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A ELR segue um processo de desenvolvimento connuo do produto, o que lhe permite disponibilizar 
módulos LED com tecnologias inovadoras e patenteadas, promovendo uma transição connua para
alternavas energécas eficientes. 

A ELR é fabricante dos seus próprios módulos, drivers e encaixes de LED, o que lhes permite um total
controlo sobre a qualidade e o desempenho dos seus produtos, oferecendo aos seus Clientes as
seguintes vantagens diferenciadoras:

                    • Ultrapassam os parâmetros de referência relavos à luminosidade, cor, dispersão,
           durabilidade e segurança.

          • Garantem 70% do desempenho dos Módulos LED Pro após 50.000 horas de
           funcionamento.

          • Facilidade de instalação na maioria dos encaixes de iluminação existentes.

          • Compabilidade com reguladores de fase analógicos convencionais e sistemas de
           regulação digitais DALI.

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

          • Os módulos com possibilidade de ajuste de temperatura de cor, permitem ajustar a
            iluminação ao longo do dia.

          • Conformidade com todas as Normas Internacionais relavas ao produto e fabrico de
          qualidade cerficada, ISO 9001.

          • Os encaixes e drivers ELR Pro têm uma garana mundial de 5 anos.
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QUALIDADE DE RESTITUIÇÃO CROMÁTICA
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Os materiais escolhidos para o fabrico dos módulos LED pela ELR são os de melhor qualidade.
Todos os LED ulizados nos módulos da ELR são testados de acordo com a IES LM-80-2008 
(“LM-80”) por laboratórios credenciados. O procedimento para LM-80 envolve medições 
connuas do fluxo por um período mínimo de 6000 horas. Pelo facto de apenas usar chips LED
selecionados que sasfaçam os requisitos de depreciação de fluxo LM-80, a ELR proporciona 
uma elevada fiabilidade dos seus módulos.

Com uma eficiência de sistema superior a 100 lumens/ Wa, incluindo o driver, os aparelhos
da ELR são significavamente mais eficientes que a iluminação convencional. Esta excelente 
eficiência é conseguida através do design de precisão, materiais de elevada qualidade e
tecnologia inovadora (óca e sistema de gestão térmica).
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Modo Eco | FN1
Alta eficiência

Modo compabilidade | FN2
Aumenta compabilidade para regulação de fase
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35 PRO
MÓDULO LED   8 W
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50 PRO
MÓDULO LED   15 W

16



100 PRO
MÓDULO LED   28 W
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300 PRO
MÓDULO LED   37 W
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500 PRO
MÓDULO LED   56 W
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TuneWHITE™, é a possibilidade oferecida pela ELR de ajustar a
temperatura de cor,desde os 2700 K a 5000 K, criando assim,
divisões para ulizações polivalentes sem necessidade de 
alterações à iluminação.

TuneWHITE™ funciona com interface DALI. Com apenas um
endereço DALI é possível o controlo de temperatura, simplificando
desta forma a instalação e configuração da mesma.desta forma a instalação e configuração da mesma.
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50 PRO tuneWHITE™
MÓDULO LED   13 W  -  TEMPERATURA DE COR REGULÁVEL
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100 PRO tuneWHITE™
MÓDULO LED  22 W  - TEMPERATURA DE COR REGULÁVEL
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300 PRO tuneWHITE™
MÓDULO LED 40 W  -  TEMPERATURA DE COR REGULÁVEL
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QUADRO DE COMPATIBILIDADES - LÂMPADAS/MÓDULOS
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VASARI 3 - REDONDO / QUADRADO
LUMINÁRIA DE ENCASTRAR COM REFLETOR FIXO

-  Downlight encastrado com reflector fixo
-  Compavel com os módulos LED 35 ou 50 da ELR
-  Temperaturas de cor disponíveis: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K e tuneWHITE™
-  Indice de restuição cromáca: 85
-  Até 50.000 horas de vida úl (L70)
-  Opções de ângulo de abertura: 20̊, 35̊, 60̊ 
-  Fluxo luminoso: 630lm a 1300lm (dependendo do módulo LED ulizado)-  Fluxo luminoso: 630lm a 1300lm (dependendo do módulo LED ulizado)
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ECLIPSE 3 - REDONDO
LUMINÁRIA DE ENCASTRAR COM REFLETOR FIXO

-  Downlight encastrado com reflector fixo
-  Compavel com os módulos LED 35 ou 50 da ELR
-  Temperaturas de cor disponíveis: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K e tuneWHITE™
-  Indice de restuição cromáca: 85
-  Até 50.000 horas de vida úl (L70)
-  Opções de ângulo de abertura: 20̊, 35̊, 60̊ 
-  Fluxo luminoso: 630lm a 1300lm (dependendo do módulo LED ulizado)-  Fluxo luminoso: 630lm a 1300lm (dependendo do módulo LED ulizado)
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ANTARES
LUMINÁRIA DE ENCASTRAR COM REFLETOR FIXO

-  Downlight encastrado com reflector fixo
-  Compavel com os módulos LED 35 ou 50 da ELR
-  Temperaturas de cor disponíveis: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K e tuneWHITE™
-  Indice de restuição cromáca: 85
-  Até 50.000 horas de vida úl (L70)
-  Opções de ângulo de abertura: 20̊, 35̊, 60̊ 
-  Fluxo luminoso: 630lm a 1300lm (dependendo do módulo LED ulizado)-  Fluxo luminoso: 630lm a 1300lm (dependendo do módulo LED ulizado)
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LUCID 3
LUMINÁRIA DE ENCASTRAR COM REFLETOR FIXO

- Downlight encastrado com reflector fixo
- Compavel com os módulos LED 35 ou 50 da ELR
- Temperaturas de cor disponíveis: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K e tuneWHITE™
- Indice de restuição cromáca: 85
- Até 50.000 horas de vida úl (L70)
- Opções de ângulo de abertura: 20̊, 35̊, 60̊ 
- Fluxo luminoso: 630lm a 1300lm (dependendo do módulo LED ulizado)- Fluxo luminoso: 630lm a 1300lm (dependendo do módulo LED ulizado)
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LUCID 6
LUMINÁRIA DE ENCASTRAR COM REFLETOR FIXO

-  Downlight encastrado com reflector fixo
-  Compavel com os módulos LED 100, 300  e 500 da ELR
-  Temperaturas de cor disponíveis: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K e tuneWHITE™
-  Indice de restuição cromáca: 85
-  Até 50.000 horas de vida úl (L70)
-  Opções de ângulo de abertura: 20̊, 35̊, 60̊ 
-  Fluxo luminoso: 2600 lm a 5600 lm (dependendo do módulo LED ulizado)-  Fluxo luminoso: 2600 lm a 5600 lm (dependendo do módulo LED ulizado)
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LUCID 8
LUMINÁRIA DE ENCASTRAR COM REFLETOR FIXO

-  Downlight encastrado com reflector fixo
-  Compavel com os módulos LED 100, 300  e 500 da ELR
-  Temperaturas de cor disponíveis: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K e tuneWHITE™
-  Indice de restuição cromáca: 85
-  Até 50.000 horas de vida úl (L70)
-  Opções de ângulo de abertura: 20̊, 35̊, 60̊ 
-  Fluxo luminoso: 2600 lm a 5600 lm (dependendo do módulo LED ulizado)-  Fluxo luminoso: 2600 lm a 5600 lm (dependendo do módulo LED ulizado)
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CARDON
LUMINÁRIA DE ENCASTRAR COM REFLETOR ORIENTÁVEL

-  Downlight encastrado com reflector orientável
-  Compavel com os módulos LED 35 ou 50 da ELR
-  Temperaturas de cor disponíveis: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K e tuneWHITE™
-  Indice de restuição cromáca: 85
-  Até 50.000 horas de vida úl (L70)
-  Opções de ângulo de abertura: 20̊, 35̊, 60̊ 
-  Fluxo luminoso: 630lm a 1300lm (dependendo do módulo LED ulizado)-  Fluxo luminoso: 630lm a 1300lm (dependendo do módulo LED ulizado)
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VEGA
LUMINÁRIA DE ENCASTRAR COM REFLETOR FIXO

-  Downlight encastrado com reflector fixo
-  Compavel com os módulos LED 35 ou 50 da ELR
-  Temperaturas de cor disponíveis: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K e tuneWHITE™
-  Indice de restuição cromáca: 85
-  Até 50.000 horas de vida úl (L70)
-  Opções de ângulo de abertura: 20̊, 35̊, 60̊ 
-  Fluxo luminoso: 630lm a 1300lm (dependendo do módulo LED ulizado)-  Fluxo luminoso: 630lm a 1300lm (dependendo do módulo LED ulizado)
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PIAZZO 4
LUMINÁRIA DE ENCASTRAR COM REFLETOR ORIENTÁVEL

-  Downlight encastrado com reflector orientável
-  Compavel com os módulos LED 35, 50 e 100 da ELR
-  Temperaturas de cor disponíveis: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K e tuneWHITE™
-  Indice de restuição cromáca: 85
-  Até 50.000 horas de vida úl (L70)
-  Opções de ângulo de abertura: 20̊, 35̊, 60̊ 
-  Fluxo luminoso: 800 lm a 3000lm (dependendo do módulo LED ulizado)-  Fluxo luminoso: 800 lm a 3000lm (dependendo do módulo LED ulizado)
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PIAZZO 6
LUMINÁRIA DE ENCASTRAR COM REFLETOR ORIENTÁVEL

-  Downlight encastrado com reflector orientável
-  Compavel com os módulos LED 100, 300  e 500 da ELR
-  Temperaturas de cor disponíveis: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K e tuneWHITE™
-  Indice de restuição cromáca: 85
-  Até 50.000 horas de vida úl (L70)
-  Opções de ângulo de abertura: 20̊, 35̊, 60̊ 
-  Fluxo luminoso: 2600 lm a 5600 lm (dependendo do módulo LED ulizado)-  Fluxo luminoso: 2600 lm a 5600 lm (dependendo do módulo LED ulizado)
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CANOS
LUMINÁRIA SALIENTE COM REFLETOR FIXO

-  Luminária saliente com reflector fixo
-  Compavel com os módulos LED 35 ou 50 da ELR
-  Temperaturas de cor disponíveis: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K e tuneWHITE™
-  Indice de restuição cromáca: 85
-  Até 50.000 horas de vida úl (L70)
-  Opções de ângulo de abertura: 20̊, 35̊, 60̊ 
-  Fluxo luminoso: 630lm a 1300lm (dependendo do módulo LED ulizado)-  Fluxo luminoso: 630lm a 1300lm (dependendo do módulo LED ulizado)

** O driver de regulação por fase não está disponível no modelo

50P para o canos devido às suas dimensões
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COMPATIBILIDADE DE MÓDULOS





        MÓDULO LED
Desenhado para durar no mínimo
35000 horas (L70) em ambientes
de elevada temperatura (45°C). 
Excelente restuição cromáca
(>80).

SISTEMA ÓTICO
Sistema óco a parr de 35° com
uma boa uniformidade de luz

DRIVER LED
Driver de regulação por fase integrado
na luminária, na fase ascendente
e descendente.
Tempo de vida úl dos drivers de 
acordo com o tempo de vida úl do
módulo LED (35000 horas).módulo LED (35000 horas).

Construído com a tecnologia ATePS™
da ELR para uma gestão eficiente 
do aquecimento da luminária.
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DOME 4
DOWNLIGHT DIMÁVEL DE BAIXO ENCANDEAMENTO

Os downlight ELR da série DOME são desenhados para
obter uma boa eficiência e funcionalidade a um preço
compe vo. O design do refletor proporciona um nível
incomparável de baixo encandeamento.

Caracteríscas:
- Compacto, leve, construção elegante
- Driver classe II com regulação por fase integrado
- Módulo LED: 90 lm/W (35.000h 70% fluxo a Ta=45º)
- Potências disponíveis: 8W (Potência absorvida: 11W), 
  12W (Potencia absorvida: 15W)
- Fluxo luminoso: 800lm (8W) 1100lm (12W)- Fluxo luminoso: 800lm (8W) 1100lm (12W)
- Índice de restuição cromáca; Ra>80, R9>10
- Opções de temperatura de cor: 3000K, 4000K e 5000K
- Ângulo de abertura: 80°
- ATePS™ para proteger a vida úl do LED
- Luz uniforme e de baixo encandeamento
- Adequado para áreas húmidas (IP54)
- Rasgo: 95mm - Rasgo: 95mm 

APLICAÇÕES
- Hotéis
- Escritórios
- Retalho, showroom, lojas de roupa
- Residencias

BENEFÍCIOS
- Elevada qualidade de luz com bom balanço de brancos- Elevada qualidade de luz com bom balanço de brancos
- Excelente ROI
- Rápida instalação sem modificações dispendiosas 
  necessárias
- Confortável, seguro e sem vidro
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DOME 4 ECO
DOWNLIGHT DIMÁVEL

Os downlight ELR da série DOME são desenhados para
obter uma boa eficiência e funcionalidade a um preço
compe vo. A sua luz difusa é adequada para criar um
ambiente confortável.

Caracteríscas:
- Compacto, leve, construção elegante
- Driver classe II com regulação por fase integrado
- Módulo LED: 80 lm/W (35.000h 70% fluxo a Ta=45°)
- Potências disponíveis: 9W (Potência absorvida: 11W) 
  12W (Potência absorvida: 15W)
- Fluxo luminoso: 750lm (8W) 1000lm (12W)- Fluxo luminoso: 750lm (8W) 1000lm (12W)
- Índice de restuição cromáca; Ra>80, R9>10
- Opções de temperatura de cor: 3000K, 4000K e 5000K
- Ângulo de abertura: 90°
- ATePS™ para proteger a vida úl do LED
- Luz uniforme e de baixo encandeamento
- Adequado para áreas húmidas (IP54)
- Rasgo: 95mm - Rasgo: 95mm 

APLICAÇÕES
- Hotéis
- Escritórios
- Retalho, showroom, lojas de roupa
- Residências

BENEFÍCIOS
- Elevada qualidade de luz com bom balanço de brancos- Elevada qualidade de luz com bom balanço de brancos
- Excelente ROI
- Rápida instalação sem modificações dispendiosas 
  necessárias
- Confortável, seguro e sem vidro
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DOME 4 PLUS
DOWNLIGHT DIMÁVEL E ORIENTÁVEL

Os downlight ELR da série DOME são desenhados para
obter uma boa eficiência e funcionalidade a um preço
compe vo. A gama PLUS possibilita direcionar o feixe de luz
num ângulo de distribuição correto para a àrea desejada.

Caracteríscas:
- Compacto, leve, construção elegante
- Driver classe II com regulação por fase integrado
- Módulo LED: 80 lm/W (35.000h 70% fluxo a Ta=45°)
- Potências disponíveis: 8W (Potência absorvida: 9W) 
  12W (Potência absorvida: 15W)
- Fluxo luminoso: 750lm (8W) 1200lm (12W)- Fluxo luminoso: 750lm (8W) 1200lm (12W)
- Índice de restuição cromáca; Ra>80, R9>10
- Opções de temperatura de cor: 3000K, 4000K e 5000K
- Ângulo de abertura: 35° e 60°
- ATePS™ para proteger a vida úl do LED
- Luz uniforme e de baixo encandeamento
- Adequado para áreas húmidas (IP44)
- Rasgo: 95mm - Rasgo: 95mm 

APLICAÇÕES
-Hotéis
-Escritórios
-Retalho, showroom, lojas de roupa
-Residências

BENEFÍCIOS
- Elevada qualidade de luz com bom balanço de brancos- Elevada qualidade de luz com bom balanço de brancos
- Excelente ROI
- Rápida instalação sem modificações dispendiosas 
  necessárias
- Confortável, seguro e sem vidro
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DOME 6
DOWNLIGHT DIMÁVEL DE BAIXO ENCANDEAMENTO

Os downlight ELR da série DOME são desenhados para
obter uma boa eficiência e funcionalidade a um preço
compe vo. O design do refletor proporciona um nível 
incomparável de baixo encandeamento.

Caracteríscas:
- Compacto, leve, construção elegante
- Driver classe II com regulação por fase integrado
- Módulo LED: 100 lm/W (35.000h 70% fluxo a Ta=45°)
- Potências disponíveis: 12W (Potência absorvida: 15W) 
  18W (Potência absorvida: 22W)
- Fluxo luminoso: 1300lm (12W) 1800lm (18W)- Fluxo luminoso: 1300lm (12W) 1800lm (18W)
- Índice de restuição cromáca; Ra>80, R9>10
- Opções de temperatura de cor: 3000K, 4000K e 5000K
- Ângulo de abertura: 80°
- ATePS™ para proteger a vida úl do LED
- Luz uniforme e de baixo encandeamento
- Adequado para áreas húmidas (IP54)
- Rasgo: 150mm - Rasgo: 150mm 

APLICAÇÕES
- Hotéis
- Escritórios
- Retalho, showroom, lojas de roupa
- Residências

BENEFÍCIOS
- Elevada qualidade de luz com bom balanço de brancos- Elevada qualidade de luz com bom balanço de brancos
- Excelente ROI
- Rápida instalação sem modificações dispendiosas 
  necessárias
- Confortável, seguro e sem vidro
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DALI (“Digital Addressable Lighng Interface”) é sinónimo de um sistema normalizado de dois
condutores (”BUS”), para controlo e gestão de instalações de iluminação ou sistemas semelhantes,
para edicios inteligentes.

Mais informações, download das fichas técnicas e catálogo disponível em 
www.electrosiluz.pt/lunatone
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ATePS™ - Tecnologia de protecção térmica do LED. Para mais informações consultar página 7

DALI - Digital Addressable Lighng Interface. Para mais informações consultar página 51

iF product design award 2014 - Prémio de Design de produto em 2014

PS – “Power Source”  /  Fonte de alimentação

REDDOT 2012 – Prémio de Design de produto em 2012

ROI – “Return Of Investment” - Retorno sobre invesmento
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