
pontos de luz
light points

Município de Vila Flor, Bragança, Portugal Vila Flor County, Bragança, Portugal

LUXOR

LUXOR é um Ponto de Luz constituído por um 
fuste tronco-cónico e por projetores distribuídos 
em altura de forma helicoidal. É fabricado em aço 
e tem um acabamento termolacado, na cor Gris 
900 Sablé e os projetores em cinzento urbano.

Aplicações e vantagens
Luxor distingue-se pela forma homogénea como 
cobre o espaço envolvente, conseguindo uma 
interessante combinação entre a estética deste 
conjunto e o efeito de luz criado pelos projetores, 
promovendo as praças, avenidas e parques onde 
inserido.

Opções de Customização
Este produto tem várias opções de Dimming / 
Controlo
— Dimming personalizado 
— DALI
— Telegestão

Este produto tem opção de Proteção Extra, com 
a utilização de um Dispositivo de Proteção de 
Sobretensões (SPD)

Este produto pode ser pintado ou lacado na Cor 
desejada 
This product can be painted or powder coated in 
the desired Color

Customization Options
This product has the following Dimming / Control 
options
— Custom dimming profile
— DALI
— Remote management

This product has an Extra Protection option, 
using a Surge Protection Device (SPD) 

LUXOR is a Light Point made by one trunk-conical 
shaft and high spiral distributed floodlights. It is 
made of steel and it has a powder coat finish, in 
the Gris 900 Sablé as standard color and urban 
grey for floodlights.

Applications and Advantages
Luxor is distinguished by the homogeneous way in 
which it covers the surrounding space, achieving 
an interesting combination between the 
aesthetics of this set and the light effect created 
by the projectors, promoting the squares, 
avenues and parks where it is located.

IP66 IK08
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Opção de Projetor
Floodlight Option

HUBBLE
O projetor Hubble é a opção determinada por defeito 
para este Ponto de Luz e pode ser adaptada ao local de 
instalação conforme as necessidades impostas.

HUBBLE
The Hubble floodlight is the default option for this Light 
Point and can be adapted to the installation location 
according to the imposed needs.

Características técnicas
Technical characteristics
Características técnicas
Technical characteristics

Temperatura de Cor  Color Temperature 3 000 K / 4 000 K

Estanquicidade Bloco Acessórios  Tighness IP66

Resistência ao Choque  Shock Resistance IK08

Classe elétrica  Electrical Class I / II

Fator de potência  Power Factor 0,95

Tensão Nominal  Nominal Voltage 100 / 305 V - 50 / 60 Hz

11 - 92 WPotência de entrada  Power 

1 167 - 10 552 lmFluxo luminoso  Luminous Flow 
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Desenhos CAD
Technical Drawings

Aplicações
Applications

As especificações são indicativas, sujeitas a alterações sem 
pré- aviso. Para mais informação, por favor consulte-nos.

Specifications are indicative, subject to change without notice. 
For more information, please consult us.

Tel. +351 253 635 398/9
geral@dael.pt | comercial@dael.pt
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