus relatórios, permitindo uma
análise de consumos globais da sua instalação, disponibilizando a informação necessária para a otimização e veriﬁcação de medidas de eﬁciência energética e negociação de contratos de fornecimento de
energia.
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Análise de Consumos
Pavilhão Industrial

Após a monitorização e posterior análise a tomada de
decisão é inevitável.

Como exemplo de instalação industrial foi criado um
exercício que apresenta uma instalação existente, a
sua substituição utilizando os pontos de luz existentes e uma nova solução para uma nova instalação
resultante de um projeto de luminotecnia realizado
de raiz sem os constrangimentos dos pontos de luz.
Os três projetos apresentados representam o mesmo pavilhão industrial.

Na indústria, existem vários fatores passíveis de uma
gestão mais eﬁcaz e a iluminação é um desses.
Como apoio à tomada de decisão é importante o ensaio comparativo entre instalação existente por novas soluções.

exemplo de Pavilhão industrial
dimensões: 45x25m / 1.125m2
altura: 10m
altura da iluminação: 9.5m

INSTALAÇÃO EXISTENTE

LED - SOLUÇÃO A
pontos de luz existentes
na instalação

Vapor de Mercúrio 400W

GYRUS MI HE 159W

24

24

Potência da Lâmpada

400 W

159 W

Potência absorvida do Aparelho

520 W

159 W

55 lm/W

142 lm/W

22.000 lm

22.708 lm

300 lux

385 lux

29.203 Kwh/ano

8.929 Kwh/ano

1,4952 Ton CO2/ KWh ano

0,4572 Ton CO2/ KWh ano

Luminária
Quantidade de Luminárias

Eﬁcácia do Sistema
Fluxo luminoso /Luminária
Luminância plano de trabalho
Consumo de energia
Emissões
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Existente
Sol. A
ROI - 16,5 meses
Sol. B
ROI - 9,5 meses

ROI - RETORNO do INVESTIMENTO
100.000
80.000€
60.000€
40.000€
20.000€
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Tempo de Retorno de Investimento

Poupança de Energia

LED - SOLUÇÃO B

POUPANÇA ANUAL
Consumo de Energia KWh/ano
30.000

18.000
12.000
6.000
0

202 W

Existente

Sol.A

Sol.B

202 W
140 lm/W

Emissões Ton CO2/KWh ano
1,5

28.281 lm
1,0

328Lux
0,5

7.090 Kwh/ano
0

0,3630 Ton CO2/ KWh ano

16 Anos

%

24.000

15

15

Redução da Emissões de CO2

%

meses

GYRUS MI HO 202W

14

CO2



projeto de iluminação com
nova distribuição de pontos de luz
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Existente

Sol.A

Sol.B

} SISTEMAS DE CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
As luminárias Lightenjin com tecnologia LED são equipamentos 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 consumo 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.

100%
80%
60%
40%
20%
0%
(min)

0

3 min

Regulação de Fluxo

Corridor FUNCTION

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.

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.
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Controlo Horário

Sensor de Presença

Daylight

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

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

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

Indústria Alimentar
A iluminação na indústria alimentar está sujeita a diretrizes
rigorosas em relação ao design e qualidade do produto:
- O design do produto deverá prevenir que existam partes que
eventualmente possam cair ou desprender-se da luminária (IK elevado);
- As diretrizes de higiene, estipulam que qualquer acumulação de
pó deverá ser facilmente removida;
- O IP da luminária 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.

Indústria Química / Indústria Farmacêutica
Um laboratório é uma área geográﬁca delimitada e isolada na qual
o número de partículas ou germes no ar é mantido o mais baixo
possível. O objetivo é evitar inﬂuências indesejadas sobre a
produção e pessoas.
Para além de ser muito importante garantir um excelente nível de
iluminação para uma correta análise visual, as luminárias devem
cumprir os seguintes requisitos:
- Alta resistência química, especialmente contra agentes de
limpeza e desinfeção;
- Resistente à água e à prova de poeira (≥IP65);
- Emissões de partículas muito baixas ou nulas;
- Superfície plana que evite a acumulação de partículas e germes;
- Materiais biologicamente resistentes.
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Indústria Automóvel
As condições de iluminação na indústria automóvel são bastante
especíﬁcas. Entre muitas outras questões há que assegurar:
- A iluminação direcionada ao posto de trabalho complementar à
iluminação geral;
- Localização das luminárias lateralmente à linha de montagem;
- Controlo de encandeamento;
- Eliminar zonas de claro e escuro decorrentes da reﬂecção para
evitar erros no trabalho e fadiga dos funcionários;
- Minimizar todas as reﬂecções de luz;
- Iluminação especíﬁca para controlo de qualidade, com elevada
quantidade de luz (≥ 1000 lux) ou luz separada por cores.

Zona com Risco de Explosão
Dentro da indústria é comum existirem zonas potencialmente
explosivas. A codiﬁcação ATEX, classiﬁca o risco de explosão dos
espaços, e classiﬁca os aparelhos elétricos a serem usados de
acordo com o risco de explosão da zona de aplicação.
As zonas com gases e vapores inﬂamáveis estão divididas em 3:
ZONA 0 (> risco); ZONA 1; ZONA 2 (< risco);
As zonas com névoas ou poeiras e ﬁbras combustíveis estão também divididas em 3:
ZONA 20 (< risco); ZONA 21; ZONA 22 (> risco); A classiﬁcação
resulta da combinação cruzada de ambas as classiﬁcações.
Indústrias como a petroquímica, alimentar, reﬁnarias de açúcar,
moagens, farmacêutica, adubos, têxtil, transformação de madeiras, papel e celulose entre tantas outras, são suscetíveis de criar
ambientes com gases, vapores, névoas ou poeiras e ﬁbras combustíveis.
Os níveis de risco de explosão são vários, para que os aparelhos de
iluminação sejam adequados aos riscos os espaços têm de estar
classiﬁcados.

A solução certa para cada aplicação
O desenvolvimento de luminárias Lightenjin obedece a
um criterioso grupo de pressupostos a cumprir.
O design de produto tem como denominador transversal
a todos os projetos, a economia do aparelho, seja em
consumo (W) ou em operações de manutenção.
A sustentabilidade ambiental, está presente nas escolhas
dos materiais e sua reciclagem no ﬁm de vida, e na preocupação permanente de redução de emissões de CO2.

A qualidade e eﬁcácia, da tecnologia LED que procura
obter um elevado índice de reprodução cromática
(Ra)>80 e variedade de lentes para aplicações mais
otimizadas. O bom funcionamento dos sistemas em
baixas/ altas temperaturas, assim como luminárias com
baixa emissão térmica.

Armazém

Armazenamento ao Ar Livre

Zona de Cargas (Exterior)

Expedição de Mercadorias (Interior)

Fachada

Entrada do Edifício
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A robustez, que a tecnologia LED oferece por ser baseada em componentes no estado sólido. Confere uma
ﬁabilidade superior ao sistema relativamente à iluminação que utiliza tubos de vidro e ﬁlamentos.

Para além deste grupo de critérios surgem as especiﬁcidades de cada projeto, tendo em vista a função que vai
cumprir, o local de aplicações e especiﬁcidades técnicas
inerentes a cada industria.

A procura constante pelo controlo. Seja o controlo do
ﬂuxo da luz, através das lentes, e o controlo da variação
do brilho.

Os produtos Lightenjin têm indicação da temperatura de
cor em que o produto standard é fornecido. No entanto
sob solicitação do cliente as luminárias podem ser
fornecidas com temperatura de cor que variam entre os
2700 K e os 6500 K. O tempo de vida útil dos LED’s
utilizados é de 50.000 horas (L80 B10).

Produção
Linha de Montagem

Zona com Risco de Explosão (ATEX)

Laboratório
Balneários e WC

Zona Social e Cantina

Caminhos Exteriores

Zona de Circulação e Escadas

Escritórios e Sala de Reuniões

Estacionamento
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Produção &
Expedição de Mercadorias (interior)

GYRUS

MULTIS

Luminária em alumínio injetado com IP65 e
IK08. Com 2 óticas e ﬂuxo luminoso entre
[7095-28249] lm que potência a sua aplicabilidade em diversos tipos de projeto luminotécnico. Eﬁciência energética até 143 lm/W
o que reduz signiﬁcativamente os custos
operacionais, permitindo um rápido retorno
de investimentos.

Luminária com corpo em aço é adequada
para naves industriais de elevada altura.
Com IP54 é uma luminária versátil e competitiva que oferece um longo período de vida
com baixa manutenção. A gama MULTIS tem
um ﬂuxo luminoso entre [5862- 36681] lm
e eﬁciência energética até 124 lm/ W.

CITHARA EVO

STAGNUM LED II

Luminária para aplicação interior/ exterior
com IP66 e IK08. O braço orientável permite
que tenha aplicação de parede e o feixe de
luz orientável. O intervalo de ﬂuxo luminoso
entre [10298- 73674] lm e a eﬁciência energética até 140 lm/ W faz com que o desempenho tenha um custo competitivo.

Luminária com IP66 e IK08. O intervalo de
ﬂuxo luminoso entre [3881-13536] lm potência a sua aplicabilidade em diversos tipos
de projeto luminotécnico. Com uma eﬁciência energética até 132 lm/ W reduz
signiﬁcativamente os custos operacionais,
permitindo um retorno rápido de investimento.
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Zona de Linha de Montagem

ECO LINNE W

ECO LINNE V

Luminária em chapa de aço desenvolvida para a composição de linhas de luz. O ﬂuxo luminoso que varia entre [7673-20895] lm o
que permite uma aplicação em projeto adequada a diversas alturas de pé-direito.
Produto económico com elevada eﬁciência
luminosa até 143 lm/W e com Ra>80.

Luminária económica em chapa de aço com
Ra >80. O ﬂuxo luminoso varia entre [191716442] lm, e com eﬁcácia do sistema até
133 lm/ W. Aparelho adequado a linhas de
mon- tagem com pé-direito mais baixo.
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LINNE W

DRILED

Luminária executada em perﬁl de alumínio
para aplicação em sistema de calha eletriﬁcadas. O ﬂuxo luminoso varia entre [592326119] lm com eﬁciência de iluminação de
142 lm/ W e Ra >80.

Luminária executada em perﬁl de alumínio.
Produto de reduzidas dimensões e indicado
para iluminação de bancada de trabalho. O
ﬂuxo luminoso varia entre [1044-11307] lm
com eﬁciência de iluminação de 161 lm/ W e
Ra >80. Aparelho adequado para aplicação
até 6 m de altura.
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Zona com Risco de Explosão (ATEX)

ATTEX
Luminária para iluminação de espaços com
classiﬁcação de risco de explosão (ATEX). O
IP66 garante estanquicidade e proteção dos
componentes elétricos para que este equipamento elétrico não represente uma fonte de
ignição em atmosfera com elementos propícios a explosão. O IK07 confere robustez e o
ﬂuxo luminoso entre [820-3610] lm garante
uma boa iluminação.

Laboratório

ASEPTIC
Luminária executada em chapa de aço galvanizada. Produto com IP65, indicado para aplicação em ambientes assépticos. O ﬂuxo luminoso varia entre [2937 - 10812] lm com eﬁciência de iluminação de 128 lm/ W e Ra>80

18

Armazém

ECO LINNE W
ECO LINNE W (DA) é uma luminária com
feixe de luz com dupla assimetria desenvolvida para aplicação em corredores largos
com altura até 6 m. Permite a composição
de linhas de luz com um ﬂuxo luminoso que
varia entre [7673-20895] lm. É um produto
económico com elevada eﬁciência luminosa
até 143 lm/W com Ra >80.
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LINNE W

ECO LINNE V

LINNE W (M) é uma luminária com feixe intensivo, executada em alumínio para aplicação
em sistema de calha eletriﬁcadas para aplicação até 3m de altura. LINNE W (S) é uma
solução com feixe intensivo para aplicação até
6m de altura. Ambas as versões são para aplicação em corredores estreitos. O ﬂuxo luminoso varia entre [5923-26119]lm com eﬁciência de iluminação até 142 lm/W e Ra >80.

ECO LINNE V (O) é uma luminária com feixe
elíptico para aplicação até 8 m de altura. A
curva elíptica permite a iluminação de corredores sem necessidade de linha contínua.
O ﬂuxo luminoso varia entre [1964 - 16442]
lm, e com eﬁcácia do sistema até 133 lm/ W
e Ra >80.
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Zona de Cargas (Exterior)

GYRUS
A luminária GYRUS devido à alta classiﬁcação de proteção IP65 e IK08 é também indicada para aplicações em áreas de cargas
exteriores cobertas. O ﬂuxo luminoso entre
[7095-28249] lm e a eﬁciência energética
até 143 lm/ W reduz signiﬁcativamente os
custos operacionais, permitindo um rápido
retorno de investimento.
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STAGNUM LED II

CITHARA EVO

Luminária com IP66 e IK08, é adequada para
aplicações em exterior coberto. O intervalo
de ﬂuxo luminoso entre [3881-13536] lm
potencia a sua aplicabilidade em diversos tipos de projeto luminotécnico. Com uma eﬁciência energética até 132 lm/ W reduz signiﬁcativamente os custos operacionais, permitindo um retorno rápido de investimento.

Luminária para aplicação exterior com IP66
e IK08. O braço orientável permite que tenha
aplicação de parede e o feixe de luz orientável. O intervalo de ﬂuxo luminoso entre
[10298-73674] lm e a eﬁciência energética
até 140 lm/ W faz com que o desempenho
tenha um custo competitivo.

Armazenamento ao Ar Livre

NOXIS

CITHARA EVO

Luminária para iluminação exterior de grande altura com IP66 e IK09. O intervalo luminoso entre [2137-21482] lm, permite manusear cargas no exterior em ambiente noturno com toda a segurança. O intervalo de
lm, eﬁciência energética até 135 lm/ W e a
possibilidade de ﬁxação em poste ou em
coluna faz da NOXIS uma luminária muito
versátil.

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 eﬁciência energética até 140
lm/ W faz com que o desempenho tenha um
custo competitivo.
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Balneários

STAGNUM PRO LED

TULED 50

Para além de adequada para aplicações em
exterior coberto, o IP66 e IK08 faz da luminária um aparelho indicado para zonas com
vapor de água como é o caso dos balneários.
Com ﬂuxo luminoso entre [2246-8253] lm e
eﬁciência energética até 135 lm/W reduz signiﬁcativamente os custos operacionais, permitindo um rápido retorno do investimento.

O IP67 e IK09 faz desta luminária de exterior
um aparelho indicado para atmosfera de
balneários, zona com vapor de água. Com
ﬂuxo luminoso entre [1775-10862] lm e eﬁciência energética até 151 lm/ W reduz signiﬁcativamente os custos operacionais, permitindo um rápido retorno do investimento.

Entrada de Edifícios &
Zonas de Circulação e Escadas

QUADRATUM

ELEMENTARE Q 170

A família QUADRATUM com corpo em
alumínio foi projetada para ser elemento
diferenciador num espaço. A associação de
vários aparelhos de diferentes dimensões
assim como as possibilidades de aplicação
suspensa, saliente ou encastrada permite
personalizar cada espaço. O intervalo de
ﬂuxo entre [7384-20602] lm permite a sua
utilização em pés-direitos elevados.

Downlight de encastrar com aro quadrado e
acabamentos possíveis em branco, cinza,
preto ou aço inox. O ﬂuxo luminoso entre
[1615-2077] lm adequa-se a zonas de entrada e circulação.
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ELEMENTARE R 90

TAUPA

FLAT

Downlight de encastrar com aro em alumínio termolacado à cor. O aparelho pode ser
fornecido com difusor opaco, transparente
ou sem difusor. Com ﬂuxo luminoso entre
[1195-2809] lm permite criar zonas de
grande uniformidade de iluminação.

TAUPA é um uplight com desenho do Arquiteto Adalberto Dias a incorporar em espaços
nobres.
A sua forma suave e elegante é complementada por um difusor opalino, que garante
uma distribuição de luz limpa e constante.
Com um ﬂuxo luminoso entre [855-5642]lm
alberga design e eﬁciência energética.

O uplight FLAT é desenho do Arquiteto
Adalberto Dias. Aparelho de dimensões
reduzidas e com ﬂuxo luminoso entre
[1106-1395] lm. A aplicação de parede com
inclinação regulável permite uma iluminação
direta ou indireta. Para além da aplicação
em ambientes interiores o IP65 permite a
utilização em exterior.

26

Sala de Reuniões

LINNE E PW45

LINNE S 90 Pris

LINNE O

A luminária LINNE E PW45 é de aplicação
encastrada. Está equipada com reﬂetor em
alumínio de máxima de pureza. O intervalo
de ﬂuxo entre [1562-13074] lm confere-lhe
versatilidade para diversos tipos de
aplicação em projeto.

A LINNE S 90 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

A LINNE é um equipamento linear de montagem simples e modular que permite criar
diversas conﬁgurações e comprimentos.
Está disponível em diferentes comprimentos
para aplicação de encastrar, saliente e
suspensa. O intervalo de ﬂuxo entre
[1846-15451] lm confere-lhe versatilidade de
projeto.
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Escritórios

OPUS SLIM Pris

OPUS S ECO Pris

OPUS E PW45

Luminária especialmente concebida para ambiente de escritórios com design ultra-slim e
de fácil instalação. Equipada com difusor
micro-prismático com baixo nível de encadeamento (UGR <19). Intervalo de ﬂuxo entre
[2552-5350] lm.

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).

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).

WC

ORBIS R 100

SHEER Q 80 GU10 O

O downlight Orbis R 100 de pequenas dimensões e com foco de luz orientável é ideal
para criar ambiente intimista sem comprometer a sua eﬁcácia e potência lumínica.
Aparelho com IP44.

Downlight de reduzidas dimensões, indicada
para pequenos espaços e com foco de luz
orientável. Aparelho com IP44.

Zonas Sociais - Cantina

OPUS S O

ALTUS Q 130

A luminária OPUS S O é uma opção com
IP40 que se adequada a zonas de refeição e
que funciona como um elemento neutro no
espaço, mas com luz de alta qualidade.

Luminária ALTUS Q 130 é de aplicação suspensa ou saliente e permite associar difusor
para poder ser usada em zonas de alimentação. Este tipo de aparelho que permite
criar ambiente diferenciado dentro de um
ambiente mais genérico.
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Fachada

REDUCTA 175
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.
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TULED 20

CITHARA EVO

TULED 20 é uma família de produtos minimalista. Desenvolvida 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.

Com IP66 e IK08 é uma luminária que para
além de indicada para iluminação exterior de
grande altura, o braço orientável permite
que tenha o feixe de luz orientável para iluminação de fachada. O ﬂuxo luminoso entre
[10298- 73674] lm e a eﬁciência energética
até 140 lm/ W faz com que o desempenho
tenha um custo competitivo.
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Caminhos Exteriores

REDUCTA 30
REDUCTA 30 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
apontamentos de luz, sinalização e varrimento de paredes.
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MURUM

PHARUS

Aparelho de aplicação encastrada, em muro
parede ou teto, para iluminação de espaços
exteriores, tais como vias pedonais e jardins.
O intervalo de ﬂuxo entre [629-1007] lm
esteja garantida uma boa iluminação com
baixo custo de exploração.

Luminária com amplitude de iluminação de
360º com um elevado conforto visual, devido à incorporação de uma grelha anti encandeamento, que direciona a luz emitida para o
solo. Este produto possui um fuste em alumínio lacado com acabamento de madeira,
contribuindo para um maior enquadramento
no espaço onde se insere.
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Estacionamento

VIA

LLAMP

Luminária em alumínio para iluminação
exterior de grande altura com IP67 e IK09.
Com intervalo luminoso entre [1679 - 15488]
lm e eﬁciência energética até 135 lm/ W e a
possibilidade de ﬁxação em poste ou em
coluna entre os 4 e os 12 m. Luminária
adequada para zonas de estacionamento de
ligeiros e pesados.

LLAMP é o ponto de luz ideal para quem
pretende uma solução de iluminação autónoma e eﬁciente. O poste da luminária está
equipado com 12 painéis solares e 2 baterias
para uma autonomia prevista de 3 dias, sem
necessidade de ter ligação à rede elétrica.
O intervalo luminoso é de [1716 - 4605] lm e
eﬁciência energética até 134 lm/ W.

LUCERNA

PRIMAVIR EVO

Solução integrada de poste e luminária com
design robusto (IP67 e IK10) mas com linhas
depuradas. Construção em chapa de aço
galvanizada a quente e acabamento à cor. O
intervalo luminoso é de [1716- 9209] lm e
eﬁciência energética até 135 lm/ W.
Luminária adequada para zonas de estacionamento de ligeiros e pesados.

Luminária de design orgânico e robusto (IP67
e IK10). Construção em alumínio com acabamento à cor e difusor em vidro temperado.
O intervalo luminoso é de [2137-14322] lm e
eﬁciência energética até 132 lm/ W.
Luminária adequada para zonas de estacionamento de ligeiros e pesados.
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Produção & Expedição de Mercadorias

GYRUS
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Zona com Risco de Explosão (ATEX)

ATTEX
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GYRUS
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NOXIS
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Entrada de Edifícios & Zonas de Circulação e Escadas

QUADRATUM

ELEMENTARE Q 170

ELEMENTARE R 90

LINNE E PW45

LINNE S 90 Pris

LINNE O

OPUS SLIM Pris

OPUS S ECO PRIS

OPUS E PW45

ORBIS R 100

SHEER Q 80 GU10 O

Sala de Reuniões

Escritórios

WC

TAUPA

FLAT
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Obras Lightenjin
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5 Motivos para mudar para LED

 Economia
Os equipamentos LED apresentam custos operacionais sem precedentes na indústria da iluminação, quando comparados com as
tecnologias convencionais. Este facto deve-se ao elevado período
de vida útil superior a 50.000h e à elevada eﬁciência energética.
Com o aumento da eﬁciência diminui a energia dissipada sob a forma
de calor, o que representa uma menor carga térmica sobre os espaços e, consequentemente, sobre os sistemas de climatização.

 Ambiente
A tecnologia LED contribui de uma forma notável para a redução do
impacto ambiental, não só através da redução dos consumos energéticos e respetivas consequências ao nível das emissões de CO2, mas
também através da redução de todo o impacto ambiental associado à
produção e reciclagem dos mesmos.
Todos os materiais utilizados na construção das luminárias são recicláveis e não são utilizados elementos tóxicos como o mercúrio, ao
contrário das tecnologias convencionais ﬂuorescentes, contribuindo
assim para um aumento da sustentabilidade ambiental.

 Qualidade e Eﬁcácia
A qualidade e a eﬁcácia da tecnologia LED traduz-se em cinco fatores
importantes: possibilidade de obter índice de reprodução de cor elevados (>90); disponibilidade imediata da potência máxima; grande variedade de lentes que permitem direcionar a luz consoante as necessidades do espaço; possibilidade de operar em temperaturas negativas e
baixa dissipação de energia sob a forma de calor.

 Robustez
A tecnologia LED é baseada em componentes no estado sólido, o que
torna todo o sistema mais robusto, quando comparado com a iluminação convencional, constituída por ﬁlamentos e tubos de vidro mais propensos a rotura ou quebra.
Esta característica garante ao LED uma ﬁabilidade muito superior e
consequentemente uma redução signiﬁcativa de falhas ou avarias.

 Controlo
O LED é a fonte de luz ideal para integrar sistemas de controlo, conferindo uma elevada ﬂexibilidade ao nível dos sistemas de controlo da
luz. Esta tecnologia permite variar o brilho do LED com uma resolução alta e de uma forma instantânea, podendo inclusive aumentar o
tempo de vida ao funcionar com ﬂuxos luminosos mais baixos.
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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 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

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.

Lightenjin II - Indústria de Iluminação, Lda.
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

