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A ELR Europe Ltd pertence ao Grupo ELR Multinacional 
e dedica-se à produção de produtos LED de elevada 
qualidade para aplicações em áreas comerciais, de retalho 
e residenciais. Os produtos LED da ELR foram concebidos 
por engenheiros eletrotécnicos, o que significa que superam 
a concorrência no que diz respeito à aplicação prática e 
desempenho, sem comprometer a qualidade, a eficiência 
e o design. O principal objetivo da equipa de conceção da 
ELR consiste em disponibilizar os melhores produtos em 
termos de eficiência, facilidade de instalação e segurança, 
criando tecnologias LED que se encontram literalmente a 
anos-luz das já existentes.

A ELR segue um processo de desenvolvimento contínuo do 
produto, o que lhe permite disponibilizar módulos LED com 
tecnologias inovadoras e patenteadas, promovendo uma 
transição contínua para alternativas energéticas eficientes. 

Ao contrário de muitos outros fabricantes, o facto de 
fabricarmos os nossos próprios módulos, drivers e 
encaixes de LED significa que temos um total controlo 
sobre a qualidade e o desempenho dos nossos produtos, 
oferecendo aos nossos Clientes as seguintes vantagens:

TECNOLOGIA 
DA ILUMINAÇÃO,
A ANOS-LUZ 
DE DISTANCIA^

REFRIGERAÇÃO PASSIVA

A forma e a configuração do inovador dissipador térmico da ELR 
promove a convecção passiva e natural num formato compacto, 
eliminando a necessidade de ventiladores ou diafragmas ativos 
que potenciam o desgaste e o ruído. Esta abordagem minimalista 
garante um desempenho e uma fiabilidade duradouros.

ATEPS™-O SISTEMA AUTOMÁTICO DE PROTEÇÃO TÉRMICA 
ATePS™ é uma combinação inteligente de materiais do 
mecanismo LED, eletrónica e firmware de gestão de calor 
de elevada qualidade. No centro do ATePS™ está o sistema 
próprio de retorno térmico da ELR. Em caso de temperaturas 
ambiente anormalmente elevadas, o ATePS™ regula ativamente 
a temperatura do mecanismo LED através do ajuste algorítmico, 
sem a necessidade de intervenção do utilizador, mantendo a 
saída máxima de luz sem sacrificar a vida útil do mecanismo LED.

conceção do produto 2012, 2013

•   Ultrapassamos os parâmetros de referência relativos à   
  luminosidade, cor, dispersão, durabilidade e segurança.
•  Os Módulos LED Pro mantêm 70% do seu desempenho após  
  50.000 horas de funcionamento.
•  Temos módulos que podem ser facilmente instalados na   
  maioria dos encaixes de iluminação existentes.

•  Compatíveis com reguladores de fase analógicos convencionais  
  ou sistemas de regulação digitais DALI.

•  Sistema avançado de proteção térmica ATePS™: mantém a   
  temperatura ideal mesmo sob condições ambientais exigentes e  
  adversas.

•  Os módulos de ajuste de cor, drivers e controlos ELR permitem  
  ajustar a iluminação ao longo do dia.

•  Conformidade com todas as Normas Internacionais relativas ao   

  produto e fabrico num ambiente BSI certificado, ISO 9001.

•  Os encaixes e drivers ELR Pro têm uma garantia mundial de 

  5 anos.

ESTRUTURA DISSIPADORA DE 
CALOR
Todos os módulos LED da ELR vêm equipados com uma 
estrutura dissipadora de calor sofisticada e ultraeficiente.  A 
conceção patenteada requer uma utilização de materiais 
50% inferior à da concorrência, tornando o módulo LED mais 
leve e mais eficiente. Cada estabilizador do dissipador de 
calor é fabricado em alumínio puro, de modo a maximizar a 
condutividade térmica, sem a comprometer. O nosso método 
único de fabrico do dissipador de calor não exige a moldagem 
ou extrusão do alumínio, evitando perdas de coeficiente térmico. 
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Serviço de Controlo de Iluminação LED ELR

Tanto a otimização de poupança de energia em instalações 
comerciais, como a implementação de efeitos avançados 
de mudança de cor em fachadas ou a criação de algoritmos 
de causa e efeito requerem um profundo conhecimento e 
experiência relativamente aos controlos de iluminação LED. 

A equipa de especialistas da ELR Europe não só é capaz de lhe 
fornecer o produto certo, como se orgulha em ser capaz de:

•  Criar Esquemas de Iluminação baseados em LED
•  Ajudá-lo a conceber a sua instalação LED  
•  Proceder à instalação final no local de utilização
•  Fornecer manutenção vitalícia e contratos de atualização para 
    a sua instalação LED.

As nossas opções básicas de controlo incluem a deteção 
de infravermelhos passivos (PIR) e placas de controlo fixas 
à parede para regulação DALI e ajuste de cor, mas também 
disponibilizamos sofisticados controladores programáveis por 
computador que servem de suporte aos amplos requisitos de 
construção DALI e mudança de cor do LED de alta velocidade 
DMX. Com gestão remota e controlo através de um servidor 
web incorporado, é possível monitorizar, acionar e reprogramar 
unidades remotamente e em segurança através da Internet, 
utilizando um navegador web ou um Gestor de Instalação ELR.

Contacte-nos para obter um orçamento completo.
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OPÇÕES DO MÓDULO LED

Vasari 3 :   35 Pro (8W)        50 Classic (12W)   50 Pro (15W)   50 Nest 
(10W)
Vasari 4 :   35 Pro (8W)        50 Classic (12W)   50 Pro (15W)   50 Nest 
(10W)
   100 Pro (28W)
Vasari 6 : 100 Pro (28W)    300 Pro (37W)       500 Pro (54W)

•  Índice de restituição de cor: 85 ou 95
•  Até 50.000 horas de vida útil da lâmpada L70 com encapsulamento de 

chips LED LM80 testado
•  Fluxo luminoso: 630lm a 5000lm (dependendo do módulo LED)
•  Sistema do módulo LED intermutável
•  Disponível em Branco Mate 

VASARI
lumiNÁria emButida com reFletor Fixo

TAMANHOS DO CORTE

90 mm

vasari 3 rd vasari 6 rd

150 mm

TAMANHOS DO CORTE

125 mm

vasari 4 rd

móDuLoS DECoRatIvoS - Embutidos

LUCID
lumiNÁria emButida com reFletor Fixo

OPÇÕES DO MÓDULO LED

Lucid 3 :   35 Pro (8 W)       50 Classic (12 W)    50 Pro (15 W)   50 Nest (10 W)
Lucid 6 : 100 Pro (28 W)   300 Pro (37 W)        500 Pro (54 W)
Lucid 8 : 100 Pro (28 W)   300 Pro (37 W)        500 Pro (54 W)

•  Índice de restituição de cor: 85 ou 95
• Até 50.000 horas de vida útil da lâmpada L70 com encapsulamento de 

chips LED LM80 testado
•  Fluxo luminoso: 630lm a 5000lm (dependendo do módulo LED)
•  Fornecido com driver sem regulação, regulação de fase, regulação de 
 (0-10 V) ou regulação DALI
•  Distribuição simétrica do feixe de luz
•  Sistema do módulo LED intermutável
•  Disponível em branco no Lucid 3 e em branco com acabamento 
 Spectacular no Lucid 4 e 6

TAMANHOS DO CORTE

lucid 3

75 mm

lucid 8

200 mm

lucid 6

150 mm

Consultar a secção de módulos LED para opções mais detalhadas

90x90mm 150x150mm

vasari 3 sQ vasari 6 sQ

       125x125mm

vasari 4 sQ
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ANTARES
lumiNÁria emButida orieNtÁvel com reFletor 
circular

OPÇÕES DO MÓDULO LED

35P (8 W), 50C (12 W), 50P (15 W) 
ou 50N (10 W) Módulos LED

•  Recorte de 75 mm
• Inclinação do cardan de +/-15˚
•  Branco (RAL9003)
•  Distribuição simétrica do feixe de luz
•  Sistema do módulo LED intermutável

CARDON
lumiNÁria emButida orieNtÁvel com reFletor 
circular

OPÇÕES DO MÓDULO LED

35P (8 W), 50C (12 W), 50P (15 W) ou 50N (10 W) 
Módulos LED

•  Recorte de 90 mm
• Inclinação do cardan de +/-30˚
•  Branco (RAL9003)
•  Distribuição simétrica do feixe de luz
•  Sistema do módulo LED intermutável

OPÇÕES DO MÓDULO LED

35 Pro (8 W), 50 Classic (12 W), 50 Pro (15 W), 50 Nest (10 W)

•  Índice de restituição de cor: 85 ou 95
•  Até 50.000 horas de vida útil da lâmpada L70 com encapsulamento de 
 chips LED LM80 testado
•  Fluxo luminoso: 630 lm a 1300 lm (dependendo do módulo LED)
•  Cada módulo LED pode ser suspenso por cardan de forma independente
•  Sistema do módulo LED intermutável
•  Disponível em Branco Mate ou Acetinado
 

ARCA
lumiNÁria emButida orieNtÁvel com reFletor Quadrado

TAMANHOS DO CORTE

arca uNo arca duo

95x95 mm 190x95 mm

arca Quad

190x190 mm

5módulos decorativos

Centro Comercial em Kuala Lumpur – ELR50 
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móDuLoS DECoRatIvoS - Embutidos

VEGA
lumiNÁria emButida com reFletor

OPÇÕES DO MÓDULO LED

35P(8 W), 50C (12 W), 50P (15 W) ou 50N (10 W)
Módulos LED

•  Recorte de 70 mm
•  Acabamento branco (RAL9003) ou Cromado 

escovado
•  Distribuição simétrica do feixe de luz
•  Sistema do módulo LED intermutável

ECLIPSE
lumiNÁria emButida com reFletor orieNtÁvel

OPÇÕES DO MÓDULO LED

35P (8 W), 50C (12 W), 50P (15 W) ou 50N (10 W) 
Módulos LED

•  Recorte de 85 mm
• Inclinação do cardan de +/-30˚
•  Branco (RAL9003)
•  Distribuição simétrica do feixe de luz
•  Sistema do módulo LED intermutável

ECLIPSE 3 SQ
lumiNÁria emButida com reFletor

PIAzzO
lumiNÁria emButida com reFletor orieNtÁvel

OPÇÕES DO MÓDULO LED

35P(8 W), 50C (12 W), 50P (15 W) ou 
50N (10 W) Módulos LED

•  Recorte de 85 mm
•  Branco (RAL9003)
•  Distribuição simétrica do feixe de luz
•  Sistema do módulo LED intermutável

OPÇÕES DO MÓDULO LED

Módulos LED 100PRO (28 W), 100C  (19 W)

•  Recorte de 110 mm
•  Inclinação do cardan de +/-30˚
•  Branco (RAL9003)
•  Distribuição simétrica do feixe de luz
•  Sistema do módulo LED intermutável

PIAzzO MAXI
lumiNÁria emButida com reFletor orieNtÁvel

OPÇÕES DO MÓDULO LED

100PRO (28 W), 100C (19 W), 300PRO (37 W), 

•  Recorte de 140 mm
• Inclinação do cardan de +/-30˚
•  Branco (RAL9003)
•  Distribuição simétrica do feixe de luz
•  Sistema do módulo LED intermutável

Módulos LED 500PRO (56 W)

Aeroporto de Changi – Pavilhão equipado com módulos ELR50
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móDuLoS DECoRatIvoS - Superfície

Consultar a secção de módulos LED para opções mais detalhadas

TULIP
lumiNÁria moNtada em calha

OPÇÕES DO MÓDULO LED

Tulip 3 : 35 Pro (8 W). 50 Classic (12 W), 50 Pro (15 W)
Tulip Nest : 50 Nest (10 W)

• Até 50.000 horas de vida útil da lâmpada L70 com encapsulamento de 
chips LED LM80 testado

•  Fluxo luminoso: 630lm a 1300lm (dependendo do módulo LED)
•  Branco (RAL9003) 
•  Sistema do módulo LED intermutável

tulip 3 tulip Nest

SCOPE
lumiNÁria moNtada em calha

OPÇÕES DO MÓDULO LED

Scope 3 : 35 Pro (8 W), 50 Classic (12 W), 50 Pro (15 W)
Scope Nest : 50 Nest (10 W)

•  Até 50.000 horas de vida útil da lâmpada L70 com encapsulamento de 
chips LED LM80 testado

•  Acabamento preto
•  Sistema do módulo LED intermutável

CANOS
lumiNÁria com reFletor Fixo para moNtaGem em superFÍcie

OPÇÕES DO MÓDULO LED

35Pro (8 W), 50c (12 W), 50Pro (15 W) módulos LED

• Até 50.000 horas de vida útil da lâmpada L70 com encapsulamento de 
chips LED LM80 testado

•  Acabamento branco (RAL9003) ou preto mate
•  Distribuição simétrica do feixe de luz
•  Sistema do módulo LED intermutável

scope 3 scope Nest
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matRIz DE CompatIbILIDaDE

emButido

vasari 3 rd vasari 3 sQ vasari 4 rd vasari 4 sQ vasari 6 rd vasari 6 sQ

vasari dowNliGhts

✓               ✓               ✓                ✓
✓           ✓              ✓                ✓
                                   ✓                ✓               ✓               ✓ 
              ✓               ✓
              ✓        ✓ 
✓               ✓               ✓                ✓

35PRO

50PRO/C

100PRO/C

300PRO

500PRO

50 NEST

emButido

lucid 3 lucid 6 lucid 8 acra uNo acra duo acra Quad

 lucid dowNliGhts acra dowNliGhts

✓                                                   ✓                ✓               ✓ 
✓                      ✓                ✓               ✓
                  ✓               ✓                     
          ✓               ✓
          ✓         ✓ 
✓                                    ✓                ✓               ✓ 

35PRO

50PRO/C

100PRO/C

300PRO

500PRO

50 NEST

módulo

módulo
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emButido

dowNliGhts

 aNtares              cardoN                    veGa                   eclipse              eclipse sQ               piazzo             piazzo maxi   

✓               ✓               ✓                ✓               ✓
✓           ✓              ✓                ✓                ✓
                                                                                          ✓               ✓ 
                                                   ✓ 
                                ✓ 
✓               ✓               ✓                ✓                ✓

35PRO

50PRO/C

100PRO/C

300PRO

500PRO

50 NEST

módulo

superFÍcie

lumiNÁrias em calha

✓                                 ✓                         ✓
✓                     ✓                           ✓
                                                   

                  
                 ✓                        ✓               ✓ 

35PRO

50PRO/C

100PRO/C

300PRO

500PRO

50 NEST

módulo

tulip 3 tulip Nest scope 3               scope Nest                caNos
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móDuLoS LED
Os módulos LED da ELR foram concebidos para serem instalados numa ampla gama de 

dispositivos, de modo a alcançar soluções de iluminação potentes. O seu longo ciclo de vida 

e extrema luminosidade tornam-nos perfeitos para aplicações em residências, bem como 

espaços amplos, tais como aeroportos, centros comerciais e outros estabelecimentos 

comerciais. Em muitos casos, a gama de módulos LED da ELR pode ser instalada em 

dispositivos concebidos para lâmpadas convencionais ou podem ser utilizados para 

atualizar acessórios de luz LED existentes.

O nosso sistema de gestão de temperatura ATePS™, altamente conceituado, utilizado em 

conjunto com os nossos drivers, garante que é alcançado o período máximo de vida útil 

do módulo LED.

Todos os módulos LED da ELR são compatíveis com reguladores de Fase, analógicos ou 

DALI e, a partir da gama 50 Pro, podem ser utilizados com sistemas DALI para regulação da 

temperatura de cor. Estão também disponíveis ângulos de feixe de 20º, 35º e 60º e com 

CCT de 2700 K, 3000 K, 4000 K e 5000 K.

características principais

• Construção patenteada e leve com refrigeração 
passiva

• Módulo LED Classe 2
• >80 lm/W (watts)
• Sistema de gestão de calor ATePS™, regulação 

térmica de qualidade superior e fiável para 
proteger a durabilidade do LED

• Restituição de luz de elevada qualidade que 
oferece um branco equilibrado com tons de 
verde e vermelho incorporados.

• Vasta seleção de CCT e ângulos do feixe
• Drivers integrados (com a gama ELR Nest)

•  Potência do LED: 15W, potência do sistema: 18 W
• Potência do LED: 13 W, potência do sistema 

(tuneWHITE™): 16 W 
•  Opções de temperatura de cor: 2700 K, 3000 K, 

4000 K, 5000 K, tuneWHITE™
•   Índice de restituição de cor: 85
•  50.000 horas de vida útil da lâmpada L70 com 

encapsulamento de chips LED LM80 testado
•  Fluxo luminoso: 1150 lm (2700 K e 3000 K), 
 1300 lm (4000 K e 5000 K), 1120 lm 

(tuneWHITE™)
•  Distribuição simétrica do feixe de luz
•  Compatível com a maioria dos encaixes abertos 

do tipo MR16
•  Adaptador opcional para combinar com os 

sistemas de montagem AR70, AR80 e AR111
•  Dimensões 64 mm(L) x 76 mm(A)   

MÓDULO LED 50 PRO
15 w

•  Potência do LED: 8W, potência do sistema: 11 W
•  Opções de temperatura de cor: 2700 K, 3000 K, 

4000 K, 5000 K
•  Índice de restituição de cor: 85
•  50.000 horas de vida útil da lâmpada L70 com 

encapsulamento de chips LED LM80 testado
•  Fluxo luminoso: 630 lm (2700 K e 3000 K), 700 

lm (4000 K e 5000 K)
•  Distribuição simétrica do feixe de luz
•  Compatível com a maioria dos encaixes abertos 

do tipo MR16
•  Adaptador opcional para combinar com os 

sistemas de montagem AR70, AR80 e AR111
•  Dimensões 49mm(L) x 80mm(A)   

MÓDULO LED 35 PRO
8 w

•  Potência do LED: 28 W, potência do sistema: 32 W
• Potência do LED: 22 W, potência do sistema 

(tuneWHITE™): 26 W 
•  Opções de temperatura de cor: 2700 K, 3000 K, 

4000 K, 5000 K, tuneWHITE™
•   Índice de restituição de cor: 85
•  50.000 horas de vida útil da lâmpada L70 com 

encapsulamento de chips LED LM80 testado
•  Fluxo luminoso: 2200 lm (2700 K e 3000 K), 2400 

lm (4000 K e 5000 K), 1895 lm (tuneWHITE™)
•  Distribuição simétrica do feixe de luz
•  Compatível com a maioria dos encaixes abertos 
 do tipo AR80
•  Adaptador opcional para combinar com os 

sistemas de montagem AR111
•  Dimensões 79mm(L) x 93mm(A)   

MÓDULO LED 100 PRO
28 w

•  Potência do LED: 37W, potência do sistema: 43 W
• Potência do LED: 40 W, potência do sistema 

(tuneWHITE™): 47 W 
•  Opções de temperatura de cor: 2700 K, 3000 K, 

4000 K, 5000 K, tuneWHITE™
•  Índice de restituição de cor: 85
•  50.000 horas de vida útil da lâmpada L70 com 

encapsulamento de chips LED LM80 testado
•  Fluxo luminoso: 2950 lm (2700 K e 3000 K), 3200 

lm (4000 K e 5000 K), 3440 lm (tuneWHITE™)
•  Distribuição simétrica do feixe de luz
•  Compatível com a maioria dos encaixes abertos 
 do tipo AR111
•  Dimensões 123mm(L) x 141mm(A)   

MÓDULO LED 300 PRO
37 w
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móDuLoS LED 
INtEGRaDoS

•  Potência do LED: 56W, potência do sistema: 64 W
•  Opções de temperatura de cor: 2700 K, 3000 K, 

4000 K, 5000 K
•  Índice de restituição de cor: 85
•  50.000 horas de vida útil da lâmpada L70 com 

encapsulamento de chips LED LM80 testado
•  Fluxo luminoso: 4500 lm (2700 K e 3000 K), 
 5000 lm (4000 K e 5000 K)
•  Distribuição simétrica do feixe de luz
•  Compatível com a maioria dos encaixes abertos 

do tipo AR111
•  Dimensões 123mm(L) x 141mm(A)   

MÓDULO LED 500 PRO
56 w

•  Potência do LED: 12 W, potência do sistema: 15 W
•  Opções de temperatura de cor: 2700 K, 3000 K, 

4000 K, 5000 K
•  Índice de restituição de cor: 85
•  50.000 horas de vida útil da lâmpada L70 com 

encapsulamento de chips LED LM80 testado
•  Fluxo luminoso: 950 lm (2700 K e 3000 K), 
 1050 lm (4000 K e 5000 K)
•  Distribuição simétrica do feixe de luz
•  Compatível com a maioria dos encaixes abertos 
 do tipo MR16
•  Adaptador opcional para combinar com os 

sistemas de montagem AR70, AR80 e AR111
•  Dimensões 64mm(L) x 76mm(A)   

MÓDULO LED 50 CLASSIC
12 w

•  Potência do LED: 19 W, potência do sistema: 22 W
•  Opções de temperatura de cor: 2700 K, 3000 K, 

4000 K, 5000 K
•  Índice de restituição de cor: 85
•  50.000 horas de vida útil da lâmpada L70 com 

encapsulamento de chips LED LM80 testado
•  Fluxo luminoso: 1500 lm (2700 K e 3000 K), 1650 

lm (4000 K e 5000 K)
•  Distribuição simétrica do feixe de luz
•  Compatível com a maioria dos encaixes abertos 
 do tipo AR80
•  Adaptador opcional para combinar com os 

sistemas de montagem AR111
•  Dimensões 79mm(L) x 93mm(A)   

MÓDULO LED 100 CLASSIC
19 w

•  Potência do LED: 10 W, potência do sistema: 12 W
•  Opções de temperatura de cor: 2700 K, 3000 K, 

4000 K
•  Índice de restituição de cor: 85
•  35.000 horas de vida útil da lâmpada L70 com 

encapsulamento de chips LED LM80 testado
•  Fluxo luminoso: 950 lm (2700 K e 3000 K), 1050 lm 

(4000 K)
•  Fornecido com driver LED regulador de fase
•  Distribuição simétrica do feixe de luz
•  Compatível com a maioria dos encaixes abertos 
 do tipo MR16
•  Adaptador opcional para combinar com os 

sistemas de montagem AR70, AR80 e AR111
•  Dimensões 64m,m(L) x 76m(A)   

50 NEST

11módulos led

Sede da Cathay Pacific, Hong Kong – ELR100P e ELR50P
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Gama ComERCIaL 

plaNa
• 19 W, 28 W e 37 W 
• Opções de temperatura de cor: 3000 K, 4000 K ou 6000 K
•  50.000 horas de vida útil da lâmpada L70 com encapsulamento de 

chips LED LM80 testado
•  Fluxo luminoso: 2000 lm a 5500 lm (dependendo do modelo)
• Tamanhos do painel LED 300 x 300 mm; 300 x 600 mm; 600 x 600 mm

300x600 mm300x300 mm

PLANA
paiNel led em perFil t para aplicaÇÃo À superFicie ou suspeNsa

plaNa: matriz para eNcomeNdas

comercial

plaNa-he
• Módulo LED 26W e 2700lm
• Módulo LED 36W e 3700lm
•  Opções de temperatura de cor: 3000 K, 4000 K, 5000 K, tuneWHITE™
•  Até 50.000 horas de vida útil da lâmpada L70 com encapsulamento de 

chips LED LM80 testado
•  Difusor prismático antiofuscante UGR 19 
•  Sistema do módulo LED intermutável
•  Sensores de presença e deteção de luz opcionais

1200x300 mm600x600 mm

DOME
lumiNÁria emButida com reFletor Fixo iNteGrado

Dome 4-4ECO: potência do LED: 9 W, potência do sistema: 11 W 
Dome 6: potência do LED: 22 W, potência do sistema: 25 W

• Opções de temperatura de cor: 3000 K, 4000 K
• Índice de restituição de cor: 80
• 35.000 horas de vida útil da lâmpada L70 com encapsulamento de 

chips LED LM80 testado
• Ângulo do feixe; Dome 4 e Dome 6: 60˚. Dome 4 ECO: 90˚
• Fluxo luminoso do Dome 4: 750 lm, Dome 6 2000 lm  
•  Acabamento branco (RAL9003)
• Fornecido com driver LED regulador de fase 
• IP 54
• Dome 6 Kit de emergência opcional (XY-FI)

dome 6

plaNa-he: matriz para eNcomeNdas

dome 4 ecodome 4

90 mm 150 mm90 mm

TAMANHOS DO CORTE

dispositivo             dimensões         mecanismo                      driver

      tipo                   tamanho    potência led              temp. cor                        regulação  

plaNa-he           6x6     595x595                  26   26 W                 30  3000 k          Nd  Não Reg.

            12x3  1195x295                   36   36 W                   40  4000 k              ph   Fase

                                  50  5000k                    aN   0-10V

                                                       tw   TuneWhite           da   DALI

exemplo: PLANA.HE.6x6.36.40.DA 

       

              dispositivo                          dimensões                               mecanismo                                    driver

  tipo                  cor                           tamanho                potência led           temp. cor                  regulação 

plaNa       wh      BRANCO            3x3   293x295             19   19 W               30   3000 k                Nd  Não Reg.

              (RAL 9003)           3x6   295x595                28   28 W                40   4000 k                ph   Fase

            6x6   595x595                 37   37 W               60   6000 k               aN   0-10 V

                               64   64 W                                          da  DALI

exemplo: PLANA.WH.6x6.37.40.DA 
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A tabela apresenta valores nominais com uma tolerância de +/- 7%

Gama INDuStRIaL

•  Compacto, leve
•  Driver Classe 2 integrado
•  100 lm/W (watts)
•  Temperatura de cor: 5000 K
•  Índice de restituição de cor: >70
•  Fornecido com driver LED 0-10 V integrado
•  Classificação IP: IP65
•  Contribui para a eficiência de modo a maximizar
    a poupança  de energia em comparação com o
    sistema de iodetos metálicos
•  Excelente redução de custos e um retorno do 

investimento mais rápido
•  Instalação direta e imediata, sem necessidade 
    de modificações dispendiosas
•  Pouca manutenção
•  Conforto, segurança e sem vidro
•  Dimensões 388mm(L) x 172mm(A)

SIRIUS LED
led hiGhBaY 100 w, 160 w e 200 w

especiFicaÇÕes tÉcNicas

Gama           Sirius            Segurança contra incêndios       Ensaio por fio incandescente 850 C

Fonte de luz           LED                 UL94V-0

cor da luz           Branco natural- 5000 K                                VW-1

consumo de energia     Módulo LED - 90 W         Marca de inflamabilidade              F

                                          Módulo LED - 148 W            Código IP                              IP 65

                           Módulo LED - 180W                       Classe de segurança                    Classe 2

tensão de rede           100 - 277 V                           Normas                          IEC 60598-1

driver                               Fornecido com driver LED 0-10 V integrado                                 IEC 61347-2-13

opções de cor                Branco           Marcações regulamentares          CE

vida útil                            50.000 horas (70% manutenção do fluxo luminoso aos Ta = 55 ºC)            CB

Ângulo do feixe               120°                 C-Tick

ligação à rede                 cabos de 300 mm, 3x0,75 mm²         Aprovado pelo setor           Índice de Construção Sustentável

materiais                          PC / PMMA / vidro, alumínio                          Compatibilidade da instalação      Gancho circular

potência do módulo led        cor         tcc (K)      Ângulo do feixe        intensidade (cd)       Fluxo luminoso (lm)   irc

               100 W                   Natural       5000 K                120º              3600                       10000                     70

               160 W                   Natural       5000 K                120º                           5800                       16000                    70

               200 W                   Natural       5000 K                120º                  7000                       20000                     70

A tabela apresenta valores nominais com uma tolerância de +/- 7%

          dispositivo                           módulo led                        driver

  tipo         cor                potência      Ângulo do feixe         temp. cor         regulação 

sirius wh  BRANCO        100 W        120   120º             50    5000 K       aN    0-10 v

                160 W

                 200 W     

exemplo: SIRIUS.WH.160.120.50.AN

sirius: matriz para eNcomeNdas

A SIRIUS elevou as poupanças de energia relativas 

a aplicações em áreas industriais de pé direito alto 

para o nível seguinte com uma eficácia de >100 lm/W.  

Os SIRIUS LED são substitutos diretos para o 

sistema de iodetos metálicos de 250 W e 400 W 

devido ao seu design moderno com gestão térmica 

superior e driver LED de elevada eficiência.
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Consultar a secção de módulos LED para opções mais detalhadas

    

DRIVERS

atepS™ DRIvER tEChNoLoGy
sistema automÁtico de proteÇÃo tÉrmica (ateps™)

ATePS™

Uma combinação inteligente de materiais, eletrónica e firmware de gestão de calor de 
elevada qualidade, que monitoriza proativamente a temperatura dos módulos LED durante 
o seu funcionamento. Caso a temperatura exceda os limites de segurança, o sistema regula 
automaticamente a temperatura do módulo LED.

tipo de driver

driver led, 100-240 vac
NÃo-reGulÁvel

driver led reG. Fase
220-240 vac

driver led 0-10 v reG.
100-240 vac

driver led reG. dali
100-240 vac

driver BraNco aJustÁvel 
por dali, 100-240 vac

reFerÊNcia 
do driver

ND12V90
ND24V70
ND24V90
ND36V70 
ND36V100
ND48V100
ND36V200

PD12V90
PD24V70
PD24V90
PD36V70
PD36V100
PD48V100
PD36V200

AD12V90
AD24V70
AD24V90
AD36V70
AD36V100

DD12V90
DD24V70
DD24V90
DD36V70
DD36V100

TW12V150
TW20V150
TW36V150

INFORMAÇÕES DOS DRIVERS
adeQuaBilidade/
descriÇÃo

  35 PRO, 12 V, 900 mA
  50 C, 24 V, 700 mA
  50 PRO, 24 V, 900 mA
100 C, 36 V, 700 mA  
100 PRO, 36 V, 1000 mA
300 PRO, 48 V, 1000 mA
500 PRO, 36 V, 2000 mA

  35 PRO, 12 V, 900 mA
  50 C, 24 V, 700 mA
  50 PRO, 24 V, 900 mA
100 C, 36 V, 700 mA
100 PRO, 36 V, 1000 mA
300 PRO, 48 V, 1000 mA
500 PRO, 36 V, 2000 mA

  35 PRO, 12 V, 900 mA
  50 C, 24 V, 700 mA
  50 PRO, 24 V, 900 mA
100 C, 36 V, 700 mA
100 PRO, 36 V, 1000 mA

  35 PRO, 12 V, 900 mA
  50 C, 24 V, 700 mA
  50 PRO, 24 V, 900 mA
100 C, 36 V, 700 mA
100 PRO, 36 V, 1000 mA

  50 PRO, 12 V, 1500 mA
100 PRO, 20 V, 1500 mA 
300 PRO, 36 V, 1500 mA

8 w

15 w

28 w

37 w

56 w

NÃo-reGulÁvel
OPÇÃO SEM REGULAÇÃO 
APENAS PARA APLICAÇÕES COM 
INTERRUTOR

potência elétrica de saída +/-7%

tensão de alimentação 100 - 277 V

Fp em 230 v/ 50 hz > 0,90

ta durante o funcionamento (em 
50.000 horas de vida útil)

-25 … +45C

sistema automático de proteção 
térmica (ateps™)

Não disponível

controlo de regulação Não-regulável

intervalo de regulação Não-regulável

reGulaÇÃo de Fase
COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS 
REGULADORES DE FASE ASCENDENTES, 
DESCENDENTES E UNIVERSAIS (TRIAC) 

potência elétrica de saída +/- 5%

tensão de alimentação 100 - 120 V ou 220 - 240 V

Fp em 230 v/ 50 hz > 0,90

ta durante o funcionamento (em 
50.000 horas de vida útil)

-25 … +45C

sistema automático de proteção 
térmica (ateps™)

Sim - Diminuir linearmente, de 
acordo com a ligação do controlo 
do circuito fechado de resposta 
térmica ao módulo LED

controlo de regulação Fase RLC

intervalo de regulação 1 ~ 100% em determinados 
reguladores, geralmente 10 ~ 100% 
durante o normal funcionamento

potência elétrica de saída +/- 5%

tensão de alimentação 100 - 277 V

Fp em 230 v/ 50 hz > 0,90

ta durante o funcionamento (em 
50.000 horas de vida útil)

-25 … +45C

sistema automático de proteção 
térmica (ateps™)

Sim - Diminuir linearmente, de 
acordo com a ligação do controlo 
do circuito fechado de resposta 
térmica ao módulo LED

controlo de regulação DALI Part 206

intervalo de regulação 1% - 100%

reGulÁvel por dali
ESPECIALMENTE CONCEBIDO EM 
CONFORMIDADE COM A NORMA 
EN 62386

potência elétrica de saída +/- 5%

tensão de alimentação 100 - 277 V

Fp em 230 v/ 50 hz > 0,90

ta durante o funcionamento (em 
50.000 horas de vida útil)

-25 … +45C

sistema automático de proteção 
térmica (ateps™)

Sim - Diminuir linearmente, de 
acordo com a ligação do controlo 
do circuito fechado de resposta 
térmica ao módulo LED

controlo de regulação 0/1-10 V 

intervalo de regulação Regular para OFF (DESLIGADO) a 
partir dos 100% 
(OFF [DESLIGADO] aos 0,6 V) 

reGulÁvel eNtre 0-10 v
COMPATÍVEL COM SISTEMAS DE 
REGULAÇÃO ANALÓGICOS 0-10 V

tunewhite™ (dali part 209)
TEMPERATURA DE COR 
AjUSTÁVEL DE 2700 K A 5000 K

potência elétrica de saída +/- 3%

tensão de alimentação 100 - 277 V

Fp em 230 v/ 50 hz > 0,90

ta durante o funcionamento (em 
50.000 horas de vida útil)

-25 … +45C

sistema automático de proteção 
térmica (ateps™)

Sim - Diminuir linearmente, de 
acordo com a ligação do controlo 
do circuito fechado de resposta 
térmica ao módulo LED

controlo de regulação DALI Part 209 TCC Ajustável

intervalo de regulação 1% - 100% 

A ELR disponibiliza uma gama completa de 
drivers inteligentes especificamente concebidos 
para complementar os nossos módulos LED. 
Capaz de se adequar à maioria dos sistemas 
de controlo de regulação, incluindo a regulação 
de fase (triac), analógica, DALI e a nossa nova 
tecnologia tuneWHITE™.

OPÇÕES DE DRIVER
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Estima-se que 75% da energia utilizada na iluminação é desperdiçada. 

No atual clima de sensibilização económica e ambiental este facto é tão 

indesejável como desnecessário. Na ELR encaramos este desafio com 

bastante seriedade e oferecemos aos utilizadores a possibilidade de 

controlar, não só a quantidade de iluminação e energia que utilizam, mas 

também a qualidade da iluminação.

Quer o local de instalação seja um grande escritório que requer um sistema 

integrado de controlo da iluminação, quer seja uma instalação numa única 

divisão, a ELR tem a solução de controlo de iluminação adequada.

CoNtRoLoS DaLI

•  Controlo em tempo real ou seleção de reprodução e níveis de 
  iluminação - elegantes transições entre cenas, sequências, 
  efeitos e pixéis - meios de mapeamento

•  Interface de utilizador com ecrã tátil personalizável - crie múltiplas 
  páginas de controlos e configure a sua aparência e resposta 
  visual

•  Controlo de disparo e exibição através de ecrã tátil, sensor de IV,  
    sensor de temperatura, sensor de luz ambiente, sensor de 
    proximidade, Ethernet, relógios em tempo real e astronómicos

•  Programado de forma prática e intuitiva e simulado em Designer
  num PC ou Mac. Interface de utilizador gráfico criado no Interfac
  Editor e carregado através de Ethernet

•  Gestão e controlo remotos através de um servidor web 
    incorporado. Monitorize, dispare e reprograme unidades   
    remotamente e em segurança através da Internet, utilizando um    
    navegador web ou o Pharos Installation Manager

o eledd permite que as luminárias led alimentadas pela 
rede elétrica sejam acionadas através de uma bateria em 
caso de emergência 
•   Saída selecionável pelo utilizador 
•   Disponível como unidade articulada ou como módulo   
     independente 
•   Solução Caixa Remota disponível 
•   Funcionalidade DALI 
•   Compatível com as principais marcas de drivers ligados à 
     rede elétrica 
•   Função de Interruptor de Teste
•   De fácil conversão      

xY-Fi
•   O sistema de conversão de LED de Emergência mais pequeno                              
     do mundo
•   De fácil instalação, mantendo o design original da luminária
•   Tão discreto que nem dará pela sua presença
•   Concebido para uma integração discreta e perfeita numa vasta  
     gama de tipos de luminária
•   Pequeno, mas com uma potência impressionante, fornecendo   
     iluminação em distâncias superiores a 6 m

Kits de Emergência de LED

espaÇameNtos de rotas de FuGa xY-Fi baseadas na norma 
eN1838:2013 para 1 lux

espaÇameNtos aNti-pÂNico xY-Fi baseadas na norma eN1838:2013 
para 0,5 lux

coNtrolos e emerGÊNcia

A ELR disponibiliza duas soluções de fornecimento de 

capacidade de iluminação de emergência do LED para a 

sua instalação; opção 1, o ELEDD converte a luminária LED 

alimentada por rede elétrica numa luminária de emergência 

permanente ou opção 2, o XY-Fi é uma luminária de emergência 

independente que pode ser incorporada em muitas das nossas 

luminárias. A opção é sua, entre em contacto connosco para 

mais informações.

O Painel Tátil da ELR tem um estilo 
elegante, um mecanismo avançado de 
reprodução de iluminação e um interface 

de utilizador totalmente integrado, 
combinando o DALI e o DMX num único 

e potente controlador.   

2,0 m

2,47 m  

3,0 m 

3,5 m

4,0 m

2,0 m

2,47 m  

3,0 m 

3,5 m

4,0 m

6,37 m

6,88 m

7,22 m

7,39 m

7,43 m

22 m x 22 m (0,52 lx Emin)

25 m x 25 m (0.54 lx Emin)

27 m x 27 m (0.51 lx Emin)

28 m x 28 m (0.53 lx Emin)

29 m x 29 m (0.51 lx Emin)

2,47 m

2,59 m

2,61 m

2,45 m

2,22 m

5,5 m

6,3 m

6,9 m

7,2 m

7,5 m

2,8 m

3,0 m

3,15 m

3,2 m

3,3 m

montagem 
altura

montagem 
altura

espaço simulado
dimensões
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SILUZ, LDA
sede
avenida oua, 29
maputo, moÇamBiQue
tel     : (+258) 214 049 59
email : comercial@siluzmocambique.com
www.siluzmocambique.com

SILUZ, LDA
sede
largo do Kinaxixi, 5 – 6
luaNda, aNGola
tel     : (+244) 222 332 463 
email : kinaxixi@siluzangola.com
www.siluzangola.com

ELECTRO SILUZ, S.A. 
Sede
estrada Int. da Circunvalação, 5139-5157
4350-119 Porto, portuGal
tel       : (+351) 225 420 350
email  : comercial@electrosiluz.pt
www.electrosiluz.pt

ELECTRO SILUZ
ARTIGOS ELÉCTRICOS E ELECTRODOMÉSTICOS, SA .

DISTRIBUIDORA  ANGOLANA DE MATERIAL ELÉCTRICO, LDA

DISTRIBUIDORA  MOÇAMBICANA DE MATERIAL ELÉCTRICO, LDA


