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Iluminação URBANA e RURAL
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Desde os nossos primórdios que a iluminação tem vindo a ser utilizada para proteção, locomoção e execução de tarefas. É no entanto, na revolução industrial, que a quantidade de iluminação aumenta consideravelmente. Aumento
justiﬁcado pela necessidade acrescida de execução de tarefas durante o período noturno, e como tal, necessidade de
promover segurança e bem-estar. Com o aumento dos níveis de iluminação, surgem também aspetos menos positivos nomeadamente: poluição luminosa, que para além de afetar o ritmo circadiano de pessoas, animais e plantas tem
um impacto ambiental/económico signiﬁcativo. É, portanto, fundamental assegurar níveis de iluminação adequados
aos diversos locais não comprometendo aspetos cruciais à saúde, ambiente e economia.
A Lightenjin atua neste sentido, utilizamos software direcionado, que nos permite aferir com certeza a quantidade de
iluminação adequada ao espaço envolvente, de acordo as normas de iluminação. Utilizamos nas nossas luminárias
tecnologia LED de última geração que nos permite para além de ter eﬁcácia elevadas, reduzir custos e níveis de poluição luminosa (ULOR<1%).
Assim, dependendo da zona da cidade, diferentes tipologias de iluminação deverão ser consideradas:
i) Iluminação em Zonas Pedonais, ii) Iluminação Pública Funcional e iii) Iluminação em Praças e Jardins.

Iluminação de Meios Urbanos e Rurais
De forma a promover a segurança e uma harmonia com os
espaços envolventes, a aplicação de luminárias em zonas urbanas deverá ser feita a uma altura relativamente baixa (8 a
10 metros), enquanto que em zonas rurais esta deverá baixar
(5 a 8 metros).
É importante considerar nas zonas pedonais, ciclovias e jardins, três zonas distintas de níveis de iluminação:
Zona P1 (zonas de utilização noturna intensa e zonas de insegurança elevada) que requer níveis médios de iluminação de
15 lux,
Zona P2 (zonas de utilização noturna moderada) que requer 10
lux médios de iluminação e
Zona P3 (zonas de utilização noturna baixa) passível de ter
níveis de iluminação médios de 7,5 lux.
Para além dos níveis de iluminação diferenciados às necessidades da zona a considerar, parâmetros como temperatura de
cor e índice de restituição cromática (IRC) deverão ter uma
abordagem diferenciadora e especiﬁca ao ambiente em causa.

Recomenda-se que nas áreas domésticas e zonas pedonais se
utilize temperaturas de cor de 3000K ± 300K e IRC>70,
IRC>80 poderão ser utilizados em situações mais complexas
nomeadamente cruzamentos, zona de ciclistas e pedonais.
--Nas zonas rurais existem outros fatores que justiﬁcam níveis
de iluminação mais baixos. A iluminação artiﬁcial está associada a alterações do padrão natural do comportamento de plantas, animais, insetos e vida aquática.
Sendo um facto muito importante a preservação do “Dark
Sky”. Esta expressão designa áreas classiﬁcadas como livres
de poluição luminosa artiﬁcial. O objetivo é a preservação dos
céus noturnos claros, indispensáveis à ciência astrofísica, educação, cultura, desenvolvimento tecnológico, conservação da
natureza e turismo.
Ao contrário das zonas urbanas em que os níveis de iluminação são um fator determinante para o turismo, nas zonas
rurais é espectável um céu claro e estrelado sem contaminação lumínica.
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Avenidas Principais

Passadeiras

PRIMAVIR EVO

LUCERNA

Luminária em aluminio injetado, de design
orgânico com robustez contra impacto
(IK09) e contra entrada de água e poeiras
(IP66). Luminária acomoda vidro difusor
temperado transparente, disponível para
ﬂuxos [2137-14322] lm e eﬁcácia máxima
de 132 lm/W.

Candeeiro constituído por luminária com corpo em chapa de aço com tratamento superﬁcial anti-corrosivo de galvanização por
imersão a quente.
Resistente ao impacto (IK09) e entrada de
poeiras e água (IP66). Com intervalo de ﬂuxo
de [1716-9209] lm e eﬁcácia energética de
135 lm/W.
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Entroncamentos, Cruzamentos
e Rotundas

NOXIS S
Luminária destinada a zonas de ambiente exigente. Fabricada em alumínio injetado com
robustez contra impacto (IK09) e contra
entrada de água e poeiras (IP66). Acomoda
vidro difusor temperado transparente, disponível para ﬂuxos [2137-14322] lm e eﬁcácia de 135 lm/W. Passível de ser utilizada
até 8 metros de altura.
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Clínica Dentária das 5 Bicas _ Aveiro, Portugal

VEconcept _ Matosinhos, Portugal

Zonas Residenciais

Centro Urbano

NOXIS M

CRATUS M

Luminária adequada para vias de circulação
automóvel, passível de ser instalada em
postes até 14 metros de altura. Luminária
robusta com resistência ao impacto (IK09) e
entrada de poeiras e água (IP67). Com
intervalo de ﬂuxo luminoso [13435-21482]
lm e eﬁcácia energética de 135 lm/W.

Luminária com design robusto (IP65 e IK09)
e linhas depuradas. Construção em chapa de
aço galvanizada a quente. O intervalo de ﬂuxo luminoso é de [1716-9209] lm e eﬁcácia
luminosa de 135lm/W.
Luminária adequada para zonas de estacionamento.

de Alta densidade
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©

Câmara de Águeda _ Portugal

Lourinhã _ Portugal

Centro Histórico

MOTOR DE LUZ

OPPIDUM

Solução adequada para substituição de motor de luz baseado em tecnologia convencional por
tecnologia LED. Prevê a incorporação de dissipador circular ou retangular mediante necessidade
da luminária existente. Disponível para rede aérea ou subterrânea e passível de incorporar
sistema de controlo. Uma solução customizada à medida do cliente.

Luminária adequada a espaços históricos,
ambientes residenciais e áreas urbanas e
praças públicas. Passível de ser incorporada
em postes até 6 metros de altura. Com
resistência ao impacto (IK10) e resistência
poeira e água (IP65). Fluxo luminoso
compreendido entre [3472-9421] lm.
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Lourinhã
Clínica
_ Portugal
Dentária das 5 Bicas _ Aveiro, Portugal

Praças e Jardins

PRIMAVIR LYRA

LLAMP

LUCERNA

Luminária em alumínio injetado de design
orgânico com robustez contra impacto
(IK09) e contra entrada de água e poeiras
(IP66). Esta luminária acomoda vidro difusor
temperado transparente, disponível para
ﬂuxos [1924-16048] lm.

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 [1716-9209] lm e
eﬁcácia energética até 135 lm/ W.

Candeeiro constituído por luminária com corpo em chapa de aço com tratamento superﬁcial anti-corrosivo de galvanização por
imersão a quente.
Resistente ao impacto (IK09) e entrada de
poeiras e água (IP66). Com intervalo de ﬂuxo
de [1716-9209] lm e eﬁcácia energética de
135 lm/W.
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Águeda _ Portugal

MURUM

PHARUS

REDUCTA 30

Luminária com IK09 adequado para aplicação
em muros, paredes e tetos com o recurso a
uma caixa de chumbar em ABS. Desenvolvido 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.

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

Com IP67 e IK10 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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Elevador Águeda _ Portugal

Elevador Águeda _ Portugal

Outras Infraestruturas

REDUCTA 175

TULED 50

TULED 20

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 e eﬁcáﬁa máxima de 116 lm/W garantem a iluminação de
objetos e o varrimento de paredes com custos de exploração baixos, tornando este
produto bastante competitivo.

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 [1725-10862] lm e
eﬁcácia máxima de 151 lm/W reduz signiﬁcativamente os custos operacionais, permitindo um rápido retorno do investimento.

Família de produtos minimalista. Desenvolvida para espaços de elevado valor simbólico
e arquitetónico com ﬂuxo luminoso entre
[1196-8480] lm com eﬁcácias máximas de
161 lm/W 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.
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Parques de Estacionamento Exteriores

CITHARA EVO

TUNLUCE

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.

Luminária funcional e eﬁciente, adequada à
aplicação em túneis com IP65 e IK09.
Intervalo de ﬂuxo [8574-43892] lm e
eﬁcácia até 142 lm/W. Passível de ser
aplicado em tecto e parede. Possibilita a
integração de uma vasta gama de grupos
óticos e sistema de controlo.
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Águeda _ Portugal

Zonas Residenciais
de Média Densidade

VIA
Luminária adequada para zonas funcionais,
onde o requisito estético é inferior. Com
possibilidade de ﬁxação em poste ou em
braço, com resistência mecânica (IK08) e
resistência a poeiras e água IP67. Intervalo
lumi- noso entre [1679-15488] lm associado
a uma eﬁcácia até 135 lm/W.
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Zonas Residenciais
de Baixa Densidade

CITYLUCE
Luminária económica e eﬁciente adequada a
áreas de residência e iluminação pública.
Integra Leds de elevada eﬁcácia energética. O
corpo em alumínio injetado permite uma
dissipação mais eﬁciente o que contribui para
aumento do tempo de vida útil dos componentes da luminária. O design minimalista
possibilita o fácil enquadramento em
qualquer cenário.
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Iluminação de TRANSPORTES
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A ausência ou diminuição de iluminação natural em estações subterrâneas e/ou interfaces de superfície requerem
necessidades luminosas acrescidas aos demais ambientes. Assim, de forma a assegurar a acuidade visual, conforto e
segurança das pessoas que nela circulam é fundamental a utilização de iluminação eﬁciente e funcional.
Desta forma, várias são as zonas a iluminar nomeadamente, as entradas, os corredores, as escadas, as zonas de
espera, túneis para passagem pedestre, os escritórios, as casas de banho e ﬁnalmente e de todas a mais complexa,
a zona do cais. A estrutura SUB permite que os espaços com grandes aﬂuências de público sejam mais agradáveis,
harmoniosos e seguros.
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A SUB é uma estrutura multifuncional que permite incorporar as várias tecnologias necessárias para um correto funcionamento dos espaços como são a iluminação, o som, sistema de
vídeo vigilância, iluminação de emergência, iluminação de socorro, sinalética etc., chegando
aos vários locais sem interrupções mudando
de direção nos vários planos.

1 - Tampas exteriores amovíveis;

7 - Reserva; (31 m2)

2 - Caminho cabos som; (13 cm )

8 - Caminho cabos - il. direta; (2x 3,2 cm2)

3 - Caminho cabos CCTV; (22 cm2)

9 - Caminho cabos - il. indireta; (2x 3,7 cm2)

2

4 - Caminho cabos emergência; (31 cm2) 10 - Iluminação direta;
5 - Caminho cabos sinalética; (13 cm2)

11 - Iluminação indireta;

6 - Caminho cabos socorro; (22 cm2)

12 - Suspensão Tubo Rígido

nota: os valores entre parêntesis referem-se à área destinada a cada compartimento
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Iluminação AUTOESTRADAS
e InterMunicipais
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Iluminação de autoestradas e vias intermunicipais
Na iluminação pública funcional, é fundamental que haja uma
boa qualidade do projeto de iluminação de forma a permitir
aos utilizadores distinguir obstáculos e situações de perigo no
seu caminho.
Regra geral, as luminárias para vias intermunicipais e autoestradas são posicionadas entre 10 e 14 metros. A sua classiﬁcação de iluminação é por norma ME, que mediante a velocidade associada à via, volume de tráfego, diversidade dos veículos autorizados à circulação, separação das faixas de rodagem, densidade de estacionamento, veículos estacionados,
luminância ambiente e controlo de trânsitos pode estar subdividida em ME1 a ME3 para autoestradas e ME3 a ME6 para
vias intermunicipais.

A diferença destas tipologias pretende-se com a luminância
média e uniformidade necessária exigidas ao local a iluminar,
que exige níveis de luminância média de 1,0 cd/m2 (ME3), 0,75
cd/m2 (ME4), 0,3 cd/m2 (ME6) e 0,5 cd/m2 (ME5).
Recomenda-se que nas áreas de maior tráfego, por exemplo:
vias rápidas, autoestradas, seja aplicado iluminação com
temperatura de cor de 4000K ± 300K e IRC >70.
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Autoestradas

NOXIS M
Luminária adequada para vias de circulação
automóvel, passível de ser instalada em
postes até 14 metros de altura. Luminária
robusta com resistência ao impacto (IK09) e
entrada de poeiras e água (IP67). Com
intervalo de ﬂuxo luminoso [13435-21482 lm
e eﬁcácia energética de 135 lm/W.
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Vias Intermunicipais

NOXIS S

VIA

Luminária destinada a zonas de ambiente exigente. Fabricada em alumínio injetado com
robustez contra impacto (IK09) e contra
entrada de água e poeiras (IP66). Acomoda
vidro difusor temperado transparente, disponível para ﬂuxos [2137-14322] lm e eﬁcácia de 135 lm/W. Passível de ser utilizada
até 8 metros de altura, perfeitamente enquadrada em vias intermunicipais.

Luminária adequada para zonas funcionais,
onde o requisito estético é inferior. Com
possibilidade de ﬁxação em poste ou em
braço, com resistência mecânica (IK08) e
resistência a poeiras e água IP67. Intervalo
lumi- noso entre [1679-15488] lm associado
a uma eﬁcácia até 135 lm/W.
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Iluminação de TÚNEIS
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Um túnel rodoviário é uma infraestrutura que restringe a iluminação natural, produzindo sombras que limitam a
capacidade do condutor de ver objetos ou obstruções da via. Durante o dia a iluminação exterior é muito elevada, o
que pode levar a que não se consiga ver dentro do túnel – efeito buraco negro. Por sua vez à saída pode provocar
encandeamento. Durante a noite pode surgir o efeito inverso, a iluminação no interior do túnel ser superior à do
exterior, levando a encandeamento na entrada e efeito buraco negro na saída. Nesta perspetiva, uma iluminação
adequada é fundamental para a segurança de quem nela circula.

Luminárias

Gateway
Slave

Zona de
Cruzamento
Zona de
Saída

Gateway
Master
Sensores

Zona Interior

Zona de
Transição
Zona de
Entrada
Zona de Acesso

A incorporação de sistemas de controlo na iluminação é
muito vantajoso pois, para além de promover economia
energética, associada à regulação de ﬂuxo luminoso,
permite um controlo customizado, como ajustar os níveis de
iluminação face às variações derivadas da sazonalidade e
alterações climatéricas ao longo do ano. Para além disso,
com a variedade de lentes disponíveis, conseguimos
assegurar nas várias zonas uma dispersão de luz adequada.
Tão importante como assegurar as especiﬁcações
luminotécnicas é também crucial garantir as especiﬁcações
mecânicas e elétricas das luminárias. Em termos mecânicos
as luminárias Lightenjin são desenvolvidas com requisitos
especíﬁcos de aplicação, assegurando robustez (IP≥66 e IK≥
08), resistência a ambientes corrosivos, vibração e
variações de temperatura. Garantimos também um fator de
manutenção adequado, minimizando a taxa de avarias e
consequentes custos de manutenção. Do ponto de vista
elétrico, as nossas luminárias são produzidas com componentes de última geração de elevada qualidade o que
garante um tempo de vida elevado, grande eﬁcácia
luminosa, ﬂuxo luminoso elevado e baixa depreciação
luminosa.

Ao nível de iluminação, um túnel rodoviário pode dividir-se em 6 zonas,
abaixo detalhadas e esquematicamente representadas na imagem:
1 - Zona de Acesso

2 - Zona de Entrada

localiza-se ainda no exterior do túnel e
refere-se à zona na qual o condutor
deverá ser capaz de detetar possíveis
obstáculos e entrar no túnel sem reduzir
abruptamente a velocidade.

zona entre o acesso ao túnel e a zona
de transição. Na fase inicial a
iluminação deverá permanecer
constante com um nível de iluminação
próximo do exterior e numa fase
seguinte a intensidade é reduzida até
40% do valor inicial. A distância desta
zona é deﬁnida pela velocidade
estimada do trânsito.

3 - Zona de Transição
o propósito desta zona é passar de um
nível elevado de iluminação para um
nível inferior de forma a que o condutor
consiga adaptar gradualmente a visão. O
ﬁm da zona de transição é atingido
quando a iluminação é igual a 3 vezes o
nível interior

4 - Zona Interior
zona de iluminação constante, onde o
condutor não está sujeito a oscilações
de luminosidade.

5 - Zona de Saída

6 - Zona de Cruzamento

os níveis de iluminação entre o interior e
exterior do túnel podem ter diferenças
signiﬁcativas de iluminação o que requer
adaptação visual por parte do condutor.

responsável por ligar a saída do túnel
a uma via de circulação automóvel. Se
esta zona não tiver nenhum sistema de
iluminação exterior, durante a noite
pode provocar perturbações de visão
nos condutores.

30

Túnel Raposeira/Ponta do Pargo _ Madeira, Portugal

Escapatória

VEconcept _ Matosinhos, Portugal

Via Central

STAGNUM Ambientes Explosivos

NEPTUNO

TUNLUCE

A luminária Stagnum ATEX é uma armadura
estanque (IP66, IK08) apropriada para ambientes com atmosfera exigente ou potencialmente explosiva (ATEX). Possui materiais de
elevada resistência mecânica: corpo em ﬁbra
de vidro compactada, difusor transparente
em policarbonato e clips em aço inox.

Luminária de emergência adequada a
ambientes corrosivos.
Corpo em aço inox e difusor em policarbonato ou vidro. Com resistência mecânica
(IK07) e a poeiras e água (IP67).

Luminária funcional e eﬁciente, adequada à
aplicação em túneis com IP65 e IK09.
Intervalo de ﬂuxo [8574-43892] lm e
eﬁcácia até 142 lm/W. Passível de ser
aplicado em tecto e parede. Possibilita a
integração de uma vasta gama de grupos
óticos e sistema de controlo.
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Via Lateral

ATEX

CITHARA EVO

TUNLUCE

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.

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

Luminária funcional e eﬁciente, adequada à
aplicação em túneis com IP65 e IK09.
Intervalo de ﬂuxo [8574-43892] lm e
eﬁcácia até 142 lm/W. Passível de ser
aplicado em tecto e parede. Possibilita a
integração de uma vasta gama de grupos
óticos e sistema de controlo.

32

Índice de Produtos
12

Avenidas Principais & Passadeiras

PRIMAVIR EVO

13

LUCERNA

Entroncamentos, Cruzamentos e Rotundas

NOXIS S

14

Zonas Residenciais Alta Densidade

NOXIS M

15

Centro Urbano & Centro Histórico

CRATUS M

MOTOR DE LUZ

MOTOR DE LUZ

OPPIDUM

Lightenjin _ PÚBLICA 33

16

18

19

Praças & Jardins

PRIMAVIR LYRA

LLAMP

LUCERNA

REDUCTA 175

TULED 50

TULED 20

Outras Infraestruturas

Parques de Estacionamento Exteriores

CITHARA EVO

20

TUNLUCE

Zonas Residenciais Média e Baixa Densidade

VIA

CITYLUCE

PALUS

PHARUS

34

Índice de Produtos
22

Transportes

SUB

26

30

31

Autoestradas & Vias Intermunicipais

NOXIS M

NOXIS S

STAGNUM

NEPTUNO

VIA

Túneis - Escapatória

Túneis - Via Central e Via Lateral

TUNLUCE

ATEX

CITHARA EVO

TUNLUCE

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

