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Comando inteligente, 
protecção excelente: 
Luminárias universais da 
série ALMA 
Com as luminárias de parede e de tecto da série ALMA , o fabricante 
ESYLUX apresenta uma nova solução de iluminação LED especialmente 
adequada para a modernização de corredores, escadas interiores, átrios e 
divisões adjacentes em edifícios públicos. Os sensores de movimento e de 
luz opcionalmente integrados e invisíveis asseguram um funcionamento 
eficiente em termos energéticos e, graças ao grau de protecção IP65, ao 
grau de resistência ao impacto IK10 e a uma comutação com passagem por 
zero, a durabilidade é elevada.  
 
O que se aplica a salas em edifícios de escritórios, estabelecimentos escolares 

ou unidades de saúde, aplica-se ainda mais às respectivas áreas de passagem: 

uma vez ligada, a iluminação permanece frequentemente acesa durante todo o 

dia, embora tal não seja necessário e consuma energia desnecessariamente. O 

fabricante ESYLUX apresenta uma nova solução para este problema com as 

luminárias LED da série ALMA.  

 

Elegância robusta com funcionamento interno inteligente 
As luminárias redondas para parede ou tecto possuem um difusor curvo branco 

opalino, atrás do qual se oculta inteligência electrónica: um detector de 

movimento de alta frequência com sensores de luz integrados que apenas 

acende a luz quando se encontram pessoas nas proximidades e a luz ambiente 

existente não é suficiente. O respectivo campo de detecção é de 360 graus e o 

diâmetro de alcance é de 15 metros. Além disso, é possível adaptar 



  

 

 

 

gradualmente a temporização e o nível de luminosidade às condições locais 

através de botões giratórios. A comutação suave por relé com passagem por 

zero assegura uma elevada vida útil da tecnologia. 

 

Ligação em rede simples para áreas amplas 
Para simplificar a ligação em rede de várias luminárias, estas dispõem de uma 

cablagem de passagem previamente instalada através de um terminal de 

encaixe. Esta combinação permite um comando harmonioso e simultâneo em 

áreas amplas, sendo também disponibilizadas versões ALMA sem sensores 

integrados para o efeito, se necessário. Para uma protecção fiável contra a 

entrada de substâncias, por exemplo em instalações sanitárias ou aquando da 

limpeza das luminárias, todas as variantes contam com o grau de protecção 

IP65, bem como com o grau de resistência ao impacto IK10, que garante uma 

elevada resistência às influências mecânicas. 

 
As luminárias ALMA estão disponíveis com uma cor da luz de 3000 ou 4000 K 

para uma elevada consistência da cor acima da média e inferior a 3 elipses 

MacAdam. A ESYLUX aplicou um ponto de referência igualmente rigoroso no 

caso do factor de cintilação, que se situa abaixo dos 3%. As caixas das 

luminárias têm 300 mm de diâmetro.  

 

A ESYLUX desenvolve soluções com sensores de alta frequência, como as 

luminárias da série ALMA, para zonas de entrada, de passagem e adjacentes 

como complemento ou alternativa às soluções com sensores passivos de 

infravermelhos (PIR). Para as divisões nas quais as pessoas permanecem 

períodos de tempo prolongados, por exemplo, no local de trabalho, a ESYLUX 

recomenda a utilização da tecnologia PIR sem radiação para impedir todas as 

formas de poluição electromagnética adicional. Os cristais semicondutores 

piezoeléctricos da tecnologia PIR reagem à temperatura corporal humana. 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

Sobre a ESYLUX – Performance for Simplicity 
A ESYLUX desenvolve, produz e comercializa soluções inteligentes de 

automação e iluminação que garantem uma melhor qualidade de vida e eficiência 

energética em edifícios de escritórios, estabelecimentos escolares e unidades de 

saúde. No ponto central encontram-se os desejos e as necessidades dos 

indivíduos, ao passo que a empresa atribui um valor especial a uma aplicação 

fácil das suas soluções de produtos. Grossistas, empresas de instalação, 

técnicos responsáveis pelo planeamento eléctrico e da iluminação e arquitectos 

confiam, enquanto clientes e parceiros, na experiência no mercado de mais de 50 

anos, assim como no aconselhamento técnico pessoal dos especialistas da 

ESYLUX. Com a investigação, o desenvolvimento e a produção nas instalações 

alemãs em Ahrensburg, o fabricante cumpre, além disso, os mais elevados 

requisitos de qualidade. O mercado é global: Por isso, a ESYLUX coopera com 

empresas comerciais experientes e está representada na Europa, Ásia e Oceânia 

com inúmeras subsidiárias. 

Para mais informações, visitewww.esylux.com 
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Assessor de comunicação empresarial 
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Fotografias e legendas 
(Fonte: ESYLUX GmbH) 

 

 

 
 

Luminárias de parede e de tecto da série ALMA 
Os sensores de alta frequência invisíveis garantem um funcionamento eficiente 

em termos energéticos das luminárias ALMA. 
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