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Estimado(a) leitor(a),
Quase nenhum outro setor está a desenvolver-se tão
dinamicamente quanto o setor da iluminação. Devido
à internacionalização, ligação em rede, digitalização
e ao discurso de eficiência energética, estão constantemente a chegar ao mercado tecnologias inovadoras – e, com elas, oportunidades interessantes.

Ao mesmo tempo, a luz é um importante
elemento de design, com um efeito ergonómico e psicológico no bem-estar
humano. Como empresa moderna, na
SLV observamos estas condições de
modo ágil e inovador, sem perder de vista
os nossos parceiros e os seus objetivos.
Além desta agilidade e força de desenvolvimento, a nossa paixão pela luz e pelas
pessoas que trabalham com a luz são os
pré-requisitos para, enquanto parceiro
forte em soluções de iluminação de alta
qualidade, oferecer também serviços de
primeira classe. Agora e no futuro.

O resultado são soluções personalizadas
e inovadoras, disponíveis rapidamente,
compatíveis e fáceis de instalar. Com uma
gama avançada, promessas de garantia,
fiabilidade da entrega e a elevada alta
qualidade do serviço, o tempo, a mão de
obra e os custos necessários devem ser
os mais reduzidos possível.

Desejo-lhe uma boa leitura da nossa
nova revista da primavera.

Jens Aertgeerts,
CSO SLV Lighting Group

Frankfurt am Main
Setembro 2020
Sob o lema “Welcome home”, convidamos os nossos clientes, parceiros de
negócios e o público especializado a sentir-se em casa no nosso stand no
pavilhão 2 (pavilhão fixo) Aqui, pode experimentar conceitos emocionantes
de iluminação para salas de estar, espaços de trabalho e de vendas, hotéis,
restaurantes e áreas exteriores em mais de 1000 m2.
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Luz é mais do que luminosidade. A luz solar, em
particular, tem um efeito positivo na nossa disposição.
Assim que a luz natural deixa de ser suficiente ou
não estiver disponível, a iluminação artificial assume
as tarefas e garante o bem-estar. O planeamento
profissional é decisivo para o efeito de iluminação
correto. Num conceito de iluminação eficaz, todas
as áreas de aplicação requerem a tecnologia de iluminação adequada e, posteriormente, profissionais
para instalá-la. A SLV oferece tudo o que os profissionais precisam. Nesta revista, encontrará uma
seleção da nossa abrangente gama de 360° com
tópicos interessantes e informativos relacionados
com a luz.

DESCUBRA A NOSSA APP AR.
Para ter uma ideia exata, luminárias SLV selecionadas podem ser colocadas e testadas como
modelos 3D, de modo fácil e realista no local de
utilização planeado.
Saiba mais na página 58.

Digitalize as luminárias com este símbolo
e experimente-as diretamente no ambiente com a APP AR.
Transfira gratuitamente a App SLV EXPERIENCE LIGHT App.
Carregue gratuitamente a App Augmented Reality na iTunes Apple
Store ou na Google Play Store no seu smartphone ou tablet.
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34
Luz de carril
EURO SPOT TRACK DALI

Easy Install.
Atenção, preparado, trabalho concluído.
Mostrar-lhe-emos, passo a passo, com que rapidez e facilidade as luzes SLV são instaladas.
Página 30–31
É tudo uma questão de atitude.
A luz desejada com apenas um clique. Com um
interruptor CCT, a correta temperatura da cor pode
ser ajustada de modo rápido e flexível.
Página 32–33
Conceitos de iluminação para o comércio.
Desde a área de vendas até à área de experimentação.
Um conceito de iluminação individual define
perfeitamente o cenário e consegue atrair os clientes.
Página 34–37

NOVIDADES
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Projetos selecionados.
Projetos concluídos com sucesso são a melhor
referência. Conheça melhor um dos nossos projetos
centrais – e simultaneamente a nossa empresa.
Página 40–41

43

Luzes exteriores.
Com as luzes externas da SLV, a área exterior
torna-se uma sala de estar ao ar livre. Descubra as
nossas novidades, tendências e dicas práticas.
Página 12–19
Sistemas de cabos e de carril
Lidar com tetos difíceis ou obter maior liberdade
no planeamento da iluminação? Experimente
a flexibilidade em todos os aspetos.
Página 20–21
Iluminação de hotel e restauração.
Chegar. Sentir-se bem. Querer ficar. Quer seja na
receção, no quarto, no bar ou no corredor: as luzes
SLV encantam os hóspedes em todas as áreas do
hotel.
Página 22–27

23
Candeeiro
suspenso
PANTILO

17
Sustentabilidade na SLV.
Assumimos a responsabilidade pelo manuseio
sustentável de matérias-primas, a utilização ideal
dos materiais e a conformidade com os padrões
de qualidade e as normas ambientais.
Página 42–43

Luz exterior
ESKINA

Soluções de iluminação modulares.
A nova liberdade no planeamento da iluminação – as
séries modulares Downlight e Spot da SLV podem
ser configuradas de acordo com todos os requisitos
e desejos individuais.
Página 44–45
Luminárias SLV.
Os destaques da revista. Quer seja comercial ou particular, interno ou externo: obtenha uma visão geral
das várias possibilidades de utilização das luminárias
SLV – com todos os dados técnicos.
Página 48–56
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A SOLUÇÃO
PERFEITA: PARA
TUDO E MAIS
ALGUMA COISA.
A luz movimenta. E não apenas a nós, mas a todos os que
trabalham com este meio fascinante. É por isso que criamos
experiências de iluminação únicas. Juntamente consigo!
A SLV é um forte parceiro para eletricistas, técnicos de instalação, revendedores especializados, designers de iluminação
e arquitetos há mais de 40 anos. Isso deve-se principalmente
aos nossos padrões de serviço de primeira classe, à qualidade
garantida, à facilidade de planeamento e de instalação
e à diversidade da gama de produtos.
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Ampliar possibilidades. Com o nosso portfólio de 360°.
Os eletricistas estão no centro dos nossos negócios. É por isso que
o seu feedback é particularmente importante para nós. Os nossos
produtos são inovadores e fáceis de usar, têm a qualidade certa
e permitem-lhe fazer o seu trabalho com eficiência? A relação
preço-desempenho é convincente e temos a luminária certa para
cada aplicação – no interior e no exterior? As suas respostas
a estas perguntas ajudam-nos a melhorar continuamente o nosso
portefólio de produtos.

ONE 60, WL, DALI
Ref. n.º: 1002919

Aumentar volumes de vendas. Graças ao serviço perfeito.
Estar sempre na vanguarda, coordenar os compromissos
e sempre ouvir os clientes – os revendedores de comércio por
atacado são mestres na gestão moderna e nós somos o seu
parceiro de confiança. Graças a procedimentos de encomenda
e gestão totalmente automatizados, os custos são minimizados
e os processos otimizados. Os serviços digitais da SLV facilitam
o aconselhamento dos clientes, as vendas e as compras. Além
disso, os nossos conhecidos êxitos de vendas garantem volumes de negócios fiáveis.
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O polivalente elegante.
Quer seja como variante suspensa, de montagem à superfície ou embutida – são várias as
possibilidades existentes
nos modelos da série MEDO
para eletricistas e designers.

MEDO RING 60, PD, DALI
Ref. n.º: 1002891

CRIATIVIDADE:
PODE SER
PLANEADA
DESDE JÁ.
Os designers e os arquitetos são mentes criativas.
Por isso, precisam sempre de nova inspiração.
É aí que nós entramos.
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Concretizar ideias. Com apoio perfeito.
Com mais de 3000 produtos para a área interior e exterior,
oferecemos sempre a solução adequada, até mesmo para
ideias fora do comum. A propósito, o planeamento profissional
da iluminação é agora algo natural, especialmente em instalações públicas. Os nossos especialistas em iluminação também
terão prazer em ajudar e aconselhar designers externos com
o seu conhecimento especializado. Pois, com toda a criatividade,
o planeamento da segurança deve ser garantido e o orçamento adequado.

MY
FAVORITE
SLV
PRODUCT

»Tudo conforme
planeado.«

Q-LINE®, PD, 2 m, BAP, TRIAC
Ref. n.º: 1000930

Lars Heidrich, Chefe de
equipa Lighting Design
“Intemporal, universalmente
aplicável, versado em tecnologia de iluminação e atraente –
para tudo correr conforme
o planeado, a série MEDO
é a minha primeira escolha.
Gosto especialmente de
planear a nova variante com
controlo DALI e efeito Corona
na área do projeto.”
MEDO 60 CORONA, CW, DALI
Ref. n.º: 1001898

9

10

COMEÇOU A TEMPORADA
AO AR LIVRE. ALTURA PARA
FAZER BONS NEGÓCIOS.

Os revendedores por atacado têm várias vantagens
ao trabalhar com a SLV. Têm sempre tem os
produtos mais recentes em oferta, podem reagir
rapidamente aos desejos dos clientes, gerir projetos prontamente e economizar nos seus próprios
custos de armazenamento. Além disso, os nossos
êxitos de vendas garantem melhores volumes de
negócios.
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ESTÁ-SE
BEM AQUI
FORA.
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Novidades que iluminam a noite
e o ambiente. Encontros sociais
e descontração na natureza são uma
tendência atual. As luzes exteriores
da SLV trazem a luz para a escuridão
e proporcionam um ambiente de iluminação fascinante no jardim, no terraço
ou em volta da casa. Deixe-se inspirar
pelas nossas novidades para a área
exterior – e faça brilhar os seus projetos
com a mais elevada qualidade e variedade de produtos com a melhor luz.

Novidades em todos os caminhos.
Aguarde os novos
candeeiros de
caminho – disponíveis a partir do verão
de 2020.

Inovador, até mesmo no design.
Um destaque especial do novo
ESKINA Frame são os focos
de LED giratório variável para
o alinhamento flexível da iluminação de caminhos, jardins e
fachadas. Graças ao interruptor
CCT, a temperatura da cor pode
ser selecionada entre 3000K e
4000K. Quer seja para iluminar
caminhos ou o belo canteiro de
flores: com a classe de proteção
IP65, o candeeiro é ideal para
a área exterior.

Para todas as tendências.
A nova gama OVALISK permite
que jardins, caminhos, terraços,
varandas e áreas de entrada
brilhem sob a luz mais moderna,
com abajur em vidro arredondado
e classe de proteção IP65. Consiste em candeeiros de caminho
em dois tamanhos diferentes e
candeeiros de teto e de parede
de montagem fácil e rápida (Easy
Install). Equipado com o interruptor CCT para alterar a cor da luz
(3000K/4000K).

Purista em toda a linha.
Todos os amantes do design
purista irão adorar a gama L-LINE
Out em forma de L. Uma simples
mudança da cor da luz (3000K/
4000K) é possível diretamente
no candeeiro usando o interruptor
CCT. Perfeito para iluminar caminhos e calçadas para edifícios
e jardins de planeamento moderno. Com a classe de proteção
IP65, a série pode ser utilizada
numa ampla variedade de áreas
exteriores.

ESKINA FRAME

OVALISK

L-LINE OUT
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Tempos de ferrugem.
A ferrugem na área exterior está
muito na moda! Especialmente
quando se pretende obter um
estilo mediterrâneo, o aspeto
enferrujado é indispensável
nas luzes exteriores e combina
muito bem com madeira, pedra
natural, betão ou paredes de
gesso branco.

Design em todos os
formatos e cores.
Com as tendências atuais
e materiais especiais, as
luzes exteriores da SLV
definem toques modernos
na área exterior.
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Atraente com charme rústico.
Graças ao efeito ferrugem excecional
devido a um tratamento químico especial
do aço FeCSi utilizado, a série RUSTY
é um atrativo especial na área exterior.
A nossa série RUSTY será aumentada
a partir de outubro de 2020 e será
complementada com candeeiros de parede quadrados e redondos no mesmo
material.

Fascinante em todos os sentidos.
Distribuição flexível da luminosidade para
áreas de entrada, fachadas, varandas
e terraços: com o elegante candeeiro de
parede Up/Down da série MANA OUT,
o ângulo de radiação da iluminação pode
ser ajustado. Os acessórios necessários
são fornecidos. O candeeiro de parede
LED consiste numa construção de alumínio e está disponível com um corpo de
lâmpada feito de metal corten ou na cor
antracite.

RUSTY
BIG WHITE
Página 545

MANA OUT
BIG WHITE
Página 660
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Stein & Co: Naturalmente sempre na moda.
Materiais com charme natural são muito populares ao
efetuar a escolha de luzes exteriores. Quer seja pedra
natural ou aspeto de madeira: os materiais misturam-se
suavemente com o ambiente e são, não obstante, um
atrativo absoluto. A união com elementos de metal ou
vidro cria contrastes atraentes.

MY
FAVORITE
SLV
PRODUCT

»Gostaria de ter
um prémio de
design no jardim?»
Elegante: pedra natural
e vidro.
A série de exterior LISENNE
impressiona com um visual
bonito e subtil. Ela mistura habilmente dois estilos populares: um
abajur em vidro com um visual
moderno fumado e uma base de
pedra natural de basalto. Outro
argumento brilhante: graças à
base E27 integrada, o candeeiro
é adequado para lâmpadas LED
e de economia de energia.

LISENNE
BIG WHITE
Página 546

Pedra natural e aço inoxidável
em perfeita harmonia.
A série ARROCK é um atrativo
moderno e, graças à escolha
de materiais, é particularmente
eficaz contra a corrosão. A iluminação indireta cria uma luz
atmosférica ao lado do caminho,
no jardim ou ao redor da casa.
As luzes exteriores estão disponíveis em granito e em várias
variantes e tamanhos – para
todos os gostos e exigências.

ARROCK
BIG WHITE
Página 561

Aspeto de madeira –
natural para o bem-estar.
A série FLATT convence com
minimalismo e um aspeto de
madeira natural. A robusta caixa
em alumínio de cor antracite
confere dá às luzes exterexteriores nas um toque moderno.
Como candeeiro de parede,
candeeiro de pé, com e sem
sensor: com uma temperatura
da cor ajustável (3000K/4000K)
e luz indireta, a série FLATT garante uma atmosfera agradável.

Michael Spix, Team Chefe
de equipa de Innovation
Management:
“Mesmo que eu não tenha
dobrado todos os candeeiros
de pé, as minhas luzes favoritas
são as da série BENDO. Na
categoria "Design de produto",
ganharam o Red Dot, o cobiçado selo de qualidade por um
bom design."

BENDO 80, Pole, TRIAC
Ref. n.º: 231835

FLATT
BIG WHITE
Página 569
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Qualidade em caso de vento e intempéries. As nossas luzes exteriores
impressionam com a sua elevada qualidade e uma longa duração.
Os dois aspetos mais importantes para as luzes que estão lá fora
o ano todo. Destacamos o que mais é relevante.

Extremamente robusto:
aço inoxidável de elevada qualidade.
Na nossa linha de iluminação exterior SLV,
encontrará candeeiros particularmente
resistentes à corrosão, feitos de aço
inoxidável de elevada qualidade – como
por exemplo, a nossa série TRUST. Quer
chova ou faça sol: graças ao material
durável, as luzes exteriores TRUST impressionam com a sua longa durabilidade.
Chamamos a isso qualidade a longo prazo.
TRUST 60, Pole
Ref. n.º: 228110

Qualidade garantida com uma
garantia de 5 anos.
Com a nossa equipa altamente qualificada de técnicos e engenheiros internacionais, garantimos continuamente
a qualidade e continuamos a investir
no desenvolvimento. Desde eficiência
energética a resistência a intempéries:
as luzes exteriores da SLV são sempre
submetidas a testes rigorosos. Não
só fornecemos qualidade, como
a garantimos. Durante 5 anos.
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• Teste de compatibilidade
eletromagnética
• Medições fotométricas
• Verificação da inflamabilidade
• Análise de material via fluorescência
de raios-X
• Verificação automática do aquecimento
• Testes IP e IK
• Ventilação artificial (câmara de
pulverização de sal e climática)

NOVIDADES | OUTDOOR

Classes de proteção IP: está a chover. E depois?
As luzes exteriores são expostas à chuva, neve
e lama. Para a utilização ideal, a classe de proteção
IP das luzes é, portanto, particularmente importante.

A classe IK: sofre golpes e nada
acontece.
Um golpe direto ao jogar futebol no jardim?
Com a classe IK certa, isso não importa.
O grau de proteção IK indica a resistência
do candeeiro. De acordo com a energia de
impacto mínima que a caixa deve suportar,
há um total de dez graus de proteção. Com
as nossas luzes exteriores com a classe de
proteção IK 08, pode, por exemplo, atingir
a luz com um martelo de 1,5 kg a uma
distância de 30 cm – mas quem faria isso?

Um ambiente de iluminação
eficaz desde o início.
A luz embutida no pavimento
redonda DASAR® 270 garante,
com o seu LED Premium e uma
distribuição de luz assimétrica,
um ambiente de luz particularmente agradável na área exterior.
Com a classe de proteção IP65/
IP67, a elegante luz de pavimento
é ideal para utilização em espaços
abertos ou perto de piscinas
e lagoas. Até mesmo uma breve
imersão (ocasional) na água não
consegue prejudicar a luz. Com
uma classe de resistência ao
impacto IK 08, é particularmente
robusta.

DASAR® 270, EL, simétrico
Ref. n.º: 1002897
DASAR® 270, EL, assimétrico
Ref. n.º: 1002893

IP23

Façam-se insinuações!
As luzes com esta classe de proteção
estão protegidas contra borrifos de água.

IP44

Lá para fora para a relva.
Nos relvados ou ao longo do caminho,
esta deve ser a classe de proteção mínima.

IP
65/67

Marcha na água.
As luzes com esta classe de proteção
podem ser instaladas perto de uma lagoa
ou piscina. Inundações ou uma breve imersão em água também não são problema.

As luzes com detetor de movimento iluminam sempre as áreas exteriores, conforme
necessário, e asseguram, por exemplo,
a segurança ao pisar nas áreas de entrada.
O candeeiro de parede da nova série
ESKINA possui um sensor de movimento
da mesma cor da caixa – que lhe permite
economizar energia e reduzir a poluição
luminosa.

Uma nova gama no mundo da iluminação
da SLV.
A série ESKINA oferece iluminação exterior com
um visual intemporal. Quer seja iluminação de
caminhos, jardins, varandas ou uma iluminação
especial de exibição na fachada: encontrará a luz
ESKINA certa para cada aplicação. A série completa pode ser utilizada com 3000K ou 4000K.
Com a classe de proteção IP65, a gama ESKINA
pode ser utilizada universalmente na área exterior.

ESKINA 80, Pole
Ref. n.º: 1002907
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DICAS PARA
DURABILIDADE RADIANTE.
As luzes SLV garantem uma alegria duradoura.
Não importa como deseja projetar a área exterior:
as nossas luzes são duráveis, absolutamente à prova
de intempéries, de instalação fácil e segura. Desde
que se siga algumas regras básicas importantes.
Estável e flexível.
Quer seja como iluminação para plantas,
como candeeiro de caminho, luz de terraço,
iluminação exterior para lagoas ou paredes
externas – os holofotes NAUTILUS Plug &
Play impressionam com a sua qualidade
intransigente. A cabeça da lâmpada
é rotativa (360°) e giratória (180°) para uma
iluminação direta ou indireta direcionada.

A gama NAUTILUS possui uma variedade
de versões com vários modelos, formatos
e cores, com ficha ou extremidade de cabo
aberta, com estaca de terra ou placa de
montagem para aplicação na parede
ou no chão. Graças à classe de proteção
IP54/55 e à caixa com resistência à corrosão, o holofote do pavimento é extremamente resistente.

NAUTILUS 10
SP, redondo, QPAR51
Ref. n.º: 229740
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DICAS DE INSTALAÇÃO

Para que as luzes exteriores brilhem por longo tempo:
• Ao planear a disposição do jardim, preste atenção
à classe de proteção das luzes. Para a área exterior,
esta deve ser pelo menos IP44, ou melhor, IP55.
• Materiais resistentes à corrosão são igualmente
importantes. Estes incluem aço inoxidável, alumínio,
mas também cobre ou bronze.
• As lâmpadas ideais são de LED. Economizam
energia e são muitas vezes mais duráveis do que
as lâmpadas convencionais tradicionais.

Dica:
Não enterre os cabos no chão para que não se desgastem com as condições climatéricas se estejam protegidos contra a humidade. Para evitar curtos-circuitos ao
ligar, verifique se a ligação do holofote de pavimento à
fonte de alimentação é à prova de água.

ROCCI 125, EL, quadrado
Ref. n.º: 227604

ROCCI 125, EL, redondo
Ref. n.º: 227600

A luz LED embutida no pavimento ROCCI com tampa
de aço inoxidável redonda ou quadrada resistente
à corrosão (aço inoxidável 316L) e tampa de vidro transparente é adequada para a área exterior e instalação
perto de lagoas, graças à classe de proteção IP67 –
independentemente de ser um sistema de sinalização
de caminhos, iluminação de realce ou um elemento
de design elegante. Com uma classe de resistência ao
impacto IK 08, a série é particularmente robusta.

Dica:
A drenagem deve ser colocada sob os holofotes
embutidos no pavimento, para que estes não
atraiam humidade. Nunca coloque os holofotes do
pavimento em superfícies com depressões, mas
numa superfície nivelada ou superior.

Design uniforme, dentro e fora.
A série THEO, feita de alumínio e vidro, com o novo
candeeiro de pé THEO PATHLIGHT, inclui uma
variedade de outros candeeiros de parede e de
teto em cores diferentes – para uma iluminação
eficaz e uniforme na área exterior, que cria uma
atmosfera agradável.

BIG THEO BEAM UP/
FLOOD DOWN
Ref. n.º: 234515

BIG THEO
Ref. n.º: 234525

THEO PATHLIGHT, DOUBLE
Ref. n.º: 1002871

Dica:
Graças ao seu formato cúbico,
o visual uniforme da série THEO
na área do jardim também pode
continuar nos espaços fechados.
O formato quadrado purista encaixa-
se perfeitamente em qualquer
ambiente e estilo.
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SIMPLESMENTE
PERMANECER FLEXÍVEL.
Diversas opções individuais.
Principalmente em lojas, propriedades comerciais,
restaurantes, cafés ou hotéis são necessárias
soluções de iluminação flexíveis e individuais. Os
nossos sistemas de carris respondem a todos os
pedidos de mais liberdade no planeamento – com
carris condutores de diferentes comprimentos,

holofotes e focos adequados. Naturalmente, equipados com a mais recente tecnologia. Várias luzes
podem ser fornecidas com uma única fonte de
alimentação. Para obter ainda mais flexibilidade, as
luzes podem ser alinhadas em diferentes direções.
O pré-requisito perfeito para um design de iluminação individual.

Os condutores trifásicos num
carril podem ser criados independentemente um do outro
(por exemplo, para holofotes,
painéis e candeeiros suspensos).
Estes três circuitos podem ser
operados individualmente e a
iluminação de áreas de lojas
individuais pode ser controlada
(iluminação básica, iluminação de
caixa registadora, acentuação
de áreas de exposição). Diferentes
cenas podem ser exibidas nas
vitrinas durante o dia e a noite.

O sistema básico para utilizar em casa.
O PURI TRACK TRIPLE TRACKSYSTEM,
composto por 2 x carris para alta tensão
monofásicos de 1 m, mais acessórios,
três luzes de seguimento e três lâmpadas
GU10, oferece todos os componentes para
a instalação inicial até 2 m de comprimento.
As vantagens: requer apenas uma ligação
de corrente. Os focos podem ser alinhados
em todas as dimensões da sala. Pode ser
expandido com componentes de sistema
monofásicos e vários focos.

O sistema profissional para lojas
e stands de exposição.
Versão de montagem à superfície, embutida ou
suspensa: encurtamento individual ou conexão
flexível com conectores T, X, longitudinais e de
canto – os sistemas de carris trifásicos SLV
oferecem soluções para todas as situações de
espaços. A SLV oferece uma ampla seleção
de focos adequados para cada versão de carril
e, portanto, a iluminação perfeita para cada
projeto (aqui, o nosso êxito de vendas KALU).
Isso promete flexibilidade na seleção dos
pacotes de lúmen, restituições de cor, temperaturas de cor e ângulo de radiação corretos.

PURI TRACK, MONO, Triple Track Set
Ref. n.º: 143190

KALU TRACK, 3 f., TRIAC
Ref. n.º: 153600
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DALI para controlo da luz.
Os carris trifásicos também estão
disponíveis nas versões DALI
(Digital Addressable Lighting
Interface) e, portanto, podem ser
controlados intuitivamente. Além
disso, a inovadora tecnologia
de luz oferece segurança, pois
a gama DALI é independente do
fabricante e, portanto, compatível
com todos os dispositivos de
controlo.

NOVIDADES | SISTEMAS DE CALHAS E CABOS

A luz certa para todos os requisitos. A iluminação de diferentes
áreas do espaço, acentos habilidosos ou uma apresentação
eficaz do produto – os sistemas SLV de cabo e de carril satisfazem
perfeitamente os requisitos de tecnologia de iluminação, design
moderno e máxima flexibilidade.

DURNO, LV
Ref. n.º: 1002861

PLYTTA, LV
retangular
Ref. n.º: 1002864

A solução para instalações exigentes.
Os sistemas de cabo são o sistema de eleição para tetos difíceis,
por exemplo, com vigas de madeira, tetos inclinados, salas
sinuosas, abóbadas ou tetos desnivelados. Os nossos sistemas
de cabos de baixa tensão proporcionam uma atmosfera de iluminação particularmente aconchegante. Eles oferecem espaço
para conceitos de iluminação individuais e criam um clima de
luz com um fator de bem-estar, mesmo sob condições difíceis.

Quadrado e versátil.
Os painéis LED quadrados PLYTTA para sistemas
de cabos garantem uma iluminação uniforme graças
à luz plana. Além dos focos conhecidos com luz
direcionada, agora está disponível também uma
luz para iluminação básica do sistema de cabo
para iluminação antirreflexo. Quer seja para o teto
ou para o pavimento – o painel LED PLYTTA exala
versatilidade.

Alinhados de acordo com a função.
A luz LED redonda DURNO para o sistema de cabos
TENSEO pode ser alinhada com muita flexibilidade,
graças ao alcance giratório de 40°. Devido ao grande
ângulo de radiação de 120°, esta luz LED é ideal
como iluminação básica para salas ou grandes áreas.

PLYTTA, LV
retangular
Ref. n.º: 1002865

DURNO, LV
Ref. n.º: 1002862
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SINTA-SE BEM-VINDO
DESDE O PRIMEIRO
MINUTO.
Para os hotéis, o principal é o bem-estar dos hóspedes.
A iluminação certa cria um ambiente especial. Não apenas os
quartos do hotel irradiam aconchego, mas também a receção,
o bar, o corredor e área exterior precisam de conceitos de iluminação
eficazes e inteligentes. Porque, mesmo com os mais elevados
padrões de design, a iluminação deve ser moderna e convidativa –
e ainda permitir que os funcionários trabalhem com eficiência.

Colorido e simplesmente maravilhoso.
O módulo de prateleira iluminado por LED
NEW FLAT confere ao bar do hotel um estilo
de lounge moderno. A variante RGB Smart
de cor ajustável, em particular, é o centro das
atenções. Porque a escolha das cores pode
criar diferentes ambientes. O atual Zigbee®
versão 3.0 é adequado para integração numa
variedade de sistemas externos. Naturalmente,
também é possível a integração no sistema
SLV VALETO®. Cor da moldura disponível em
alumínio e branco.

NEW FLAT, WL, RGB
Ref. n.º: 1003022
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Faça o check-in com a melhor luz possível.
A série HELIA 35 recebe os hóspedes com o seu design purista e claro.
Com o seu acessório de acrílico, cria uma luz indireta e suave que promove
o bem-estar e fornece brilho suficiente para fazer check-in e check-out sem
problemas. Tem integrado um LED branco quente Premium de 7,5 W com
muito boa restituição de cor (CRI>90). É alimentado por um acionador d
e
corrente constante integrado. A lâmpada está disponível em preto e branco.

A primeira impressão conta.
Logo na área de entrada, os
hóspedes devem ser recebidos
por uma atmosfera de iluminação
agradável e amigável. O candeeiro
suspenso PANTILO possui um
abajur de vidro cromado, que
permite criar uma nuvem de
luzes através de uma combinação
individual. O ambiente de iluminação criado dessa maneira
t ambém se destaca no setor
gastronómico.

PANTILO CONVEX 40, PD, E27
Ref. n.º: 1003444

HELIA AMBIENT 35, PD
Ref. n.º: 1003435

A estrela na área de receção.
A série ONE confere à receção ou à área
de restauração um toque especial com
o seu design circular reduzido e moderno.
É particularmente caraterizada por sua
luz indireta regulável DALI. A temperatura
da luz da gama ONE pode ser predefinida
para 3000K ou 4000K usando o interruptor
CCT.

ONE TRIPLE, PD, DALI
Ref. n.º: 1002913
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Tal como em casa, mas melhor. Os quartos são a peça central
dum hotel. São usados principalmente ao fim da tarde e à noite.
O mais importante é uma iluminação básica e de leitura funcional
atmosférica para um ambiente de bem-estar. Como é prático
quando as luzes do quarto também oferecem um benefício adicional
inteligente, como, por exemplo, o carregamento do seu telemóvel
ou computador portátil.

Visivelmente bom estilo.
Para que os hóspedes se sintam confortáveis nos
corredores, a luz lâmpada não deve ser muito
brilhante nem muito escura. O candeeiro de parede
QUAD FRAME, com a sua agradável luz regulável,
garante conforto, orientação e segurança. O QUAD
FRAME possui LED de instalação permanente
com acionadores de qualidade e um alto índice
de restituição da cor (CRI>90). Disponível em
três tamanhos diferentes.

QUAD FRAME 19
WL, TRIAC
Ref. n.º: 1003468
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Multifuncional acolhedor.
O novo candeeiro de parede Bedside
SOMNILA SPOT economiza espaço e
é simultaneamente elegante. Porque não
é apenas um candeeiro de parede, mas
também um suporte e uma estação de
carregamento para telemóveis e possui
uma função de carregamento USB. A luz de
fundo branco quente antirreflexo (3000K)
com o efeito Corona na parede garante
aconchego. O foco LED adicional pode ser
ligado separadamente como uma lâmpada
de leitura. Também disponível como versão
com abajur decorativo de tecido.
SOMNILA SPOT
WL
Ref. n.º: 1003458

SOMNILA FLEX
WL
Ref. n.º: 1003459

O foco no design intemporal.
O candeeiro de parede Bedside decorativo QUADRASS Spot com abajur
retangular em vidro fosco e base cromada cria uma iluminação básica
agradável e antirreflexo. Pode ser equipado com uma lâmpada E27 –
incluindo lâmpada de leitura LED. O candeeiro de parede também está
disponível sem lâmpada de leitura, com uma base branca ou preta. Para
um visual uniforme, a gama SLV inclui o candeeiro suspenso QUADRASS
correspondente.
QUADRASS SPOT
WL, E27
Ref. n.º: 1003428

QUADRASS
PD, E27
Ref. n.º: 1003432

25

EXPERIMENTAR A LUZ. A REVISTA

Design interessante
logo a partir de fora.
A gama de exterior ABRIDOR em
alumínio com revestimento em
pó, lançada em 2019, destaca-
se pelo seu design de linhas
retas. Quer sejam candeeiros de
parede ou de pé para iluminação
de parques e caminhos: graças
à classe de proteção IP55, as
luzes são ideais para as áreas
exteriores modernas dos hotéis.
A cabeça da lâmpada rotativa
permite que áreas selecionadas
sejam destacadas e iluminadas
individualmente.

ABRIDOR POLE 100
Ref. n.º: 1002992

Luzes exteriores para memórias duradouras.
Além da orientação segura, as luzes exteriores da
SLV oferecem inúmeras possibilidades para iluminar
magicamente entradas, saídas de automóveis,
terraços e paredes, e encaixam perfeitamente no
estilo arquitetónico do hotel.
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Um upgrade para as paredes do hotel.
O candeeiro de parede PEMA® agora está também
disponível como versão LED. Possui um interruptor
CCT para definir a temperatura da cor (selecionável,
3000K ou 4000K). Graças à classe de proteção
melhorada IP65, é ideal para iluminação indireta das
paredes do hotel. Disponível em alumínio lacado
em cinzento prateado e preto.

PEMA®
WL
Ref. n.º: 1003454

Perfil estreito, ampla variedade de aplicações.
Como Wallwasher, para destacar colunas ou iluminar monitores: o perfil exterior GALEN de 120 cm de comprimento
acentua a iluminação na área exterior do hotel. Está equipado
com potentes LED de alta tensão e possui a classe de proteção IP65. Na nova versão, a temperatura da cor pode ser
facilmente selecionada usando o interruptor CCT. Graças ao
suporte de montagem já montado, o SLV GALEN pode
ser instalado diretamente na parede, no teto ou pavimento.

GALEN 120
SP
Ref. n.º: 1003448

27

28

UM TRABALHO EFICIENTE
É EXTREMAMENTE IMPORTANTE –
E MUITO SIMPLES.

Os eletricistas estão sempre muito perto – do
cliente e do produto. É por isso que eles atribuem
naturalmente grande importância a soluções bem
pensadas que não apenas impressionam devido
às novas tecnologias, mas também ao manuseamento simples. Se as margens estão corretas e a
oferta está disponível em toda a sua diversidade,
é claro que também é gratificante.
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AOS SEUS
LUGARES,
PREPARADOS.
Montada em cinco minutos. Rápida execução do projeto,
trabalho limpo e clientes satisfeitos – esta é a facilidade com
que as luzes SLV economizam tempo, custos e esforço
durante a instalação. Porque a eficiência compensa sempre.

01

Soltar a placa de montagem:
Basta pressionar para dentro
os fechos com mola do “Easy-Click-System”. Em seguida,
desligar o conector da fonte de
alimentação.

05

O ambiente certo de
iluminação em pouco tempo:
A definição da temperatura da
cor, 3000Kelvin (branco quente)
ou 4000Kelvin (branco neutro)
pode ser selecionada de modo
flexível usando o interruptor CCT.
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02

Instalado à velocidade da luz:
A placa de montagem é fixada ao
teto com parafusos e buchas.

06

Montar rapidamente:
Ao pressionar o módulo de luz
LED na placa de montagem,
a ligação mecânica entre os
dois componentes é restabelecida com a ajuda do “Easy- ClickSystem”.

03

Ligação da linha de corrente
energética:
Ligar ao bloco de terminais
rápido de modo rápido e fácil.

07

04

Basta ligar:
Em seguida, é feita a conexão
da ficha da fonte de alimentação
ao módulo de luz LED.

Ligar e terminar o trabalho.
Vale a pena ver o efeito Corona,
que faz o fundo brilhar. Para
uma iluminação indireta aconchegante.

A série MEDO da
SLV é um clássico
versátil e pode ser
instalada de forma
rápida e fácil.

TECNOLOGIA | EASY INSTALL

O tempo é essencial
em muitos projetos.
Quando é preciso acelerar, as luzes SLV oferecem uma vantagem
decisiva. São instaladas
rapidamente, permitindo que fique pronto
atempadamente. Ou
até mesmo mais cedo.

01

Montagem na parede:
Aparafusar a placa de montagem
na parede – com o parafuso
de fixação para baixo e a prática
porca de guia para cima.

05

Montagem limpa e segura:
Quando o corpo da lâmpada é
colocado, a lâmpada é suspensa
na prática ranhura de guia na
extremidade superior da placa de
montagem.

02

Ligação mais rápida e fácil:
Ligar a linha de corrente energética ao bloco de terminais rápido
usando os terminais do conector
rápido.

06

Para terminar, fixar:
Aparafusar o corpo da lâmpada
na placa de montagem.

03

Ligação simples:
O conector da fonte de alimentação está ligado aos módulos
de luz LED usando um sistema
de encaixe.

07

04

Ambiente de luz conforme
desejado:
A definição da temperatura da
cor, 3000Kelvin (branco quente)
ou 4000Kelvin (branco neutro)
pode ser selecionada usando
o interruptor CCT.

Os candeeiros de
parede puristas da
série ENOLA são
igualmente fáceis
de montar e economizam tempo
de instalação.
Ligar e terminar o trabalho.
O candeeiro de parede ENOLA
irradia eficazmente para baixo
e para cima.
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QUENTE OU FRIO.
O PRINCIPAL
É FLEXIBILIDADE.
Ambiente de iluminação perfeito com um clique.
Com um interruptor CCT, a correta temperatura da cor pode
ser ajustada de modo rápido e flexível. Cada vez mais
luzes da SLV convencem com esta funcionalidade prática.

A luz na qual cada um se sente bem é conhecida
como sendo uma questão subjetiva. Graças
à tecnologia LED, as opções são quase infinitas –
o que não facilita a escolha da luz certa. Portanto,
é importante primeiro responder à pergunta sobre
que atmosfera melhor se adequa às suas próprias
necessidades e depois decidir a temperatura da
cor adequada. Quando se trata de receber hóspedes numa área de receção acolhedora ou talvez

iluminar um local de trabalho moderno,
a flexibilidade do interruptor CCT oferece
vantagens. É por isso que estamos a equipar
cada vez mais luzes SLV interiores exteriores
com este pequeno, mas muito prático interruptor.
Antes da montagem, em cooperação com
o cliente, ajusta-se a luz desejada no local –
exatamente como ele gosta e como se encaixa
nos seus requisitos.

Anel livre para
design e função.
Com o seu visual circular e moderno,
o candeeiro ONE melhora todos os
espaços. A luz regulável DALI cria uma
atmosfera agradável e atmosférica.
Também disponível como candeeiro
suspenso individual e candeeiro de
parede em tamanhos diferentes.
A partir do outono de 2020: variante
dupla com função para cima/para
baixo, um candeeiro de mesa e luzes
do sistema de carris (40 cm, opcionalmente 3000K ou 4000K), que
podem ser integradas no sistema
de carris DALI trifásico usando um
adaptador.
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ONE 80
PD, DALI
Ref. n.º: 1002911

TECNOLOGIA | CCT-SWITCH

3000K

4000K

Elegância no novo formato.
O SLV AINOS é uma solução
de instalação embutida robusta
e protegida contra a água, opcionalmente com ou sem sensor.
A nova versão quadrada do candeeiro de parede e de teto em
alumínio é perfeita para áreas
exteriores ou salas húmidas, graças à classe de proteção IP65.
Graças ao interruptor CCT, podese selecionar a temperatura da
cor entre 3000K e 4000K. A superfície da lâmpada com LED de
18 W é elegantemente emoldurada por uma caixa lacada.

Simples perfeição.
O candeeiro de parede e de teto
existente em aço e uma cobertura
plástica da série LIPSY DRUM
DALI é de utilização versátil.
Com uma característica de radiação ampla e um LED potente,
garante uma iluminação homogénea. A cor da luz pode ser
alternada entre 3000K e 4000K.
Possibilidade de ligação direta
ao controlo de iluminação DALI.
Disponível em vários tamanhos
de caixa.

AINOS
CW SENSOR, square
Ref. n.º: 1003451

LIPSY 40
CW, Drum, DALI
Ref. n.º: 1002940

Mais liberdade de escolha.
Graças ao interruptor CCT, a cor da luz do AINOS
pode ser alterada entre 3000K e 4000K com apenas
um clique – de branco quente a branco neutro,
dependendo do campo de aplicação e da preferência
do seu cliente.

CORRELATED COLOUR TEMPERATURE
A Correlated Colour Temperature – ou CCT – é, por
definição, “a temperatura do holofote de Planck
que pertence a uma cor específica da luz que emana
da fonte de radiação” ou, simplesmente, que faz
a luz parecer amarela ou azul. A temperatura da
cor é medida em Kelvin e geralmente varia entre
2200 e 6500 K. As cores características da luz são:

Branco quente:
CCT abaixo de 3300 K, por exemplo, vela ou lâmpada
Branco neutro:
CCT 3300 até 5000 K, por exemplo , SLV série ONE
Branco frio (branco diurno):
mais de 5000 K, por exemplo, painel LED
SLV VALETO®, foco de exterior
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A CORRETA RESTITUIÇÃO DA COR, PERFEITAMENTE ENCENADA.
Uma encenação perfeita e completa de mercadorias e espaço
de vendas. Hoje em dia, fazer compras tem que ser uma experiência!
Quer seja luz ambiente atmosférica ou iluminação de realce eficaz:
um conceito de iluminação individual com a correta temperatura da
cor destaca os produtos e atrai clientes.
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O conceito de iluminação é particularmente importante na área de lojas e
vendas a retalho . A cor e a intensidade
certas da luz influenciam positivamente
o comportamento de compra e o fator
de bem-estar. Uma atmosfera acolhedora garante que os clientes se sintam
confortáveis e permaneçam na loja
por um longo período. Os produtos são
perfeitamente acentuados, as cores
e os materiais podem ser reconhecidos
realisticamente.

Uma adequada temperatura da cor
desempenha um papel importante na
iluminação de mercadorias. Quer seja
fresco ou mais atraente, cada produto
precisa de um conceito de iluminação
adequado.

Acentuação ao mais alto nível.
A série EURO SPOT TRACK DALI impressiona
com o seu aspeto simples e intemporal, a alta
eficácia de luminosidade e o índice de restituição
da cor > 90, além da compatibilidade com a
gama DALI. Os holofotes de LED de alta tensão
rotativos e giratórios em versão compacta estão
disponíveis com um adaptador adequado para
o sistema de carris DALI trifásico. A fonte de luz
LED é instalada na fábrica dentro da cabeça da
lâmpada cilíndrica. O EURO SPOT está disponível
em várias cores da caixa, tamanhos e ângulos de
radiação, bem como nem uma versão não DALI.

Desempenho radiante com DALI.
O holofote STRUCTEC, disponível em várias
cores da caixa e da luz, tem uma qualidade
de restituição da cor extremamente boa
(CRI>97). Graças a um adaptador adequado,
pode ser integrado no sistema de carris DALI
trifásico e está equipado com um módulo LED
COB de alto desempenho. Os componentes
DALI integrados e as temperaturas da cor
tornam o holofote ideal para aplicações profissionais e conceitos de iluminação com cores
precisas em boutiques e lojas. As versões
não DALI também são versáteis e convencem
com o seu alto índice de restituição da cor,
temperaturas da cor (3000K/4000K) e ângulos
de feixe diferentes (36°/60°).

EURO SPOT TRACK
3 f., DALI, 255 mm
Ref. n.º: 1002665

STRUCTEC
3 f., DALI
Ref. n.º: 1003026

VER A AS CORES
E OS MATERIAIS
CORRETAMENTE:
COLOR RENDERING
INDEX
CRI é a abreviatura de “Color
Rendering Index” e significa
o índice de restituição da cor.
O valor representa como
a restituição de cor de uma fonte
de luz artificial é comparada
à luz do dia. O valor máximo
é 100. Portanto, quanto maior
o CRI, mais realistas são as cores
de uma área iluminada. Muitas
das nossas luzes possuem, por
exemplo, um valor de CRI>90
e deixam as cores parecerem
fiéis ao original.
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Encenado de modo ideal.
Para que as cores dos produtos
sejam reproduzidas da melhor
forma, a luz da loja deve conter
todas as cores espetrais, assim
como a luz solar. É assim que as
cores dos pontos de exposição
iluminados parecem naturais
e não há surpresas de cor à luz
do dia.

Ângulo flexível com zoom.
O STRUCTEC ZOOM, disponível em várias versões
de cor, com um adaptador adequado para o sistema
trifásico de carris para alta tensão, está equipado
com um módulo LED COB de alto desempenho que,
graças a um CRI de >90, permite uma excelente
restituição de cor. Como característica especial,
o ângulo de radiação do STRUCTEC ZOOM pode
ser ajustado continuamente entre 25° e 60°.

STRUCTEC ZOOM
3 f.
Ref. n.º: 1000656

Traz qualidade à luz.
A iluminação de realce certa para uma apresentação
perfeita do produto, restituição de cor brilhante e excelente
visibilidade das propriedades do material.
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SUPROS
PD
Ref. n.º: 1003275

A encenação perfeita
é facilitada.
Possibilidades de aplicação
versáteis, excelente tecnologia
LED, design convincente:
a gama de produtos SUPROS
é ideal para a troca de sistemas
de iluminação convencionais
de alto desempenho. O refletor
de ampla radiação pode ser
substituído por refletores disponíveis separadamente, com ângulos de radiação estreitos, sem
o uso de ferramentas. Graças aos
controladores LED integrados
instalados na fábrica, todas as
luzes da série são adequadas
para ligação direta à tensão de
rede de 230 V.

SUPROS
DL
Ref. n.º: 1003301
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QUEM PLANEIA A LONGO
PRAZO, TAMBÉM DEVE PENSAR
DE MODO SUSTENTÁVEL.

Arquitetos e designers de iluminação beneficiamse não só da nossa extensa oferta de serviços,
mas também da experiência dos nossos especialistas. Todos os detalhes do planeamento
estão em perfeita forma durante todo o processo
e nenhuma pergunta permanece sem resposta.
Porque para nós a criatividade é sempre o resultado de uma boa cooperação.
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SONNENALP RESORT.
UM PROJETO DO QUAL
NOS ORGULHAMOS.
Luz fantasticamente bonita para o Sonnenalp.
Para o 100.º aniversário em 2019, todas as áreas públicas do resort
de 5 estrelas em Allgäu foram renovadas e agora brilham com um
novo esplendor. Com a SLV, naturalmente.
A fachada brilha à chegada.
Um dos maiores projetos foi a fachada exterior. A imagem de
aparência escura foi substituída por um novo visual de madeira
de lariço. Agora era necessária uma encenação perfeita – as
nossas luzes SLV eram, obviamente, a primeira escolha. Elas
não só fizeram a fachada brilhar, mas também asseguraram
um visual uniforme e a solução de iluminação certa para
cada área do resort. O facto de conseguir uma poupança de
energia considerável, graças à mais recente tecnologia LED,
também melhorou a pegada de carbono.
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Mergulhar na luz perfeita.
Em 2014, no local onde a primeira
piscina de hotel na Alemanha foi
construída em 1956, surgiu um mundo
aquático infantil moderno e amigável.
As luzes chamam a atenção para os
painéis de madeira. Uma bela vista
que torna o dia na piscina ainda mais
divertido. Aí, os olhos de jovens
e idosos brilharão com os holofotes
LED.

© Sonnenalp Resort
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© Sonnenalp Resort

© Sonnenalp Resort

Receção calorosa na entrada principal.
Em 2018, a área de receção, incluindo a entrada, foi
redesenhada. As madeiras naturais leves são agora
perfeitamente encenadas pelas luzes da SLV e recebem
os hóspedes com uma luz quente. Este calor também
reflete o caráter do hotel. Os hóspedes podem experimentar o calor da equipa durante toda a estadia.

Ambiente de iluminação descontraído
na sauna panorâmica.
Em 2018, o novo spa natural foi construído como parte do novo parque de
bem-estar de 16.000 m². As luzes da
SLV encaixam-se perfeitamente na
atmosfera calma e relaxante. As madeiras
naturais da paisagem da sauna são
encenadas com eficiência, sem que as
luzes desviem a atenção do impressionante panorama das montanhas Allgäu.

© Sonnenalp Resort

TODOS OS PROJETOS BENEFICIAM DE UM BOM PLANEAMENTO
O design moderno da iluminação foi
considerado por excelência no projeto
do hotel apresentado. O planeamento da
iluminação deve sempre ser uma parte
elementar de qualquer planeamento de
construção, pois oferece vantagens visíveis para propriedades de uso comercial
e casas particulares. Ferramentas modernas de planeamento da iluminação estão
disponíveis para esse fim, o que permite
que edifícios, salas e áreas exteriores
sejam encenados de modo vantajoso
e com eficiência energética. Para tal,

a arquitetura, o aproveitamento do espaço
e o efeito de iluminação relacionado
com a aplicação são sempre incluídos
no planeamento.
Para apoiar o seu planeamento da iluminação com produtos SLV, os nossos produtos podem ser planeados usando os
programas Relux e Dialux. A nossa equipa
de especialistas em design de iluminação
terá prazer em responder a quaisquer
perguntas que possa ter, através de
projekte@slv.de.
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LUZ
VERDE
PARA
A SUSTENTABILIDADE.
Desenvolvimento de tecnologia de iluminação
que economiza recursos. Uma parte integrante da
nossa estratégia de sustentabilidade. Para conservar
recursos valiosos e manter a poluição ambiental o mais
reduzida possível, cumprimos os mais altos padrões
ambientais na extração e processamento das nossas
matérias-primas.
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SUSTENTABILIDADE

NACHHALTIGKEIT BEI SLV

Também valorizamos materiais
recicláveis na embalagem das
luzes SLV e nos acessórios
correspondentes, evitamos a
parte plástica e usamos papel
e cartão da forma mais ampla
possível.

Reciclagem: sempre boa
para o meio ambiente.
Com essa motivação, desenDe acordo com o conceito
volvemos os nossos produtos
circular,
substituímos
o
máximo
SPIKE, RUBA
e SIMA com der drei Bereiche Wirtschaft,
Bei SLV verstehen wir Nachhaltigkeit als ausgewogenes
Zusammenspiel
possível de matérias-primas
plástico reciclado em vez de
Umwelt und primárias
Gesellschaft.
Nur unter deren Berücksichtigung
allerde
Prozesse unseres Kerngepor matérias-primas
matéria-prima. Aentlang
proporção
schäfts können
wir dafürou
sorgen,
als Unternehmen
langfristig secundárias
erfolgreich zu sein, ohne unsere Leissecundárias,
seja, matériasmatérias-primas
primas
Queremos
é de zu
cerca
de um quarto
do
tung auf Kosten
derrecicladas.
Gesellschaft
oder der Umwelt
erbringen.
Des Weiteren
stellt uns unsere interajudar a reduzir a quantidade
total de material utilizado. Dessa
nationale Geschäftstätigkeit
vor die Herausforderung,
diesen Werten gegenüber den unterschiedde lixo e resíduos, como, por
forma, podemos garantir que
lichsten Stakeholdergruppen
nur in Deutschland,
aufgradualder ganzen Welt, gerecht zu
exemplo, minimizarnicht
a inundação
os produtossondern
se tornam
de
resíduos
de
plástico
que
mente
mais
sustentáveis
e
de Verbesserung unseres
werden. Durch verantwortungsvolle Unternehmensführung, die stetige
entra no meio ambiente.
alta qualidade e durabilidade.

energieeffizienten Produktportfolios sowie das Sicherstellen der Arbeitssicherheit und Gesundheit

unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner tragen wir dazu bei, negative Auswirkungen unserer
Tätigkeit zu minimieren und positive zu verstärken.
Contamos com iluminação LED.
Pois, em comparação com lâmpadas convencionais,
o LED não só é mais durável, como também economiza
até 90 % de energia. Isso reduz o consumo de eletricidade e, portanto, é uma importante contribuição para
a conservação de recursos e a proteção climatérica.

08

Continuaremos a trabalhar em tecnologia de iluminação sustentável
nos nossos laboratórios e departamentos de desenvolvimento.
Durável, economizador de energia, sustentável – isso é ecológico
e bom para o cliente.
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POSSIBILIDADES INFINITAS. DE SÉRIE.
Sempre a solução certa. Nenhum projeto
é igual a outro. Assim como as nossas séries
modulares Downlight e Spot. As luzes
versáteis podem ser configuradas conforme
exigido pelo planeamento ou pelas condições da sala. Graças ao princípio modular
e a uma ampla seleção de módulos de luz,
existe a solução de iluminação certa para
todos os requisitos. Apesar da infinidade de
possibilidades, é sempre criado um conceito
de design uniforme e harmonioso.

MY
FAVORITE
SLV
PRODUCT

»Uma família grande
mantém-se unida
E isso depende de
cada membro.«

Daniela Houben,
Media Designer:
“O que aprecio na gama Downlight NEW TRIA são as várias
cores e tamanhos de caixas
disponíveis com os LED de instalação permanente ou casquilho.
Faltava mais um membro da
família: a versão 68 em branco,
2700K. Aqui está ela!"

NEW TRIA 68
Ref. n.º: 1003066
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Maior liberdade de design com o mínimo de esforço para projetos.
Escolha entre diferentes tamanhos, lentes e tecnologias de iluminação,
cores da caixa e variantes do refletor, anéis decorativos em diferentes cores,
versões giratórias e fixas, diferentes classes de potência e características
de radiação. Tudo é possível. Apesar de toda a individualidade, existem
alguns destaques comuns: todas as versões possuem um LED Philips
nas cores de luz 2700K/3000K/4000K, uma qualidade de cor CRI>90,
UGR<19, IP44 à frente e estão opcionalmente disponíveis como variante
com interruptor simples para ligar/desligar, versão regulável ou controlável
por luz DALI.

SÉRIES DOWNLIGHT- & SPOT

O DISSIPADOR DE CALOR
O desenvolvimento de calor
reduzido tem um efeito positivo na vida útil dos chips de
LED e na qualidade da luz.

Os tamanhos e as potências
As Downlight estão disponíveis em sete tamanhos diferentes
de instalação (68–75 mm a 176–186 mm) e potências de
saída (10 W – 40 W). Os ângulos de radiação podem ser
selecionados livremente (20°, 40° ou 55°). Isso significa que
os holofotes podem ser utilizados para iluminar áreas maiores,
bem como para iluminação de realce seletiva. Estão disponíveis vários filtros de efeito (fosco/prismático/elíptico) como
acessórios.

A FIXAÇÃO POR MOLA
Os Downlight possuem buchas
de mola para facilitar a instalação.
Para instalação sem ferramentas.

SELEÇÃO LIVRE
O painel externo está
disponível em branco, preto
e cromado para todos os
tamanhos.

O ANEL DECORATIVO
A extremidade visível do refletor está disponível em branco,
preto ou cromado para todos
os tamanhos.

Disponível
a partir do
outono de 2020

O REFLETOR COM
DISSIPADOR DE CALOR
LED PHILIPS
Melhor qualidade de luz para
todas as aplicações: graças
à mais recente tecnologia
Chip-on-Board (CoB) para
máxima eficiência do sistema.

A ESTRUTURA
Design uniforme para a
versão cardânica fixa ou ajustável. A caixa com dissipador
de calor está disponível nas
cores padrão branco e preto.
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VARIEDADE EM CADA
FORMATO. VERSATILIDADE
PARA CADA PROJETO.

Para exterior, interior, candeeiro suspenso,
Downlight, interruptor CCT, efeito Corona,
sensor, IP67, lobby e muito mais: as luzes SLV
oferecem variedade em todos os formatos.
Para várias áreas de aplicação.
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PÁGINA 7–9
Página 7

Página 8

Página 9

Página 9

ONE 60
WL, DALI

MEDO RING 60
PD, DALI

Q-LINE®
PD, 2m, BAP, TRIAC

MEDO 60 CORONA
CW, DALI

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Potência do sistema: 25W
Regulável: DALI
Ø/P: 60/8 cm
1400/1500lm · 3000/4000K · CRI>80

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência do sistema: 34W
Regulável: DALI
Ø/A: 60/8 cm

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potência do sistema: 85W
Regulável: Triac L
C/L/A: 100/6/6 cm

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Potência do sistema: 40W
Regulável: Dali
Ø/A: 60/9,5 cm
Down:
4350/4750lm · 3000/4000K · CRI>80
Up: 120lm · 3000/4000K · CRI>80

Versão
preto
branco

Ref. n.º

EUR

1002918
1002919

359,00
359,00

Versão

Ref. n.º

2000lm | 3000K | CRI>80
preto
1002890
2095lm | 3000K | CRI>80
branco
1002891

EUR
629,00
629,00

Versão

Ref. n.º

4200lm | 3000K | CRI>90
branco
1000929
preto
1000930
cinzento
1000931
4600lm | 4000K | CRI>90
branco
1000935
preto
1000936
cinzento
1000937

EUR
629,00
629,00
629,00

Versão
preto
cinzento
branco

Ref. n.º

EUR

1001898
1001899
1001900

569,00
569,00
569,00

629,00
629,00
629,00

PÁGINA 12–17
Página 14

Página 14

Página 15

Página 15

RUSTY® 40/70
Pole, E27

MANA OUT
WL

LISENNE 40/70
Pole, E27

ARROCK GRANITE 40/70
Pole, square, E27

230V ~50Hz
IP55
Ø/A: 19/40 cm
Ø/A: 19/70 cm

220-240V ~50/60Hz
Potência do sistema: 12W
Regulável: Triac C, Triac L
IP65
C/L/A: 16/16/9,3 cm
650lm · 3000K · CRI>80

230V ~50/60Hz
IP54
Ø/C/L/A: 12/17/17/40 cm
Ø/C/L/A: 12/17/17/70 cm

230V ~50Hz
IP44
C/L/A: 17/17/40 cm
C/L/A: 17/17/70 cm

Versão

Ref. n.º

E27 | A: 40 cm
grelha
229020
E27 | A: 70 cm
grelha
229021

EUR
269,00

Versão
grelha
antracite

329,00

INFORMAÇÃO:
Encontra muitos outros produtos em slv.com e no
atual catálogo principal da SLV: BIG WHITE 2020.
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Ref. n.º

EUR

1002902
1002900

239,00
219,00

Versão

Ref. n.º

E27 | A: 40 cm
cinzento/
1000665
castanho
E27 | A: 70 cm
cinzento/
1000666
castanho

EUR
349,00
399,00

Versão

Ref. n.º

E27 | A: 40 cm
cinzento/
231410
cromado
E27 | A: 70 cm
cinzento/
231411
cromado

EUR
319,00
389,00

ÍNDICE REMISSIVO DE PRODUTOS

Encontre o seu preço em slv.com

Página 15

Página 15

Página 16

FLATT 65/100
Pole

BENDO 80/220
Pole, TRIAC

BENDO
WL, TRIAC

TRUST 30/60
Pole

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência do sistema: 9,7W
IP65
C/L/A: 18/4,5/65 cm
C/L/A: 18/4,5/100 cm
400lm · 3000/4000K · CRI80

220-240V ~50/60Hz
Regulável: Triac C, Triac L
IP55
C/L/A: 35/21/80 cm
C/L/A: 47,5/21/225 cm

220-240V ~50/60Hz
Potência do sistema: 12W
Regulável: Triac C, Triac L
IP55
C/L/A: 8,5/12/32,5 cm
820lm · 3000K · CRI>80

220-240V ~50/60Hz
Potência do sistema: 8,6W
IP55
C/L/A: 9/9/30 cm
C/L/A: 9/9/60 cm
400lm · 3000K · CRI>80

Versão
A: 65 cm
antracite/
antracite
antracite/
castanho
A: 100 cm
antracite/
antracite
antracite/
castanho

Ref. n.º

EUR

1002956

200,00

1002957

200,00

1002958

250,00

1002959

250,00

Versão

Ref. n.º

700lm | 3000K | CRI>80
A: 80 cm | 11W
antracite
231835
1800lm | 3000K | CRI>80
A: 225 cm | 31W
antracite
231845

Página 17

EUR

Versão
antracite

Ref. n.º

EUR

231865

329,00

439,00
639,00

Versão
A: 30 cm
aço
inoxidável
A: 60 cm
aço
inoxidável

Ref. n.º

EUR

228100

209,00

228110

269,00

Página 17

Página 17

Página 17

DASAR® 270
RL, simétrico

DASAR® 270
RL, assimétrico

ESKINA SPOT
CW

ESKINA SPOT SENSOR
CW

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência do sistema: 30W
IP65
Ø/P de montagem: 25/19,9 cm

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência do sistema: 30W
IP65
Ø/P de montagem: 25/19,9 cm

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência do sistema: 14,5W
Regulável: C
IP65
C/L/A: 22,3/13,8/11,8 cm
1000lm · 3000/4000K · CRI>80

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência do sistema: 14,5W
Regulável: C
IP65
C/L/A: 22,3/13,8/11,8 cm
1000lm · 3000/4000K · CRI>80

Versão

Ref. n.º

2500lm | 3000K | CRI>80
preto mate/ 1002897
aço inoxidável
escovado
2600lm | 4000K | CRI>80
preto mate/ 1002898
aço inoxidável
escovado

EUR
399,00

399,00

Versão

Ref. n.º

2000lm | 3000K | CRI>80
preto mate/ 1002893
aço inoxidável
escovado
2100lm | 4000K | CRI>80
preto mate/ 1002895
aço inoxidável
escovado

EUR

Versão
antracite

Ref. n.º

EUR

1002903

210,00

Versão
antracite

Ref. n.º

EUR

1002904

230,00

399,00

399,00
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PÁGINA 18–19
Página 18

Página 17

Página 19

ESKINA D
Display

ESKINA 30/80
Pole

NAUTILUS
SP

ROCCI
EL, redondo

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência do sistema: 14,5W
Regulável: C
IP65
C/L/A: 51,5/13,8/11,8 cm
1000lm · 3000/4000K · CRI>80

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência do sistema: 14,5W
Regulável: C
IP65
C/L/A: 13,8/12/31,5 cm
C/L/A: 13,8/12/80 cm
1000lm · 3000/4000K · CRI>80

220-240V ~50/60Hz
Potência do sistema: 9W
IP55
C/Ø: 12/9,5 cm
520lm · 3000K · CRI>80

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência do sistema: 9,8W
IP67
A/Ø: 12,7/12,6 cm
P /Ø de montagem: 11,3/12,3 cm
580lm · 3000K · CRI>80

Versão
antracite

Ref. n.º

EUR

1002905

230,00

Versão
A: 30 cm
antracite
A: 80 cm
antracite

Ref. n.º

EUR

v

1002906

240,00

1002907

260,00

Página 19

200-240V ~50/60Hz
GU10, 2x máx. 7W
IP44
L/A: 21,2/72,5 cm

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Potência do sistema: 21W
IP44
L/A/P: 13/14/13,5 cm
2000lm · 3000K · CRI>80

Ref. n.º

EUR

1002871

209,00

Versão
branco
cinzento
antracite

INFORMAÇÃO:
Encontra muitos outros produtos em slv.com e no
atual catálogo principal da SLV: BIG WHITE 2020.
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EUR
110,00

Página 19

BIG THEO BEAM
UP/FLOOD DOWN
WL

BIG THEO
WL

antracite

Ref. n.º

aço inoxidá- 1001962
vel mate

Página 19

THEO PATHLIGHT
Pole, double

Versão

Versão

120-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência do sistema: 29W
IP44
L/A/P: 13/29/13,5 cm
Beam: 2° Flood: 24°
Flood: 2000lm · 3000K · CRI>80
Beam: 130lm · 3000K · CRI>80

Ref. n.º

EUR

234521
234524
234525

200,00
200,00
200,00

Versão
branco
cinzento
antracite

Ref. n.º

EUR

234511
234514
234515

249,00
249,00
249,00

Versão
aço
inoxidável

Ref. n.º

EUR

227600

140,00

ÍNDICE REMISSIVO DE PRODUTOS

Encontre o seu preço em slv.com

PÁGINA 20 –21
Página 20

Página 21

Página 21

Página 20

PURI TRACK
1 f., Triple Track Set

KALU TRACK
3 f., TRIAC

PLYTTA
retangular

DURNO
LV

230V ~50Hz
Potência do sistema: 12,9W
2x Carril para alta tensão de 1 m
1x Conector longitudinal
1x 2 Tampas de extremidade
3x Cabeça da lâmpada PURI
3x Iluminação LED GU10
3x Decoração para GU10

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência do sistema: 17W
Regulável: Triac C
C/L/A: 20,5/11,5/17,5 cm
1000lm · 3000K · CRI>80

12V ~50Hz
Potência do sistema: 9W
C/L/A: 24/17,5/1,7 cm
580lm · 2700K · CRI>80

12V ~50Hz
Potência do sistema: 9W
C/L/A: 18,6/12,5/2,65 cm
360lm | 2700K | CRI>80

Versão
preto
branco
cinzento

Ref. n.º

EUR

Versão

143190
143191
143194

180,00
180,00
180,00

24°
preto
60°
preto

Ref. n.º

EUR

153600

209,00

1000769

209,00

Versão
preto
branco
cromado

Ref. n.º

EUR

1002864
1002865
1002866

53,00
53,00
58,00

Versão

Ref. n.º

EUR

preto/preto 1002861
branco/
1002862
branco
cromado/aço 1002863
inoxidável

68,00
68,00
68,00

INFORMAÇÃO:
Encontra componentes adequados
para sistemas de carris e de
cabos em slv.com e no atual
BIG WHITE 2020.

PÁGINA 23–27
Página 23

Página 23

Página 23

ONE TRIPLE
PD, DALI

HELIA AMBIENT 35
PD, MONTAGEM, TRIAC

HELIA AMBIENT 35
PD, MONTAGEM À SUPERFÍCIE, TRIAC

220-240 V 0/~50/60Hz | 1700mA
Potência do sistema: 65W
Regulável: DALI
Ø/C: 80/150 cm
3900/4200lm · 3000/4000K · CRI>80

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência do sistema: 9W
Regulável: Triac C, Triac L
Ø/C: 3,5/38 cm
425lm · 3000K · CRI>90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência do sistema: 9W
Regulável: Triac C, Triac L
Ø/C: 3,5/38 cm
425lm · 3000K · CRI>90

Versão
preto
branco

Ref. n.º
1002913
1002914

EUR
1.049,00
1.049,00

Versão
preto

Ref. n.º

EUR

1003435

165,00

Versão
preto

Ref. n.º

EUR

1003436

205,00
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Página 23

Página 24

Página 24

PANTILO CONVEX 29
PD, E27

PANTILO CONVEX 40
PD, E27

QUAD FRAME 9
EL

QUAD FRAME 14/19
WL, TRIAC

220-240V ~50/60Hz
C/L/A: Ø29/25 cm

220-240V ~50/60Hz
C/L/A: Ø35/40 cm

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Potência do sistema: 3W
Dimensões de instalação
L/C/P: 8/7,2/6,5 cm
C/L/A: 9/9/8 cm
Cut out: 7,2/8,7 cm
65lm · 3000K · CRI>90

QUAD FRAME 14:
100-277V ~50/60Hz | 350mA
Potência do sistema: 4W
C/L/A: 14/12/4 cm
130/165lm · 2700/3000K · CRI>90

Versão
E27
cromado

Ref. n.º
1003443

EUR
210,00

Versão
E27
cromado

Ref. n.º

EUR

Versão
branco

1003444

Página 25

QUAD FRAME 19:
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência do sistema: 11W
C/L/A: 18,5/15,5/5,2 cm
540/ 640lm · 2700/3000K · CRI>90

Ref. n.º

EUR

Versão

1003466

80,00

4W
branco
11 W
branco

300,00

Ref. n.º

EUR

1003467

85,00

1003468

105,00

Página 25

Página 25

SOMNILA SPOT
WL

SOMNILA FLEX
WL

QUADRASS
WL

QUADRASS SPOT
WL, E27

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Potência do sistema: 13W
C/L/A: 28/16/7 cm
Preto:
Foco: 65lm · 3000K · CRI>90
Back light: 370lm · 3000K · CRI>90
Branco:
Foco: 65lm · 3000K · CRI>90
Back light: 646lm · 3000K · CRI>90

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
C/L/A: 32/40/26 cm
Foco LED: 65lm · 3000K · CRI>90

220-240V ~50/60Hz
C/L/A: 9,5/28/12,5 cm

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Foco LED: 2W
C/L/A: 9,5/32/13,5 cm
Foco LED: 200lm · 3000K · CRI>80

Versão
Direita
preto
branco
Esquerda
preto
branco

Ref. n.º

EUR

1003455
1003457

200,00
200,00

1003456
1003458

200,00
200,00

Versão

INFORMAÇÃO:
Encontra muitos outros produtos em slv.com e no
atual catálogo principal da SLV: BIG WHITE 2020.
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Ref. n.º

E27/LED | Esquerda
branco
1003459
E27/LED | Direita
branco
1003460

EUR

Versão

210,00

E27
preto
branco

210,00

Ref. n.º
1003430
1003431

EUR

Versão

Ref. n.º

EUR

115,00
115,00

E27/LED
preto
branco

1003428
1003429

175,00
175,00

ÍNDICE REMISSIVO DE PRODUTOS

Encontre o seu preço em slv.com

Página 25

Página 26

Página 27

QUADRASS
PD, E27

ABRIDOR /-SENSOR
WL

ABRIDOR 60/100
Pole

PEMA®
WL

220-240V ~50/60Hz
C/L/A: 9,5/9,5/25 cm

100-277V ~50/60Hz
Potência do sistema: 14W
IP55
C/A/P: 14/16/17,5 cm
750lm · 3000/4000K

100-277V ~50/60Hz | 300mA
Potência do sistema: 14 W
IP55
C/L: 14/3,6 cm
750lm · 3000/4000K · CRI80

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Potência do sistema: 16W
IP65
L/A/P: 28/10/9 cm
1260/1400lm · 3000/4000K · CRI>80

Versão
E27
cromado

Ref. n.º
1003432

EUR
85,00

Versão

Ref. n.º

300mA/CRI>80
antracite
1002989
500mA/CRI80
antracite
1002990

EUR
160,00
180,00

Versão
A: 60 cm
antracite
A: 100 cm
antracite

Ref. n.º

EUR

1002991

200,00

1002992

249,00

Versão
preto
cinzento

Ref. n.º

EUR

1003453
1003454

125,00
125,00

PÁGINA 30 –31
Página 30

MEDO 30 CORONA
CW, DALI

ENOLA SQUARE S/M/L
CL

ENOLA SQUARE S/M/L
WL, single

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potência do sistema: 15W
Regulável: DALI
A/Ø: 9,5/28 cm
3000/4000K · CRI>80

100-240V ~50/60Hz | 500mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

100-240V ~50/60Hz | 500mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

Versão
Ref. n.º
Down: 1230/1280lm
Up: 20lm
preto
1001889
Down: 1230/1280lm
Up: 20lm
branco
1001893
Down: 1230/1280lm
Up: 20lm
cinzento
1001894

EUR

279,00
279,00
279,00

Versão
Ref. n.º
510/580lm, 9W, S
C/A/L: 8,6/8,6/12,5 cm
antracite
1003420
700/800lm, 10W, M
C/L/A: 10/10/12,5 cm
antracite
1003421
2500/2800lm, 35W, L
C/L/A: 14/14/22,3 cm
antracite
1003439

EUR

165,00
210,00
265,00

Versão
Ref. n.º
390/450lm, 6W, S
L/A/P: 7/16/11,5 cm
antracite
1003416
720/820lm, 10W, M
L/A/P: 10/16/15 cm
antracite
1003417
3100/3400lm, 35W, L
L/A/P: 14/21,8/18,5 cm
antracite
1003437

EUR

195,00
235,00
290,00
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ENOLA SQUARE UP/DOWN S/M/L
WL

ENOLA ROUND S/M/L
CL

ENOLA ROUND S/M/L
WL, single

ENOLA ROUND UP/DOWN S/M/L
WL

220-240V ~50/60Hz | 700mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

100-240V ~50/60Hz | 500mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

100-240V ~50/60Hz | 500mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

120-277V ~50/60Hz | 500mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

Versão
Ref. n.º
EUR
Up: 285/320lm Down: 285/320lm
L/A/P: 7/18/11,5 cm, 7W, S
antracite
1003418
235,00
Up: 740/840lm Down: 740/840lm
L/A/P: 10/23/15 cm, 19W, M
antracite
1003419
290,00
Up: 2700/3000lm
Down: 2700/3000lm
L/A/P: 14/33,2/18,5 cm, 53W, L
antracite
1003438
400,00

Versão
Ref. n.º
510/580lm, 9W, S
A/Ø: 12,5/8,4 cm
antracite
1003426
700/800lm, 10W, M
A/Ø: 12,5/10 cm
antracite
1003427
2500/2800lm, 35W, L
A/Ø: 22,3/14 cm
antracite
1003442

EUR

165,00
210,00
265,00

Versão
Ref. n.º
390/450lm, 6W, S
L/A/P: 6,8/16/11,5 cm
antracite
1003422
720/820lm, 10W, M
L/A/P: 10/16/15 cm
antracite
1003423
3100/3400lm, 35W, L
L/A/P: 14/21,8/19 cm
antracite
1003440

EUR

195,00
235,00
290,00

Versão
Ref. n.º
EUR
Up: 285/320lm Down: 285/320lm
L/A/P: 6,8/18/11,5 cm, 7W, S
antracite
1003424
235,00
Up: 740/840lm Down: 740/840lm
L/A/P: 10/23/15 cm, 19W, M
antracite
1003425
290,00
Up: 2700/3000lm
Down: 2700/3000lm
L/A/P: 14/33,2/19 cm, 53W, L
antracite
1003441
400,00

PÁGINA 32–33
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ONE 80
PD, DALI

AINOS
CW, square

AINOS
CW SENSOR, square

LIPSY 40
CW, Drum

220-240V ~50/60Hz | 800mA
Potência do sistema: 35W
Regulável: DALI
A/Ø: 16,5/19 cm
2000/2200lm · 3000/4000K · CRI>80

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência do sistema: 17W
IP65
C/L/A: 30/30/6,5 cm
1300lm · 3000/4000K · CRI>80

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência do sistema: 18W
IP65
C/L/A: 30/30/6,5 cm
1300lm · 3000/4000K · CRI>80

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência do sistema: 18W
Regulável: DALI
IP44
A/Ø: 8,8/35 cm
1800/2000lm · 3000/4000K · CRI>80

Versão
preto
branco

Ref. n.º

EUR

1002911
1002912

409,00
409,00

Versão
branco
antracite

INFORMAÇÃO:
Encontra muitos outros produtos em slv.com e no
atual catálogo principal da SLV: BIG WHITE 2020.
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Ref. n.º

EUR

1003449
1003450

145,00
145,00

Versão
branco
antracite

Ref. n.º

EUR

1003451
1003452

185,00
185,00

Versão
branco

Ref. n.º

EUR

1002940

175,00

ÍNDICE REMISSIVO DE PRODUTOS

Encontre o seu preço em slv.com

PÁGINA 34–37
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EURO SPOT TRACK
3 f., DALI, 255 mm

STRUCTEC
3 f., DALI

STRUCTEC ZOOM
3 f.

SUPROS TRACK
3 f.

220-240V ~50/60Hz | 1200mA
Potência do sistema: 47W
Regulável: DALI
C/A/Ø: 25,5/29,5/14,5 cm

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potência do sistema: 29W
Regulável: DALI
C/A/Ø: 21,5/16,5/9 cm

220-240V ~50/60Hz
Potência do sistema: 35W
C/A/Ø: 18/16,5/9 cm
Ângulo de radiação ajustável
de 25° a 60°

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Potência do sistema: 31W
C/A/Ø: 24,5/21,5/12,7 cm

Versão

Ref. n.º

4800lm | 3000K | CRI>90
preto
1002663
4800lm | 3000K | CRI>90
branco
1002664
4800lm | 4000K | CRI>90
preto
1002665
4800lm | 4000K | CRI>90
branco
1002666

EUR
379,00
379,00
379,00
379,00

Versão

Ref. n.º

2500lm | 3000K | CRI97
preto mate 1003024
2500lm | 3000K | CRI97
branco mate 1003025
2600lm | 4000K | CRI97
preto mate 1003026
2600lm | 4000K | CRI97
branco mate 1003027

EUR
299,00
299,00
299,00

Versão

Ref. n.º

EUR

3000lm | 3000K | CRI>90
preto mate
1000656
3000lm | 3000K | CRI>90
branco mate 1000657
3000lm | 3000K | CRI>90
cinzento mate 1000658

249,00
249,00
249,00

299,00

Versão

Ref. n.º

2600lm | 3000K | CRI90
preto
1003291
2600lm | 3000K | CRI90
branco
1003292
2700lm | 4000K | CRI90
preto
1003293
2700lm | 4000K | CRI90
branco
1003294

EUR
229,00
229,00
229,00
229,00

INFORMAÇÃO:
Mais luzes desta série podem ser
encontradas em slv.com e no atual
BIG WHITE 2020.

SUPROS TRACK
3 f.

SUPROS
CL, Move

SUPROS
CL, Move

SUPROS
EL, Move

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Potência do sistema: 36W
C/A/Ø: 24,5/21,5/12,7 cm

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Potência do sistema: 36W
A/Ø: 20,5/12,7 cm

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Potência do sistema: 31W
A/Ø: 20,5/12,7 cm

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Potência do sistema: 31W
Ø/P de montagem: 18/11,5 cm

Versão

Ref. n.º

3380lm | 3000K | CRI>90
preto
1003295
3380lm | 3000K | CRI>90
branco
1003296
3520lm | 4000K | CRI>90
preto
1003297
3520lm | 4000K | CRI>90
branco
1003298

EUR
249,00
249,00
249,00
249,00

Versão

Ref. n.º

3380lm | 3000K | CRI>90
preto
1003283
3380lm | 3000K | CRI>90
branco
1003284
3520lm | 4000K | CRI>90
preto
1003285
3520lm | 4000K | CRI>90
branco
1003286

EUR
249,00
249,00
249,00
249,00

Versão

Ref. n.º

2700lm | 4000K | CRI>90
preto
1003287
2700lm | 4000K | CRI>90
branco
1003288
2600lm | 3000K | CRI>90
preto
1003289
2600lm | 3000K | CRI>90
branco
1003290

EUR
229,00
229,00
229,00
229,00

Versão

Ref. n.º

2600lm | 3000K | CRI>90
preto
1003307
2600lm | 3000K | CRI>90
branco
1003308
3380lm | 3000K | CRI>90
preto
1003309
3380lm | 3000K | CRI>90
branco
1003310

EUR
245,00
245,00
255,00
255,00
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SUPROS
EL, Move

SUPROS
EL

SUPROS
EL

SUPROS
PD

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Potência do sistema: 31W
Ø/P de montagem: 18/11,5 cm

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Potência do sistema: 31W
Ø/P de montagem: 15,3/10,7 cm

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Potência do sistema: 31W
Ø/P de montagem: 15,3/10,7 cm

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Potência do sistema: 31W
A/Ø: 18,5/12,7 cm

Versão

Ref. n.º

EUR

2700lm | 4000K | CRI>90
preto
1003311
2700lm | 4000K | CRI>90
branco
1003312
3520lm | 4000K | CRI>90
preto
1003313
3520lm | 4000K | CRI>90
branco
1003314

245,00
245,00
255,00
255,00

Versão

Ref. n.º

2600lm | 3000K | CRI>90
preto
1003299
2600lm | 3000K | CRI>90
branco
1003300
3380lm | 3000K | CRI>90
preto
1003301
3380lm | 3000K | CRI>90
branco
1003302

EUR
205,00
205,00
215,00
215,00

PÁGINA 44
Página 45

Página 37

SUPROS
PD

NEW TRIA 68
Single, round, CS

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Potência do sistema: 36W
A/Ø: 18,5/12,7 cm

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potência do sistema: 11W
Regulável: Triac C, Triac L
Ø/P de montagem: 6,8/10 cm
800lm · 2700K · CRI>80

Versão

Ref. n.º

3380lm | 3000K | CRI>90
preto
1003279
3380lm | 3000K | CRI>90
branco
1003280
3520lm | 4000K | CRI>90
preto
1003281
3520lm | 4000K | CRI>90
branco
1003282

EUR
255,00

Versão

255,00
255,00
255,00

INFORMAÇÃO:
Encontra muitos outros produtos em slv.com e no
atual catálogo principal da SLV: BIG WHITE 2020.
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Ref. n.º

branco mate 1003066
preto mate 1003065

EUR
75,00
75,00

Versão

Ref. n.º

2700lm | 4000K | CRI>90
preto
1003303
2700lm | 4000K | CRI>90
branco
1003304
3520lm | 4000K | CRI>90
preto
1003305
3520lm | 4000K | CRI>90
branco
1003306

EUR
205,00
205,00
215,00
215,00

Versão

Ref. n.º

2600lm | 3000K | CRI>90
preto
1003275
2600lm | 3000K | CRI>90
branco
1003276
2700lm | 4000K | CRI>90
preto
1003277
2700lm | 4000K | CRI>90
branco
1003278

EUR
249,00
249,00
249,00
249,00

NOTAS
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SLV EXPERIENCE LIGHT:
EXPERIMENTAR TAMBÉM
A INSPIRAÇÃO REAL DE
MODO VIRTUAL
Agora sabe como as nossas luzes funcionarão para os seus
clientes antes da compra. Com a nossa Augmented Reality App,
SLV Experience Light, encontrará sempre a luz perfeita – para interior
ou exterior. Graças à capacidade de utilização intuitiva, é uma
importante ferramenta de consulta, especialmente para instaladores
elétricos e designers de iluminação. Porque onde termina a imaginação
do cliente, começam as possibilidades da APP. Para uma decisão
segura com o mínimo de esforço.
Não há lugar para frases como: “Isso não existe”.
Graças à realidade aumentada, experimente como
as nossas luzes funcionam no futuro local antes
de serem instaladas. Veja-as de diferentes ângulos
e altere a posição, tamanho, cor ou variante do
modelo a qualquer momento – diretamente na
parede, no pavimento ou no teto. No entanto, as
coisas ficam ainda melhor: a App permite ainda

que coloque luzes várias vezes e possa, assim,
visualizar todo um conceito de iluminação. Com
a ajuda da Watchlist, as luzes favoritas podem ser
guardadas e comparadas entre si. Se já escolheu
a lâmpada certa, basta colocá-la no carrinho de
compras e enviar a encomenda – e isto, é claro,
24 horas por dia, 7 dias por semana. (A função de
loja só pode ser usada na Alemanha.)

Transfira gratuitamente a App
SLV EXPERIENCE Light App.
Carregue gratuitamente a App
Augmented Reality na iTunes Apple
Store ou na Google Play Store no
seu smartphone ou tablet.

Digitalize as luminárias com este
símbolo e experimente-as diretamente
no ambiente com a APP AR.
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Vivenciar em vez de planear:
Encontre, com a APP
SLV EXPERIENCE LIGHT,
a iluminação perfeita para
cada ambiente.

Tenha em atenção o seguinte:
Uma grande parte dos produtos apresentados neste catálogo está
protegida por marcas registadas, projetos, modelos de utilidade ou
patentes. Uma violação destes direitos de propriedade ou o uso de
design de texto e layout, bem como imagens protegidas por direitos
de autor sem a nossa aprovação, será processada legalmente. As
ilustrações e informações contidas neste catálogo são apenas para
fins ilustrativos e não são vinculativas no que diz respeito a cor,
formato, design e dados técnicos. Reserva-se, portanto, o direito a
alterações e erros em todas as descrições/informações do produto.
Todos os produtos da nossa gama estão sujeitos a uma rigorosa
garantia de qualidade e satisfazem as normas geralmente aplicáveis.
Este catálogo contém uma gama geral e não é específico do país.
Quaisquer desvios dos requisitos específicos do país devem ser
esclarecidos antes da encomenda. A SLV não se responsabiliza
por eventuais normas técnicas divergentes. Todas as indicações de
peso e comprimento são fornecidas em kg ou cm, salvo indicação
em contrário. Sujeito a alterações técnicas!
A apresentação das nossas luzes com fotos realistas e exemplares
da aplicação é possibilitada pela cortesia amigável e pelo consentimento dos proprietários ou projetistas dos ambientes que podem
ser vistos principalmente nas imagens. Gostaríamos de aproveitar
esta oportunidade para agradecer a todos os que contribuíram
para a produção e utilização das nossas fotos!
Com a publicação deste catálogo, os preços nas listas e catálogos
publicados anteriormente são inválidos. Todos os preços são preços
de venda recomendados não vinculativos (PVR) em euros, sem IVA.
Pode encontrar toda a nossa gama na nossa página Web slv.com
e no atual catálogo BIG WHITE 2020.

Quer mais? Com certeza.
Na nossa App “SLV EXPERIENCE LIGHT”
encontra não só a Spring Selection na
forma de catálogo online, como também
todas as nossas publicações atuais.
Cada uma oferece uma série de vantagens como, por exemplo, a função de
procura, dados técnicos avançados e,
na loja alemã, também a prática interface
do carrinho de compras. Além disso,
a área News da APP, mantém-no sempre
atualizado.
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Copyright
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slv.com
Disponível no seu revendedor especializado:

* Reservado o direito a erros e alterações. Encomenda disponível apenas para clientes comerciais.

