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O verde vence. 
Progressos sustentáveis na produção,  
embalagem, logística e reparação

Lá fora, em casa. 
Como pode encontrar as luminárias certas para  
exterior e o porquê da qualidade ser tão importante.

Encontre a luz dos  
seus sonhos online.
O configurador online NUMINOS® torna isto  
possível em apenas alguns passos.
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EXPERIMENTAR 
A LUZ DE  
FORMA AINDA 
MELHOR.  
CONSIGO.
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Conheça a GOOD LIGHT também online.
Destaques dos temas selecionados, inspiração 
valiosa, as últimas notícias e conteúdos adicionais 
sobre os temas abordados na revista: na área  
online GOOD LIGHT pode descobrir o que move  
o mundo da luz. 

Como uma empresa ágil e inova-
dora, enfrentamos os desafios 
atuais sem perder de vista os 
seus e os nossos objetivos. Um 
passo decisivo é continuar a for-
necer uma boa iluminação para 
todas as áreas e torná-la aplicável 
em ainda mais facetas. Portanto, 
é lógico que a nossa revista de 
publicação regular agora se chame 
GOOD LIGHT e que esteja ainda 
mais ligada à área online com o 
mesmo nome. E, claro, também 
avançaremos consistentemente 
em direção ao futuro com produtos 
mais avançados, que economizam 
recursos, feitos sob medida e de 
alta qualidade. Juntamente consigo, 
aqui e agora. Com serviço de  

primeira classe, elevada fiabilidade 
de entrega e fácil instalação,  
num prazo de tempo mais reduzido, 
com menos custos e esforço.  
Assim se conhece a SLV. E é  
exatamente isso que defendemos 
com toda a nossa especialização,  
experiência e paixão pelas  
pessoas que trabalham com  
a luz: Experience Light.

Desejo-lhe uma boa leitura da 
nossa nova revista GOOD LIGHT. 

Estimados(as) leitores(as), 
uma boa luz ilumina e influencia-nos em todas  
as áreas. Como a digitalização, a sustentabilidade  
e a qualidade estão hoje mais em foco do que  
nunca, surgem novas oportunidades que podem  
ser utilizadas em conjunto. 

Jens Aertgeerts,  
CSO SLV Lighting Group

>>>  Área online  
GOOD LIGHT
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Uma boa luz mostra o caminho.
Da primeira inspiração, passando pelo 
planeamento profissional, até à iluminação  
perfeita. Com sistema, de fácil instalação, 
sustentabilidade e dicas práticas. A SLV oferece 
tudo o que precisa como profissional. Nesta  
revista GOOD LIGHT, encontrará uma seleção 
especial da nossa ampla gama, incluindo tópicos 
interessantes e informativos relacionados com  
uma boa iluminação.

Novo ângulo de abertura
Descubra as possibilidades dos novos refletores  
da família ENOLA®

Página 16–17

Lá fora, em casa.
Qual é luminária certa para o exterior?  
O especialista em luz Lars Heidrich tem as respostas.
Página 18-21

Easy To Install. 
Instalação rápida, fácil e segura: saiba mais  
sobre as nossas luminárias bem concebidas. 
Página 22–25

Iluminação para exterior
ESKINA FRAME
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Encontre a luz dos seus sonhos online. 
Graças ao NUMINOS® criou-se um sistema – 
descubra como pode configurar facilmente os seus 
Downlights e Spotlights. 
Página 34-35

Novas classes de eficiência energética.
O que as novas classes de eficiência energética 
significam para si, para os seus clientes e para nós.
Página 36-37

LED integrado ou casquilho? 
Mostramos as vantagens que ambas as  
variantes oferecem.
Página 38-39

Classes de IP na casa de banho.
Descubra que índice de proteção IP é o correto 
para cada zona onde se aplica. 
Página 40–41

De volta à Natureza. 
Os materiais de iluminação naturais estão na moda, 
tanto em espaços interiores como exteriores.
Página 42–43

O verde vence. 
Os progressos que estamos a fazer na produção, 
embalagem, logística e reparação.
Página 8–9

Capacidade de reparação. 
Saiba mais sobre a possibilidade de reparação  
das nossas luminárias e o sistema sustentável  
NUMINOS®. 
Página 10–11

Parceria Premium com a ZVEH.
Porque somos um parceiro Premium de marca  
eletrónica (E-brand) e quais os benefícios. 
Página 12–13

Luminária de parede  
para o exterior
QUADRULO

ÍNDICE

Família ONE
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SLV EXPERIENCE LIGHT: 
EXPERIMENTAR TAMBÉM 
A INSPIRAÇÃO REAL DE 
MODO VIRTUAL.

Nós começamos onde o poder da imaginação alcança os seu 
limites. A nossa app de realidade aumentada SLV EXPERIENCE LIGHT 
permite mostrar aos seus clientes como as nossas luminárias se  
enquadram no local, antes da decisão de compra. Graças à sua  
utilização intuitiva, é uma importante ferramenta de aconselhamento  
e uma ajuda útil para apoiar as suas decisões.

Experiencie os produtos SLV mais perto.
Ao utilizar a realidade aumentada poderá  
encontrar de imediato a luminária adequada. 
Pode aceder facilmente às funcionalidades  
úteis através do ecrã inicial.  E se ocasional-
mente não souber o que fazer, existem  
instruções simples que podem ajudar  
a prosseguir. 
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Descobrir novidades?  Inicie a app!
Descarregue a app SLV EXPERIENCE LIGHT gratuitamente 
na Apple App Store ou Google Play Store no seu telemóvel 
ou tablet e experimente imediatamente como as luminárias  
SLV funcionam em realidade aumentada.  

Navegue pelos catálogos online: 
Encontrará o que procura nas nossas 
publicações SLV mais recentes – 
também pode usar a prática lista de 
favoritos para produtos selecionados.

Selecionar produtos:  
Toda a gama de produtos da loja  
virtual SLV na nossa app – registe-se 
agora e adquira as luminárias dos 
seus sonhos.

Adquirir conhecimento:  
Descubra os destaques da área  
online GOOD LIGHT e saiba as  
últimas novidades sobre o que  
move o mundo da iluminação.

SLV EXPERIENCE LIGHT

Realidade aumentada: Experimente a partir de diferentes perspetivas como ficam  
as luminárias SLV no espaço. No interior e no exterior. Pode colocar várias luminárias  
ao mesmo tempo e visualizar vários conceitos de iluminação como um todo.
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O VERDE 
VENCE.
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SUSTENTABILIDADE | SAMRINA

Plástico reciclado com a mesma qualidade.
Se possível, substituímos as matérias-primas primárias 
por matérias-primas secundárias. SAMRINA é apenas 
uma das luminárias SLV que já contém uma percentagem 
de plástico reciclado. E, portanto, também um exemplo 
brilhante de como design, qualidade e durabilidade po-
dem ser combinados da forma mais ecológica possível. 
Sendo versátil e orientável, o projetor de estaca preto 
cria uma figura elegante e simultaneamente sustentável 
em cada jardim, à frente de casas, hotéis e restaurantes. 
Portanto, nem é preciso dizer que não nos limitamos às 
nossas luminárias, mas continuamos com as lâmpadas 
e as embalagens.

Bom para o meio ambiente.  
Bom para si. Temos consciência da 
nossa responsabilidade pelo futuro. 
E no que diz respeito aos nossos 
padrões de sustentabilidade, ainda 
estamos longe de atingir o nosso 
objetivo. É por isso que damos pe-
quenos passos todos os dias para 
alcançar resultados sustentáveis   em 
toda a cadeia de valor nas áreas  
de produção, embalagem, logística,  
reparação e muito mais.

SAMRINA
SP, single, GU10
Ref. n.º: 1004757

LED GU10
Ref. n.º: 1004972

Iluminação LED com eficiência  
energética.
Em comparação com as fontes de luz 
convencionais, os LED economizam  
até 90 % de energia. O LED GU10 com 
2700 Kelvin, 300 lumens e um valor  
IRC superior a 80 também possui peças 
de plástico feitas de material reciclado.
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TÃO BOM 
COMO NOVO.
Reparação em curso. Porque cada peça eletrónica que não  
é deitada fora conta. E todas as peças defeituosas que podem  
ser substituídas ou recicladas protegem o meio ambiente. 

Não é necessário ser novo para ser bom. 
Mais de 80 % das luminárias SLV já podem ser reparadas 
por eletricistas formados profissionalmente. Queremos 
expandir a gama de produtos LED para 95 % até 2022. 
Ao fazê-lo, a SLV tem em consideração os requisitos 
das diretivas de ecodesign e eficiência energética da 
União Europeia e contribui para a redução do lixo ele-
trónico. E continuamos a trabalhar para tornar todos  
os nossos produtos tão reparáveis e tão recicláveis,   
quanto possível, incluindo as embalagens.

Porque é importante produzir menos resíduos. 
53.6 milhões de toneladas de resíduos eletrónicos foram 
produzidos globalmente em 2019. Isso corresponde  
a um peso de 179 edifícios do tamanho da Catedral  
de Colónia. O desenvolvimento é claro: em cinco anos, 
a quantidade de resíduos eletrónicos aumentou 21 %  
e para o ano de 2030 o monitor global de resíduos  
electrónicos (E-Waste) prevê um novo aumento para 
mais 74 milhões de toneladas. Está na hora de traba-
lharmos para a prevenção.

Fonte: http://ewastemonitor.info/
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SUSTENTABILIDADE | REPARAÇÃO

Sustentabilidade na SLV.
O design e a possibilidade  
de reparação das luminárias 
SLV são apenas pequenos 
elementos dentro da nossa 
estratégia de sustentabilida-
de. O objetivo primordial é 
implementar a sustentabilida-
de em toda a cadeia de valor. 
Pode descobrir exatamente  
o que isso significa em:  
slv.com

Uma abordagem sistemática para a sustentabilidade. NUMINOS® 
disponibiliza milhares de possibilidades de projetores e Downlights. 

A nova família de produtos SLV NUMINOS® é uma demonstração clara  
do que é possível relativamente a design de produto sustentável. Este  
sistema de luminárias modelares oferece milhares de opções para uma 
ampla variedade de projetos. Com o configurador, pode combinar  
controladores, fontes de luz LED, difusores, lentes, caixas e elementos 
óticos para a aplicação particular do cliente. Recebe um produto acaba-
do que consiste em componentes individuais. Se os requisitos mudarem, 
eles podem ser facilmente trocados. Não é necessário comprar uma  
luminária completamente nova, o que torna o NUMINOS® um sistema  
de iluminação projetado de forma sustentável e extremamente durável. 
Para mais informações sobre a família NUMINOS® poderá consultar 
a página 34. 

NUMINOS® XL, DL
Ref. n.º: 1003985

NUMINOS® MOVE M, DL
Ref. n.º: 1003553
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LIGADOS  
PELA 
QUALIDADE.
A confiança é expressa de várias maneiras: com produtos 
de alta qualidade, serviços adequados ou também parcerias. 
Portanto, é compreensível que a SLV Alemanha seja agora um 
parceiro Premium de marca eletrónica da ZVEH. 

Assinatura da parceria com marca eletrónica (da esq.): Gabi Schermuly-Wunderlich (Diretora Administrativa da ArGe Medien na ZVEH),  
Lothar Hellmann (Presidente da ZVEH), Christian Kruse (Diretor de Vendas da D/A/CH SLV GmbH), Ingolf Jakobi (Diretor Administrativo da ZVEH), 

Alexander Neuhäuser (Vice-Diretor Geral da ZVEH), Denis Grobotek (Gestor de Marketing da SLV GmbH). 

Im
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FORTE PARCERIA

Poderá encontrar a casa virtual aqui: www.e-haus-online.de

Uma parceria que cria confiança. 
A Associação Central do Comércio Alemão de Eletrónica e Tecnologia de Informação representa os 
interesses de 50.164 empresas. Há décadas que a SLV promove alta qualidade, soluções de ilumi-
nação inteligente que são fáceis de instalar e cumprem as necessidades do dia-a-dia do comércio 
eléctrico. A parceria selada com a ZVEH em Setembro de 2020 reforça a alta confiança existente na 
nossa empresa. E é também uma clara indicação de que a SLV é uma marca preferida no comércio 
electrónico. 

O que os parceiros Premium de marcas eletrónicas são obrigados a fazer.
As empresas com o simbolo (E-brand) da ZVEH têm de cumprir determinados padrões. São orientadas 
para os seus clientes e oferecem aos seus colaboradores desenvolvimento profissional contínuo,  
diferenciando-os da concorrência, dando-lhes capacidade para inovavar em direção ao futuro. 
Como 64.º membro da associação de parceiros Premium da marca E-brand, a SLV Alemanha  
apresenta-se no comércio eletrónico com produtos de alta qualidade e um serviço de primeira  
classe. São estas vantagens que irradiam além-fronteiras para todas as filiais da SLV. Aguardamos 
com expectativa o que temos pela frente.

CONHEÇA A CASA INTELIGENTE.
A casa virtual (E-house) é uma casa concebida digitalmente pela ZVEH, na qual os visitantes podem 
mover-se livremente graças à ótica de 360   graus e à tecnologia 3D, permitindo-os conhecer tecnologias 
inteligentes. Os pontos de contacto interat ivos fornecem informações sobre os cerca de 60 produtos 
fornecidos pelos seus parceiros duma ampla variedade de setores. As nossas luminárias para o exterior 
são um destaque especial e o primeiro resultado da parceria Premium, presentes na entrada e na gara-
gem da casa.

E-HOUSE

A parceria de marca eletrónica  
Premium com a ZVEH envolve  
a SLV Alemanha. Mas os seus  
benefícios estendem-se a todas  
as filiais.
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QUALIDADE.  
   SEMPRE. 

Alta qualidade verificada. Com 5 anos de garantia.
Com a nossa equipa de profissionais internacionais, garantimos 
a qualidade e continuamos a investir no desenvolvimento. 
Desde a eficiência energética à impermeabilização: as luminá-
rias para exterior da SLV são continuamente submetidas  
a testes rigorosos em laboratórios próprios. Não fornecemos 
apenas a qualidade, como a garantimos por 5 anos.

• Testes IP e IK
• Clima artificial  

(câmara de pulverização de sal e climática, testes UV) 
• Testes de longa duração em condições naturais 
• Inclusão do feedback do cliente no desenvolvimento  

do produto
• Instalação fácil e duradoura
• Material de montagem de alta qualidade
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Quadrado ou redondo – com a sua forma clássica  
e o design elegante, a família ENOLA® adequa-se a todos 
os estilos de edifícios e decoração interior. As luminárias  
para exterior podem ser utilizadas de forma extremamente  
variável e já vêm equipadas com um ângulo de abertura 
de 38°, adequado para muitas aplicações. Os ângulos  
de abertura adicionais e as lentes assimétricas tornam 
estas luminárias ainda mais versáteis.

DESIGN MINIMALISTA. 
MÁXIMAS  
POSSIBILIDADES.
Novos refletores para novos ambientes de luz.
Quando se trata de purismo, as luminárias da família ENOLA® não 
fazem compromissos. Elas são extremamente versáteis, e com 
ainda mais opções disponíveis, graças às novas lentes e refletores, 
que podem ser combinados para várias distribuições de luz.

ENOLA® SQUARE
UP/DOWN M, WL 
Ref. n.º: 1003419

Fachadas elegantes.
A iluminação ambiente indireta das duas 
fontes de luz da luminária ENOLA® pode 
ser alterada com um simples click através 
do interruptor de temperatura de cor  
CCT (3000K / 4000K). Com classe de 
proteção IP65, é feito para utilização no 
exterior. E graças à placa de montagem 
fornecida, também pode ser instalado  
de forma rápida e fácil. 
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Ângulo de abertura de 19°:  
cone de luz estreito.
O ângulo e abertura estreito de 19° cria um 
cone de luz que é adequado para realçar 
certos detalhes e para a iluminação de realce 
de objetos no exterior.

Ângulo com 56°: iluminação uniforme.
O ângulo aberto de 56° cria uma área ilumi-
nada maior e uniforme. A distribuição da luz 
mais suave torna-lo ideal para a iluminação 
de áreas maiores, como certos cantos ou 
entradas de casas.

Propriedades do feixe de luz assimétrico.
O refletor com lente assimétrica permite que 
a saída de luz possa ser controlada, a lente 
pode ser direcionada em quatro direções. 
Ideal para um cone de luz na porta da frente 
ou na entrada da loja, que, por exemplo,  
ilumina ao longo da parede e para a frente 
ao mesmo tempo. 

QUALIDADE | ENOLA®

O ângulo de abertura descreve o ângulo entre dois 
pontos, em que a intensidade da luz reduz para 
50% do valor máximo. O diâmetro do cone de luz 
depende da dimensão do ângulo de abertura. Um 

ângulo estreito concentra a luz para realçar objetos 
ou superfícies específicas. Por outro lado, um ângulo 
mais amplo garante uma iluminação uniforme e ao 
mesmo tempo uma luz suave.

COMO O ÂNGULO DE ABERTURA AFETA O FEIXE DE LUZ.

ENOLA® ROUND UP/DOWN M, WL
+ lente de 19° 
Ref. n.º: 1003425 + 1005205

ENOLA® ROUND UP/DOWN M, WL
+ refletor de 56°
Ref. n.º: 1003425 + 1005207

ENOLA® ROUND M, WL
+ lente assimétrica  
Ref. n.º: 1003423 + 1005206



18

LÁ FORA,  
EM CASA.
A luz pode ser planeada. E lá fora, o objetivo 
é iluminar o caminho e criar ambientes de  
luz multifacetados. Contudo, que luminária  
é a mais adequada? O especialista em  
iluminação SLV Lars Heidrich sabe mais. 

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE. 

Que fatores deveria considerar 
para o meu projeto de iluminação 
exterior? 
O conceito de iluminação deve ser 
sempre criado antecipadamente  
e com base num conceito geral  
pretendido. Se as primeiras plantas 
já estão no seu lugar e os cabos  
elétricos não estão corretamente 
posicionados, é tarde demais para 
uma iluminação ideal. Frequentemen-
te as pessoas esquecem-se de con-
siderar o crescimento das plantas – 
um jardim que inicialmente parece 
sombrio pode ficar completamente 
diferente após cinco a seis anos. Os 
projectores LED orientáveis, como  
o nosso balizador ESKINA FRAME, 
também oferecem a opção de confi-
gurações de luz de forma flexível.

Qual é a finalidade da iluminação 
de exterior?
Função e estética devem estar em 
harmonia uma com a outra. A ilumi-
nação em jardins particulares geral-

mente tem que cumprir uma finalidade 
diferente da iluminação de caminhos 
em áreas públicas, onde os regula-
mentos legais são um fator importante. 
Quando se trata de iluminação de 
fachadas, é importante compreender 
e incluir a arquitetura. Neste  
contexto, luminárias como o nosso 
OUT BEAM FRAME são adequadas 
para criar realces específicos.

Que luminárias são adequadas 
para aplicações diferentes?
Especialmente luminárias que criam 
ambientes com uma mistura empol-
gante de iluminação geral e de realce. 
Onde é necessário realçar certos 
pormenores, é necessário ter uma 
luz direcionada. Luz dispersa não 
deverá ofuscar e dificultar a visão 
de obstáculos perigosos. Em vez  
de usar algumas luminárias mais  
brilhantes, é melhor usar uma maior 
quantidades de luminárias mais  
fracas. Outra grande tendência  
é uma iluminação exterior cada 

Lars Heidrich
Chefia Lighting Design
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QUALIDADE | OUTDOOR

vez mais flexível: se quiser ler no  
terraço ou no jardim à noite, precisará 
de luminárias móveis adequadas 
para o exterior. 

Poderão as ferramentas de 
cálculo de iluminação ajudar na 
seleção? 
Perfeitamente: DIALux é a ferramenta 
mais comum, na qual poderá projetar 
e visualizar ambientes exteriores 
completos, aspetos como a localiza-
ção da luminária, ângulo de abertura, 
fotometrias, consumos e avaliações 
energéticas. Quase todas as luminárias 
da SLV podem ser importadas para 
o programa via plug-in, sendo incri-
velmente fácil projetistas e clientes 
finais escolherem os produtos certos.  

ESKINA FRAME 45, baliz., single
Ref. n.º: 1004749

Planeamento que produz resultados.
A nossa equipa terá muito prazer em  
ajudá-lo no planeamento da sua  
iluminação. Aguardamos o seu contacto: 
projekte@slv.de
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OUT BEAM FRAME, SP
Ref. n.º: 1003518

Garantido que impressiona.
A luminária de parede e de teto  
OUT BEAM FRAME projecta uma faixa 
estreita de luz que se encaixa perfeita-
mente na moldura. Pode ser utilizado  
em janelas, portas de garagem, entradas 
e passagens sem contaminar de luz  
a zona envolvente. Elegante e discreto 
graças à sua forma compacta. E com 
uma precisão impressionante. 

Está-se bem aqui fora. Deixe-se inspirar e crie os seus 
projetos com a mais elevada qualidade e as melhores 
luminárias para exterior da SLV.

SITRA CUBE M, WL
Ref. n.º: 1005151

Uma adição cúbica.
As luminárias de parede SITRA CUBE, 
agora disponíveis em mais tamanhos, 
fornecem uma iluminação externa eficaz. 
Feitas de alumínio e vidro, disponíveis  
em várias cores, encaixam perfeitamente 
em qualquer fachada ou parede externa. 
O índice de proteção IP65 indica que  
estão perfeitamente protegidas.
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ESKINA FRAME 75
Balizador, double
Ref. n.º: 1004751

Excecionalmente flexível, mesmo no design.
Os projetores LED giratórios são uma característica especial do balizador ESKINA FRAME, permitindo 
uma configuração de iluminação flexível de caminhos, jardins e fachadas. Graças ao interruptor CCT, 
a temperatura da cor pode ser selecionada entre 3000 K ou 4000 K durante a instalação. E graças 
ao índice de proteção IP65, a luminária também é ideal para utilização no exterior.

QUALIDADE | OUTDOOR

Para mais informações sobre a casa virtual 
consulte: www.e-haus-online.de

Descubra o ESKINA FRAME na casa virtual.
Pode descobrir o papel inovador do nosso 
ESKINA FRAME na entrada da casa virtual da 
ZVEH – saiba mais na página 13. 
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Características bem pensadas   para uma maior eficiência. 
As nossas luminárias são instaladas o mais rapidamente  
e facilmente possível, de modo a contribuir para uma rápida 
finalização do projeto, trabalho impecável e clientes satisfeitos. 
Tão simples quanto isso. 

EASY TO  
INSTALL.

Refletor permutável 
Na nossa família ENOLA®, a estrutura da lu-
minária pode ser separada da base de fixação 
agarrada à parede. A vantagem é que após  
fixar a estrutura da luminária à base de fixação, 
tem as duas mãos livres para aparafusá-la.
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QUALIDADE | EASY TO INSTALL

Montagem segura:
Uma vez efetuada  
a ligação eléctrica através  
da ficha, a estrutura da  
luminária fica apenas sus-
pensa da base de fixação. 

Finalmente, fixar:
agora, tudo o que tem  
de fazer é fixar o corpo  
da luminária com firmeza  
e segurança à base de  
fixação utilizando um único 
parafuso. 

Saliência prática: 
As luminárias ENOLA®  
têm uma saliência prática, 
através da qual a estrutura 
da luminária pode ser  
fixada de forma simples  
e precisa. 
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Repicagem simples. 
Com os dois segmentos de LED 
integrados, a nova luminária de  
parede ou teto QUADRULO tem 
uma aparência moderna e linear  
que emite luz indireta. Graças  
à possibilidade de repicagem,  
podem ser instaladas várias lumi-
nárias com rapidez e segurança.

Introdução segura de cabos.
Para facilitar a repicagem, são fornecidos 
dois bucins em forma de 8 na placa de 
montagem da luminária. 

Repicagem:
Na base da placa de montagem existe 
um ligador de mola com 2 entradas para 
facilitar a repicagem.
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QUALIDADE | EASY TO INSTALL

Ligando a energia: 
Os cabos de ligação  
podem ser ligados direta-
mente sem ferramentas.

Basta juntá-los: 
Depois simplesmente ligue 
a ficha da placa de liga-
ções com a ficha do corpo 
da luminária, e está pronta!

Quadrado, prático, com terminal de mola.
As luminárias de parede em forma de cubo SITRA CUBE impressionam pela sua 
simplicidade moderna. Dependendo da aplicação, estão disponíveis com cones de 
luz para baixo ou opostos (UP/DOWN), cuja temperatura de cor pode ser alterada 
durante a instalação usando um interruptor CCT (3000 / 4000 K). E graças ao  
terminal de mola, a instalação é rápida. 
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SUCESSO EM TODOS OS  
  ASPECTOS, PARA ESPAÇOS  
 QUE IMPRESSIONAM.

Sinta-se bem-vindo desde o primeiro momento. 
A primeira impressão conta. Um espaço especial necessita 
de uma luminária adequada. A resposta é a nossa família de 
luminárias ONE, ideal para hoteis e restaurantes, mas também 
para espaços habitacionais elegantemente mobilados. 
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Moderna e versátil: Como luminária 
suspensa, de parede ou até mesmo 
em calhas eletrificadas trifásicas,  
a família ONE atrai a atenção de 
todos. Regulável por DALI, de baixa 
manutenção e sustentável com  
uma vida útil estimada de mais  
de 10 anos, é feita para uma boa 
aparência a longo prazo.

ONE 60, PD, DALI, up/down
Ref. n.º: 1004762

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE. 

Para cima, para baixo,  
circundante. 
A série ONE dá a cada ambiente 
aquele toque especial com o seu 
design moderno e circular. A va-
riante da luminária suspensa não 
se caracteriza apenas pela sua luz 
que brilha para cima e para baixo, 
mas também pela luz regulável 
por DALI. Um IRC> 90 garante 
uma excelente reprodução  
cromática. E a temperatura de  
cor da luz pode ser rapidamente  
ajustada às suas necessidades 
individuais através do interruptor 
 CCT (3000 / 4000 K). 

UM TOQUE  
ESPECIAL.



O dobro do estilo.
A luminária ONE DOUBLE pode ser suspensa 
num estilo clássico com a suspensão igual 
em cada anel. O comprimento dos cabos 
pode ser variado para obtermos um cruza-
mento elíptico.

ONE DOUBLE, PD, DALI, up/down
Ref. n.º: 1004767

FAMÍLIA ONE | INTERIOR
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ONE 80, PD, DALI
Ref. n.º: 1002912

Simplesmente belo.
Precisa dum diâmetro maior? Com prazer: as luminárias suspensas da  
família ONE estão disponíveis em diferentes tamanhos. E todos têm  
as mesmas características: IRC> 90, interruptor CCT (3000 / 4000K)  
e luz regulável por DALI. 

ONE TRIPLE, PD, DALI
Ref. n.º: 1002913

Triplamente bom.
Um trio de aneis também funciona bem. 
Light designers audaciosos podem criar 
cruzamentos muito especiais utilizando 
cabos com comprimentos variáveis.  
E, claro, a quantidade de luz é também 
três vezes melhor. 
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FAMÍLIA ONE | INDOOR

ONE 40, WL, DALI
Ref. n.º: 1002915

Ao longo de toda  
a linha.
O ONE TRACK atrai  
a atenção de todos  
também nas calhas  
eletrificadas trifásicas.
Podemos orientar em 
qualquer direção para 
realçar certas caracterís-
ticas do espaço.

ONE 40 TRACK, Calha trif., DALI 
Ref. n.º: 1004770

Agradável em todo o lado. 
Se a luminária ONE estiver fixa na parede, tudo à sua frente parecerá mais redondo. 
Isso deve-se ao seu efeito radiante, que se expressa em luz e estilo em igual medida. 

Circular: A luminária ONE melhora a imagem de qualquer espaço. 
Ao regular a luz (por DALI) criamos um ambiente muito agradável. 
Criámos vários tamanhos para diferentes aplicações.
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   TER CONHECIMENTO É BOM. 
TRANSMITI-LO É AINDA MELHOR.

Sejamos claros. 
Contaremos aqui e agora como é que você e os seus clientes 
podem melhorar a iluminação dos espaços. Beneficiará do 
nosso conhecimento especializado assim como da nossa 
variedade de luminárias. 

Já sabia ... 
• Como configurar a luz dos seus sonhos online? 
• O que querem dizer as novas classes de eficiência energética?
• Quais os diferentes benefícios ao optar entre o LED integrado 

e a lâmpada? 
• Como escolher os diferentes índices de proteção (IP)  

adequados para a casa de banho?
• Quais os materiais naturais que estão na moda?

Revelamos as respostas nas próximas páginas.
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24° 36°
60°

20° 40°
55°
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ENCONTRE A LUZ 
DOS SEUS  
SONHOS ONLINE.  
NUM SISTEMA.
A luz certa para todos os requisitos.
Graças à ampla gama de módulos, o configurador online 
NUMINOS® permite criar downlights e projetores em apenas 
alguns passos. 

Disponível em sete variantes 
(68-75 mm a 176-186 mm) 
com módulo LED de alta 
performance em três tem-
peraturas de cor (2700 K, 
3000 K, 4000 K) e classes 
de encadeamento (UGR 16 
a 23). 

Disponível em três tama-
nhos, 65x155, 85x175 e 
100x203 (mm), com módulo 
COB LED em três tempera-
turas de cor (2700 K, 3000 K, 
4000 K). 

Refletores selecionáveis   
com ângulos de abertura  
de 20°, 40° ou 55°.

Lentes selecionáveis   com 
ângulos de abertura de 24°, 
36° ou 60°.

Graças ao controlador  
(driver) LED integrado  
(adequado para regulação 
por fase ou DALI), todos os 
projetores são adequados 
para ligação direta à tensão 
de rede de 230 VAC.

Vários filtros de efeito  
(fosco/prismático/elíptico/
favo de mel) disponíveis 
como acessórios.

O anel decorativo com  
acabamento visível pode 
ser selecionado em  
branco, preto ou cromado.

DOWNLIGHTS
As luminárias de encastrar no teto NUMINOS® estão disponíveis 
em variantes fixas ou orientáveis (4 modelos fixos e 3 modelos 
orientáveis).

PROJETORES
Os projetores NUMINOS® estão disponíveis para teto, de monta-
gem saliente, fixos ou orientáveis, de montagem suspensa ou de 
montagem em calha electrificada de três circuitos (trifásica).
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SEJAMOS CLAROS! | SLV NUMINOS®

Uma abordagem sistemática. 
O configurador online SLV NUMINOS® torna isso possível.

Quer estejamos a pensar em projetores ou downlights – o nosso configurador online vai ajudá-lo rapidamente a alcançar 
o efeito desejado. Se ainda tiver alguma dúvida, as explicações adequadas poderão ser encontradas imediatamente nos 
símbolos informativos. Obtenha uma exemplo ilustrativo escolhendo entre a vista detalhada ou a vista do espaço.

Quer configurar a iluminação dos seus sonhos agora mesmo? 
Poderá encontrar o configurador online SLV NUMINOS® aqui: 

www.numinos.SLV.com

Leia o código para ver um vídeo  
que mostra como é fácil configurar  
as luminárias NUMINOS®.
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CLASSES  
MAIS CLARAS.
Acabou a confusão: A partir de Setembro de 2021, 
serão aplicadas novas regras sobre eficiência energéti-
ca e a respetiva etiquetagem. Dizem respeito a fontes 
de luz, como módulos COB ou lâmpadas LED, mas 
não luminárias. Uma luminária com fonte de luz re-
movível é chamada de “containing product”. Isso não 
apenas aumenta a compreensibilidade, mas também 
permite decisões de compra mais transparentes.

Classes de eficiência energética sustentáveis.
Com as novas regras, o especto de classes de eficiên-
cia energética possíveis muda para A, B, C, D, E, F e G. 
Para garantir que a classificação permanece sustentável, 
os requisitos são concebidos de modo que as classes 
superiores (C a A ) sejam alcançadas apenas no futuro. 
Consequentemente, uma luminária que anteriormente 
foi classificada com A ++ ou A +++ não recebe automa-
ticamente uma classificação A.

O design das etiquetas energéticas, por outro lado,  
não sofre alterações. A novidade é que as classes de 
eficiência energética apresentadas são uniformes  
para todos os produtos abrangidos pelo regulamento 
1369/2017/UE. Além disso, é mostrado um código QR 
na etiqueta, que se refere à parte pública da base de 
dados EPREL, na qual os produtos SLV também estão 
listados.

Etiqueta para lâmpadas  
e luminárias

Já não são necessárias 
etiquetas para luminárias

A implementação da nova 
etiqueta deve ser concluída 
até 28 de Fevereiro de 2023

Aplicação do novo  
regulamento
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Lichtquelle EEK
Lichtquelle 1
(z.B. Spot)

3000K

Lichtquelle 2
(z.B. Up)

3000K

Lichtquelle 3
(z.B. Down)

4000K

Lichtquelle 4
(z.B. Variante)

2700K-3000K

SEJAMOS CLAROS! | CLASSES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

As novas etiquetas no BIG WHITE® 22. 
A SLV também é obrigada a usar as novas etiquetas. Tomamos precauções para que possa 
trabalhar com as novas classes de eficiência energética e escolher as luminárias correctas:  
no próximo BIG WHITE® 22 as novas classes já estarão contempladas.
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COB LED OU 
CASQUILHO?
Existem vantagens e desvantagens. No final, continua a ser uma 
questão de estilo. Está na altura de explicar aos clientes ou apresentar 
a mesma luminária nas duas versões.

QUADRULO SENSOR
WL, E27
Ref. n.º: 1002402

Clássico e flexível. 
Para os que preferem um estilo clássico, a luminária  
de parede QUADRULO SENSOR é uma boa escolha, 
com casquilho E27 permite a utilização de lâmpadas  
inteligentes (p.ex. wi-fi). O sensor integrado comunica 
cada movimento. 

Preconceito enraízado?
Uma preocupação frequente é que, se a fonte de luz 
COB LED estiver com defeito, todo a luminária terá de 
ser substituída. Podemos refutar o preconceito, porque 
a fonte de luz COB LED em quase todos as luminárias 
SLV pode ser substituída por um profissional, o que 
quer dizer que é reparável. 

A vida útil calculada também não é um argumento, porque 
50 000 horas em áreas internas privadas com três horas 
de iluminação por dia correspondem a aproximadamente 
50 anos. No exterior, um LED que fique aceso seis horas 
por dia, durará cerca de 25 anos.
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QUADRULO
WL
Ref. n.º: 1005201

Minimalismo contemporâneo.
Com o seu design moderno, o novo QUADRULO é uma 
das luminárias de parede mais elegantes da sua classe. 
As faixas de LED integradas geram luz indireta com uma 
temperatura de cor de 3000 K.

SEJAMOS CLAROS! | COB LED OU CASQUILHO?
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MAGANDA, WL
Ref. n.º: 1004971
IP44

Belo e seguro. 
Eletricidade e humidade simplesmente não combinam. A iluminação num 
ambiente de bem-estar deverá ser funcional, relaxante e segura, então 
torna-se essencial selecionar o índice de protecção IP correto em função 
do local onde será instalada.

O que significa IP?
A abreviatura IP significa International Protection (Proteção Internacional). 
No mundo de língua inglesa, também é traduzido como Ingress Protection 
(Proteção de entrada). O código IP padronizado, por exemplo, usa o pri-
meiro dígito para indicar proteção contra corpos estranhos e contacto, 
enquanto o segundo descreve a impermeabilidade à água e à humidade. 
E este último é particularmente importante para casas de banho.  

GUARDA-COSTAS  
NA CASA DE BANHO.
Luz segura. Luminárias SLV para interiores com índice  
de proteção adequado. 

IP 6 5
International Protection

sem proteção 0 0 sem proteção

protegido contra acesso com as costas da mão 
(diâmetro> 50 mm) 1 1 Proteção contra queda vertical de pingos  

de água

protegido contra acesso com o dedo  
(diâmetro> 12,5 mm) 2 2 Proteção contra queda de pingos de água  

quando a caixa está inclinada até 15°

protegido contra acesso com uma ferramenta 
(diâmetro> 2,5 mm) 3 3 Proteção contra queda de água pulverizada  

em até 60° a partir da vertical

protegido contra acesso com um fio
(Diâmetro> 1 mm) 4 4 Proteção contra salpicos de água por todos  

os lados

proteção total contra contacto
(contra pó em quantidades prejudiciais) 5 5 Proteção contra jatos de água (agulheta)  

de qualquer ângulo

proteção total contra contacto
(à prova de pó) 6 6 Proteção contra fortes jatos de água

7 Proteção contra imersão temporária

8 Proteção contra imersão permanente
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IP X7

IP X4

IP X5

SEJAMOS CLAROS! | CLASSE IP

TRUKKO WL, retangular
Ref. n.º: 1004730
IP44

DASAR® 920, EL
Ref. n.º: 233500
IP67

POWER TRAIL-LITE® redonda
Ref. n.º: 228332
IP67

POWER TRAIL-LITE® quadrada
Ref. n.º: 228342
IP67

VARU, EL, QPAR51
Ref. n.º: 1001931 
IP65

As luminárias numa área até 0,6 m ao redor 
da banheira, do chuveiro ou do lavatório 
devem ter, no mínimo, proteção contra água 
pulverizada com proteção IP44. 

Com a classe de proteção IP54, as luminárias 
também estão protegidas contra pó. 

A classe de proteção IP65 
é ideal até uma altura de  
2,25 m ao redor do chuveiro/ 
da banheira – isso significa 
que as luminárias estão 
perfeitamente protegidas 
contra jatos de água  
de qualquer ângulo e são  
à prova de pó.  

GRAZIA IP FLEXSTRIP
Ref. n.º: 1004735
IP54

Para permanecer à prova de água quando temporariamente 
submersas, as luminárias perto da zona do chuveiro  
ou banheira devem ter um índice de proteção IP 67.
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RUSTY® UP/DOWN
WL, redondo
Ref. n.º: 1004651

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE. 

Efeito enferrujado excecionalmente 
intemporal.
O poder da passagem do tempo também 
tem o seu charme. Com as versões  
RUSTY, disponíveis como luminárias de 
chão e de parede, isso expressa-se no 
facto de que o aspeto rústico da ferrugem 
só se torna mais exclusivo com a exposição 
aos elementos. O responsável é o aço 
corten com tratamento especial, que  
protege o interior contra a corrosão.  
A luminária não pode envelhecer de  
maneira mais natural ou bonita.

Formas naturais clássicas. Tanto no interior como no exterior,  
a tendência é para materiais invulgares e, sobretudo, naturais que  
se integrem com o ambiente de forma ainda mais harmoniosa. 

DE VOLTA  
À NATUREZA.

Bonito e durável como o basalto. 
O que poderia ser mais original do que o basalto?  
O material, que nasce diretamente da terra, representa 
um contraste inimitável: o poder destrutivo do magma 
contrasta com o poder criativo da sua forma sólida. Só 
assim o basalto se poderia tornar a rocha mais comum. 
Na Terra e debaixo de água, na lua e até em Marte.  
E agora também no jardim e em interiores com design 
natural. 

Luz funcional. Mas natural.
Quem trabalha com luz depara-se com o desafio de não 
a apresentar apenas com a sua funcionalidade. A luz  
é um elemento de design que é um adicional importante 
ao conceito geral. E as luminárias feitas de material  
natural oferecem todo um tipo de benefícios, tanto para 
áreas interiores como exteriores. Quer se trate de pedra 
natural, vidro de filigrana com um aspeto completamente 
novo, madeira ou até mesmo ferrugem perecível –  
a naturalidade está na moda.
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FLATT SENSOR, WL
Ref. n.º: 1002955

SEJAMOS CLAROS! | PROPRIEDADES DO MATERIAL

Pedra e vidro em perfeita  
harmonia. 
O LISENNE traz o basalto para  
o exterior, enquanto a luminária  
suspensa define os destaques no  
interior. A pedra natural forma uma 
base sólida que se harmoniza com  
o difusor em vidro filigrana. Com  
o seu aspeto de vidro fumado, faz 
lembrar os tempos da luz das velas 
e do fogo. Por trás dela, no entanto, 
funciona a tecnologia mais moderna: 
devido ao casquilho E27 integrado,  
a luminária é adequada para os mais 
variados tipos de fontes de luz LED.

Madeira ou não.
Enquanto o basalto e a ferrugem passam por um longo 
processo antes de surgirem, a madeira já é o que é nas 
suas origens: não só na aparência, mas também no  
toque e cheiro, é um símbolo da natureza. A nossa série 
FLATT homenageia isso com a sua superfície interior 
com aspecto de madeira. Emoldurada pela caixa plana 
de alumínio, a FLATT gera luz indireta que cria uma  
atmosfera minimalista, moderna e simultaneamente  
natural em qualquer ambiente. 

Naturalmente variado.
Se deseja incluir elementos naturais nos seus projetos, não  
necessita de abdicar da natureza no material da luminária, nem 
no conceito de iluminação. As luminárias SLV estão disponíveis 
em várias versões e tamanhos.

LISENNE PD, E27
Ref. n.º: 155714
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Já implementou projetos com sucesso utilizando as luminárias 
da SLV? Fale-nos sobre isso! De preferência, com fotografias  
e informações detalhadas do contexto: references@slv.de
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ILUMINAÇÃO ADEQUADA  
    PARA PROJETOS.  
PARA PROJETOS  
  QUE CHAMAM A ATENÇÃO.

Concretizar ideias. Com o nosso apoio.
Não existem dois projetos iguais. Contudo, todo os projetos 
precisam de uma boa iluminação. Na SLV, encontrará sempre 
a solução perfeita – mesmo para ideias fora do comum. 
Quer seja para hotelaria, gastronomia, comércio, instituições 
públicas ou edifícios privados – os nossos especialistas em 
iluminação estão ao seu lado com conhecimento especializado 
durante o planeamento.
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Conforto rústico numa luz refrescante. Rügen é a maior e talvez 
a mais bela ilha da Alemanha. Na costa leste, na baía de Prorer 
Wiek, existe uma peculiaridade arquitetónica que emergiu do antigo 
KdF Seebad Rügen. Os chalés Mariandl am Meer foram transferidos 
para o Bloco IV, que foi redesenhado e hoje pode ser usado  
novamente, as luminárias SLV fazem parte do conceito geral, rico 
em contrastes.

HOTEL PRORA  
MARIANDL AM MEER

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE. 



47

Iluminação moderna para  
uma atmosfera de bem-estar. 
O conceito de design e iluminação 
é visível logo na receção: a ilumi-
nação geral moderna e elegante 
confere um efeito subtil aos mate-
riais de decoração naturais de 
alta qualidade. As plantas nas  
divisórias servem como elementos 
estruturantes e são emolduradas 
por faixas de LED que também 
emitem luz indireta para iluminar  
o caminho. 

PROJETOS | HORECA

Brisa marítima com chique alpino.
O complexo turístico Mariandl am Meer foi 
concebido por três bávaros, originários das 
encostas alpinas, é considerado o resort  
alpino mais ao norte da Alemanha. Combina 
habilmente o conforto rústico com o ar fresco 
do Mar Báltico. Os hóspedes podem escolher 
entre 128 chalés e desfrutar da sua estadia 
com vista para o mar. 
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Fundamentalmente flexível.
Os spots AVO proporcionam uma ilu-
minação básica agradável nos chalés. 
Também servem como guias visuais 
quando se concentra o olhar no  
essencial. Graças à rotação livre  
e à mobilidade na calha eletrificada,  
o alinhamento pode ser alterado de 
forma flexível a qualquer momento.

AVO TRACK Calha trif., QPAR51
Ref. n.º: 152640

A luz dá as boas-vindas e cria ambiente. Os chalés irradiam conforto, 
enquanto a receção, a área exterior e a área de bem-estar também  
beneficiam do conceito de iluminação que é altamente distinto.

Dormir melhor, ler melhor.
Após um dia de férias, as áreas de dormir 
aconchegantes convidam-nos a relaxar. 
As luminárias de parede PHELIA criam 
uma luz noturna e de leitura sem enca-
deamento. Só o nosso KARPO MAGN 
oferece isso de forma ainda mais flexível, 
sendo a nossa recomendação futura, 
graças ao projetor livremente orientável 
na fixação magnética. 

KARPO MAGN
CW, single, PHASE
Ref. n.º: 1004706
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Prorer Wiek é a maior baía do Mar 
Báltico em Rügen e estende-se 
da península de Jasmund, no 
norte, até à área florestal de  
Granitz perto de Binz. Um cenário 
natural de sonho com acesso  
direto à natureza, que deu origem 
à ideia de construir o complexo  
turístico „KdF Seebad Rügen“ no 
bairro de Prora Binz na década  
de 1930. Projetado pelo arquiteto 
Clemens Klotz, a pedra angular 
da construção foi lançada em  

2 de maio de 1936. A partir de 
1949, o colossal complexo foi as-
sumido e ampliado pelo Exército 
Nacional do Povo (NVA) da RDA. 
O local permaneceu como área 
militar restrita até 1991. Hoje, qua-
se 85 anos após o lançamento da 
primeira pedra, está a surgir uma 
mistura diversificada de hotelaria, 
gastronomia, vida e negócios,  
o que torna Prora o novo lugar de 
saudade em Rügen. 

PRORA: UM PEDAÇO COLOSSAL DA HISTÓRIA. 

PROJETOS | HORECA

Luz que deixa a sua  
alma balançar. 
Na ampla área de bem- 
estar de 750 m2 com  
piscina interna e externa, 
sauna seca e com vapor,  
o relaxamento é primordial. 
A luminária de parede 
THEO UP/DOWN não só 
define realces de iluminação 
indirecta que são emocio-
nantes, mas também fornece 
a orientação e segurança 
necessárias através da  
iluminação.  

Basta suspender. 
Na área aberta de estar  
e de jantar, as luminárias 
suspensas PHELIA em  
forma cónica criam uma  
luz branca quente e acon-
chegante, ideal para  
festejar com conforto  
e reviver o tempo. 

PHELIA 25, PD, E27
Ref. n.º: 1002949

Discretamente inovador. 
Para ter a certeza que os 
hóspedes podem circular 
nas áreas exteriores em  
segurança, os nossos  
balizadores em alumínio 
QUADRASYL iluminam  
o caminho de forma indireta, 
mas funcional. Com o con-
junto de âncoras de betão, 
são luminárias rápidas de 
instalar, à prova de erros. 

QUADRASYL 75, Pole, TCR-TSE
Ref. n.º: 232295

THEO UP/DOWN, WL, QPAR51
Ref. n.º: 229535
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Schurr – DIE BADGESTALTER GmbH
Este grupo germano-austríaco tem designers de casas de banho que 
ajudam mais de 130 empresas independentes em tudo o que é ne-
cessário desde o primeiro planeamento até ao toque final. A empresa 
Schurr, baseada em Dettingen unter Teck, utiliza luminárias da SLV no 
showroom para ajudar a despertar a inspiração individual.

NUMINOS® L
Calha Trifásica, PHASE
Ref. n.º: 1004275

Realçar a casa de banho
O projetor STRUCTEC é perfeito para realçar detalhes específicos de  
design na casa de banho. Com um adaptador  adequado, pode ser inte-
grado no sistema de calha electrificada trifásica (3 circuitos) + DALI e está 
equipado com um módulo (COB) LED de alto desempenho. O mesmo 
também se aplica ao projetor NUMINOS®, que terá como foco uma maior 
flexibilidade no futuro. 

Índices de proteção (IP) para a casa de banho? 
Gostaria de conhecer os índices de proteção  
(IP) corretos para a casa de banho?  
Saiba mais na página 40–41.
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PROJETOS | LOJAS

SIGHT TRACK
Calha Trifásica
Ref. n.º: 1001289

Intrinsecamente bem iluminado.
Para evitar qualquer distração durante a sua apresenta-
ção, a iluiminação não deve atrair muito o olhar. A lumi-
nária suspensa SIGHT TRACK emite uma iluminação 
geral homogénea, em breve a família SIGHT TRACK de 
calha trifásica será melhorada.

LIGHT EYE® 150
Calha Trifásica, PD, QPAR111
Ref. n.º: 1000709

Bem-estar na forma suspensa.
A luminária suspensa esférica LIGHT EYE feita de aço  
e cabo revestido de tecido cria exatamente a atmosfera 
de bem-estar desejada para um lavatório e é ideal para 
um showroom. Graças à montagem em calha eletrificada, 
a emissão de luz direta pode ser orientada em diferentes 
direções. 
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  SIMPLESMENTE VERSÁTIL.  
COM TODOS OS BENEFÍCIOS.

A luz certa para todos os requisitos.
Para exterior, interior, particularmente sustentáveis, 
com uma abordagem sistemática, novos refletores,  
índices de proteção (IP) apropriados, fabricados  
a partir de materiais naturais e não só, para além 
disso, a SLV disponibiliza uma grande variedade de 
luminárias para todas as diferentes áreas de aplicação. 
Descubra as possibilidades. 



IRC 
90

Material: plástico

1460lm
I

I 
2700K

IRC 
90

3300lm
I

I 
2700K

IP 20 36

IP 20 IK02 20° 19 L80B50 355°

24° 10

IP 20 IK02 20° 21 L80B50 10

IP 65 IK04 280° 150

54

Máx. 7W1xGU10
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NUMINOS® XL
DL

Página 11

PÁGINA 8–9

PÁGINA 10–11

SAMRINA
SP, single, GU10

NUMINOS® MOVE M
DL

LED
GU10

Página 9 Página 9

Página 11

1050 mA 
Consumo energético: 37,4 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Ø/Altura: 16/10,8 cm
Ø de corte/Profundidade: 14,5/11,5 cm
Driver não incluído

Variante Ref. n.º

3300 lm | 2700 K | IRC90
Preto mate 1003985

500 mA 
Consumo energético: 17,5 W
Material: alumínio /policarbonato (PC)
Ø/Altura: 13,5/9 cm
Ø de corte/Profundidade: 12/10 cm
Driver não incluído

Variante Ref. n.º

1460 lm | 2700 K | IRC90
Preto mate 1003553

220-240 V ~50/60 Hz
Material: plástico / vidro
C/L/A: 11,5/10/13 cm

Contém material reciclado Contém material reciclado

Variante Ref. n.º

GU10
Preto 1004757

Variante Ref. n.º

2700 K 1004972
3000 K 1004973
4000 K 1004974

Fluxo luminoso 300 lm
Corrente do LED 350 mA
Máxima luminosidade 400 cd
Índice de reprodução cromática (IRC) 80
Potência 4 W
Consumo energético/1000 h 4 kWh
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ÍNDICE

Encontre todos os produtos SLV com os respetivos valores em 
slv.com e no mais recente catálogo BIG WHITE® da SLV.
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IRC 
90

IRC 
90

IRC 
90

IRC 
90

IRC 
90

IRC 
90

720lm
I

/ 820lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

1480lm
I

/ 1680lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

720lm
I

/ 820lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

1480lm
I

/ 1680lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

700lm
I

/ 800lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

700lm
I

/ 800lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

IP 65 IK02 38° 38° L70B50 10

LED

LED

IP 65 IK02 38° L70B50 10

LED

IP 65 IK02 38° L70B50 10

LED

IP 65 IK02 38° L70B50 10

LED

IP 65 IK02 38° L70B50 10IP 65 IK02 38° 38° L70B50 10

LED

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

ENOLA® SQUARE M
WL, single

ENOLA® ROUND M
WL, single

ENOLA® ROUND M UP/DOWN
WL

Página 16Página 16

ENOLA® SQUARE M UP/DOWN
WL

ENOLA® ROUND M
CL

PÁGINA 16–17

ENOLA® SQUARE M
CL

120-277 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Consumo da luminária: 19 W
Material: alumínio/vidro
L/A/P: 10/23/15 cm

Variante Ref. n.º

1480/1680 lm | 3000/4000 K | IRC90
Antracite  mate 1003419

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Consumo da luminária: 10 W
Material: alumínio/vidro
Ø/A: 10/12,5 cm

Variante Ref. n.º

700/800 lm | 3000/4000 K | IRC90
Antracite  mate 1003427

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Consumo da luminária: 10 W
Material: alumínio/vidro
C/L/A: 10/10/12,5 cm

Variante Ref. n.º

700/800 lm | 3000/4000 K | IRC90
Antracite  mate 1003421

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Consumo da luminária: 10 W
Material: alumínio/vidro
L/A/P: 10/16/15 cm

Variante Ref. n.º

720/820 lm | 3000/4000 K | IRC90
Antracite  mate 1003417

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Consumo da luminária: 10 W
Material: alumínio/vidro
L/A/P: 10/16/15 cm

Variante Ref. n.º

720/820 lm | 3000/4000 K | IRC90
Antracite  mate 1003423

120-277 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Consumo da luminária: 19 W
Material: alumínio/vidro
L/A/P: 10/23/15 cm

Variante Ref. n.º

1480/1680 lm | 3000/4000 K | IRC90
Antracite  mate 1003425
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ÍNDICE

Encontre todos os produtos SLV com os respetivos valores em 
slv.com e no mais recente catálogo BIG WHITE® da SLV.

ENOLA® M
Lente de 19° 

ENOLA® M
Refletor de 56°

ENOLA® M
Lente assimétrica

Página 17 Página 17 Página 17

PÁGINA 16–17

Material: aço/policarbonato (PC)
A: 3,8 cm

Material: policarbonato (PC)
A: 4 cm

Material: aço/policarbonato (PC)
A: 3 cm

Variante Ref. n.º

Preto 1005205

Variante Ref. n.º

Cromado 1005207

Variante Ref. n.º

Preto 1005206

disponível em Junho 2021 disponível em junho 2021 disponível em Junho 2021
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IRC 
80

IRC 
80

60lm
I

I 
3000K

1100lm
I

/ 1200lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

IRC 
80

2200lm
I

/ 2400lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

580lm
I

/ 620lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

2700lm
I

/ 2800lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

1600lm
I

/ 1700lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

IRC 
80

IRC 
80

IRC 
80

LED

IP 55 IK03 L70B50 10

LED

IP 65 95 L70B50 320°

LED

IP 65 95° 95° L70B50 320°/ 
320°

IP 44 IK05 105 L70B50 IP 44 IK05 105° 105° L70B50IP 44 IK05 95° 95° L70B50

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

OUT-BEAM FRAME
SP

SITRA S
WL, single, quadrado

SITRA L
WL, up/down, quadrado

SITRA M
WL, up/down, quadrado

Página 20

Página 20

ESKINA FRAME 45/75
Balizador, single

Página 19

PÁGINA 18-21

ESKINA FRAME 75
Balizador, double

Página 21

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Consumo da luminária: 3,5 W
Material: alumínio/acrílico
C/L/A: 17,3/8,5/6,7 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Consumo da luminária: 6,2 W
Material: alumínio/vidro
L/A/P: 11,8/11/8,4 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA 
Consumo da luminária: 24 W
Material: alumínio/vidro
L/A/P: 30/11/8,4 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 
Consumo da luminária: 14 W
Material: alumínio/vidro
L/A/P: 20/11/8,4 cm

Variante Ref. n.º

60 lm | 3000 K | IRC90
Antracite  mate 1003518

60 lm | 3000 K | IRC90
Branco mate 1003519

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 
Consumo da luminária: 15 W
Material: alumínio
C/L: 11,5/7,3 cm

Variante Ref. n.º

A: 45 cm | 1100/1200 lm | 3000/4000 K | IRC80
Antracite  mate 1004749

A: 75 cm | 1100/1200 lm | 3000/4000 K | IRC80
Antracite  mate 1004750

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Consumo da luminária: 27 W
Material: alumínio
C/L/A: 11,5/7,3/75 cm

Variante Ref. n.º

Proj. 1: 1100/1200 lm | 3000/4000 K | IRC80
Proj. 2: 1100/1200 lm | 3000/4000 K | IRC80

Antracite  mate 1004751

Variante Ref. n.º

580/620 lm | 3000/4000 K | IRC80
Antracite  mate 1005148

580/620 lm | 3000/4000 K | IRC80
Branco mate 1005149

580/620 lm | 3000/4000 K | IRC80
Corten mate 1005150

Variante Ref. n.º

2700/2800 lm | 3000/4000 K | IRC80
Antracite  mate 1005155

2700/2800 lm | 3000/4000 K | IRC80
Branco mate 1005156

2700/2800 lm | 3000/4000 K | IRC80
Corten mate 1005157

Variante Ref. n.º

1600/1700 lm | 3000/4000 K | IRC80
Antracite  mate 1005151

1600/1700 lm | 3000/4000 K | IRC80
Branco mate 1005153

1600/1700 lm | 3000/4000 K | IRC80
Corten mate 1005154

disponível em Julho 2021
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3900lm
I

/ 4200lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

IRC 
80

820lm
I

/ 830lm
I

I 
2700K /

I 
3000K

IRC 
90

1230lm
I

/ 1270lm
I

I 
2700K /

I 
3000K

IRC 
90

2100lm
I

/ 2120lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

IRC 
90

800|1230lm
I

/ 820|1270lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

IRC 
90

800|1230lm
I

/ 820|1270lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

IRC 
90

Dali Dali

Dali Dali

LED

IP 20 L70B50 150

LED

130° 130° 180

LED

130° 130° 300

LED

130° 130° 180

LED

130° 130° 300

LED

130° 130° 300

ÍNDICE

Encontre todos os produtos SLV com os respetivos valores em 
slv.com e no mais recente catálogo BIG WHITE® da SLV.

ONE TRIPLE
PD, DALI

Página 30

PÁGINA 28-31

ONE 60
PD, up/down, DIM fase inv.

ONE DOUBLE
PD, up/down, DIM fase inv.

ONE DOUBLE
PD, up/down, DALI

Página 29

ONE 60
PD, up/down, DALI

Página 28

ONE 80
PD, up/down, DALI

220-240V ~50/60 Hz | 1700 mA 
Consumo da luminária: 65 W
Material: alumínio/aço
Ø/C: 80/3 cm

Variante Ref. n.º

3900/4200 lm | 3000/4000 K | IRC80
Preto mate 1002913

3900/4200 lm | 3000/4000 K | IRC80
Branco mate 1002914

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA  
Consumo da luminária: 35 W
Material: alumínio/aço
Ø/C: 60/4,5 cm

Variante Ref. n.º

1230/1270 lm | 2700/3000 K | IRC90
Preto mate 1004765

1230/1270 lm | 2700/3000 K | IRC90
Branco mate 1004766

220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA 
Consumo da luminária: 55 W
Material: alumínio/aço
Ø/C: 80/4,5 cm

Variante Ref. n.º

2100/2120 lm | 3000/4000 K | IRC90
Preto mate 1004767

2100/2120 lm | 3000/4000 K | IRC90
Branco mate 1004768

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA 
Consumo da luminária: 24 W
Material: alumínio/aço
Ø/C: 60/4,5 cm

Variante Ref. n.º

820/830 lm | 2700/3000 K | IRC90
Preto mate 1004759

820/830 lm | 2700/3000 K | IRC90
Branco mate 1004760

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA 
Consumo da luminária: 25 W
Material: alumínio/aço
Ø/C: 60/4,5 cm

Variante Ref. n.º

800/820 lm | 3000/4000 K | IRC90
Preto mate 1004761

800/820 lm | 3000/4000 K | IRC90
Branco mate 1004762

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA 
Consumo da luminária: 25 W
Material: alumínio/aço
Ø/C: 60/4,5 cm

Variante Ref. n.º

1230/1270 lm | 3000/4000 K | IRC90
Preto mate 1004763

1230/1270 lm | 3000/4000 K | IRC90
Branco mate 1004764
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720lm
I

/ 770lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

IRC 
80

1400lm
I

/ 1500lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

IRC 
80

IRC 
90

650lm
I

670lm
I

I 
3000K

I 
4000K

650lm
I

670lm
I

I 
3000K

I 
4000K

IRC 
80

1400|2000lm
I

/ 1500|2200lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

IRC 
80

1400|2000lm
I

/ 1500|2200lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

IRC 
80

Dali

Dali

Dali Dali

LED

IP 20 L70B50 150

LED

IP 20 L70B50 150

LED

IP 20 L70B50

LED

IP 20 L70B50

Dali Dali

LED

170 340° 100°

LED

170 340° 100°

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

ONE 40
WL, DALI

ONE 60
WL, DALI

Página 31

ONE 40 TRACK
Calha Trif., DALI

ONE 60 TRACK
Calha Trif., DALI

Página 31

ONE 60
PD, DALI

ONE 80
PD, DALI

Página 30

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA 
Consumo da luminária: 25 W
Material: alumínio/aço
Ø/Espessura: 60/8 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 
Consumo da luminária: 15,2 W
Material: alumínio
Ø/P: 40/10,5 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 
Consumo da luminária: 15,2 W
Material: alumínio
Ø/P: 60/10,5 cm

Variante Ref. n.º

1400/1500 lm | 3000/4000 K | IRC80
Preto mate 1002918

1400/1500 lm | 3000/4000 K | IRC80
Branco mate 1002919

Variante Ref. n.º

650 lm | 3000K | IRC80
Preto mate 1004769

650 lm | 3000K | IRC80
Branco mate 1004770

Variante Ref. n.º

670 lm | 4000 K | IRC90
Preto mate 1004771

670 lm | 4000 K | IRC90
Branco mate 1004772

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 
Consumo da luminária: 14 W
Material: alumínio/aço
Ø/P: 40/7,5 cm

Variante Ref. n.º

720/770 lm | 3000/4000 K | IRC80
Preto mate 1002915

720/770 lm | 3000/4000 K | IRC80
Branco mate 1002917

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA 
Consumo da luminária: 25 W
Material: alumínio/aço
Ø/C: 60/3 cm

Variante Ref. n.º

1400/1500 lm | 3000/4000 K | IRC80
Preto mate 1002909

1400/1500 lm | 3000/4000 K | IRC80
Branco mate 1002910

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA 
Consumo da luminária: 25 W
Material: alumínio/aço
Ø/C: 80/3 cm

Variante Ref. n.º

1400/1500 lm | 3000/4000 K | IRC80
Preto mate 1002911

1400/1500 lm | 3000/4000 K | IRC80
Branco mate 1002912
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IP 44

1xE27 Máx. 15W

IP 44

1xE27 Máx. 15W

270lm
I

I 
3000K

230lm
I

I 
3000K

IRC 
80

IRC 
80

LED

IP 55 L70B50 20

LED

IP 55 L70B50 20

PÁGINA 38-39

QUADRULO SENSOR
WL, E27

QUADRULO
WL

QUADRULO
CL

Página 38

Página 39

QUADRULO
WL, E27

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro
L/A/P: 14/29/16 cm

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Consumo da luminária: 8 W
Material: alumínio/acrílico
L/A/P: 12,5/25/13 cm

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Consumo da luminária: 8 W
Material: alumínio/acrílico
C/L/A: 14/14/13 cm

230 V ~50 Hz
Material: alumínio/vidro
L/A/P: 14/29/16 cm

Variante Ref. n.º

E27
Antracite  mate 1002402

Variante Ref. n.º

270 lm | 3000 K | IRC80
Antracite  mate 1005201

Variante Ref. n.º

230 lm | 3000 K | IRC80
Antracite  mate 1005202

Variante Ref. n.º

E27
Antracite  mate 1002403

ÍNDICE

Encontre todos os produtos SLV com os respetivos valores em 
slv.com e no mais recente catálogo BIG WHITE® da SLV.

disponível em Junho 2021disponível em Junho 2021
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1080lm
I

/ 1290lm
I

/ 1250lm
I

I 
3000K /

I 
4000K /

I 
6500K

IRC 
90

1270lm
I

/ 1260lm
I

/ 1260lm
I

I 
3000K /

I 
4000K /

I 
6500K

IRC 
90

45.4lm
I

/ 48lm
I

/ 51lm
I

I 
2700K /

I 
3000K /

I 
4000K

IRC 
90

1xGU10 Máx. 5W

IP 44 IK02 115 L70B50 90° IP 44 115 IP 44 115

IP 20/65 IK02 IP 54

3350lm
I

I 
3000K

IRC 
90

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

PÁGINA 40–41

TRUKKO
WL, retangular

TRUKKO
WL, redondo

MAGANDA
WL

VARU
EL, QPAR51

GRAZIA IP FLEXSTRIP
24 V

Página 41 Página 41

Página 40 Página 41

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro
Ø/A: 10/8 cm
Diâmetro de corte: 8 cm

LEDs por metro: 70
Distância entre LEDs: 1,4 cm
Possibilidade de corte a cada: 10 cm
Raio mínimo de curvatura: 3 cm
C/L/A: 500/1,2/0,4 cm
inclui 2 tampas de extremidade  
e acessórios de fixação

Variante Ref. n.º

GU10
Preto mate 1001930

GU10
Branco mate 1001931

Variante Ref. n.º

3350 lm | 3000 K | IRC90 1004735

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V 
Consumo da luminária: 25 W
Material: vidro/plástico
L/A/P: 60/80/2,8 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V 
Consumo da luminária: 25 W
Material: vidro/plástico
Ø/P: 60/2,8 cm

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V 
Consumo da luminária: 4,8 W
Material: aço/vidro
Ø/C: 21,6/36 cm

Variante Ref. n.º

1080/1290/1250 lm | 3000/4000/6500 K | IRC90
Prateado 1004730

Variante Ref. n.º

1270/1260/1260 lm | 3000/4000/6500 K | IRC90
Prateado 1004731

Variante Ref. n.º

45/48/51 lm | 2700/3000/4000 K | IRC90
Prateado 1004971
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IP 67 IK08 40 L70B50 150 1 t

45lm
I

I 
3000K

45lm
I

I 
3000K

360lm
I

I 
3000K

IRC 
90

IRC 
90

IRC 
80

LED

IP 67 60° 200 3000h

LED

IP 67 60° 200 3000h

POWER TRAIL-LITE®

EL, redondo
POWER TRAIL-LITE®

EL, quadrado
DASAR® 920
EL

Página 41 Página 41 Página 41

350 mA 
Consumo energético: 1 W
Material: aço inox 316 / vidro
Ø: 4,1 cm
Profundidade: 9 cm
Driver não incluído

350 mA 
Consumo energético: 1 W
Material: aço inox 316 / vidro
L/A/P: 4,7/4,7/4,7 cm
Ø corte/profundidade: 4/9 cm
Driver não incluído

12/24 VDC
Consumo energético: 7 W
Material: aço inox 316 / vidro
Ø: 9,2 cm
Ø corte/profundidade: 8,2/10,2 cm
Não inclui fonte de alimentação

Variante Ref. n.º

45 lm | 3000 K | IRC90
Aço inoxidável 228332

Variante Ref. n.º

45 lm | 3000 K | IRC90
Aço inoxidável 228342

Variante Ref. n.º

360 lm | 3000 K | IRC80
Aço inoxidável 233500

ÍNDICE

Encontre todos os produtos SLV com os respetivos valores em 
slv.com e no mais recente catálogo BIG WHITE® da SLV.
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516lm
I

/ 525lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

IRC 
80

544lm
I

/ 548lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

IRC 
80 1xE27 Máx. 23W

1xE27 Máx. 23W

600lm
I

/ 600lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

IRC 
80

400lm
I

/ 400lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

IRC 
80

LED

IP 65 IK02 65° 65° L70B50

LED

IP 65 IK02 65° 65° L70B50

IP 54 IK03 L70B50 IP 65 IK03 L70B50IP 20

IP 20 180

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

PÁGINA 42–43

RUSTY© UP/DOWN
WL, redondo

Página 42

RUSTY© UP/DOWN
WL, quadrado

LISENNE
PD, E27

Página 43

LISENNE
WL, E27

Página 43

FLATT SENSOR
WL

FLATT 65/100
Balizador

220-240 V ~50/60 Hz
Material: basalto/vidro
Ø/A: 12/28,5 cm

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Consumo da luminária: 16 W
Material: alumínio
L/A/P: 18/23/7 cm

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 
Consumo da luminária: 9,7 W
Material: alumínio
C/L: 18/4,5 cm

Variante Ref. n.º

E27
Cinzento mate 155752

Variante Ref. n.º

600 lm | 3000/4000 K | IRC80
Castanho mate/Antracite mate 1002955

Variante Ref. n.º

A: 65 cm | 400 lm | 3000/4000 K | IRC80
Castanho mate/Antracite mate 1002957

A: 100 cm | 400 lm | 3000/4000 K | IRC80
Castanho mate/Antracite mate 1002959

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 
Consumo da luminária: 14 W
Material: aço corten/alumínio
L/A/P: 14/18/16,5 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 
Consumo da luminária: 14 W
Material: aço corten/alumínio
L/A/P: 14,5/18/16,5 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: basalto/vidro
Ø/A: 12/28,5 cm

Variante Ref. n.º

516/525 lm | 3000/4000 K | IRC80
Corten mate/Antracite mate 1004651

Variante Ref. n.º

544/548 lm | 3000/4000 K | IRC80
Corten mate/Antracite mate 1004650

Variante Ref. n.º

E27
Cinzento mate 155714
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IRC 
80

1xGU10 Máx. 50W 1xE27 Máx. 23W

2xGU10 Máx. 35W

125lm
I

I 
3000K

350lm
I

I 
3000K

IRC 
90

1xGX53 Máx. 11W

LED

38 L70B50

IP 44 L70B50IP 44 IK02 IP 44

IP 20 350° 90° IP 20 200

ÍNDICE

Encontre todos os produtos SLV com os respetivos valores em 
slv.com e no mais recente catálogo BIG WHITE® da SLV.

PÁGINA 46–49

KARPO MAGN
CW, single, PHASE

Página 48Página 48

AVO TRACK
Calha Trif., QPAR51

PHELIA 25
PD, E27

Página 49

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

Página 49 Página 49

QUADRASYL 75
Balizador, TCR-TSE

PEMA®

WL

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/vidro
L/A: 7/22,5 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: alumínio
C/L/A: 19/19/75 cm

230 V ~50 Hz
Consumo da luminária: 4,7 W
Material: alumínio/vidro
Ø: 9 cm

Variante Ref. n.º

GU10
Antracite  mate 229535

GU10
Branco mate 229531

GU10
Cinzento mate 229532

GU10
Alumínio 1000331

Variante Ref. n.º

125 lm | 3000 K | IRC80
Antracite  mate 231015

125 lm | 3000 K | IRC80
Branco mate 231010

125 lm | 3000 K | IRC80
Cinzento mate 231012

Variante Ref. n.º

GX53
Antracite  mate 232295

GX53
Cinzento mate 232294

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Consumo da luminária: 6,2 W
Material: aço/alumínio
L/A/Ø: 8/12/8 cm

230 V ~50/60 Hz
Material: aço
Ø/C/A: 6,2/10,8/12 cm

230 V ~50/60 Hz
Material: alumínio/aço
Ø/A: 27,5/32 cm

Variante Ref. n.º

GU10
Preto mate 152640

GU10
Branco mate 152641

Variante Ref. n.º

E27
Preto mate/dourado 1002949

E27
Preto mate/branco 133310

Variante Ref. n.º

350 lm | 3000 K | IRC90
Preto mate 1004706
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3100lm
I

I 
3000K

IRC 
801xGU10 Máx. 75W

2340|2400lm
I

I 
3000K

IRC 
90

LED

IP 20 120 28 L70B50

LED

36 13 L80B50 350° 90° IP 20 150

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

SIGHT TRACK
Calha Trif

LIGHT EYE® 150
Calha Trif, PD, QPAR111

Página 51Página 51

NUMINOS® L
Calha Trif., PHASE

Página 50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Consumo da luminária: 38 W
Material: alumínio/acrílico
C/L/A: 114/4,5/12 cm

230 V ~50 Hz
Material: aço
Ø/A: 15/12 cm

Variante Ref. n.º

3100 lm | 3000 K | IRC80
Preto mate 1001289

3100 lm | 3000 K | IRC80
Branco mate 1001290

3100 lm | 3000 K | IRC80
Cinzento mate 1001292

Variante Ref. n.º

GU10
Preto mate/cromado 1000709

GU10
Branco mate/cromado 1000710

GU10
Cromado 153112

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Consumo da luminária: 28 W
Material: alumínio/plástico
Ø/C/A: 10/21,3/18 cm

PÁGINA 50–51

Variante Ref n.º

2340 lm | 3000 K | IRC90
Preto mate 1004275

2400 lm | 3000 K | IRC90
Preto mate 1004276

2340 lm | 3000 K | IRC90
Branco mate/Preto mate 1004279

2400 lm | 3000 K | IRC90
Branco mate/Preto mate 1004280
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Tenha em atenção o seguinte:
Uma grande parte dos produtos apresentados nesta revista está 
protegida por marcas registadas, projetos, utilidade de negócio 
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 autorização, 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 aplicá-
veis. 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 dimensão são fornecidas em kg ou cm, salvo indicação em 
contrário. Sujeito a alterações técnicas!

A apresentação das nossas luminárias com fotos realistas e 
exemplos de aplicação é possível graças à 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 das tabelas e catálo-
gos publicados anteriormente são inválidos. Pode encontrar toda 
a nossa gama de produtos no nosso site slv.com e no catálogo 
atualizado BIG WHITE® 21.

Editor
SLV GmbH, Deutschland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg

Alemanha:
T +49 (0) 2451 4833 - 0
Portugal:
T +351 210 185 961

slv.com

Direitos de autor
© SLV GmbH, 2021

Créditos das fotos
SLV GmbH, 2021
www.stock.adobe.com
www.gettyimages.de

 
O BIG WHITE® DIGITAL –  
O SEU COMPANHEIRO  
FLEXÍVEL.

Com o nosso catálogo interativo digital tem 
à mão uma ferramenta que torna a sua visita 
ao cliente mais eficiente: leva consigo não só 
uma versão digital do nosso catálogo principal, 
como também obtém uma visão rápida dos 
produtos da SLV que pretende ver. 



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

Disponível no seu revendedor especializado:

slv.com
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