VILA LC
A luminária VILA LC é a luminária ideal para a
iluminação viária e pedonal.
Fabricada em ligas de alumínio, com um corpo
compacto e robusto, com difusor em vidro
temperado, esteticamente agradável, com
acabamento em termolacagem em RAL a definir.
A sua tecnologia em LED, foi estudada para permitir
melhorar a qualidade da sua iluminação e, ao mesmo
tempo, criar paisagens mais atraentes e seguras.
A luminária apresenta uma fixação de diâmetro
60mm, para a montagem lateral ou vertical.
Fornecida com cabos, de forma a não ser necessária
a abertura para montagem.

The VILA LC luminaire is the ideal for road and
pedestrian lighting.
Manufactured in aluminum alloys, with a compact
and robust body, with diffuser in tempered glass,
aesthetically pleasing, with finish in powder coat in
RAL to be defined.
The LED technology has been studied to improve the
quality of its lighting while creating more attractive
and safe landscapes.
The luminaire has a bracket with 60mm diameter, for
lateral or vertical mounting.
Supplied with cables so that the opening for
mounting is not necessary.

Fluxo Nominal Nominal Flow
Potência Nominal Rated Power

1 Módulo 1 Module

2 Módulos 2 Modules

3 Módulos 3 Modules

2058 – 6318 [LM]

5649 – 11878 [LM]

11000 – 15000 [LM]

39 – 109 [W]

100 – 150 [W]

14 – 58 [W]

Tensão Nominal Rated Voltage

100 / 305 [V] – 50 / 60 [Hz]

Temperatura de Cor Color Temperature

3000K – 4000K

Estanquicidade Tightness

IP67

Resistência ao Choque Shock Resistance

IK08

Classe Elétrica Electrical Class

I / II

Medidas Measurements

1 Módulo 1 Module

2 Módulos 2 Modules

Fixação Horizontal Horizontal Fixation

110mm

390mm - 510mm

Fixação Vertical Vertical Fixation

160mm

390mm - 510mm

Power by

DISK V

DISK G

Fluxo Nominal Nominal Flow
Potência Nominal Rated Power

A luminária DISK V possui uma forma crcular,
fabricada em ligas de aluminio com um corpo
compacto e robusto, com difusor em vidro
temperado, esteticamente agradável, com
acabamento em termolacagem em RAL a definir.
A sua tecnologia LED foi estudada para permitir
melhorar a qualidade da sua iluminação e, ao mesmo
tempo, criar paisagens mais atraentes e seguras.
A luminária apresenta uma fixação de diâmetro
60mm, para montagem laterial e vertical.
Fornecida com cabos, de forma a não ser necessária
a abertura para montagem.

A luminária DISK G possui uma forma crcular,
fabricada em ligas de aluminio com um corpo
compacto e robusto, com difusor em vidro
temperado, esteticamente agradável, com
acabamento em termolacagem em RAL a definir.
A sua tecnologia LED foi estudada para permitir
melhorar a qualidade da sua iluminação e, ao mesmo
tempo, criar paisagens mais atraentes e seguras.
A luminária apresenta uma fixação de diâmetro
60mm, para montagem vertical com a opção de
fixação reta ou curva.
Fornecida com cabos, de forma a não ser necessária
a abertura para montagem.

The DISK V luminaire has a circular shape, made of
aluminum alloys with a compact and sturdy body,
with a tempered glass diffuser, aesthetically pleasing,
with finish in powder coat in RAL to be defined.
Its LED technology has been studied to improve the
quality of its lighting and at the same time create
more attractive and safe landscapes.
The luminaire has a bracket with 60mm diameter, for
lateral or vertical mounting.
Supplied with cables so that the opening for
mounting is not necessary.

The DISK G luminaire has a circular shape, made of
aluminum alloys with a compact and sturdy body,
with a tempered glass diffuser, aesthetically pleasing,
with finish in powder coat in RAL to be defined.
Its LED technology has been studied to improve the
quality of its lighting and at the same time create
more attractive and safe landscapes.
The luminaire has a bracket witha 60mm diameter
mounting, for vertical mounting with the option of
straight or curved fastening.
Supplied with cables so that the opening for
mounting is not necessary.

1 Módulo 1 Module

2 Módulos 2 Modules

3 Módulos 3 Modules

2058 – 6318 [LM]

5649 – 11878 [LM]

11000 – 15000 [LM]

39 – 109 [W]

100 – 150 [W]

14 – 58 [W]

Tensão Nominal Rated Voltage

Fluxo Nominal Nominal Flow
Potência Nominal Rated Power

100 / 305 [V] – 50 / 60 [Hz]

Temperatura de Cor Color Temperature

1 Módulo 1 Module

2 Módulos 2 Modules

3 Módulos 3 Modules

2058 – 6318 [LM]

5649 – 11878 [LM]

11000 – 15000 [LM]

39 – 109 [W]

100 – 150 [W]

14 – 58 [W]

Tensão Nominal Rated Voltage

3000K – 4000K

100 / 305 [V] – 50 / 60 [Hz]

Temperatura de Cor Color Temperature

3000K – 4000K

Estanquicidade Tightness

IP67

Estanquicidade Tightness

IP67

Resistência ao Choque Shock Resistance

IK08

Resistência ao Choque Shock Resistance

IK08

Classe Elétrica Electrical Class

I / II

Classe Elétrica Electrical Class

I / II

Medidas Measurements
Fixação Horizontal Horizontal Fixation

1 Módulo 1 Module

2 Módulos 2 Modules

1 Módulo 1 Module

Medidas Measurements
Braço Reto Straight Bracket

500mm

500mm

110mm

500mm

400mm

Fixação Vertical Vertical Fixation

Braço Curvo Curved Bracket
500mm

400mm

500mm

140mm

500mm

2 Módulos 2 Modules

