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Intro textje



Esta brochura tem como objectivo ser uma 
fonte de inspiração e uma ferramenta para 
alcançar a solução que procura para o 
seu sistema de iluminação geral e / ou de 
emergência. Por vezes, as propriedades das 
luminárias LED mudam mais rapidamente do 
que o secar da tinta neste documento, razão 
pela qual publicamos sempre os códigos 
atualizados dos produtos e detalhes técnicos 
específicos no site www.etaplighting.com. 
Nas tabelas e imagens do projeto, encontrará 
códigos QR, que, quando digitalizados, guiá-
lo-ão diretamente para a página desejada. 
Esperamos que experimente como uma 
ferramenta amigável. Se tiver alguma sugestão 
ou melhoria por favor informe-nos.

www.etaplighting.com

Poderá fazer o download da aplicação QR 
reader app via App Store or Google Play

Siga-nos em:

www.twitter.com/etaplighting 

www.linkedin.com/company/etap
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O SEU PARCEIRO DE CONFIANÇA EM  
ILUMINAÇÃO E  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

A ETAP é uma empresa europeia, fundada em 
Antuérpia, em 1949. Fornecemos soluções 
de iluminação de baixo consumo, flexíveis 
e confortáveis para quaisquer ambientes 
profissionais, de edifícios de escritórios a 
hospitais, passando por escolas e industria. 
Para estes mesmos edifícios, fornecemos 
soluções de iluminação de emergência 
de confiança, com os melhores detalhes. 
Apoiamos os nossos clientes do princípio ao 
fim, com um conjunto de serviços abrangentes.
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O SEU PARCEIRO DE CONFIANÇA EM  
ILUMINAÇÃO E  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
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I LUMINAÇÃO AO NÍVEL  HUMANO

A ETAP emprega os seus conhecimentos para criar iluminação ao nível humano 
– iluminação que proporcione conforto e promova a produtividade. Usamos a 
nossa experiência tecnológica para atingir esse objectivo. Graças aos nossos 
conhecimentos profundos acerca de tudo o que envolve a iluminação, fornecemos 
iluminação exatamente onde as pessoas precisam dela e criamos um ambiente 
agradável onde as pessoas gostam de estar. Temos sempre em conta que cada 
espaço tem as suas próprias necessidades específicas – um supermercado precisa 
de uma iluminação completamente diferente de um hospital, um escritório ou 
uma área de produção. Com a nossa vasta gama e o nosso trabalho personalizado 
flexível, temos a solução certa para cada aplicação.
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I LUMINAÇÃO AO NÍVEL  HUMANO A SUSTENTABIL IDADE ESTÁ NOS GENES

Desde a fundação da ETAP, a sustentabilidade - muito antes de se tornar uma 
tendência - tem sido o princípio condutor do desenvolvimento, da produção e da 
política de recursos humanos.

Fabricado na Europa 
As luminárias da ETAP são desenhadas e fabricadas em Malle, Bélgica. Esta 
presença local não está isenta de obrigações. Podemos contar com a qualidade 
europeia e o nosso pessoal pode confiar nas condições de trabalho europeias.

Produção eficiente em termos de energia 
As nossas luminárias sempre foram "topo de classe" quando se trata de eficiência 
energética. Na nossa produção, também estamos atentos aos parâmetros da 
sustentabilidade. Procuramos continuamente diminuir o uso de eletricidade, água 
e gás. Leia tudo no nosso relatório de sustentabilidade!

BREEAM, LEED e WELL
A ETAP tem muitos anos de experiência com os regulamentos BREEAM, LEED 
e WELL para projectos de construção. Para a WELL, desenvolvemos soluções 
otimizadas centradas no ser humano. Para além disso, a nossa gama de produtos 
é regularmente analisada por um consultor da BREEAM. O seu consultor ETAP terá 
todo o prazer em ajudá-lo.

Mais informações sobre BREEAM, LEED e nosso relatório de 
sustentabilidade podem ser encontradas no site: 
www.etaplighting.com/pt/transferências/geral
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SEGURANÇA GARANTIDA

A ETAP desenvolve e fabrica iluminação de emergência desde 1970. A iluminação de Emergência garante que as 
pessoas possam terminar as suas tarefas com segurança e abandonar o local durante falhas de energia. Neste 
contexto, destacamos a qualidade e confiabilidade intransigentes.

Qualidade e Confiança
Designs electrónicos avançados, profundo controlo de qualidade, sistemas de testes, monitorização local e central 
e ainda quase 50 anos de experiência garantem confiança. A qualidade é garantida devido ao uso de componentes 
e materiais de alta qualidade. Os nossos engenheiros são especialistas em eletrónica, design de produtos, design 
óptico e IT. Os nossos próprios laboratórios de pesquisa, medição e linha de produção interna, contribuem para 
a qualidade garantida. A nossa equipa especializada acompanha de perto novos desenvolvimentos e normas 
traduzindo-os em soluções robustas.

A segurança pode ser bela
Do ponto de vista de design, os arquitetos querem que a iluminação ambiente e de circulação seja discreta; por 
outro lado, acham que a sinalização deve enquadrar-se perfeitamente na decoração. A ETAP recorre à assistência 
de designers de produtos externos para criar as suas luminárias. Recebemos prémios IF devido ao bom design de 
vários produtos. Pode escolher entre as seguintes opções para iluminação de circulação e ambiente: luminárias 
discretas, módulos LED, unidades de emergência encastradas com baterias ou luminárias ligadas a um sistema de 
baterias central.

As lentes K1R oferecem um desempenho óptico nunca antes visto Teste de IP da luminária K2
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SEGURANÇA GARANTIDA

Inovação
A ETAP foi o primeiro fornecedor a utilizar autotestes automáticos para iluminação de emergência autónoma no 
mercado europeu. Juntamente com universidades e institutos de pesquisa científica, estamos constantemente 
à procura de inovações. O resultado são lentes com distribuições de luz quadradas e retangulares para alcançar 
maiores distâncias para iluminação ambiente e de circulação, respectivamente. A ETAP monitoriza de perto a 
evolução das várias tecnologias de baterias, de modo a poder oferecer tecnologias menos prejudiciais para o 
ambiente.

Iluminação de emergência deve funcionar quando for importante
Nunca se sabe quando haverá uma falha de energia e, para poder abandonar o local com segurança naquele 
momento, a instalação deve ser mantida adequadamente. A iluminação de emergência da ETAP vem sempre com 
um autoteste automatizado. Como opção, a iluminação de emergência da ETAP pode ser ligada ao ETAP Safety 
Manager (ESM), um sistema inteligente de monitorização e controlo. Isto aplica-se a luminárias autónomas, 
luminárias de fonte central, unidades integradas, sistemas com e sem fio, bem como combinações dos mesmos!

Conhecimento, soluções e serviços optimizados
Juntamente consigo, iremos desenvolver uma solução otimizada com base na legislação nacional e internacional 
sobre a aplicação de iluminação de emergência. Com o nosso sistema ESM opcional, terá todas as ferramentas para 
monitorizar e estar informado sobre a manutenção do seu sistema de iluminação de emergência. Também podemos 
assumir essa responsabilidade com um contrato de manutenção.

K9 ganhou o IF Product Design Award Iluminação de emergência pode ser integrada sem dificuldade
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I LUMINAÇÃO SEM COMPLICAÇÕES

Tem de poder confiar na sua iluminação todos os dias. Tudo começa por fazer 
as escolhas certas. Os nossos consultores vão ajudá-lo em cada passo para 
escolher a iluminação de satisfaça todas as suas necessidades. Com um plano de 
iluminação detalhado para cada espaço, vai ter perfeita consciência de onde está. 
Também levamos em conta o aspeto financeiro. Porque há luminárias para todas 
as bolsas. Fazemos os cálculos do custo total de propriedade da sua instalação – 
sem surpresas desagradáveis, mas um custo fiável e previsível. Após a instalação, 
certificamo-nos de que tudo funciona perfeitamente: testamos o funcionamento, 
verificamos todas as definições e também tratamos de futuras manutenções. Além 
disso, a ETAP concede uma garantia de cinco anos às luminárias de emergência, 
incluindo as baterias e à iluminação geral. Leia os termos e condições da garantia 
total no nosso website em www.etaplighting.com.

www.etaplighting.com
> Transferências 

> Geral
> garantia ETAP  

(em Inglês)
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INOVAÇÃO 

A inovação está no nosso ADN e não é só um lema vazio. Em 2003, a ETAP foi 
uma das primeiras empresas do setor a introduzir os LED na sua iluminação 
de emergência. Em 2014, fomos uma das primeiras empresas a comercializar 
iluminação de segurança com OLED.

E não ficamos por aqui: Smart lighting e a connected lighting estão cada vez 
mais a ganhar importância, razão pela qual a ETAP mantém um departamento de 
R&D que monitoriza de perto esse desenvolvimento e está em constantemente a 
trabalhar em soluções de iluminação preparadas para o futuro. Assim, poderemos 
continuar a oferecer as melhores soluções de iluminação.
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Com a nossa equipa de desenvolvimento experiente e linha de produção flexível, somos capazes de capitalizar 
de forma flexível a sua encomenda de iluminação geral e de emergência personalizada. Design, cor, fotometria, 
processamento de ar, dimensões, montagem ou conexão elétrica podem ser especificados de acordo com suas 
próprias necessidades. Nós fornecemos luminárias adaptadas ou sob medida para inúmeros projectos.

Renovação
Em renovações onde o tecto não sofre alteração (ou parte dele), as luminárias encaixam exatamente nos recortes 
existentes. Além das dimensões, pode escolher cores entre outras opções possíveis.

Fotometria Específica
Algumas aplicações exigem fotometria especial. Basta pensar na manutenção de conjuntos de comboios ou num 
túnel de pintura na indústria automóvel: a ETAP analisa o problema e fornece soluções finais.

Ajustes eléctricos ou electrónicos
E se tiver uma tensão e frequência de rede diferente? Ou outros requisitos específicos para o seu sistema de 
iluminação geral ou de emergência? Juntos, vamos examinar as opções e procurar uma solução adequada

Circulação de ar na Iluminação
A ETAP considera a iluminação, o processamento de ar e o controlo de som, como um todo integrado. A insuflação 
ou extração de ar através da luminária, resulta em menos elementos no tecto e, possivelmente, também em 
menores custos de instalação. A ETAP oferece várias opções e acessórios. Cenários específicos podem ser testados e 
demonstrados nos laboratórios de simulação da ETAP.

SOLUÇÕES À MEDIDA
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Soluções de Iluminação com Iluminação de emergência integrada
A iluminação geral e de emergência são muitas vezes consideradas separadamente, mas não é necessário que 
assim seja. A ETAP fornece várias soluções em que a iluminação de emergência é integrada na iluminação geral. A 
iluminação de emergência torna-se invisível, por assim dizer.

• Unidades de emergência incluídas na iluminação geral 
Neste caso a fonte de luz é comum, ou seja, é utilizada na iluminação geral e também na iluminação de 
emergência.

• Módulos LED integrados nas luminárias 
O módulo LED está discretamente integrado na luminária. No modo de emergência, este LED fornece a luz 
necessária, com a fotometria adequada.

Simbiose entre tecto e Iluminação
Se procura um sistema de iluminação que seja o máximo possível integrado com o seu tecto, a ETAP fornece 
luminárias personalizadas. Somos capazes de adaptar especificamente as luminárias para integração no tecto 
escolhido. Basta pensar em tectos refrigerados e painéis. Em conjunto com o fabricante do tecto, nós cortamos o 
tecto de modo a que a iluminação fique completamente integrada, a simbiose total ... Ao mesmo tempo, podemos 
atender às suas necessidades específicas em relação à fotometria, processamento de ar, controlo de iluminação ou 
iluminação de emergência.
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1
Brunel | Eindhoven, Países Baixos
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1   >   LUMINÁRIAS DE ENCASTRAR 



ETAP18 UZA | Edegem, Bélgica
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LUMINÁRIAS DE ENCASTRAR 

Difusor

LED+LENSTM

Shielded Lens

Softlight

U7

U3

U2

US
p. 30

p. 24

p. 20

p. 34

US3

p. 38



ETAP20 Jermayo | Lier, Bélgica
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U2

LUMINÁRIAS DE ENCASTRAR 

As luminárias com difusor representam uma solução experimentada 
e testada para a iluminação geral de escritórios, escolas, edifícios 
públicos e instituições de cuidados. U2, o melhor dos dois mundos. 
As luminárias com difusor LED combinam iluminação confortável 
com alta eficiência, tornando-as adequadas para os ambientes de 
escritório mais exigentes. A U2 está disponivel em duas versões, cada 
uma com suas próprias propriedades específicas. As luminárias U23, 
com altura de encastramneto muito pequena, estão disponíveis com 
óptica opalina ou microprismática e, opcionalmente, na versão IP 
54 (na parte inferior). A U25 combina o difusor MesoOptics™ numa 
cobertura de vidro transparente.

Todas as luminárias oferecem uma distribuição de luz sofisticada e 
de alta eficiência, além de apresentarem um design elegante com 
acabamento de excelência. A série U2 está disponível nas versões 
retangulares e quadradas com várias opções de fluxo luminoso.

Luminárias com difusor plano
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U23

U23 (PMMA)
difusor opalino difusor microprismático

Distribução
Distribuição média • •

Cor
RAL 9016 branco tráfego • •

Temperatura de cor
3000K • •
4000K • •

Fluxo luminoso
3200 a 3400 lumen •
3300 a 3600 lumen •

UGR
≤19 •
≤ 22 •

Dimensões (L x I x A) em mm
596 x 596 x 14 • •
1196 x 296 x 14 • •
621 x 621 x 14 • •

Driver
DALI • •

Acessórios
Moldura de encastrar, para tecto de pladur, madeira, ... - M300 • •
Moldura de encastrar, para tecto de pladur, madeira, ... - M600 • •

Opções
IP54 à face • •
Sensor de luz natural ELS integrado • •
Unidade de emergência • •
Trabalho personalizado • •

U23

Quadrada Retangular

U23 U23 com moldura de encastrar

Outras combinações são possíveis,
Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com/series/U23

Opções
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U25

LUMINÁRIAS DE ENCASTRAR 

CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
Poupe até 75% de energia
> ver na p 172-203

U25 U25 U25 sensor de luz natural ELS integrado

Quadrada Retangular Opções

U25 (vidro)
MesoOpticsTM

Distribução
Distribuição luminosa extensiva •

Cor
Branco •

Temperatura de cor
3000K •
4000K •

Fluxo luminoso
2650 a 5150 lumen •

UGR
≤ 16 •
≤ 19 •

Dimensões (L x I x A) em mm
596 x 596 x 85 •
1196 x 296 x 85 •
621 x 621 x 85 •

Driver
Não regulável •
DALI •

Acessórios
Moldura de encastrar, para tecto de pladur, madeira, ... - M300 •
Moldura de encastrar, para tecto de pladur, madeira, ... - M600 •

Opções
Sensor de luz natural ELS integrado •
Multisensor EMD (luz do dia e movimento) integrado •
Módulo LED para iluminação de emergência integrado •
Unidade de emergência •
Trabalho personalizado •

Outras combinações são possíveis,
Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com/series/U25
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U3

LUMINÁRIAS DE ENCASTRAR 

A inovadora tecnologia de Shielded Lens oferece à U3 um elevado 
grau de conforto visual. As lentes protegem a luz LED e evitam o 
encandeamento. Graças às unidades de protecção das lentes, há 
pouco contraste entre a luminária e a luminância do tecto, o que 
resulta numa aparência suave e relaxante. Essas propriedades tornam 
a U3 adequada para uma variedade de aplicações em escritórios, salas 
de aula e centros comerciais, entre outros.

A U3 existe nas versões quadrada e retangular, com duas distribuições 
de luz e vários fluxos luminosos, as opticas estão disponíveis nas 
versões branco (RAL 9003) ou aluminio vaporizado.

Conforto visual num design inovador
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U3

U3 – 2 unidades

Quadrada

Retangular

U3 – 2 unidades

U3 – 4 unidades U3 – 6 unidades

U3 – 4 unidades U3 – 6 unidades

Opções

Outras combinações são possíveis,
Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com/series/U3

U3 com multisensor EMD (luz do dia e  
 movimento) integrado

U3 com sensor de luz natural ELS  
 integrado

U3 com módulo LED para iluminação  
 de emergência integrado
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U3

www.etaplighting.com/series/U3LUMINÁRIAS DE ENCASTRAR 

CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
Poupe até 75% de energia
> ver na p 172-203

U3

Distribução
Distribuição média •
Distribuição luminosa muito extensiva •

Óptica
Shielded Lens - unidades de protecção branca •
Shielded Lens - unidades de protecção de alumínio vaporizado •

Cor
RAL 9003 branco •

Temperatura de cor
3000K •
4000K •

Fluxo luminoso
2250 a 6950 lumen •

UGR
≤ 16 •
≤ 19 •

Dimensões (L x I x A) em mm
596 x 596 x 58 •
621 x 621 x 58 •
1196 x 296 x 58 •
1246 x 308 x 58 •

Driver
Não regulável •
DALI •

Acessórios
Moldura de encastrar, para tecto de pladur, madeira, ... - M300 •
Moldura de encastrar, para tecto de pladur, madeira, ... - M600 •

Opções
Sensor de luz natural ELS integrado •
Multisensor EMD (luz do dia e movimento) integrado •
Módulo LED para iluminação de emergência integrado •
Unidade de emergência •
Insuflação de ar •
Trabalho personalizado •



ETAP28 Groupe scolaire Daudet | Fache-Thumesnil, França



29www.etaplighting.com/series/U7

U7

LUMINÁRIAS DE ENCASTRAR 



ETAP30 Jansen Dienstencentrum | Zonhoven, Bélgica (U7 personalizado)
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U7

LUMINÁRIAS DE ENCASTRAR 

As luminárias U7 utilizam a tecnologia LED+LENSTM, através da qual 
a luz LED é direcionada através de lentes individuais. A estrutura de 
superfície patenteada das lentes suaviza a iluminação LED com perda 
mínima de luz e retenção da distribuição luminosa, o que resulta 
numa iluminação eficiente e confortável.

Graças a esta ampla escolha de fluxos luminosos e distribuições de 
luz, com a U7 é possivel desenvolver uma solução de iluminação ideal 
para qualquer aplicação em escritórios, edifícios públicos e centros 
comerciais.

As luminárias estão disponíveis nas versões quadrada e retangular e 
em versão compacta para corredores ou espaços sanitários.

Iluminação Avançada num design exclusivo
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U7

U7 – mini

Quadrada

Retangular

U7 – 36 LEDs

U7 – 24 LEDs

U7 com módulo LED para iluminação  
 de emergência integrado

U7 – 48 LEDs

Opções

U7 com sensor de luz natural ELS  
 integrado U7 com insuflação de ar

Outras combinações são possíveis,
Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com/series/U7
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U7

www.etaplighting.com/series/U7LUMINÁRIAS DE ENCASTRAR 

CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
Poupe até 75% de energia
> ver na p 172-203

U7 U7 mini

Distribução
Distribuição média • •
Distribuição luminosa extensiva •
Distribuição luminosa muito extensiva •
Distribuição assimétrica •

Cor
RAL 9003 branco • •

Temperatura de cor
3000K • •
4000K • •

Fluxo luminoso
950 a 1000 lumen •
2500 a 6500 lumen •

UGR
≤ 16 •
≤ 19 • •
≤ 22 • •

Dimensões (L x I x A) em mm
596 x 596 x 50 •
621 x 621 x 50 •
1196 x 296 x 50 •
1246 x 308 x 50 •
1720 x 296 x 50 •
180 x 180 x 50 •

Driver
Não regulável • •
DALI •

Acessórios
Moldura de encastrar, para tecto de pladur, madeira, ... - M300 •
Moldura de encastrar, para tecto de pladur, madeira, ... - M600 •

Opções
Sensor de luz natural ELS integrado •
Multisensor EMD (luz do dia e movimento) integrado •
Módulo LED para iluminação de emergência integrado •
Unidade de emergência •
Insuflação de ar •
Trabalho personalizado • •

LED+LENSTM



ETAP34 Schröder Landmachinen | Wildeshausen, Alemanha
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US

LUMINÁRIAS DE ENCASTRAR 

Luz Confortável, espaços brilhantes

As luminárias softlight protegem a fonte de luz e difundem 
amplamente a luz no espaço através da óptica secundária, o que 
impede a visão directa da fonte de luz e do brilho.

As luminárias criam espaços iluminados e emitem luz suave e 
agradável, tornando a iluminação Softlights confortável para 
utilização em hospitais, lares e escritórios.

As luminárias US estão disponíveis em 3 alturas incorporadas, em 
vários fluxos luminosos e em versões quadradas.
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US

US01 profundidade de montagem 120 mm

Quadrada

Retangular

US21 profundidade de montagem 80 mm

US11 profundidade de montagem 40 mm

Opções

US11 com sensor de luz natural ELS  
 integrado

US21 profundidade de montagem 80 mm

Outras combinações são possíveis,
Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com/series/US
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US

www.etaplighting.com/series/USLUMINÁRIAS DE ENCASTRAR 

CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
Poupe até 75% de energia
> ver na p 172-203

US01 US11 US21

Distribução
Distribuição luminosa extensiva • • •

Cor
Branco • • •

Temperatura de cor
3000K • • •
4000K • • •

Fluxo luminoso
2250 a 4050 lumen •
2450 a 4050 lumen •
2950 a 4050 lumen •

UGR
≤ 19 • • •
≤ 22 • • •

Dimensões (L x I x A) em mm
596 x 596 x 120 • • •
596 x 596 x 80 • • •
596 x 596 x 40 • • •
620 x 620 x 120 • • •
620 x 620 x 80 • • •
620 x 620 x40 • • •
1195 x 295 x 100 •

Driver
Não regulável • • •
DALI • • •

Acessórios
Moldura de encastrar, para tecto de pladur, madeira, ... - M300 •
Moldura de encastrar, para tecto de pladur, madeira, ... - M600 • • •

Teste ao fio encandescente
650°C • • •
850°C • • •

Opções
Sensor de luz natural ELS integrado • •
Multisensor EMD (luz do dia e movimento) integrado • •
Módulo LED para iluminação de emergência integrado • •
Unidade de emergência • • •
Trabalho personalizado • • •



ETAP38
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US3

LUMINÁRIAS DE ENCASTRAR 

As luminárias softlight US3 fornecem 100% de iluminação indireta, a 
fonte de luz é totalmente blindada e a luz é direccionada através da 
óptica secundária. A fonte de luz protegida permite que as luminárias 
US3 adicionem valor ergonómico às aplicações onde o conforto da 
iluminação tem precedência.

As luminárias quadradas e rectangulares fornecem iluminação 
agradável e confortável em salas de exame ou terapia, mas também 
em corredores, lojas, bibliotecas ou escritórios.

Softlight com iluminação indirecta de 100%
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US3

US31

Quadrada

Retangular

US31

Outras combinações são possíveis,
Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com/series/US3
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US3

LUMINÁRIAS DE ENCASTRAR 

CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
Poupe até 75% de energia
> ver na p 172-203

US3

Distribução
Distribuição luminosa extensiva •

Cor
Branco •

Temperatura de cor
3000K •
4000K •

Fluxo luminoso
2250 a 3850 lumen •

UGR
≤ 19 •
≤ 22 •

Dimensões (L x I x A) em mm
596 x 596 x 90 •
1195 x 295 x 95 •

Driver
Não regulável •
DALI •

Acessórios
Moldura de encastrar, para tecto de pladur, madeira, ... - M300 •
Moldura de encastrar, para tecto de pladur, madeira, ... - M600 •

Opções
Sensor de luz natural ELS integrado •
Unidade de emergência •
Trabalho personalizado •
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2
UZA | Edegem, Bélgica
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2   >   LUMINÁRIAS SALIENTES E  SUSPENSAS



ETAP 44 Médiathèque de Cugnaux | Cugnaux, França
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LUMINÁRIAS SALIENTES E  SUSPENSAS

p. 46

R3Shielded Lens

p. 52

p. 56

R7LED+LENSTM

R8Difusor
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R3

LUMINÁRIAS SALIENTES E  SUSPENSAS

A série R3 combina design exclusivo com a inovadora tecnologia de 
Shielded Lens. Devido ao uso de optica de lentes blindada, a luz LED é 
protegida e o brilho é evitado

As luminárias de superfície e suspensas apresentam uma caixa visível 
com apenas 20 mm de altura. O design compacto e elegante das 
luminárias é suavizado pelos cantos arredondados o que torna a R3 
uma luminária elegante, adequada para uma variedade de aplicações, 
como áreas de recepção, escritórios e espaços públicos.

A R3 oferece uma vasta escolha de luminárias quadradas e 
rectangulares montadas na superfície ou luminárias individuais e em 
linha suspensas. Para cada versão, podemos escolher entre vários 
fluxos luminosos e optica nas versões branco (RAL 9003) ou aluminio 
vaporizado.

Conforto visual num design refinado 



ETAP 48

R3

R3 quadrada - 4 unidades

R3 retangular - 2 unidades R3 retangular - 4 unidades R3 retangular, em linha 

Montagem saliente

Montagem suspensa

R3 retangular - 4 unidades

Outras combinações são possíveis,
Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com/series/R3
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R3

LUMINÁRIAS SALIENTES E  SUSPENSAS

CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
Poupe até 75% de energia
> ver na p 172-203

R3 saliente R3 suspensa

Montagem
Individual • •
Em linha •

Distribução
Distribuição média • •
Distribuição luminosa muito extensiva • •

Óptica
Shielded Lens - unidades de protecção branca • •
Shielded Lens - unidades de protecção de alumínio vaporizado • •

Cor
RAL 9003 branco • •

Temperatura de cor
3000K • •
4000K • •

Fluxo luminoso
2150 a 5450 lumen •
3000 a 4950 lumen •

UGR
≤ 16 • •
≤ 19 • •

Dimensões (L x I x A) em mm
Individual - 630 x 630 x 36 •
Individual - 1380 x 260 x 36 •
Individual - 1380 x 180 x 34 •
Individual - 1380 x 260 x 34 •
Em linha - módulo final - 1340 x 180 x 35 •
Em linha - módulo final - 1340 x 260 x 35 •
Em linha - módulo do meio - 1300 x 180 x 35 •
Em linha - módulo do meio - 1300 x 260 x 35 •

Driver
DALI • •

Acessórios
Conjuntos de suspensão com caixa de suspensão •
Montagem minimalista •

Opções
Sensor de luz natural ELS integrado • •
Multisensor EMD (luz do dia e movimento) integrado • •
Módulo LED para iluminação de emergência integrado • •
Unidade de emergência • •
Ligação separada dos componentes diretos/indiretos •
Trabalho personalizado • •



ETAP 50 Hahbo | Wijnegem, Bélgica
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ETAP 52 BNP Paribas | Luxemburgo, Luxemburgo
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R7

LUMINÁRIAS SALIENTES E  SUSPENSAS

A tecnologia única LED+LENSTM das luminárias e a estrutura estreita 
tornam a R7 numa série elegante e contemporânea. As luminárias 
fornecem uma iluminação confortável e eficiente, devido ao facto 
de a luz LED ser protegida e direcionada através de lentes individuais 
com estrutura de superfície patenteada.

Quer seja suspensa ou saliente, quadrada ou rectangular, individual 
ou em linha e tudo isto com vários fluxos luminosos e distribuições 
de luz, a R7 oferece uma vasta gama de opções para a iluminação de 
escritórios, escolas, áreas de recepção, etc.

Tecnologia Avançada num design exclusivo
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R7

R7 Montagem saliente, mini R7 Montagem saliente, quadrada

R7 Montagem suspensa, quadrada

R7 Montagem saliente, retangular

R7 Montagem suspensa, retangular R7 Montagem suspensa,em linha

R7 Montagem saliente, em linha

Montagem saliente

Montagem suspensa

Outras combinações são possíveis,
Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com/series/R7
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R7

LUMINÁRIAS SALIENTES E  SUSPENSAS

CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
Poupe até 75% de energia
> ver na p 172-203

R7 saliente R7 suspensa R7 mini

Montagem
Individual • • •
Em linha • •

Distribução
Distribuição média • • •
Distribuição luminosa extensiva • •
Distribuição luminosa muito extensiva • •
Distribuição assimétrica • •

Cor
RAL 9003 branco • • •
RAL 9006 cinzento • • •

Temperatura de cor
3000K • • •
4000K • • •

Fluxo luminoso
950 a 1000 lumen •
2200 a 6650 lumen •
2200 a 6500 lumen •

UGR
≤ 16 • •
≤ 19 • • •

Dimensões (L x I x A) em mm
180 x 180 x 49 •
600 x 600 x 55 •
600 x 600 x 47 •
1500 x 75 x 50 •
1500 x 150 x 50 • •
1680 x 150 x 50 • •

Driver
Não regulável • • •
DALI • • •

Acessórios
Conjuntos de suspensão com caixa de suspensão •
Montagem minimalista •

Opções
Sensor de luz natural ELS integrado • •
Multisensor EMD (luz do dia e movimento) integrado • •
Módulo LED para iluminação de emergência integrado • •
Unidade de emergência • •
Ligação separada dos componentes diretos/indiretos •
Trabalho personalizado • • •

R7 com sensor de luz natural integrado ELS R7 com sensor EMD integrado
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R8

LUMINÁRIAS SALIENTES E  SUSPENSAS

A série R8 combina design exclusivo com acabamento de alta 
especificação e excelente desempenho. O difusor redondo HaloOptics 
garante uma iluminação uniforme sem manchas escuras. A óptica é 
totalmente iluminada e possui apenas 80 mm de diâmetro.

O design refinado acrescenta valor arquitectónico à R8 nos mais 
diversos ambientes, como halls de entrada, salas de conferência 
ou showrooms, empresas, escolas, lojas, escritórios e hospitais. As 
luminárias estão disponíveis em versões salientes ou suspensas, em 
linha ou individuais. Pode escolher entre vários comprimentos e fluxos 
luminosos, o que lhe permitirá utilizar as luminárias para acentuação 
ou iluminação geral.

Design sofisticado, criatividade sem fim
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R8

R8 787 mm

Montagem saliente

Montagem suspensa

R8 1162 mm R8 1542 mm

R8 em linha

R8 787 mm R8 1162 mm R8 1542 mm

Outras combinações são possíveis,
Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com/series/R8
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R8

LUMINÁRIAS SALIENTES E  SUSPENSAS

CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
Poupe até 75% de energia
> ver na p 172-203

R8 saliente R8 suspensa

Montagem
Individual • •
Em linha •

Distribução
Distribuição luminosa extensiva • •

Cor
RAL 9003 branco • •

Temperatura de cor
3000K • •
4000K • •

Fluxo luminoso
1450 a 5500 lumen • •

UGR
≤ 22 • •
≤ 25 • •

Dimensões (L x I x A) em mm
787 x 80 x 121 •
1162 x 80 x 121 •
1542 x 80 x 121 •
787 x 80 x 80 •
1162 x 80 x 80 •
1542 x 80 x 80 •

Driver
Não regulável • •
DALI • •

Acessórios
Conjuntos de suspensão com caixa de suspensão •

Opções
Unidade de emergência • •
Trabalho personalizado • •
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3   >   S ISTEMAS DE LUZ MODULARES



ETAP62 Seebergschule | Mörlenbach, Alemanha
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Ley

SISTEMAS DE LUZ MODULARES

Com o sistema de iluminação modular Ley, podemos usar 
sistematicamente o mesmo perfil em todo o edifício para a sua 
iluminação: linhas curtas ou longas, rectas ou angulares, suspensas 
ou salientes, montadas na parede ou no tecto.

As linhas podem ser criadas usando módulos de luz de alta qualidade; 
módulos com óptica difusora para iluminação geral ou de escritório, 
módulos Shielded Lens para iluminação confortável e módulos up-
light para iluminação do tecto.

Com Ley todos os tipos de linhas de luz arquitecturais podem ser 
criados para diversas aplicações, as luminárias individuais salientes e 
suspensas completam a série. Todas as versões estão disponíveis em 
cor de alumínio, branco ou preto.

Combinações de luz infinitas
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Ley
Conceito
As linhas de luz são criadas interligando os perfis em comprimentos 
standard. As linhas com óptica difusora podem ser ajustadas em 
secções de 280 mm, tornando praticamente qualquer configuração 
possível. Secções de 456 mm são possíveis com opticas Shielded 
Lens. Sempre que a configuração tenha de acompanhar a 
arquitetura, mas nenhuma iluminação é necessária, os perfis podem 
ser ocultados com placas de cobertura.

Design
As linhas de luz podem ser facilmente configuradas através de um 
configurador online no site da ETAP. A ferramenta compila uma lista 
de peças e um manual de instalação para todas as linhas contínuas 
com conexão em T ou ângulos rectos. Para versões especiais, 
consulte os colaboradores da ETAP.

Entrega e Instalação
As luminárias individuais são embaladas e entregues como um todo, 
as linhas de luz são montadas in situ através da interligação de 
perfis com módulos pré-montados. Os perfis são convenientemente 
conectados com um sistema de acoplamento e a electrificação pré-
montada é ligada plug-and-play. A ótica do difusor, fornecida em 
rolos, é instalada com um sistema de clique assim como as placas 
de cobertura.

Toque final
A base do Ley é um perfil moderno de alumínio extrudido, disponível 
em branco, preto ou cor de alumínio. A pedido, as linhas podem ser 
produzidas em todas as cores RAL possíveis. A versão suspensa é 
suspensa por cabos finos, as linhas salientes são instaladas usando 
um sistema de clique prático.

Os módulos de luz podem ser instalados individualmente ou em 
linha, difusores contínuos criam linhas de luz contínuas uniformes, 
que permitem respeitar e destacar a arquitetura do edifício.
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3D rendering
realisatie

www.etaplighting.com/series/LeySISTEMAS DE LUZ MODULARES
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Ley

Ley Shielded Lens Ley uplight

Módulos de iluminação

Ley difusor 

Ley saliente tecto Ley suspensa Ley saliente parede

Módulos técnicos

Ley conexão em ângulos rectos 90° Ley conexão em T
Ley com módulo LED para ilumina- 
 ção de emergência integrado

Versões

Outras combinações são possíveis,
Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com/series/Ley
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CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
Poupe até 75% de energia
> ver na p 172-203

Ley saliente Ley suspensa Ley em parede

Distribução
Distribuição média • • •
Distribuição luminosa muito extensiva • • •

Óptica
Difusor • • •
Shielded Lens • • •
Uplight • •

Montagem
Individual • • •
Em linha • • •

Cor
RAL 9003 branco • • •
RAL 9005 preto • • •
Alumínio • • •

Temperatura de cor
3000K • • •
4000K • • •

Fluxo luminoso
1000 a 3000 lumen / m • • •

UGR
≤ 19 • • •
≤ 22 • • •

Dimensões (L x I x A) em mm
Difusor individual: 840 x 60 x 90 • • •
Difusor individual: 1120 x 60 x 90 • • •
Difusor individual: 1400 x 60 x 90 • • •
Difusor individual: 1680 x 60 x 90 • • •
Difusor individual: 1960 x 60 x 90 • • •
Difusor individual: 2240 x 60 x 90 • • •
Difusor individual: 2520 x 60 x 90 • • •
Difusor individual: 2800 x 60 x 90 • • •
Shielded Lens individual: 912 x 60 x 90 • • •
Shielded Lens individual: 1368 x 60 x 90 • • •
Shielded Lens individual: 1824 x 60 x 90 • • •
Shielded Lens individual: 2280 x 60 x 90 • • •
Shielded Lens individual: 2736 x 60 x 90 • • •
Difusor em linha: (1120 + n x 280) x 60 x 90 • • •
Shielded Lens em linha: (1368 + n x 456) x 60 x 90 • • •

Driver
Não regulável • • •
DALI • • •

Accessories
Conexão em ângulos rectos 90° • • •
Conexão em T • • •
Lado superior da placa de fecho • • •

Opções
Sensor de luz natural ELS integrado • • •
Multisensor EMD (luz do dia e movimento) integrado • • •
Módulo LED para iluminação de emergência integrado • • •
Unidade de emergência • • •
Ligação separada dos componentes diretos/indiretos •
Trabalho personalizado • • •
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AVROTROS | Hilversum, Países Baixos
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4   >   DOWNLIGHTS



ETAP70 Lycée de la Cité de Flandres | Hazebrouck, França
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DOWNLIGHTS

p. 82

p. 76

p. 74

p. 72

D9

D3

D2

D1Reflector

D4LED+LENSTM

p. 80

Reflector



ETAP72 Gare de Toulouse | Toulouse, França
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D1

DOWNLIGHTS

Os downlights D1 utilizam tecnologia chip-on-board (COB) e apresentam um reflector 
de alumínio com acabamento acetinado ou de alto brilho com facetas. Os reflectores 
de alta qualidade garantem uma distribuição extensiva e protegem a fonte de luz 
compacta.

Os downlights D1 estão disponíveis em vários fluxos luminosos e podem ser 
produzidos com placa de vidro fosco ou anel ou vidro de cobertura IP44. Os 
downlights cinza ou branco podem ser usados como iluminação funcional ou 
decorativa em corredores, espaços sanitários, escritórios e salas de conferência.

I   Veja a tabela na p. 85 para uma visão geral das versões, acessórios e opções.

D1, um valor fixo

D1 com anel de vidro D1 com disco em vidro fosco



ETAP74 Stylo des Grands Hommes | Bordeaux, França
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D2

DOWNLIGHTS

O D2 é um downlight elegante para tectos onde as luminárias encastradas são 
impossíveis. O D2 é a versão montada na superfície dos downlights D1 e usa a mesma 
tecnologia (COB) e reflectores de alumínio com acabamento liso acetinado anodizado 
ou de alto brilho com facetas.

O D2 está disponível em branco ou cinza e com vários fluxos luminosos. Com o seu 
design intemporal, a luminária pode ser utilizada em vários tipos de aplicações.

I   Veja a tabela na p. 85 para uma visão geral das versões, acessórios e opções.

Quando a montagem encastrada não é possível



ETAP76 Niko | Sint-Niklaas, Bélgica
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D3

DOWNLIGHTS

Os downlights D3 quadrados apresentam um reflector de alumínio com acabamento 
liso anodizado acetinado. Luminárias com distribuição extensiva podem ser instaladas 
onde as luminárias redondas não podem ser usadas como vantagem.

O D3 usa tecnologia COB. Os downlights estão disponíveis em branco ou cinza e 
em vários fluxos luminosos. O D3 pode ser usado como iluminação funcional em 
corredores ou espaços públicos e como iluminação de destaque em escritórios ou salas 
de conferência. Opcionalmente, os downlights podem ser equipados com uma placa de 
cobertura IP44 para aplicações em espaços sanitários.

I  Veja a tabela na p. 85 para uma visão geral das versões, acessórios e opções.

Versão quadrada



ETAP78 NAC | Houthalen-Helchteren, Bélgica

Ontwerp Holistic Architecture 50 | 5, realisatie THV Mandala
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ETAP80 Orange | Blagnac, França



81www.etaplighting.com/series/D4

D4

DOWNLIGHTS

O D4 é um dos downlights mais característicos do mercado. A tecnologia LED+LENSTM, 
envolvida num design exclusivo, diferencia o D4 dos downlights tradicionais. O design 
do downlight encaixa perfeitamente com a série de montagem encastrada U7 e 
saliente R7.

As lentes individuais com estrutura de superfície patenteada garantem uma 
iluminação eficiente e confortável. As luminárias podem ser usadas em projectos onde 
o conforto e o design ocupam o centro do palco. Os downlights estão disponíveis em 2 
dimensões, várias combinações de cores e fluxos luminosos.

I   Veja a tabela na p. 85 para uma visão geral das versões, acessórios e opções.

Mais do que um simples downlight

D4 com 18 LEDs D4 com sensor de luz natural ELS integrado



ETAP82



83www.etaplighting.com/series/D9

D9

DOWNLIGHTS

Os downlights D9, com tecnologia chip-on-board (COB), estão disponíveis com 3 reflectores 
diferentes: um refletor de alto brilho com facetas para o melhor desempenho, um reflector 
acetinado para uma aparência de tecto mais subtil e um reflector branco para iluminação difusa.

Com a sua distribuição extensiva e altura reduzida, os downlights são adequados para a 
iluminação de corredores ou - combinados com uma cobertura IP54 - também podem ser 
instalados em instalações sanitárias ou cozinhas. Os downlights com reflector de alto brilho 
ou anodizado acetinado estão disponíveis numa versão comfort, que permite que eles também 
sejam usados em escritórios. Além disso, as luminárias podem ser equipadas com uma cobertura 
de vidro fosco e vários fluxos luminosos.

I   Veja a tabela na p. 85 para uma visão geral das versões, acessórios e opções.

Múltiplas possibilidades de escolha

D9 com refletor especular e módulo LED integrado para  
 iluminação de emergência

D9 com difusor de vidro - IP54 à face
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Downlights

D1 D3

D2

D4

D9

Luminárias de encastrar

Luminárias salientes
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Downlights

DOWNLIGHTS

CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
Poupe até 75% de energia
> ver na p 172-203

D1 D2 D3 D4 D9
de encastrar saliente de encastrar de encastrar de encastrar

Distribução
Distribuição luminosa extensiva • • • • •

Óptica
Refector brilhante com faceta • • •
Reflector satinado • • • •
Reflector branco •
LED+LENSTM •

Cor
RAL 9003 branco • • • • •
RAL 9006 cinzento • • • •
RAL 9003 branco e RAL 9005 preto •
RAL 9005 preto •

Temperatura de cor
3000K • • • • •
4000K • • • • •

Fluxo luminoso
950 a 3000 lumen •
1200 a 2950 lumen •
1200 a 3150 lumen •
1250 a 4100 lumen •
1200 a 3250 lumen •

UGR
≤ 16 • • •
≤ 19 • • • • •
≤ 22 • • • • •
≤ 25 • • •

Dimensões (L x I x A) em mm
190 x 190 x 100 •
188 x 188 x 125 •
192 x 192 x 125 •
220 x 220 x 120 •
200 x 200 x 212 •
200 x 200 x 74 •
250 x 250 x 74 •

Driver
Não regulável • • • • •
DALI • • • • •

Acessórios
Vidro de proteção - IP44 à face •
Vidro de proteção - IP54 à face •
Disco em vidro • •
Vidro anelar •

Opções
Sensor de luz natural ELS integrado • • • •
Multisensor EMD (luz do dia e movimento) integrado •
Módulo LED para iluminação de emergência integrado • • • •
Unidade de emergência • • • •
Trabalho personalizado • • • •

Outras combinações são possíveis,
Favor consultar o nosso website:  
www.etaplighting.com/series/ D1 D2 D3 D4 D9
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Kirchengemeinde Sint Christophorus | Hamburg, Alemanha
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ETAP88 MAF, Dubai - Emirados Árabes Unidos
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Flare

SPOTS

Os spots Flare proporcionam iluminação de realce de alta qualidade. 
Esses pontos apresentam distribuição extensiva e média e estão 
disponíveis nas versões fixa e direccional. São ideais para destacar 
objectos e detalhes na decoração.

Além disso, podem também ser usados para iluminação geral em 
áreas de recepção, quartos de hotel ou lojas. Os spots Flare estão 
disponíveis em vários fluxos luminosos e combinações de cores.

Compacto e flexível
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Flare

Flare 3 LEDs Flare 4 LEDs Flare 7 LEDs

Outras combinações são possíveis,
Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com/series/Flare
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Flare
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CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
Poupe até 75% de energia
> ver na p 172-203

SPOTS

Flare fixo Flare direccional

Light distribution
24° • •
36° • •

Cor
RAL 9003 branco e RAL 9005 preto • •
RAL 9003 branco • •
RAL 9005 preto • •
RAL 9006 cinzento • •

Temperatura de cor
3000K • •
4000K • •

Fluxo luminoso
500 a 920 lumen •
510 a 1270 lumen •

Dimensões (L x I x A) em mm
98 x 98 x 63 •
98 x 98 x 93 •

Driver
1 - 10V • •
Não regulável • •
DALI • •

Opções
Molas para tectos de betão • •
Trabalho personalizado • •

Flare direccional em branco padrão (RAL 9003) Flare direccional em preto padrão (RAL 9005)
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Wöhler Messgeräte | Bad Wünnenberg, Alemanha
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6   >   S ISTEMAS EM L INHA E  LUMINÁRIAS  
DE ALTO NÍVEL



ETAP94 Furet du Nord | Lille, França



95www.etaplighting.com

SISTEMAS EM L INHA E  LUMINÁRIAS  
DE ALTO NÍVEL

DUAL•LENSTM E4

E7

E8

p. 98

p. 102

p. 108

p. 112

Multilens

LED+LENSTM

LED+LENSTM

LUMINÁRIAS DE ALTO NÍVEL

SISTEMAS EM LINHA

E5

p. 102

E5



ETAP96 BMW Centrauto | Malle, Bélgica
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ETAP98 Halles Logistiques Delquignies | Roncq, França
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E4

SISTEMAS EM L INHA E  LUMINÁRIAS DE ALTO NÍVEL

A série E4 oferece flexibilidade considerável em todas as frentes: 
dimensões, sistemas de montagem, distribuições de luz e fluxo 
luminoso. Para além das luminárias individuais, a gama também 
oferece a opção de criar linhas de luz contínuas e perfeitamente 
iluminadas. O corpo de alumínio extrudido lacado a branco garante 
uma gestão térmica eficiente e proporciona uma aparência elegante.

A tecnologia DUAL•LENSTM foi desenvolvida especificamente para as 
séries E4. A estrutura de superfície exclusiva desta lente linear tem um 
efeito duplo. A estrutura interior determina a distribuição pretendida 
da luz para um vasto leque de aplicações: distribuição extensiva e 
intensiva, mas também assimétrica e Distribuição dupla assimétrica 
para iluminação orientável de superfícies verticais como postos de 
trabalho e expositores de loja. A estrutura exterior da lente, por sua 
vez, reduz a luminância dos LED (UGR ≤ 22 ou ≤ 25).

As luminárias E4 estão disponíveis com 4 fluxos luminosos diferentes, 
dependendo das suas necessidades específicas de iluminação: 2000, 
3000, 4000 ou 6000 lúmen por metro.

Eficiente e flexível
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E4

E4 em linha

Montagem saliente

Montagem suspensa

E4 em linha

E4 individual

E4 individual

E4 com multisensor EMD (luz do dia e  
 movimento) integrado

Opções

E4 com sensor de luz natural de alto  
 nível integrado

E4 com módulo LED para iluminação  
 de emergência integrado

Outras combinações são possíveis,
Favor consultar o nosso website: 
www.etaplighting.com/series/E4
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E4

SISTEMAS EM L INHA E  LUMINÁRIAS DE ALTO NÍVEL

CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
Poupe até 75% de energia
> ver na p 172-203

E4 individual E4 em linha

Montagem
Montagem saliente • •
Montagem suspensa • •

• •
Distribução
Distribuição intensiva • •
Distribuição extensiva • •
Distribuição assimétrica • •
Distribuição dupla assimétrica • •

Temperatura de cor
3000K • •
4000K • •

Fluxo luminoso
2000-6000 lumen / m • •

UGR
≤22 •
≤25 • •

Dimensões (L x I x A) em mm
1060 x 60 x 124 •
1560 x 60 x 124 •
2060 x 60 x 124 •
1000 x 60 x 124 •
2000 x 60 x 124 •
4000 x 60 x 124 •

Driver
Não regulável • •
DALI • •

Acessórios
Peça de extremidade de linha •
Ficha de ligação, 7 pólos •
Estribo de suspensão para montagem no tecto • •
Estribo para montagem com varão roscado • •
Estribo de suspensão para montagem com corrente • •
Estribo de suspensão para montagem com cabo de aço • •

Opções
Sensor de luz natural ELS integrado • •
Sensor de luz natural de alto nível integrado • •
Multisensor EMD (luz do dia e movimento) integrado • •
Módulo LED para iluminação de emergência integrado • •
Unidade de emergência • •
Trabalho personalizado • •



ETAP102 Ahrend | Sint-Oedenrode, Países Baixos
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E5

SISTEMAS EM L INHA E  LUMINÁRIAS DE ALTO NÍVEL

A E5 é composta por um perfil contínuo, no qual podem ser instalados 
módulos LED separados. Os intervalos entre os módulos ficam 
totalmente ao gosto do utilizador com base nas suas necessidades 
de iluminação e na disposição do espaço. Vai precisar de mais luz 
posteriormente? Basta adicionar outros módulos. A disposição do 
espaço mudou? Basta deslocar os módulos. Todos os módulos podem 
ser substituídos facilmente.

A série E5 inclui uma versão com DUAL•LENSTM, como o E4, e uma 
versão com Multilens. Estas soluções de lente altamente eficientes 
oferecem uma grande variedade de distribuições de luz.

Adaptados às suas necessidades



ETAP104

Eenvoudig overschakelen van fluo naar leds 
Bij renovatieprojecten kunt u bestaande E3- of E5-armaturen met fluorescentielampen gemakkelijk vervangen door ledmodules. Het 
principe is eenvoudig: we verwijderen de E3- en E5 fluorescentiearmaturen en plaatsen ledmodules op het bestaande profiel. Dit 
gebeurt op basis van een nieuwe lichtstudie, die de optimale verlichtingssterkte bepaalt voor uw specifieke situatie. Dat betekent 
dat u kunt overschakelen van fluo naar led zonder aanpassingen aan het plafond. En dat u meteen kunt genieten van de voordelen: 
geen lampvervanging meer, en tot 30% besparing op uw energiekosten.

E5

E5 montagem saliente, individual

MUDANÇA FÁCIL DE FLUORESCENTE PARA LED 
Nos projetos de renovação, as luminárias E3 ou E5 existentes com lâmpadas fluorescentes podem ser facilmente substituídas por 
módulos LED. O princípio é simples: removemos as luminárias E3 ou E5 fluorescentes e instalamos módulos LED no perfil existente. 
Isto ocorre com base num novo estudo de iluminação, que vai determinar a melhor iluminância possível para o seu cenário 
específico, o que significa que pode passar de fluorescente para LED sem ajustamentos ao tecto e pode desfrutar de imediato das 
suas vantagens: já não precisa de substituir as lâmpadas e reduz até 50% na fatura da eletricidade.

E5 montagem saliente, em linha

Multilens

DUAL•LENSTM

E5 em linha - DUAL•LENSTM

E5 montagem suspensa, largura dupla

Outras combinações são possíveis,
Favor consultar o nosso website: 
www.etaplighting.com/series/E5
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E5

SISTEMAS EM L INHA E  LUMINÁRIAS DE ALTO NÍVEL

CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
Poupe até 75% de energia
> ver na p 172-203

E5 Multilens E5 DUAL•LENSTM

Montagem
Montagem saliente • •
Montagem suspensa • •

Distribução
Distribuição intensiva • •
Distribuição extensiva média •
Distribuição extensiva • •
Distribuição muito extensiva •
Distribuição assimétrica • •
Distribuição dupla assimétrica • •

Temperatura de cor
3000K •
4000K • •

Fluxo luminoso
2000 a 14500 lumen / m •
2000 a 6000 lumen / m •

UGR
≤ 16 •
≤ 19 •
≤ 22 • •
≤ 25 • •

Dimensões (L x I x A) em mm
1152 x 78 x 31 •
1152 x 126 x 31 •
1500 x 78 x 31 •
1500 x 126 x 31 •
1500 x 60 x 100 •
1550 x 60 x 100 •

Driver
Não regulável • •
DALI • •

Perfis básicos com cablagem de passagem e de ficha de ligação com selector de fase
5-pólos, 5 x 2,5 mm2 • •
7-pólos, 7 x 2,5 mm2 • •
8-pólos, 8 x 2,5 mm2 • •
9-pólos, 9 x 2,5 mm2 • •
10-pólos, 10 x 2,5 mm2 • •
11-pólos, 11 x 2,5 mm2 • •

Classificação IK
IK03 •
IK06 •

Acessórios
Estribo de suspensão para montagem no tecto • •
Estribo para montagem com varão roscado • •
Estribo suspensão Télémecanique Canalis KLE, • •
Segmento para iluminação de segurança • •
Peça de ligação • •
Peça de extremidade de linha • •
Ficha de ligação • •

Opções
Trabalho personalizado • •



ETAP106 Caserne Grand Duc Jean | Diekirch, Luxemburgo
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ETAP108 Gewerbeschule G9 | Hamburg, Alemanha
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E7

SISTEMAS EM L INHA E  LUMINÁRIAS DE ALTO NÍVEL

O E7 apresenta o conforto leve do sistema LED+LENSTM numa 
versão robusta e elegante, industrial. Como resultado, a luz pode ser 
perfeitamente adaptada às necessidades de iluminação das pessoas 
que trabalham ou praticam desporto por baixo dela.

A combinação de LEDs de alta potência e lentes avançadas resulta 
numa distribuição de luz sofisticada e eficiência ideal. Driver, 
cablagem e óptica formam uma única unidade integrada. O corpo em 
de alumínio anodizado contribui para uma ótima dissipação de calor.

A E7 alcança fluxos luminosos que variam de 5.000 a 10.000 lúmens 
por metro. Uma versão especial à prova de bola está disponível para 
pavilhões desportivos.

Elevado fluxo luminoso num design elegante
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E7

1m

25cm

2m

4m - ...m

E7 individual

E7 individual

E7 em linha

Montagem saliente

Montagem suspensa

E7 em linha

Outras combinações são possíveis,
Favor consultar o nosso website: 
www.etaplighting.com/series/E7
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E7

SISTEMAS EM L INHA E  LUMINÁRIAS DE ALTO NÍVEL

CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
Poupe até 75% de energia
> ver na p 172-203

E7 individual E7 em linha

Montagem
Montagem saliente • •
Montagem suspensa • •

Distribução
Distribuição intensiva • •
Distribuição extensiva média • •
Distribuição extensiva • •
Distribuição assimétrica • •

Temperatura de cor
3000K • •
4000K • •

Fluxo luminoso
5000 lumen / m • •
10000 lumen / m • •

UGR
≤ 19 • •
≤ 22 • •
≤ 25 • •

Dimensões (L x I x A) em mm
1000 x 90 x 88 •
1070 x 90 x 88 •
2000 x 90 x 88 •
2070 x 90 x 88 •
4000 x 90 x 88 •

Driver
Não regulável • •
DALI • •

Acessórios
Cobertura em policarbonato • •
Estribo de suspensão para montagem no tecto - luminária individual •
Estribo de suspensão para varão roscado, cadeia, ... - luminária individual •
Estribo de suspensão para luminária individuai - teste de impacto •
Estribo de suspensão para montagem no tecto - luminária em linha •
Estribo de suspensão para varão roscado, corrente,... - luminária em linha •
Estribo de suspensão para luminária em linha - teste de impacto •
Peça de extremidade de linha •
Peça de extremidade de linha IK08 • •

Opções
Versão para impacto com bola • •
Trabalho personalizado • •

E7 versão para impacto da bola



ETAP112



113www.etaplighting.com/series/E8

E8

SISTEMAS EM L INHA E  LUMINÁRIAS DE ALTO NÍVEL

Com a E8, levará a iluminação a um nível mais elevado. 
Desenvolvemos esta solução LED+LENS™ para espaços entre 8 a de 20 
metros de altura. Graças ao elevado fluxo luminoso (até 32 000 lm) 
e à sofisticada distribuição de luz, vai conseguir a iluminância de que 
precisa, sem comprometer o conforto.

As luminárias são equipadas com drivers industriais, que oferecem 
melhor resistência contra interrupções na rede de alimentação e 
altas temperaturas. As luminárias E8 são adequadas para montagem 
saliente e suspensa. Se desejar, também pode inclinar as luminárias. 
Por exemplo, num pavilhão desportivo elas podem ser suspensas 
sobre a área de jogo sem encandear os jogadores.

Como opção, podemos fornecer a E8 com uma placa de cobertura em 
policarbonato, o que não só permite uma proteção adicional (IP41 e 
IK08), como também torna as óticas muito mais fáceis de limpar.

Iluminação de alto nível
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E8

E8

Montagem saliente

Montagem suspensa

E8

Outras combinações são possíveis,
Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com/series/E8
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E8
41

SISTEMAS EM L INHA E  LUMINÁRIAS DE ALTO NÍVEL

CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
Poupe até 75% de energia
> ver na p 172-203

E8

Montagem
Montagem saliente •
Montagem suspensa •

Distribução
Distribuição intensiva •
Distribuição média •
Distribuição muito extensiva • 

Temperatura de cor
4000K •
5000K •

Fluxo luminoso
22000-32000 lm •

UGR
≤ 22 •
≤ 25 •
≤ 28 •

Dimensões (L x I x A) em mm
510 x 510 x 160 •

Driver
Não regulável •
DALI •

Acessórios
Cobertura em policarbonato •
Suportes de montagem no tecto •
Conjunto de suspensão •

Opções
Versão para impacto com bola •
Trabalho personalizado •
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7 > LUMINÁRIAS DE ELEVADA PROTECÇÃO
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LUMINÁRIAS DE ELEVADA PROTECÇÃO

E2

E6

p. 122

p. 126

Lente linear



ETAP120 Strotmann Innenausbau | Hörstel-Dreierwalde, Alemanha
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E2

II 2D Ex tb IIIC T80 Db

II 3G Ex ec IIC T4 Gc

O E2 satisfaz os mais rigorosos requisitos de iluminação em ambientes exigentes. A carcaça 
de alumínio robusta e pintada é resistente a inúmeros produtos químicos agressivos. Além 
disso, os LEDs, que são sensíveis à corrosão, estão seguros em um compartimento vedado 
(compatível com o teste de corrosão EN60038-2-60). Uma série de luminárias resistentes ao 
impacto (IK07), à prova de pó e à prova de água (IP66 e IP69) que, além disso, operam livre 
de problemas numa ampla faixa de temperatura. (-25°C - +35°C). Uma faixa de temperatura 
maior é possível com um driver industrial. Por favor, consulte o seu consultor ETAP.

A E2 utiliza uma lente linear que combina conforto e eficiência com grande flexibilidade em 
termos de distribuição de luz, o que permite que cada espaço seja iluminado de maneira ideal. 
As luminárias E2 estão disponíveis em três comprimentos diferentes.

Em ambientes com gás e poeira, altas temperaturas e faíscas podem dar origem a riscos de 
explosão. Por isso, é importante usar iluminação adaptada em ambientes críticos. A série 
E2 está, portanto, disponível numa versão certificada ATEX para uso seguro nesse tipo de 
ambientes, incluindo estações de serviço, moinhos de farinha, serralharias, petroquímica, 
instalações de pulverização e lacagem. Todos os componentes e materiais para as luminárias 
ATEX foram exaustivamente testados por agentes independentes. A nossa cadeia de produção 
é certificada para luminárias ATEX.
As luminárias são entregues com toda a documentação necessária para os organismos de 
inspecção. As nossas luminárias ATEX possuem os seguintes rótulos:

Iluminação para ambientes exigentes
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E2

E2 620 mm

Montagem saliente

E2 1120 mm

Opções

E2 com sensor de luz natural ELS  
 integrado

E2 1620 mm

E2 versão certificada pela ATEX

Outras combinações são possíveis,
Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com/series/E2
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E2

LUMINÁRIAS DE ELEVADA PROTECÇÃO

CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
Poupe até 75% de energia
> ver na p 172-203

E2

Distribução
Distribuição média •
Distribuição extensiva •
Distribuição assimétrica • 

Cor
RAL 7035 cinza claro •

Temperatura de cor
4000K •

Fluxo luminoso
3000 a 10000 lm •

UGR
≤ 25 •
≤ 28 •

Dimensões (L x I x A) em mm
620 x 80 x 135 •
1120 x 80 x 135 •
1620 x 80 x 135 •

Driver
Não regulável •
DALI •

Opções
ATEX II 2D Ex tb IIIC T80 Db •
ATEX II 3G Ex ec IIC T4 Gc •
Sensor de luz natural ELS integrado •
Com driver industrial •
Cablagem de passagem, 3 x 2,5 mm2 •
Cablagem de passagem, 5 x 2,5 mm2 •
Versão resistente a cloro •
Trabalho personalizado •
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E6

www.etaplighting.com/series/E6LUMINÁRIAS DE ELEVADA PROTECÇÃO

A série E6 foi concebida especificamente para a iluminação geral de 
parques de estacionamento, espaços técnicos e caves, mas também 
para a indústria ligeira e exteriores abrigados, como cais de carga/
descarga ou plataformas. A luminária é totalmente conceptualizada 
para ambientes exigentes: a carcaça robusta de policarbonato 
é resistente a impactos (IK08), à prova de poeira e água (IP66) e 
resistente a gases de escape. A superfície lisa evita a acumulação de 
poeira e facilita a limpeza das luminárias.

A série E6 está disponível como standard numa versão saliente para 
aplicações de tecto e parede. Um conjunto suspenso também está 
disponível como opção. As luminárias estão disponíveis em três 
comprimentos e fluxos luminosos diferentes - uma solução perfeita 
para cada nível de iluminação ou aplicação.

Iluminação de estacionamento e espaços técnicos
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E6

E6 880 mm

Montagem saliente

Montagem suspensa

E6 

E6 1260 mm E6 1640 mm

Outras combinações são possíveis,
Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com/series/E6
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E6

LUMINÁRIAS DE ELEVADA PROTECÇÃO

CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
Poupe até 75% de energia
> ver na p 172-203

E6

Montagem
Montagem saliente •
Montagem suspensa •

Distribução
Distribuição extensiva •

Cor
RAL 7035 cinza claro •

Temperatura de cor
4000K •

Fluxo luminoso
3000 a 6000 lm •

UGR
≤ 28 •

Dimensões (L x I x A) em mm
880 x 56 x 80 •
1260 x 56 x 80 •
1640 x 56 x 80 •

Driver
Não regulável •
DALI •

Opções
Cablagem de passagem, 3 x 2,5 mm2 •
Cablagem de passagem, 5 x 2,5 mm2 •
Trabalho personalizado •
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8
Jansen Dienstencentrum | Zonhoven, Bélgica
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8   >   I LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA



ETAP132 AB Agri | Peterborough, Reino Unido
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I LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

K1 MÓDULO LED

p. 140 p. 164

p. 166

RENOVAÇÃO

K1R K9

p. 134 p. 156

K2

p. 146

p. 152

KE2
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K1R

www.etaplighting.com/series/K1RI LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Sinalização, iluminação ambiente e circulação, encastrada e saliente, em 
designs elegantes, com uma aparência e um toque contemporâneos e 
pormenor nos detalhes, resumem a série K1. Com um corpo de policarbonato 
simplificado, mas robusto, a linha é adequada para qualquer tipo de ambiente, 
incluindo a indústria leve (IP42).

As luminárias K1 estão disponíveis como luminárias salientes (quadradas) ou 
encastradas (quadradas e redondas). A lente na iluminação ambiente fornece 
uma distribuição de luz quase quadrada, a iluminação de circulação garante 
o nível de iluminância necessário no eixo do caminho de evacuação. Desta 
forma, os espaços podem ser iluminados de forma extremamente eficiente 
com o menor número possível de luminárias.

As luminárias de sinalização são desenhadas com a sua conveniência 
em mente. Uma única luminária fornece várias opções de montagem. A 
iluminação quase perfeita do pictograma garante o reconhecimento numa 
situação de emergência.

O novo padrão em Iluminação de emergência
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K1R

Iluminação de segurança

Iluminação de vias de evacuação

K1R quadrada K1R redondo K1R linear

K1R quadrada K1R redondo

Conforto

Outras combinações são possíveis,
Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com/series/K1R

Fluxo luminoso elevado
K1R quadrada

Acessórios
K1R parede perpendicular K1R caixa resistente ao impacto K1R de encastrar
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LiFePO4

K1R

www.etaplighting.com/series/K1RI LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
Poupe até 75% de energia
> ver na p 172-203

quadrada redondo linear

Função
Iluminação de segurança • • •
Iluminação de vias de evacuação • • •
Conforto •
Fluxo luminoso elevado •

Óptica
Lente • •
Difusor •

Versão
Luminárias autónomas - auto-teste EST+ • • •
Luminárias autónomas - ETAP Safety Manager cablado • • •

Luminárias autónomas - ETAP Safety Manager sem fios • • •

Luminárias autónomas - DALI IEC62386-202 Ed. 2009 • • •
Luminárias para sistemas de baterias centralizadas • • •

Cor
RAL 9003 branco • • •

Montagem
Montagem no tecto, salientes • •
Montagem no tecto, de encastrar • • •
Montagem na parede, salientes • •

Dimensões (L x I x A) em mm
152 x 152 x 38 •
110 x 110 x 70 •
315 x 33 x 219 •

Acessórios
Moldura para encastramento K1R quadrada •
Moldura para encastramento K1R linear •
Acessório montagem perpendicular parede K1R quadrada •
Cobertura de protecção - teste de impacto da bola - K1R quadrada •
Cobertura de protecção - K1R linear •
Conjunto botão de teste • • •
Acessório para cablagem de passagem e/ou rede de distribuição eléctrica •

Opções para luminárias autónomas
3 horas de autonomia • • •
8 horas de autonomia • • •
Comando à distância • • •
Baterias LiFePO4 09/2019 09/2019 09/2019
DALI • • •
Execução para combinação com sistema em linha E5 •
Trabalho personalizado • • •

Opções para luminárias centralizadas
DALI • • •
ETAP Safety Manager • • •
KCFLEX2 Módulo EBS • • •
Execução para combinação com sistema em linha E5 •
Trabalho personalizado • • •

K1R iluminação de segurança K1R iluminação de vias de evacuação K1R fluxo luminoso elevado
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K1R

Sinalização simples e dupla face

Sinalização face simples

K1R linear - parede perpendicularK1R linear - de encastrar

K1R linear

K1R linear - suspensa

K1R linear

K1R quadrada

K1R linear - cablagem de passagem

Outras combinações são possíveis,
Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com/series/K1R

Acessórios

K1R quadrada - parede perpendicular
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K1R
LiFePO4

I LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
Poupe até 75% de energia
> ver na p 172-203

quadrada linear

Função
Sinalização simples e dupla face • •

Versão
Luminárias autónomas - auto-teste EST+ • •
Luminárias autónomas - ETAP Safety Manager cablado • •
Luminárias autónomas - ETAP Safety Manager sem fios • •
Luminárias autónomas - DALI IEC62386-202 Ed. 2009 • •
Luminárias para sistemas de baterias centralizadas • •

Cor
RAL 9003 branco • •

Distância de visão
15 m •
29 m •

Montagem
Montagem no tecto, salientes • •
Montagem no tecto, de encastrar • •
Luminária de parede, salientes • •

Dimensões (L x I x A) em mm
152 x 152 x 38 •
315 x 33 x 219 •

Acessórios
Moldura para encastramento K1R quadrada •
Acessório montagem perpendicular parede K1R quadrada •
Conjunto botão de teste • •
Moldura para encastramento K1R linear •
Acessório montagem perpendicular parede K1R linear •
Placa de adaptação para renovação da K5 •
Conjuntos de suspensão, 0,5 m para K1R linear •
Conjuntos de suspensão, 1 m para K1R linear •
Conjuntos de suspensão, 2 m para K1R linear •
Cobertura de protecção - K1R linear montagem parede •
Acessório para cablagem de passagem e/ou rede de distribuição eléctrica •

Opções para luminárias autónomas
3 horas de autonomia • •
8 horas de autonomia • •
Comando à distância • •
Baterias LiFePO4 09/2019 09/2019
DALI • •
Execução para combinação com sistema em linha E5 •
Módulo de luz integrado 07/2019
Trabalho personalizado • •

Opções para luminárias centralizadas
DALI • •
ETAP Safety Manager • •
KCFLEX2 Módulo EBS • •
Execução para combinação com sistema em linha E5 •
Módulo de luz integrado 07/2019
Trabalho personalizado • •

Pictograma
Escolha pictograma: ver vista geral na p 170 • •
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K1

I LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

A série K1 é capaz de lidar com os mais diversos ambientes (escritórios, 
espaços públicos, indústria leve, ...). As luminárias são desenhadas para a 
distribuição optimizada de luz e são perfeitamente orientadas para a aplicação 
a que se destinam, seja iluminação ou sinalização.

O acessório de montagem K1 garante uma montagem fácil, tanto para 
instalação saliente como encastrada. Com os suportes de montagem 
correspondentes (encastrados, quadrados e suspensos), a iluminação de 
emergência K1 pode ser instalada em qualquer lugar.

Elegante e Discreta
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K1

K1 suspensa K1 parede perpendicular
K1 com peças de extremidade   
 decorativas K1 de encastrar

Outras combinações são possíveis,
Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com/series/K1

Iluminação de vias de evacuação, de segurança e conforto

Acessórios

K1

K1 montagem paralelo na parede
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K1
LiFePO4

I LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
Poupe até 75% de energia
> ver na p 172-203

K1 iluminação

Função
Iluminação de segurança •
Iluminação de vias de evacuação •
Conforto •

Óptica
Lente de Fresnel •
Difusor •

Versão
Luminárias autónomas - auto-teste EST+ •
Luminárias autónomas - ETAP Safety Manager cablado •

Luminárias autónomas - ETAP Safety Manager sem fios •

Luminárias autónomas - DALI IEC62386-202 Ed. 2009 •
Luminárias para sistemas de baterias centralizadas •

Cor
RAL 9018 branco papiro •

Montagem
Montagem no tecto, salientes •
Montagem no tecto, de encastrar •
Luminária de parede, salientes •

Dimensões (L x I x A) em mm
304 x 155 x 73 •

Acessórios
Moldura para encastramento •
Moldura de encastramento para moldura a encastrar •
Acessório montagem paralelo parede •
Acessório montagem perpendicular parede •
Conjuntos de suspensão •
Placa montagem superfície áspero •
Acessório para cablagem de passagem e/ou rede de distribuição eléctrica •
Peças de extremidade decorativas (RAL9006) •
Peças de extremidade decorativas (RAL9003) •
Cobertura de protecção •

Opções para luminárias autónomas
3 horas de autonomia •
8 horas de autonomia •
Comando à distância •
Baterias LiFePO4 09/2019
Execução para combinação com sistema em linha E5 •
DALI •
Trabalho personalizado •

Opções para luminárias centralizadas
Execução para combinação com sistema em linha E5 •
DALI •
ETAP Safety Manager •
KCFLEX2 Módulo EBS •
Trabalho personalizado •
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K1

K1 dupla face - parede 
 perpendicular K1 face simples - suspensa

K1 dupla face - suspensa

Outras combinações são possíveis,
Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com/series/K1

Sinalização simples e dupla face

Sinalização face simples

K1 face simples - parede 
 perpendicularK1 dupla face - de encastrar

K1

K1

Acessórios

K1 face simples - montagem paralelo na parede
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K1
LiFePO4

I LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
Poupe até 75% de energia
> ver na p 172-203

K1 sinalização

Função
Sinalização face simples •
Sinalização simples e dupla face •

Versão
Luminárias autónomas - auto-teste EST+ •
Luminárias autónomas - ETAP Safety Manager cablado •
Luminárias autónomas - ETAP Safety Manager sem fios •
Luminárias autónomas - DALI IEC62386-202 Ed. 2009 •
Luminárias para sistemas de baterias centralizadas •

Cor
RAL 9018 branco papiro •

Distância de visão
26 m •

Montagem
Montagem no tecto, salientes
Montagem no tecto, de encastrar •
Luminária de parede, salientes •

Dimensões (L x I x A) em mm
304 x 155 x 73 •

Acessórios
Moldura para encastramento •
Calibra de encastramento para moldura a encastrar •
Suporte de parede paralelo •
Acessório montagem perpendicular parede •
Conjuntos de suspensão de sinalização de face simples •
Conjuntos de suspensão de sinalização de dupla face •
Placa montagem superfície áspero •
Acessório para cablagem de passagem e/ou rede de distribuição eléctrica •
Peças de extremidade decorativas (RAL9006) •
Peças de extremidade decorativas (RAL9003) •
Cobertura de protecção •

Opções para luminárias autónomas
3 horas de autonomia •
8 horas de autonomia •
Comando à distância •
Baterias LiFePO4 09/2019
Execução para combinação com sistema em linha E5 •
DALI •
Trabalho personalizado •

Opções para luminárias centralizadas
Execução para combinação com sistema em linha E5 •
DALI •
ETAP Safety Manager •
KCFLEX2 Módulo EBS •
Trabalho personalizado •

Pictograma
Escolha pictograma: ver vista geral na p 170 •



ETAP146 Umicore | Olen, Bélgica
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K2

I LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

K2 é uma luminária estanque a poeiras e água (IP65) que pode 
receber uma cobertura (IK10). Representa uma excelente solução 
para a iluminação de segurança em espaços públicos, bem como 
para aplicações industriais interiores e exteriores. Graças à estrutura 
robusta e fácil de limpar, é também perfeitamente adequada para 
ambientes com elevadas concentrações de poeiras e altos níveis de 
humidade.

Graças à lente especialmente desenhada, a iluminação K2 
de ambiente e de circulação proporcionam uma distribuição de luz 
extensiva. A K2 para sinalização está disponível na versão de face 
simples ou dupla face. Uma janela de luz sob o pictograma garante 
luz suficiente sob a luminária.

A K2 vem com suportes de montagem rápida como standard. 
Suportes especiais de montagem K2 (encastrado, ângulo recto e 
suspenso) permitem que instale a sua iluminação de emergência onde 
quiser. Irregularidades na superfície da parede podem ser facilmente 
eliminadas usando o sistema de ajuste especialmente desenhado para 
essa finalidade.

Robusta e estanque
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K2

Outras combinações são possíveis,
Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com/series/K2

Iluminação de vias de evacuação e iluminação de segurança

Fluxo luminoso elevado

K2

K2

Acessórios
K2 parede perpendicular

Saídas de emergência
K2

K2 suspensaK2 de encastrar

K2

Conforto
K2
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K2
LiFePO4

I LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
Poupe até 75% de energia
> ver na p 172-203

K2 iluminação

Função
Iluminação de segurança •
Iluminação de vias de evacuação •
Conforto •
Fluxo luminoso elevado •
Saídas de emergência •

Óptica
Lente •
Difusor •

Versão
Luminárias autónomas - auto-teste EST+ •
Luminárias autónomas - ETAP Safety Manager cablado •
Luminárias autónomas - ETAP Safety Manager sem fios •
Luminárias autónomas - DALI IEC62386-202 Ed. 2009 •
Luminárias para sistemas de baterias centralizadas •

Cor
RAL 9018 branco papiro •

Montagem
Montagem no tecto, salientes •
Montagem no tecto, de encastrar •
Luminária de parede, salientes •

Dimensões (L x I x A) em mm
359 x 180 x 100 •

Acessórios
Moldura para encastramento •
Acessório montagem perpendicular parede •
Suporte para montagem saliente e de encastrar •
Conjuntos de suspensão •
Cobertura de protecção •
Placa montagem superfície áspero •
Cobertura estética •

Opções para luminárias autónomas
Cablagem de passagem •
3 horas de autonomia •
8 horas de autonomia •
Comando à distância •
Baterias LiFePO4 09/2019
Execução para combinação com sistema em linha E5 •
DALI •
Versão para uso exterior (até -20°C) •
Trabalho personalizado •

Opções para luminárias centralizadas
Cablagem de passagem •
Execução para combinação com sistema em linha E5 •
DALI •
ETAP Safety Manager •
KCFLEX2 Módulo EBS •
Versão para uso exterior (até -20°C) •
Trabalho personalizado •

Conforto
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K2

Outras combinações são possíveis,
Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com/series/K2

K2 dupla face - parede  
 perpendicular K2 face simples - suspensa

Sinalização simples e dupla face

Sinalização face simples

K2 face simples - parede 
 perpendicularK2 dupla face - de encastrar

K2

K2

Acessórios

K2 dupla face - suspensa K2 face simples - suporte para montagem no tecto
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K2
LiFePO4

I LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
Poupe até 75% de energia
> ver na p 172-203

K2 sinalização

Função
Sinalização face simples •
Sinalização simples e dupla face •

Versão
Luminárias autónomas - auto-teste EST+ •
Luminárias autónomas - ETAP Safety Manager cablado •
Luminárias autónomas - ETAP Safety Manager sem fios •
Luminárias autónomas - DALI IEC62386-202 Ed. 2009 •
Luminárias para sistemas de baterias centralizadas •

Cor
RAL 9018 branco papiro •

Distância de visão
26 m •

Montagem
Montagem no tecto, salientes •
Montagem no tecto, de encastrar •
Luminária de parede, salientes •

Dimensões (L x I x A) em mm
359 x 180 x 100 •
359 x 180 x 225 •

Acessórios
Moldura para encastramento •
Acessório montagem perpendicular parede •
Suporte para montagem no tecto ou no parede •
Conjuntos de suspensão de sinalização de face simples •
Conjuntos de suspensão de sinalização de dupla face •
Cobertura de protecção •
Placa montagem superfície áspera •

Opções para luminárias autónomas
Cablagem de passagem •
3 horas de autonomia •
8 horas de autonomia •
Comando à distância •
Baterias LiFePO4 09/2019
Execução para combinação com sistema em linha E5 •
DALI •
Versão para uso exterior (≥ -20°C) •
Trabalho personalizado •

Opções para luminárias centralizadas
Cablagem de passagem •
Execução para combinação com sistema em linha E5 •
DALI •
ETAP Safety Manager •
KCFLEX2 Módulo EBS •
Versão para uso exterior (≥ -20°C) •
Trabalho personalizado •

Pictograma
Escolha pictograma: ver vista geral na p 170 •
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KE2 ATEX

A KE2 é a solução certificada ATEX por excelência para a sua iluminação de 
emergência. Estas luminárias são adequadas para utilização segura em ambientes 
de gás e empoeirados, como estações de serviço, moinhos de farinha, serralharias, 
instalações petroquímicas e de revestimento em pó e lacagem.

As luminárias de alumínio foram exaustivamente testadas e certificadas e 
apresentam as seguintes marcações:
II 2D Ex tb IIIC T80 Db
II 3G Ex ec IIC T4 Gc

Design robusto

Outras combinações são possíveis,
Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com/series/KE2
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KE2 ATEX

I LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
Poupe até 75% de energia
> ver na p 172-203

KE2 ATEX

Função
Iluminação de segurança •
Iluminação de vias de evacuação •
Conforto •
Fluxo luminoso elevado •

Óptica
Difusor •

Versão
Luminárias autónomas - auto-teste EST+ •
Luminárias autónomas - ETAP Safety Manager cablado •

Luminárias autónomas - DALI IEC62386-202 Ed. 2009 •
Luminárias para sistemas de baterias centralizadas •

Cor
RAL 7035 cinza claro •

Montagem
Montagem no tecto, salientes
Luminária de parede, salientes •

Dimensões (L x I x A) em mm
423 x 80 x 135 •

Opções para luminárias autónomas
Cablagem de passagem •
3 horas de autonomia •
Comando à distância •
DALI •
Versão para uso exterior (≥ -20°C) •

Opções para luminárias centralizadas
Cablagem de passagem •
DALI •
ETAP Safety Manager •
Versão para uso exterior (≥ -20°C) •

Iluminação de vias de evacuação, anti-pânico, iluminação de conforto e fluxo luminoso elevado
KE2
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ETAP156 Jermayo | Lier, Bélgica
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K9

I LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

O K9 é a prova de que a iluminação de emergência pode ser estética e 
discreta. O design minimalista, a execução compacta e o acabamento 
de alta qualidade garantem que tanto as luminárias de sinalização 
como as luminárias de iluminação estejam perfeitamente integradas 
em qualquer ambiente. A sinalização K9 combina um design simples e 
puro com alto desempenho. Também garante uma alta compreensão 
e uma longa vida útil. Os pictogramas K9 são perfeitamente 
reconhecíveis, o que contribui para a máxima segurança. 

A K9 fornece soluções compatíveis para iluminação de circulação, 
ambiente e de escada. Para cada aplicação, a K9 possui uma lente 
específica, que oferece um desempenho superior. Assim, é possível 
alcançar os níveis de iluminação desejados com o menor número 
possível de luminárias. Para a versão de circulação com alturas de 
montagem superiores a 2.7 m, o espaçamento é igual ou superior a 
20 m. 

Design discreto
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K9

Outras combinações são possíveis,
Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com/series/K9

Iluminação de segurança

Iluminação de vias de evacuação

K9 quadrada - branco K9 redondo - cinzento

Escadas
K9 quadrada - cinzento

Acessórios
K9 quadrada - de encastrar

K9 mini com moldura

K9 quadrada - não pintada K9 redondo - branco K9 mini sem moldura

K9 redondo - branco
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K9
LiFePO4

www.etaplighting.com/series/K9I LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
Poupe até 75% de energia
> ver na p 172-203

K9 quadrada K9 redondo K9 mini

Função
Iluminação de segurança • • •
Iluminação de vias de evacuação • • •
Escadas • •

Óptica
Lente • • •

Versão
Luminárias autónomas - auto-teste EST+ • • •
Luminárias autónomas - ETAP Safety Manager cablado • • •

Luminárias autónomas - ETAP Safety Manager sem fios • • •

Luminárias autónomas - DALI IEC62386-202 Ed. 2009 • • •
Luminárias para sistemas de baterias centralizadas • • •

Cor
RAL 9003 branco • • •
RAL 9006 cinzento • •
Não pintada •

Montagem
Montagem no tecto, salientes •
Montagem no tecto, de encastrar • • •

Dimensões (L x I x A) em mm
20 x 20 x 32 (sem moldura) •
90 x 90 x 70 •
152 x 152 x 32 •
160 x 160 x 45 •

Acessórios
Moldura de encastramento para moldura a encastrar •
Placa adaptadora para instalação em tectos macios •
Conjunto botão de teste • • •

Opções para luminárias autónomas
3 horas de autonomia • • •
8 horas de autonomia • • •
Comando à distância • • •
Baterias LiFePO4 09/2019 09/2019 09/2019
DALI • • •
Trabalho personalizado • • •

Opções para luminárias centralizadas
DALI • • •
ETAP Safety Manager • • •
KCFLEX2 Módulo EBS • • •
Trabalho personalizado • • •

K9 iluminação de segurança K9 iluminação de vias de evacuação K9 escadas
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K9

Outras combinações são possíveis,
Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com/series/K9

Sinalização simples e dupla face

Sinalização face simples

K9 linear - parede perpendicularK9 linear - de encastrar

K9 linear - cinzento

K9 quadrada - de encastrar

K9 linear - branco

K9 quadrada - não pintada

K9 linear - suspensa

Acessórios
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K9
LiFePO4

www.etaplighting.com/series/K9I LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
Poupe até 75% de energia
> ver na p 172-203

K9 quadrada K9 linear

Função
Sinalização face simples •
Sinalização simples e dupla face • •

Versão
Luminárias autónomas - auto-teste EST+ • •
Luminárias autónomas - ETAP Safety Manager cablado • •
Luminárias autónomas - ETAP Safety Manager sem fios • •
Luminárias autónomas - DALI IEC62386-202 Ed. 2009 • •
Luminárias para sistemas de baterias centralizadas • •

Cor
RAL 9003 branco • •
RAL 9006 cinzento • •
Não pintada • •

Distância de visão
15 m •
26 m •

Montagem
Montagem no tecto, salientes • •
Montagem no tecto, de encastrar • •
Luminária de parede, salientes •

Dimensões (L x I x A) em mm
152 x 152 x 32 •
160 x 160 x 45 •
325 x 58 x 186 •
325 x 27 x 224 •
325 x 46 x 220 •

Acessórios
Conjuntos de suspensão (RAL9003-branco) •
Moldura de encastramento para moldura a encastrar •
Placa adaptadora para instalação em tetos macios K9 linear •
Calibra de encastramento para moldura a encastrar •
Placa adaptadora para instalação em tetos macios K9 quadrada •
Conjunto botão de teste • •

Opções para luminárias autónomas
3 horas de autonomia • •
8 horas de autonomia • •
Comando à distância • •
Baterias LiFePO4 09/2019 09/2019
DALI • •
Trabalho personalizado • •

Opções para luminárias centralizadas
DALI • •
ETAP Safety Manager • •
KCFLEX2 Módulo EBS • •
Trabalho personalizado • •

Pictograma
Escolha pictograma: ver vista geral na p 170 • •



ETAP162 AVROTROS | Hilversum, Países Baixos



163www.etaplighting.comI LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA



ETAP164

A ETAP desenvolveu um módulo LED para iluminação de circulação 
e ambiente, que pode ser perfeitamente integrado em qualquer 
luminária. O módulo tem um diâmetro de apenas 20 mm. A caixa é 
transparente, o dissipador de calor é cinza anodizado. É uma excelente 
alternativa ao uso de kits de emergência, em que a iluminação geral é 
utilizada como iluminação de emergência.

Este módulo LED apresenta um bom desempenho apesar do seu 
tamanho compacto. Por exemplo, são possíveis para as vias de 
evacuação distâncias de intervalo de até 18 metros para uma altura 
de montagem de 2,8 metros (distâncias de intervalo até 30 m são 
possíveis para uma altura de montagem de 6 m).

O módulo está equipado com o sistema de teste automático EST+. 
Pode optar por versões autónomas (com baterias) ou ligar o módulo 
ao sistema de baterias centrais da ETAP. É possível estabelecer ligação 
ao sistema de gestão centralizada ETAP Safety Manager (ESM).

Iluminação de emergência discreta

Outras combinações são possíveis,
Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com
> Transferências > Geral  
> Módulo LED para a iluminação de emergência 

MÓDULO LED
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LiFePO4

I LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
Poupe até 75% de energia
> ver na p 172-203

Módulo LED

Função
Iluminação de segurança •
Iluminação de vias de evacuação •

Óptica
Lente •

Versão
Luminárias autónomas - auto-teste EST+ •
Luminárias autónomas - ETAP Safety Manager cablado •

Luminárias autónomas - DALI IEC62386-202 Ed. 2009 •
Luminárias para sistemas de baterias centralizadas •

Montagem
Montagem no tecto, salientes •
Montagem no tecto, de encastrar •

Dimensões (L x I x A) em mm
20 x 20 x 32 •

Opções para luminárias autónomas
3 horas de autonomia •
Comando à distância •
Baterias LiFePO4 09/2019
DALI •
Trabalho personalizado •

Opções para luminárias centralizadas
DALI •
ETAP Safety Manager •
Trabalho personalizado •

Vias de evacuação e iluminação de segurança
Módulo LED

MÓDULO LED
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De modo a garantir a segurança do seu edifício, a manutenção da sua 
instalação de iluminação de emergência é necessária. 

Com os módulos de renovação K1, K2 e K3, é possivel fazer-se um upgrade 
para a luminária numa única operação; bateria, lâmpada e eletrónica são 
renovados. Este módulo de renovação está disponível em 2 versões diferentes 
para a K1-K2: uma versão com fita LED e uma com guia de luz. Para a K3 uma 
versão está disponível.

Além disso, os módulos de renovação contêm uma bateria NiMH de longa 
duração e um interior de LED, o que reduzirá a necessidade de manutenção no 
futuro.

Limite os seus custos de manutenção

Modulo de renovação K1-K2 com fita  

LED 

Modulo de renovação K1-K2 com guia 

de luz

Outras combinações são possíveis,
Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com/series/K-renovation-module

Modulo de renovação K3

RENOVAÇÃO
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Tendo em conta a rápida evolução da tecnologia, por vezes não é possível fornecer 
luminárias fora das gamas antigas.
Para estas situações, a ETAP desenvolveu soluções de renovação LED através das quais os 
pontos de ligação existentes podem ser reutilizados para instalação de novas luminárias, 
sem ter que adaptar os tectos / paredes. Estas soluções estão disponíveis de forma 
padronizada para intervalos maiores. Kits de renovação sob encomendas para outras 
luminárias (ou intervalos) podem ser desenvolvidos.

K1 8W fluorescente K1 com Kit de adaptação

K2 8W fluorescente K1 com Kit de adaptação K2 com Kit de adaptação

K2 13W fluorescente K1 com Kit de adaptação K2 com Kit de adaptação

K8 8W fluorescente K1 com Kit de adaptação

OU

OU

RENOVAÇÃO
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CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
Poupe até 75% de energia
> ver na p 172-203

K5 8W iluminação K9 mini com Kit de adaptação K1R spot ou K9 spot com Kit de adaptação

K5 8W sinalização, fluorescente
K9 com Kit de adaptação 

K1R com Kit de adaptação

K5 8W montagem em parede, iluminação Solução LED personalizada

OU

OU

Outras combinações são possíveis, Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com 
> Transferências > Geral  
> Renovation solutions for fluorescent ETAP luminaires (versão em inglês) 
ou contacte o seu consultor ETAP.

RENOVAÇÃO
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K1R K1 K2 K9

quadrada linear montagem em parede montagem no tecto montagem em parede montagem no tecto quadrada linear

distância de visão = 15 m distância de visão = 29 m distância de visão = 26 m distância de visão = 26 m distância de visão = 26 m distância de visão = 26 m distância de visão = 15 m distância de visão = 26 m
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SINALIZAÇÃO INFORMATIVA

Para além da gama standard, a ETAP pode fabricar pictogramas de acordo com as suas especificaçãoes.
Para mais informações, contacte a sue consultor ETAP.
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I LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
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Pictogramas
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9   >   S ISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E  ILUMINAÇÃO  
DE EMERGÊNCIA
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SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E  ILUMINAÇÃO  
DE EMERGÊNCIA

EMD

EasyDim2

Excellum2

ESM EBS

p. 180

p. 184

p. 190

p. 196 p. 200

Sistemas de iluminação de 
emergência

Sistemas de iluminação ELS

p. 178
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DEZ ESTRATÉGIAS 

A regulação da luz é a solução ideal para tirar o
melhor proveito da sua iluminação. Os 
sistemas de regulação da luz resultam num 
nível máximo de flexibilidade e poupança 
de energia. A ETAP tem muitos anos de 
experiência no desenvolvimento de sistemas 
de regulação da luz, tanto em sensores (quer 
estejam ou não integrados em luminárias), 
como em sistemas de gestão abrangentes que 
lhe permitem ter a luz certa, no lugar certo, no 
momento certo.

A ETAP define dez estratégias que podem ser 
utilizadas como orientação na escolha do 
sistema de regulação de luz mais adequado 
às suas necessidades. A aplicação destas 
estratégias resulta num nível máximo de 
flexibilidade e poupança de energia.

A ETAP pode ajudá-lo a aplicar estas 
estratégias. Começamos sempre pelas suas 
necessidades específicas e apoiamo-lo durante 
todas as fases do projeto, desde a escolha 
inicial, passando pelo planeamento, e até à 
conclusão e posterior gestão.

  
DETEÇÃO DE PRESENÇA

Os sensores só ligam as luzes quando alguém entrar 

no espaço e desligam-nas quando não há ninguém 

por perto.

  
ADAPTAÇÃO À FUNÇÃO

Os desperdícios são evitados através da definição 

de níveis de iluminação padrão, que dependem de 

funções ou aplicações específicas. A norma europeia 

EN 12464-1 determina vários níveis de iluminação 

dependentes da função.

 REGULAÇÃO DEPENDENTE DA LUZ 
NATURAL

Através dos sensores de luz natural, a intensidade da 

luz artificial muda consoante a luz natural incidente.

  
REGULAÇÃO INTELIGENTE DO TEMPO

A iluminação é regulada automaticamente de acordo 

com calendários predefinidos. Um exemplo simples da 

sua atuação é o ligar e desligar a luz no início e no 

fim do dia de trabalho.

  
LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE DE PICO

Dependendo do consumo de energia registado, a 

iluminação pode ser temporariamente reduzida ou 

desligada em locais escolhidos, a fim de limitar a 

carga de pico total.
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DEZ ESTRATÉGIAS 

FLEXIBILIDADE

POUPANÇA DE ENERGIA

  
EVOLUÇÃO COM O EDIFÍCIO 

A iluminação pode ser regulada de forma fácil e 

rápida quando os edifícios ou locais de trabalho 

passam a ter uma nova finalidade; por exemplo, 

quando um escritório em open space é convertido em 

escritórios individuais.

  
CONTROLO PESSOAL

Pode adaptar a iluminância da estação de trabalho 

às suas necessidades e preferências, a qualquer 

momento. Para um trabalho gráfico mais detalhado 

vai, provavelmente, optar por uma maior iluminância, 

enquanto que para tarefas menos exigentes uma 

iluminância baixa será suficiente.

  
AJUSTE DE CENÁRIOS

Através do ajuste de cenários, a iluminação adapta-se 

facilmente às diversas funções da mesma sala. 

Pense, por exemplo, num auditório com regulação de 

iluminação para apresentações de vídeo, discussões 

em grupo, manutenção, etc.

 INTEGRAÇÃO COM OUTRAS 
TECNOLOGIAS

Ao optar por um sistema de controlo da iluminação 

que pode ser facilmente integrado noutros sistemas 

(sistemas de gestão de edifícios, sistemas de alarme, 

etc.), é possível, por exemplo, controlar o aquecimento, 

a ventilação e o ar condicionado através dos sensores 

de movimento do sistema de iluminação. Além disso, 

assegura que o seu controlo da iluminação está 

preparado para avanços futuros e é capaz de evoluir 

acompanhando os desenvolvimentos tecnológicos.

 GESTÃO DE ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA 

Você sempre precisa confiar na iluminação de 

emergência. É por isso que o monitoramento correto é 

essencial - e muitas vezes também exigido por lei. Um 

sistema de controle de iluminação ajuda com isso. O 

administrador do edifício pode verificar o estado das 

luminárias em todos os momentos. Ele não precisa 

estar no prédio para isso: o software também dá um 

aviso em caso de um problema de segurança.
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ELS 

SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

O sensor ELS compacto integrado na luminária mede de forma constante 
a quantidade de luz no ambiente de trabalho situado abaixo da luminária. 
Dependendo da quantidade total de luz, o sensor regula a intensidade 
luminosa da lâmpada: caso entre mais luz natural, a luminária produz 
menos luz artificial e utiliza menos energia. O ELS tem uma solução 
analógica (driver 1-10V) ou DALI e a ETAP equipa as luminárias LED e 
fluorescentes com sensores ELS. Para tetos mais altos (até 20 m) está 
disponível um sensor ELS específico com ligação DALI ou analógica. Este 
sensor tem ainda como opção o controlo à distância por infravermelhos.

POUPANÇA DE ENERGIA
Com o controlo em função da luz natural, é possível poupar até 25% 
no consumo elétrico total da instalação num edifício. O consumo dos 
sensores é negligenciável.

CONFORTÁVEL
A estratégia de controlo exclusiva do ELS combina uma elevada poupança 
de energia com uma excelente aceitação por parte do utilizador. O ELS 
reage imediatamente a alterações na incidência da luz, aumentando 
e diminuindo os níveis de iluminação. Como resultado, a regulação 
da iluminação é quase impercetível. A sensibilidade do sensor de luz é 
regulável.

FAÇIL INSTALAÇÃO
O tempo de instalação das luminárias com ou sem ELS é o mesmo, uma 
vez que não são necessárias cablagens adicionais. O ELS é configurado em 
fábrica para cada projeto. Caso pretenda regular os níveis de iluminação 
mais tarde, basta alterar as definições no próprio local.

Consulte o seu consultor ETAP para ficar a conhecer outras configurações 
de fábrica.

Controlo de iluminação em função da luz natural

A poupança de energia depende, entre outros factores, da entrada de luz natural e da orientação do edifício.

Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com/ELS
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EMD

SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Os sensores EMD da ETAP combinam vários sensores numa única 
caixa compacta.

O EMD possui também um recetor de infravermelhos, para além do 
detetor de movimento e do sensor de luz, que permite o controlo 
remoto da iluminação.

Um Multisensor adaptado às suas necessidades

A iluminação é controlada em função da incidência de luz natural e do movimento.

As luminárias são dispostas em grupos. Enquanto uma luminária detectar movimentação dentro do grupo, todo o 
grupo permanece activo.

Deteção de
movimento

Regulação 
em função 

da luz 
natural

Controlo
de botões

Recetor de
infravermel-

hos

Comutação Regulação 
da  

iluminação

Cenários

EMD + botóes e/ou infravermelhos • • DALI 1%
EMD DALI + Driver • • • • DALI 1% 4

GROUP 1 GROUP 2
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EMD

POUPANÇA DE ENERGIA 
O EMD reduz o consumo de energia da luminária. Graças ao controlo 
automático em função da luz natural e de presença, é evitado o 
consumo de energia desnecessário. O consumo de energia parasita, 
que é o consumo do próprio sensor, é reduzido. O EMD utiliza 0.8W. 
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EMD

SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

FLEXÍVEL E CONFORTÁVEL
Graças ao EMD nas suas luminárias, estará preparado para as futuras 
mudanças.

Através de um comando à distância específico, pode selecionar vários 
modos de funcionamento predefinidos. Além disso, a EMD permite-
lhe controlar vários grupos de luminárias através de um único sensor, 
e regular a iluminação do lado da janela e do interior de uma sala de 
maneira diferente, consoante a luz natural.

FÁCIL INSTALAÇÃO
Tal como acontece com o ELS, o EMD é pré-configurado pela ETAP, 
de modo a que a regulação da luz funcione corretamente logo após 
a instalação das luminárias. Não é necessária cablagem adicional. 
O sensor pode ser incorporado na caixa da luminária mediante 
solicitação.

EMD PARA CORREDORES E ESPAÇOS ABERTOS
Os espaços abertos e os corredores exigem sensores de movimento especiais. Nos corredores, o movimento deve ser detetado 
em todo o comprimento, pelo que são necessários sensores com áreas de deteção alongadas. Os espaços abertos e grandes 
necessitam de sensores que também detetem o mais pequeno movimento a grandes distâncias. A ETAP dispõe também de uma 
vasta gama de sensores EMD para esta aplicação.

Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com/emd-multidetector
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EasyDim2 

SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Controlo de iluminação local

CONTROLO DE ILUMINAÇÃO LOCAL VERSÁTIL
O EasyDim2 é um sistema de controlo de iluminação local que 
facilita a economia de energia. É a solução perfeita para:
• Salas de aula
• Escritórios
• Corredores
• Espaços sanitários
• ...

O EasyDim2 ajusta automaticamente o nível de iluminação 
em função da entrada de luz natural e actividade humana. 
Ajuda-o a poupar energia através da detecção de movimento 
e do controlo dependendo da luz do dia. Pode ajustar 
manualmente o nível de iluminação através de botões ou de um 
smartphone.

CARACTERÍSTICAS
• Para aplicações autónomas com luminárias DALI, tais como sala de 

aula, sala de reuniões, auditório, escritório open-space, escritório 
individual, espaço sanitário, corredores, etc.

• Até 63 luminárias, 10 sensores de movimento e 6 interfaces para 
botões de pressão podem ser ligados. 

• Pré-configurado pelo ETAP no modo ‘sala de aula’. O instalador 
pode facilmente selecionar outro modo (auditório, pequeno 
escritório, grande escritório, corredor / arrumos, cantina / 
cafeteria, casas de banho / chuveiros) em função da aplicação via 
Smartphone. 

 Sensor de luz

 Sensor de movimento

Indicador LED

 Interface Bluetooth

Smartphone - Aplicativo EasyDim2
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EasyDim2

COMPONENTES

SENSOR INTELIGENTE COM UNIDADE DE CONTROLO INCORPORADA
• Três funções: controlo dependente da luz natural, detecção de movimento, Bluetooth para controlo 

remoto
• alcance do sensor a 25 m² para maior sensibilidade (por exemplo, escritório) e 48 m² para sensibilidade 

mais baixa (por exemplo, sala de aula) para uma altura máxima de 4 m.
• O indicador LED indica o estado do sistema

CAIXA DE INSTALAÇÃO PLUG-IN (APENAS PARA MONTAGEM ENCASTRADA)
• Conectores Wieland, fornecidos com marcação
• Três ligações para luminárias, dependendo da aplicação, estão ligadas a estas linhas
• sensores de expansão e / ou botões
• Tensão

CAIXA DE INSTALAÇÃO PARA MONTAGEM SALIENTE

Driver EasyDim2 com multisensor incorporado e rádio Bluetooth
MONTAGEM ENCASTRADA

A base deste sistema EasyDim2 consiste numa unidade de controlo inteligente com multisensor que recebe e processa 
sinais locais, e uma caixa de instalação plug in

EasyDim2 - encastrado (multisensor / caixa de instalação / cabo)

MONTAGEM SALIENTE

A base deste sistema EasyDim2 consiste num sensor inteligente com unidade de controlo integrada que recebe e processa 
os sinais locais. O sensor é instalado numa caixa de montagem saliente.

EasyDim2 - montagem saliente(multisensor com caixa montagem saliente)

Entrada
SENSORES DE EXPANÇÃO

Um sistema EasyDim2 pode ser expandido com um máximo de 9 sensores de movimento adicionais para um maior alcance 
de detecção

Sensor de expansão para detecção de movimento - encastrado

Sensor de expansão para detecção de movimento – montagem saliente

CONTROLO DE BOTÕES

O EasyDim2 funciona de forma totalmente automática e autónoma, mas também permite que controle a iluminação 
manualmente, por exemplo, usando botões de pressão. Estes botões podem ser ligados ao sistema EasyDim2 por meio de 
um interface de botão de pressão.

Interface de botão de pressão

Painel de botões, 4 comandos e campo de texto
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EasyDim2
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SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

APP PARA INSTALADORES E UTILIZADORES

Se desejar alterar as configurações de fábrica, o aplicativo irá ajudá-lo a configurar o EasyDim2, para calibrar o nível de 
iluminação e definir os parâmetros.

App para Android DISPONIVEL

App para iOS 2019 Q3

ACESSÓRIOS
ACESSÓRIOS DE LIGAÇÃO

Com os acessórios de ligação, o seu EasyDim2 é “plug & play”, facilitando a instalação.

Tensão 230V

2 metros flex 3 x 1,5 mm² com ficha de alimentação CEE7 e bus GST18

Cabo de extensão de 3 metros, 3 x 1,5 mm² com ficha GST18 e barramento GST18 (preto)

Peça em T GST18, 3 pinos, 1 x IN, 2 x OUT (preto)

Bloco de distribuição GST18, 3 pinos, 1 x IN, 3 x OUT (branco)

Bloco de distribuição GST18, 3 pinos, 1 x IN, 5 x OUT (branco)

Conector GST18 de 3 pinos

Conexão da Luminária

Cabo de extensão de 3 metros, 5 x 1,5 mm² com ficha GST18 e barramento GST18 (azul)

Peça em T GST18, 5 pinos, 1 x IN, 2 x OUT (azul)

APLICAÇÕES E CONFIGURAÇÕES

MODOS DE APLICAÇÃO
O EasyDim2 pode ser usado para várias aplicações. Cada uma dessas aplicações possui requisitos específicos em 
termos de controlo da iluminação. É por isso que o EasyDim2 pode ser entregue com um dos modos de aplicação 
standard. Esses modos incluem vários parâmetros, que são definidos de acordo com os requisitos da aplicação.

Diagrama esquemático EasyDim2 – aplicação sala de aula
Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com/easydim2
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Excellum2

SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

A gestão da iluminação sem esforço

O sistema de regulação de iluminação Excellum2 faz com que a sua 
instalação tenha o desempenho ideal. Pode controlar luminárias de 
forma individual ou em grupo, por zonas. O sistema liga/desliga e 
regula a iluminação em função de definições pré-configuradas.

SISTEMA PERSONALIZADO
Toda a inteligência do Excellum2 está alojada num discreto e elegante 
driver de pequenas dimensões. Fornecemos sempre o Excellum2 
pronto a usar. Este pode escolher as funcionalidades que precisa e nós 
fornecemos o software necessário. Isto torna o Excellum2 adequado 
para todos os tipos de projetos, desde espaços de média dimensão a 
grandes edifícios com vários andares.

VANTAGENS
O Excellum2 confere um valor significativo à sua instalação de 
iluminação e ao seu edifício, pois baseia-se em três princípios:
 - Facilidade de utilização e gestão
 - Máxima poupança de energia: A iluminação só se acende quando 

for necessário e atenua-se sempre que possível.
 - Máxima flexibilidade: pode sempre ajustar a luz às suas 

preferências
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Excellum2

FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO E GESTÃO
O sistema é intuitivo para os gestores de instalações: o cliente determina as 
diferentes iluminâncias dos diversos espaços em conjunto com o consultor 
ETAP; determina ainda diferentes cenários, definições de tempo, etc. É fácil 
gerir todas as definições num PC, numa rede interna ou na Internet. Por 
isso, não precisa de estar presente no edifício para gerir a sua instalação de 
iluminação. A interface baseia-se nas plantas dos edifícios, pelo que pode 
rapidamente verificar o estado das luminárias e de outros componentes de 
várias zonas. Não precisa de ser um especialista em informática para ajustar 
as definições. Por exemplo, pode atribuir sensores a uma zona com um simples 
clique. Os ajustes ao controlo do calendário são tão difíceis como gerir um 
calendário no Outlook. 

Uma interface simples com um número limitado de funcionalidades fará as 
delícias dos utilizadores. Estes podem definir o nível de iluminação desejado 
num ecrã de toque ou chamar cenários pré-configurados, o que pode ser feito 
através de PC, tablet ou smartphone. 
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Excellum2 

SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

POUPANÇA DE ENERGIA
A iluminação mais eficiente em termos energéticos é a iluminação 
que está desligada. O Excellum2 só acende a iluminação onde e 
quando for necessário, e atenua ou desliga-a sempre que possível. 
Para tal, o sistema utiliza estratégias diferentes: regulação em 
função da luz natural, deteção de presença, regulação inteligente 
do tempo, adaptação à função e, consequentemente, uma limitação 
da capacidade de pico. Graças a uma conjugação inteligente destas 
estratégias, pode poupar até 75% de energia. Na verdade, o Excellum2 
mantém-no sempre a par das poupanças reais: um medidor de 
energia no driver mede o consumo real.

FLEXIBILIDADE
O Excellum2 ajusta a iluminação com base nas suas preferências e 
necessidades, fornecendo-lhe a iluminação certa, à hora certa e no 
local certo. Sempre que essas preferências mudarem, a iluminação 
pode ser ajustada sem necessidade de grandes alterações estruturais. 
Estas estratégias tornam a sua instalação de iluminação flexível 
em termos de tempo e espaço: integração com outras tecnologias, 
evolução com o edifício, regulação pessoal e definição de cenários.
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Excellum2
Estrutura do sistema
A ETAP manteve a estrutura do sistema Excellum2 o mais simples possível. As luminárias e os componentes comunicam através de um driver. 
O controlo e gestão do sistema são feitos através de um interface intuitivo.

DRIVER

O driver é a unidade inteligente do Excellum2. O 

driver possui 4 linhas DALI, que podem controlar 

individualmente até 64 endereços (luminárias, 

sensores ou outros componentes). Por conseguinte, 

cada driver gere até 256 componentes. Pode-se 

interligar até cinco driveres, o que torna o Excellum2 

adequado para edifícios de grandes dimensões com 

vários pisos. Para edifícios maiores, você pode conectar 

até 50 driveres através de um switch Ethernet a um 

servidor central (unidade principal).

O driver possui 4 linhas DALI, que podem controlar individualmente até 64 
endereços. Pode-se interligar até cinco driveres.

Controlador

DALI bus

Ethernet

Botões de energia com interface DALI

Luminária com balastro DALI

Sensor DALI

Ligação à internet

Software de gestão

Controlo por tablet, 
smartphone ou PC
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SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

INTERFACE MÓVEL

O interface móvel intuitivo permite aos utilizadores 

regularem a iluminação de acordo com as respetivas 

necessidades e preferências. Pode ser a própria àrea 

de trabalho, mas também salas de conferências, áreas 

comuns, etc. Os utilizadores podem ligar e desligar a 

iluminação, regulá-la ou chamar cenários previamente 

configurados. Este interface está disponível para PC, 

Tablet e smartphones.

SOFTWARE DE GESTÃO

Para a gestão técnica o EXCELLUM 2 disponibiliza 

um interface gráfico 3D destinado a gestores de 

instalações, que tem por base as plantas dos edifí-

cios. Pode navegar facilmente pelo edifício e pelos 

seus vários espaços a fim de configurar e regular o 

Excellum2 de acordo com as suas preferências. Pode 

endereçar luminárias e componentes individualmente 

ou em grupo, e atribui-los a uma zona. Aqui, pode 

também configurar e ajustar o calendário, definir 

cenários, etc. 

O Excellum2 possui também várias funções de análise 

estatística, entre as quais a utilização de energia e 

potenciais anomalias em lâmpadas.

O interface gráfico 3D tem por base as plantas dos edifícios. É possível 
atribuir luminárias e componentes a uma zona utilizando a função de 
arrastar e largar.

Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com/Excellum2
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ESM 

SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

O ETAP Safety Manager (ESM – ETAP Safety Manager) é um sistema de 
gestão que permite a monitorização, configuração e manutenção da 
iluminação de emergência. 

Para este propósito, todos os dispositivos ligados à rede do ESM 
recebem um código exclusivo. Isto permite que o ESM identifique 
facilmente todas as luminárias e que crie automaticamente um 
relatório caso existam luminárias a funcionar incorrectamente. Poderá 
escolher uma rede com ou sem fios, bem como uma combinação de 
ambas as opções. O ESM permite a gestão não apenas das luminárias 
de iluminação de emergência autónomas e de bateria central, mas 
também as unidades de emergência ou os módulos de emergência 
LED K9 integrados nas luminárias. 

Poderá ligar a rede do ESM à Internet para ter acesso total a partir de 
qualquer local e a qualquer altura. 
 
O ESM oferece de vantagens e agrega valor à sua iluminação de 
emergência:
• Obtém segurança adicional.
• Economia no tempo e dinheiro gerindo de forma eficiente a 

iluminação de emergência em qualquer local e a qualquer altura em 
linha com a norma EN 50172.

• Tem uma grande variedade de opções: uma solução versátil para 
qualquer configuração de edifício ou sistema.

• O ESM é um sistema simples de utilizar.
• O ESM aumenta a flexibilidade à medida das suas necessidades.
• Está em boa companhia: O ESM há anos que prova a sua qualidade 

e estabilidade em centenas de empresas por toda a Europa.

O controlo da sua iluminação de emergência:
em qualquer lugar, a qualquer altura
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Estrutura do sistema

 Internet
 Rede ESM
 Rede de iluminação emergência centralizada
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ESM 

SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

LUMINÁRIA - MENSAGENS
• Falhas na luminária: lâmpada, bateria, sistema electrónico
• Problema de rede: Comunicação ou de radio comunicação
• Luminária: dados de identificação

SOFTWARE - COMANDOS (INDIVIDUAL / GRUPO / INSTALAÇÃO)
• Comutação remota da lâmpada permanente (Manual/automático periodicamente)
• Momento dos testes ajustáveis
• Função de teste manual
• Activar / desactivar estado de repouso (apenas rede cablada)
• Função de procura

SOFTWARE - APRESENTAÇÃO
• Estado do sistema
 - para o modo de funcionamento actual (vigílância/teste/repouso/emergência)
 - estado da lâmpada, definições de teste (momento/ciclo)
 - horas de funcionamento da lâmpada (apenas luminárias autónomas)
 - autonomía de bateria (as luminárias através de Porta de Unidade de Emergência e  
  sistemas EBS indicam apenas se a duração especificada foi cumprida)
• Mensagens de falha: lâmpada, bateria, componentes electrónicos, falha de    
 comunicação da rede
• Manutenção: ordens de manutenção e informação sobre a luminária, lâmpada e    
 bateria
• Estatística: relatório de estado, histórico
• Relatórios do sistema: relatório da instalação, definições de teste, relatório de estado,  
 relatório de manutenção (em conformidade com a norma EN 50172)

SISTEMA – LIGAÇÕES EXTERNAS
• Exportação automática de informações actuais (ASCII)
• Sinalização com alarme através de módulos de contacto sem potencial
• Sinalização automática de avaria por e-mail
• Acesso através de um computador com a cesso à internet ou rede

Caracteristicas do sistema ESM

Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com/ESM
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EBS 

SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

A resposta para a sua iluminação de emergência.

Em diversas situações, recomenda-se uma alimentação central para 
a iluminação de emergência. Basta pensar nos tipos de ambiente em 
que é necessária a manutenção central da iluminação de emergência 
ou nos tipos de ambiente onde são precisos elevados níveis de 
iluminação. Considerar também os edifícios em que as vias de 
evacuação e a iluminação anti-pânico estão totalmente integradas 
na iluminação geral, os edifícios em que a evacuação leva muito 
tempo e em que é desejável uma grande autonomia, ou os tipos de 
ambiente com uma temperatura ambiente muito volátil. Também em 
instalações com luminárias autónomas nas quais, em conformidade 
com a norma EN1838, a via para o ponto de encontro exterior deva 
ser providenciada com iluminação de emergência e um pequeno 
sistema de bateria centralizado seja a solução apropriada.

As vantagens de um sistema de bateria central
•  Simples manutenção da bateria - manutenção central da bateria 

facilmente acessível. Um passeio ao longo das luminárias individuais 
não é necessário.

•  Robusto - as luminárias não contêm baterias, o que significa que 
também podem ser usadas em áreas com temperaturas extremas, 
por exemplo.

• Inteligente - os sistemas de bateria central da ETAP fornecem 
notificações de status das luminárias individuais e facilitam a 
detecção de erros. Eles também podem ser integrados com outros 
sistemas, como instalações de alarme de incêndio e sistemas de 
segurança, sem cablagem de comunicação extra das luminárias.
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EBS

RESUMO DOS SISTEMAS DE BATERIAS CENTRALIZADAS

EBS Superior Compact

Disponibilidade standard

Potência máxima 350VA / 1h ; 350VA / 3h ; 250VA / 8h 

Número de circuitos 4

Tensão de emergência 230V AC

Subestações pode ser uma subestações

Localização da fonte de substituição em armário ou no armário de expansão

Controlo por circuito standard

Controlo individual luminárias opção

Circuitos de comutação programável

Tecnologia FLEX opção

Acoplar a ESM opção

Interface web standard

Fonte de corrente de substituição baterias

Conjunto de baterias 2 x 12V / 4 x 12V

IP IP22

Dimensões (em mm) 610/880/1420 x 410 x 205

Material corpo placa de aço lacado / alumínio escovado



203www.etaplighting.com

EBS

SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EBS Static EBS Superior

Disponibilidade por encomenda por encomenda

Potência máxima ilimitado ilimitado

Número de circuitos ilimitado ilimitado

Tensão de emergência 24V / 216V DC 230V AC / 216V DC

Subestações possivel possivel

Localização da fonte de substituição perto de unidade de controlo independente da unidade de driver

Controlo por circuito standard standard

Controlo individual luminárias opção opção

Circuitos de comutação instalação fixa programável

Tecnologia FLEX - opção

Acoplar a ESM - opção

Interface web - opção

Fonte de corrente de substituição baterias baterias / grupo de socorro / 2. rede

Conjunto de baterias 18 x 12V 18 x 12V

IP IP20 IP20

Dimensões (em mm) dependente do projecto dependente do projecto

Material corpo placa de aço lacado placa de aço lacado

Favor consultar o nosso website:
www.etaplighting.com/EBS



ETAP204

10
Stad Mechelen - De Zeeridder | Mechelen, Bélgica



205www.etaplighting.com

10   >   SERVIÇOS
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PLANEAR

GERIR REALIZAR

PLANEAR

GERIR REALIZAR

LUMINÁRIAS

PLANEAR

Tipo Descrição

Aconselhamento Iluminação Os representantes de vendas da ETAP são, antes de mais, consel-
heiros e especialistas em iluminação com formação adequada. Vão 
conhecer as suas necessidades e pretensões, e trabalhar em conjunto 
com o nosso Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento com o 
objetivo de desenvolver um plano de iluminação que corresponda às 
suas expetativas, assim como à norma EN126464-1.

Iluminação de 
emergência

Um plano de segurança confiável, de acordo com a norma EN1838, 
de importância fundamental para qualquer edifício. Juntamente 
consigo, os especialistas da ETAP podem conceber um plano de 
iluminação de emergência para o seu edifício, em conformidade 
com as normas e regulamentações relativas a incêndios válidas. 
O seu plano irá incluir: rotas de emergência, cálculo dos números 
necessários, todas desenhadas em AutoCAD nas suas plantas

GERIR

Tipo Descrição

Avaliação Iluminação e
iluminação de
emergência

A ETAP pode fazer uma avaliação do estado atual da sua instalação 
de iluminação. Diversas funções são gravadas em cada luminária 
(localização, estado, etc.). Subsequentemente, os dados são 
apresentados nos planos e a ETAP faz um relatório com o estado da 
instalação e recomendações abrangentes, com base na legislação 
em vigor.

Manutenção e
limpeza

Iluminação e
iluminação de
emergência

A pedido e se desejado em consulta com o seu instalador, a ETAP  
pode fornecer manutenção periódica personalizada à sua instala-
ção. Todas as peças funcionais do sistema serão então alvo de in-
speção e manutenção, de acordo com as normas padrão relevantes.

Reparações Iluminação e
iluminação de
emergência

Se, apesar de todo o cuidado tido, acontecer algo de errado às 
luminárias, a ETAP irá resolver o problema logo que possível. Temos 
um serviço de reparações especializado próprio à sua disposição.

SERVIÇOS

PLANEAR

GERIR REALIZAR

A ETAP presta uma vasta gama de serviços: implementação, configuração, 
colocação em funcionamento, manutenção, etc. Certificamo-nos de que a sua 
instalação funciona sempre da forma ideal – mesmo após a entrega.

O departamento de Serviços da ETAP tem certificação VCA. VCA significa 
"Lista de Verificação do Empreiteiro em Matéria de Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente" e comprova que todas as obras realizadas pela ETAP em seu nome 
são executadas em segurança. O certificado VCA é válido por um período 
de 10 anos. A nossa equipa mantém-se a par dos avanços tecnológicas 
através de cursos de reciclagem regulares. Todas as tarefas dos nossos 
serviços são realizadas em conformidade com as normas e legislações em 
vigor desta forma, os clientes ficam seguros de que eles próprios seguem as 
regulamentções.
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SERVIÇOS SERVIÇOS

SISTEMAS

PLANEAR

Tipo Descrição

Análise de
necessidades

A instalação da regulação da luz começa com uma análise profunda das 
necessidades, com base em conversas com o cliente, no estudo de planos ou na 
avaliação do edifício. A ETAP testa várias estratégias de flexibilidade e poupança de 
energia, de acordo com as características do edifício e as necessidades do cliente. A 
ETAP faz aconselhamento especializado ao cliente no início do projeto e apresenta 
todas as opções de regulação da iluminação. Só desta forma, o resultado continua 
a corresponder a todas as expetativas.

Conceito Com base na análise das necessidades, um estudo de conceito vai definir a 
regulação da iluminação nas diversas secções do edifício. Esta análise faz parte de 
uma avaliação orçamental e de um desenvolvimento mais profundo do plano.

Elaboração O conceito é afinado numa proposta detalhada composta por um plano detalhado 
com a localização pormenorizada das luminárias, dos sensores e restantes 
componentes. Além disso, o cliente receberá uma apresentação geral técnica do 
sistema e informações mais detalhadas do conceito que está por trás do sistema 
de regulação da luz e das estratégias aplicadas. Por fim, é adicionada uma lista 
de materiais com os números exatos e os tipos de materiais, para além de uma 
estimativa de custos detalhada.

REALIZAR

Tipo Descrição

Execução O apoio da ETAP também está disponível durante a instalação da regulação da 
luz. O instalador recebe instruções precisas e formação, quando necessário. Na 
maioria dos casos, recomenda-se a realização dos testes necessários antes da 
colocação em funcionamento, a fim de detetar e corrigir atempadamente avarias 
ou irregularidades.
Após a execução, o instalador fornecerá os planos exatos e uma folha de 
características detalhada, pois estes podem ser diferentes dos planos e da lista de 
materiais originais.

PLANEAR

GERIR REALIZAR

PLANEAR

GERIR REALIZAR



ETAP208

Tipo Descrição

Colocação em
funcionamento

Consoante a complexidade do projeto, a ETAP também presta apoio à colocação em
funcionamento do sistema de regulação da iluminação. Algumas definições não são
pré-configuradas e precisam de ser configuradas no local.

ESM
ETAP Safety Manager

Para assegurar uma instalação eficiente e sem problemas,
o instalador recebe as informações necessárias antes da
instalação. Subsequentemente, um técnico da ETAP no local
assegura a colocação em funcionamento do sistema ESM e
dá formação ao utilizador final.

Esta formação não inclui o software e hardware do ESM, a
instalação e a cablagem para uma instalação ESM.

EBS
ETAP Battery System

A colocação em funcionamento inclui a configuração de
todo o sistema EBS (unidades de comutação, cenários de
teste, etc.), a configuração do software de controlo do EBS
e/ou a ligação ao sistema ESM.

Este serviço não inclui a instalação e a ligação do próprio
sistema EBS.

PLANEAR

GERIR REALIZAR

SERVIÇOS
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GERIR

Tipo Descrição

Formação A ETAP familiariza o gestor da instalação, o gestor do edifício ou os técnicos 
responsáveis pela iluminação com o funcionamento do sistema de regulação da 
luz. Se o cliente solicitar, o gestor do edifício pode receber formação na realização 
de ajustes ao sistema de regulação da luz.

Serviços Os gestores de edifícios ou gestores de instalações nem sempre têm o tempo 
ou os conhecimentos técnicos para fazer a gestão e manutenção do sistema de 
regulação da luz. É por isso que a ETAP disponibiliza um contrato de serviço. Neste 
caso, os clientes ficam certos de que receberão assistência imediata em caso de 
qualquer avaria ou irregularidade, de modo a que o sistema continue a funcionar 
de forma ideal. 
Um contrato de serviços alargado pode também consistir numa auditoria regular 
ao sistema, com análise e reporte do seu funcionamento e das poupanças 
atingidas.

Manutenção EBS
ETAP Battery System

Manutenção anual, de acordo com os requisitos da norma 
EN50172. Inclui, entre outros, a verificação das baterias, a 
corrente de comutação e descarga, simulações completas 
ou parciais do funcionamento de emergência, e verificação 
do sistema de ventilação. 

Suporte
e apoio

ESM
ETAP Safety Manager

Durante o horário normal de expediente, é fornecida 
assistência ESM por telefone. As possíveis dúvidas ou 
problemas podem ser rapidamente resolvidas, pois a 
ETAP possui uma cópia da base de dados ESM do cliente. 
Caso ocorra um problema com o hardware ou software, é 
possível ser recarregado.

PLANEAR

GERIR REALIZAR

SERVIÇOS SERVIÇOS
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L IGHT AS A SERVICE

O QUE É O LAAS?
LAAS significa "Light as A Service". Garantia de iluminação de alta qualidade por um período fixo 

e a um preço previamente acordado para esse fim. Durante este período, a ETAP continua a ser a 

responsável pelo bom funcionamento da iluminação. Após o término desse período, poderá fazer um 

novo contrato para um período subsequente. Caso não pretenda renovar esse serviço as luminárias 

serão devolvidas à ETAP.

PORQUÊ OPTAR POR LAAS?
LAAS é um serviço total. A ETAP é responsável pelo estudo, financiamento, instalação e manutenção 

da instalação de iluminação durante a vigência do contrato. Portanto, não há necessidade de se 

preocupar com investimentos ou custos futuros de manutenção - saberá com antecedência qual 

será o custo anual da sua iluminação. Além disso, uma nova instalação de iluminação também 

acompanha uma queda considerável no consumo de energia. Na maioria dos casos, essa economia 

compensará o pagamento fixo pela iluminação. O LAAS é o caminho ideal para o uso circular, pois 

o produto continua a ser propriedade da ETAP. E nós temos o know-how, os meios e os canais de 

mercado para dar ao produto uma segunda, uma terceira e outras as vidas subsequentes.

PORQUÊ ESCOLHER A ETAP?
Como especialista em iluminação, a ETAP tem uma tradição de qualidade de iluminação superior, 

baixo consumo de energia e excelente confiabilidade. As nossas soluções de LED são, em primeiro 

lugar, desenhadas com vista à sustentabilidade. Graças aos LEDs de alta qualidade e ao sofisticado 

design elétrico, térmico e óptico, as luminárias da ETAP representam alta eficiência e longa vida 

útil. Para estudos de iluminação, começamos com um conhecimento profundo das aplicações de 

iluminação e dos nossos próprios produtos. Nós garantimos que alcançará os resultados esperados. 

Sistemas de controlo de luz também estão no nosso DNA: Os nossos sistemas para gerir iluminação 

geral e de emergência resistiram ao teste do tempo. A ETAP começou com o LAAS na Bélgica. 

Pergunte ao seu colaborador ETAP sobre a disponibilidade no seu país.

Como funciona um projeto LAAS?

As suas necessidades e desejos são traduzidos num design de ilu-

minação completo.

Com base no número previsto de horas de funcionamneto, pro-

pomos um termo de contrato e redigimos um acordo LAAS juntos.

Nós lidamos com a instalação e inicialização de todo o sistema.

Após a entrega, vamos visitá-lo uma vez por ano para fins de manu-

tenção. Discutiremos os resultados juntos e sugeriremos melhorias, 

quando necessário. Tem problemas em algum local? Nós obviamente 

estaremos prontos para ajudá-lo.

Após o término do contrato, oferecemos as seguintes opções:

• Extensão do contrato. A ETAP irá substituir preventivamente 

uma série de componentes críticos.

• Remoção das luminárias. A ETAP compromete-se a dar às 

novas luminárias um novo propósito como parte da econo-

mia circular.

1

2

3

4

5

ESTUDO CONTRATO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO FIM DE CONTRATO REMOÇÃO

EXTENSÃO
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NORMAS E DIRECTIVAS DE CONSTRUÇÃO

NORMAS EUROPEIAS
Todas as luminárias da ETAP são construídas em conformidade com 
as normas de segurança eléctrica EN 60598-1 e EN 60598-2. A 
marca de aprovação ENEC, concedida por autoridades de certificação 
independentes (DEKRA, VDE, SGS CEBEC, LCIE, etc.) e que se baseia 
particularmente nos resultados dos laboratórios ETAP reconhecidos 
pela IEC CTF3, garante a conformidade com as normas acima referidas 
e aplica-se à maior parte dos países da União Europeia. Este catálogo 
indica em cada série se a marca de aprovação ENEC se aplica. A 
cablagem interna das luminárias não contém halogéneo e é resistente 
ao calor, estando em conformidade com a norma europeia EN50525-
3-41.

DIRECTIVAS EUROPEIAS
A marca CE certifica que as luminárias ETAP estão
• em conformidade com a directiva de baixa tensão (2014/35/EU)
• a directiva de compatibilidade electromagnética (2014/30/EU)
• a diretiva de Equipamentos de Rádio (2014/53/EU)
• os requisitos para a eliminação de equipamento eléctrico e 

electrónico (WEEE, 2012/19/EU)
• os requisitos para a utilização de certas substâncias perigosas 

em equipamento eléctrico e electrónico (ROHS, 2011/65/EC)
• os requisitos dos produtos relacionados com energia (ERP – EC 

1194/2012, EC 245/2009 et EC 347/2010)

Temos também produtos que cumprem com os requisitos definidos 
pela:
•  Directiva ATEX (2014/34/EU) para aplicação em ambientes 

potencialmente explosivos
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Norma de aplicação europeia EN12464-1

O principal padrão de aplicação é o padrão europeu EN12464-1. Este padrão trata dos vários aspectos de qualidade de 
uma instalação de iluminação para áreas de trabalho e zonas periféricas:

DEFINIÇÃO DE ÁREA DE TRABALHO E ZONAS PERIFÉRICAS
A Norma distingue entre o plano de trabalho (a tarefa) e o ambiente. Ela descreve vários métodos para definir a sua área 
de trabalho. A Norma define a iluminância mínima, Emin, no plano de trabalho para uma variedade de tarefas visuais e 
para o tempo de aplicação completo da instalação de iluminação.

REQUISITOS ADICIONAIS DE ILUMINÂNCIA
A fim de garantir que a sala não seja muito escura, a norma também define níveis mínimos de iluminação para as paredes 
(50-75lx), para tetos (30-50lx) e (quando aplicável) uma iluminação cilíndrica de 50-150lx para objetos e reconhecimento 
facial. Se os requisitos visuais forem mais altos que o normal, também pode ser necessário aumentar a iluminância Emin. 
Alguns exemplos (trabalho visual crítico, a tarefa é realizada por um longo tempo, a capacidade visual do funcionário é 
menor que a média)

CONTROLO DA LUMINÂNCIA NOS POSTOS DE TRABALHO
Também nos postos de trabalho modernos a luz pode ser uma fonte de perturbação. Portanto, a norma contém os 
requisitos para o controlo das luminâncias médias. Para os postos de trabalho normais, aplica-se um limite de 1000 cd/
m2 até 3000 cd/m2, dependendo da situação e do monitor. Este limite aplica-se a ângulos a partir de 65° em redor. Para 
trabalhos críticos em monitores ou para inclinações variáveis, deve considerar-se limitar os cantos a menos de 65° (por 
exemplo, 55°).

ENCANDEAMENTO DIRECTO
A norma prescreve dois métodos para reduzir o encandeamento directo. Primeiro, prescreve um ângulo mínimo de 
protecção em todas as direcções, dependendo da luminância da lâmpada. Para além disso, especifica o Unified Glare 
Rating (UGR) máximo para cada tarefa visual. O UGR é um modelo aproximado que expressa a probabilidade de 
encandeamento; os valores padrão vão de UGR 16 a 28. O site indica a categoria UGR de referência para cada luminária.

RESTITUIÇÃO DE CORES
Para o índice de reprodução das cores, Ra, a norma impõe requisitos mínimos em função da tarefa. Quanto maior for o 
número, melhor será a reprodução das cores. A escolha da lâmpada é o factor determinante aqui. Nas salas em que as 
pessoas ficam por um período prolongado de tempo, são necessárias lâmpadas com um Ra de pelo menos 80.

FLICKER
Os sistemas de iluminação devem ser desenhados para evitar oscilações e efeitos estroboscópicos.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A Norma específica explicitamente que, quando se trabalha com uma solução de iluminação, o consumo de energia 
também é importante: os requisitos de iluminação devem ser atendidos sem desperdício de energia. No entanto, é 
importante não comprometer os aspectos visuais de uma instalação de iluminação, simplesmente para reduzir o consumo 
de energia. A esse respeito, o uso de sistemas de controlo é um método ideal de conciliar o conforto visual e os baixos 
consumos energéticos que se procuram.

EFEITOS NÃO FORMAÇÃO DE IMAGEM DE LUZ EM HUMANOS
A iluminação é importante para a saúde e o bem-estar das pessoas. A iluminação afeta o humor, a emoção e a agilidade 
mental das pessoas. Também pode apoiar e ajustar os ritmos circadianos e influenciar o estado fisiológico e psicológico 
das pessoas. Os efeitos não formadores de imagem dependerão da quantidade e do tempo de exposição à luz, distribuição 
de potência espectral, duração da exposição e parâmetros individuais como fase circadiana, história da luz e outros. É 
importante criar um ritmo de dia e noite, mas isso - é claro - é muito pessoal e não depende apenas da iluminação no 
local de trabalho.
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Fatores de depreciação

FATORES DE DEPRECIAÇÃO DOS PRODUTOS LED

FATOR DE DEPRECIAÇÃO

= Fator através do qual a poluição, o envelhecimento e um menor rendimento luminoso são levados em conta nos cálculos da  
 iluminação.

O fator de depreciação é calculado com base em quatro parâmetros (em conformidade com a norma CIE97 iluminação de interior)

MF: LLMF * LSF * LMF * RMF

• LLMF: Fator de depreciação de lúmenes da lâmpada (Lamp Lumen Maintenance Factor)

• LSF: Fator de sobrevivência das lâmpadas (Lamp Survival Factor)

• LMF: Fator de depreciação da luminária (Luminária Maintenance Factor)

• RMF: Fator de depreciação da divisão (Room Maintenance Factor)

1. Fatores de depreciação indicativos

Levamos em conta os seguintes dados no cál-
culo dos fatores de depreciação indicativos:

• LLMF = valores mais baixos por gama de 
produtos (ver a descrição geral)

• LSF = 1. Levamos em conta a substituição 
imediata da luminária (= substituição na 
hora). Isto implica que, em caso de avaria 
da luminária (em virtude de uma avaria ou 
de um defeito do driver), a luminária com 
defeito é substituída.

• LMF = 0.95 para ambientes limpos de 
escritório; 0.89 para ambientes industriais 
normais

• RMF = 0,94 para ambientes de escritório 
limpos (fator de reflexão de 70/50/20) ou 
0,95 para ambientes industriais normais 
(fator de reflexão de 50/30/20), sujeito a 
limpeza trienal. (em conformidade com a 
norma CIE97 iluminação de interior)

Em relação aos valores de LMF e RMF, pu-
blicamos os valores típicos para um espaço 
especificado. Os valores exatos, que levam em 
conta vários níveis de poluição de pó, diferen-
tes intervalos de limpeza ou fatores de reflexão, 
podem ser consultados na norma CIE97.

Todos os dados são calculados para uma tem-
peratura ambiente de Tq = 25°C.

Descrição geral do LLMF mais baixo por gama de produtos e fatores de de-
preciação indicativos por período de 50 000 horas de utilização.

LLMF MF

Luminária 50.000 h Aplicação 50.000 h

D1 95% Escritório 85%

D2 95% Escritório 85%

D3 95% Escritório 85%

D4 98% Escritório 88%

D9 95% Escritório 85%

E2 96% Indústria 81%

E4 95% Indústria 80%

E5 DUAL•LENS™ 94% Indústria 79%

E5 Multilens 84% Indústria 71%

E6 89% Indústria 75%

E7 97% Indústria 82%

E8 92% Indústria 78%

FLARE 95% Escritório 85%

LEY 2019 Q3 Escritório 2019 Q3

R3 98% Escritório 88%

R7 98% Escritório 88%

R8 92% Escritório 82%

U23 90% Escritório 80%

U25 98% Escritório 88%

U3 98% Escritório 88%

U7 97% Escritório 87%

US 92% Escritório 82%

US3 96% Escritório 86%

Para a última atualização desta tabela, por favor 
consulte o nosso site: www.etaplighting.com
> Transferências > Geral  
> Fatores de depreciação dos produtos LED
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2. Fatores de depreciação exatos

A ETAP disponibiliza os dados para calcular os fatores de depreciação exatos, dependendo do 
período de utilização pretendido. Por exemplo, não são disponibilizados estudos de iluminação so-
bredimensionada e é possível assegurar que uma instalação vai continuar a cumprir com os níveis 
de iluminação especificados até ao fim do período de utilização pretendido.

• É possível consultar o LLMF para diversos períodos de utilização no site

• Também levamos LSF = 1 (substituição na hora) em conta nos estudos exatos, uma vez 
que assumimos que as luminárias serão substituídas de imediato em caso de defeito. 

• Para cada produto e para cada período de utilização específico, publicamos valores Cx 
que indicam a taxa de avaria esperada. Estes valores Cx vão permitir programar a potencial 
manutenção da instalação.

Se forem instaladas 100 luminárias, 2 luminárias terão de ser substituídas após 10 000 horas de 
funcionamento. Potencialmente, dez luminárias poderão ficar avariadas após 50 000 horas de funcio-
namento. 

Os valores Cx baseiam-se na avaria do driver. O motivo para este pressuposto pode ser encontrado no 
guia LightingEurope. (www.lightingeurope.org)

U712R1/LEDN2430D, LLMF e Cx por período de utilização

Hora (khrs) LLMF (%) Cx (%)

10 100 2

20 99 4

30 99 6

40 98 8

50 98 10

60 98 12
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Iluminação de v igí l ia I luminação de evacuação de emergência

I luminação de presença anti-pânico I luminação de evacuação I luminação de áreas de trabalho
de alto r isco

I luminação de v ias de evacuação Sinal ização luminosa de
segurança

Sempre que a iluminação de emergência necessita de ser aplicada, a regra dita o momento e o
processo a utilizar. Os aspectos técnicos da iluminação de emergência são regidos por diversas 
normas e regulamentos.

NORMA EUROPEIA EN 1838
A norma europeia EN 1838 (Aplicações de iluminação – Iluminação de emergência) estipula os 
requisitos mínimos que as instalações de emergência devem respeitar. Segue-se um resumo desses 
requisitos.

 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
 Esta consiste na iluminação que é activada sempre que a alimentação do sistema   
 normal de iluminação falha. Este tipo de iluminação permite encaminhar as pessoas  
 para fora do edifício sem entrarem em pânico.

 ILUMINAÇÃO DE PRESENÇA/ANTI-PÂNICO 
 Conhecida também como iluminação de áreas abertas, fornece iluminação para que as  
 pessoas possam chegar com segurança a um local onde exista uma via de emergência.

 ILUMINAÇÃO DE EVACUAÇÃO 
 Este tipo de iluminação permite que as pessoas se apercebam dos obstáculos e se dirijam  
 em segurança para as vias de emergência. Inclui a iluminação de vias de evacuação e a  
 sinalização luminosa de segurança.

• Iluminação de vias de evacuação  
Para uma evacuação segura do edifício, as vias de emergência devem encontrar-se 
devidamente iluminadas.

• Sinalização luminosa de segurança 
A sinalização luminosa de segurança indica a via de emergência mais próxima. Em 
situações de emergência, a boa visibilidade e a rápida identificação da sinalização 
de segurança pode ser uma questão de vida ou de morte. A norma ISO 7010 
estabelece os requisitos em termos de tamanho e distância visual, enquanto a cor 
deve estar em conformidade com a ISO 3864.

Iluminação de emergência conforme as normas
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Iluminação de emergência conforme as normas

 A sinalização de segurança iluminada internamente é mais fácil de identificar a uma deter 
 minada distância do que a sinalização de segurança iluminada externamente. A norma  
 EN1838 contém uma fórmula que determina a distância visual (d) dependendo da altura do  
 pictograma (h) e um valor constante (z), pelo que:
 z = 100 para uma sinalização de segurança iluminada externamente
 z = 200 para uma sinalização de segurança iluminada internamente
 d = z x h

 Toda a sinalética de emergência da ETAP está em conformidade com as directivas europeias.  
 Dispômos, ainda, de uma ampla variedade de imagens uniformizadas para pictogramas  
 personalizados com a indicação de telefones, elevadores, etc. Para além disso, os picto- 
 gramas personalizados podem ser fabricados em face das suas necessidades para indicar  
 áreas ou elementos específicos.

 ILUMINAÇÃO DE ÁREAS DE TRABALHO DE ALTO RISCO
 Neste caso, o objectivo da iluminação de emergência é iluminar de modo a garantir a   
 segurança das pessoas envolvidas em processos ou situações potencialmente perigosas,  
 tais como movimentação de máquinas ou locais onde são libertados gases tóxicos. Para ac 
 tivar os procedimentos de encerramento para a segurança do operador e dos restantes  
 ocupantes das instalações. A norma EN 1838 estipula igualmente a uniformidade mínima  
 da iluminação de emergência: iluminação de anti-pânico (1/40), iluminação de vias de   
 evacuação (1/40), iluminação de áreas de trabalho de alto risco (1/10) e sinalização luminosa  
 de segurança (1/10)
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NORMA EUROPEIA: EN 1838
Esta ilustração demonstra a iluminância horizontal mínima no solo exigida pela norma EN1838, 
em função do local e funcionalidade no edifício. Para além das vias e saídas de evacuação, a nor-
ma NBN-EN1838 abrange os seguintes locais:
• qualquer saída a utilizar em caso de emergência
• escadas, para garantir que cada degrau se encontra directamente iluminado
• outros desníveis do pavimento
• sinalização e saídas de emergência estabelecidas
• todas as mudanças de direcção
• todos os pontos de intersecção dos corredores
• fora e junto de cada saída final
• junto de cada posto de socorro
• equipamento de combate a incêndio e alarmes de incêndio
Nestes locais é necessária uma luminária de iluminação de emergência.

NORMA EUROPEIA: EN50172
A norma europeia EN 50172 estabelece a realização de um teste de funcionamento mensal e um 
teste anual à iluminação de emergência, assim como o registo de monitorização e da manutenção 
num livro para o efeito. O ETAP Safety Manager (ESM), o nosso sistema de gestão e monitorização 
inteligente e de autoteste para iluminação de emergência autónoma, está em conformidade com 
esta norma europeia.

SAIDA DE EMERGÊNCIA FINAL
1 lux

ILUMINACÃO DE VIAS DE EMERGÊNCIA
1 lux

PONTO DE INTERSECCÃO:
1 lux

PONTO DE INTERSECCÃO: 
1 lux

AREA DE TRABALHO DE ALTO RISCO 
com 10% dox niveis normais exigidos, 

15 lus no minimo

ILUMINACÃO EXTERIOR DE SAÍDAS
DE EMERGÊNCIA FINAIS

1 lux

ILUMINACÃO DE PRESENCA
0.5 lux

SAÍDA
1 lux

DESNIVEIS DO PAVIMENTO
1 lux

EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO
5 lux na parede

Iluminação de emergência conforme as normas
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ENQUADRAMENTO LEGAL NA EUROPA
Directivas da UE
89/654/EEC Directiva relativa às prescrições mínimas 

de segurança e de saúde para os locais 
de trabalho 

92/58/EEC Directiva relativa às prescrições mínimas 
para a sinalização de segurança e/ou de 
saúde no trabalho

2011/65/EU Directiva relativa à restrição do uso de 
determinadas substâncias perigosas em 
equipamentos eléctricos e electrónicos

2012/19/EU Diretiva relativa aos resíduos de equipa-
mentos elétricos e eletrónicos (REEE)

2006/66/EG Directiva relativa a pilhas e acumu-
ladores 

2014/35/EU Diretiva respeitante à disponibilização no 
mercado de material elétrico destinado 
a ser utilizado dentro de certos limites 
de tensão 

2014/30/EU Diretiva respeitante à compatibilidade 
eletromagnética

2014/53/EU Diretiva respeitante à disponibilização de 
equipamentos de rádio no mercado 

REGULAMENTOS E NORMAS NACIONAIS E EUROPEUS ASSOCIADOS
As luminárias da ETAP obedecem aos principais regulamentos e normas de segurança nacionais e europeias. Para além disso, a ETAP é especia-
lista em iluminação de emergência, colaborando activamente com os grupos de estudo que debatem estas normas e regulamentos.

Iluminação de emergência conforme as normas

PADRÕES IEC
Segurança
IEC 60364-5-56 Instalações eléctricas de baixa tensão 

- Parte 5-56: Selecção e montagem de 
equipamento eléctrico - Serviços de 
segurança

PADRÕES ISO
ISO 3864-1 Símbolos gráficos - Cores de segurança e 

sinais de segurança - Parte 1: Princípios 
de design para sinais de segurança e 
marcações de segurança

ISO 3864-3 Símbolos gráficos - Cores de segurança e 
sinais de segurança - Parte 3: Princípios 
de design para símbolos gráficos para 
uso em sinais de segurança

ISO 16069 Símbolos gráficos - Sinalização de 
segurança - Sistemas de orientação de 
segurança

ISO 7010 Símbolos gráficos - Cores de segurança 
e sinais de segurança - Sinalização de 
segurança registrada

ISO 30061 Iluminação de Emergência - Requisitos 
Luminosos

ENQUADRAMENTO PRESCRITIVEL NA EUROPA
Segurança
EN 60 598-1 Luminares: parte 1 - Requisitos gerais 

e testes
EN 60 598-2.22 Luminares: parte 2.22 - Requisitos 

particulares: Luminárias para iluminação 
de emergência

EN 61347-2-7 Especificação para reatores de lâmpadas: 
Parte 2-7 Requisitos particulares para 
reatores eletrônicos fornecidos para 
iluminação de emergência

EN 62034 Sistemas de teste automáticos para 
iluminação de fuga de emergência 
alimentada por bateria

EN 50171 Sistemas centrais de fornecimento de 
energia

EN 50172 Sistemas de iluminação de emergência
EN 62493 Avaliação de equipamentos de ilumi-

nação relacionados com a exposição 
humana a campos eletromagnéticos

EMC
EN 55015 + A1 Limites e métodos de medição das 

características de perturbação radi-
oeléctrica da iluminação eléctrica e de 
equipamento similar

EN 61000-3-2 Compatibilidade eletromagnética (EMC) 
- Parte 3-2: Limites - Limites para emis-
sões de corrente harmônica (corrente de 
entrada do equipamento ≤ 16 A / fase)

EN 61000-3-3 Compatibilidade eletromagnética 
(EMC) - Parte 3-3: Limites - Limitação 
de alterações de tensão, flutuações de 
tensão e flicker em sistemas públicos 
de alimentação de baixa tensão, para 
equipamentos com corrente nominal 
<= 16 A / fase e não sujeitos a conexão 
condicional

EN 61547 Equipamento para iluminação geral - 
requisitos de imunidade EMC

Fotometria
EN 1838 Aplicações de iluminação: iluminação de 

emergência
EN 12464 Luz e iluminação - Iluminação no local 

de trabalho - Parte 1: Locais de trabalho 
no interior

EN 13032-3 Medição e representação de dados 
fotométricos de lâmpadas e luminárias 
Parte 3: Representação de dados para 
luminárias de iluminação de emergência
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