Iluminação
para Projetos de
Escritórios

Melhore os seus projetos de Iluminação Escolar e Gimnodesportiva
com os nossos produtos.Faça-nos a sua consulta.

LUSODIL - QUEM SOMOS
Ao longo dos últimos 20 anos, a
Lusodil adquiriu a experiência e
know-how necessários que lhe
permitem oferecer aos seus parceiros
e clientes os melhores serviços no
que toca a soluções técnicas de alta
qualidade para diferentes tipos de
projetos. Primamos, desde o início,
por trabalhar em parceria com
marcas de excelência, que nos
possibilitam oferecer aos nossos
clientes um vasto leque de produtos
das mais variadas gamas. a Lusodil
fornece também aos seus clientes o
desenvolvimento de projetos de
iluminação, interiores ou exteriores,
como forma de facilitar a obtenção
dos melhores e mais adequados
resultados. É, desta forma, que todos
os dias damos resposta às diferentes

Escritórios
Iluminação perfeita

necessidades dos nossos clientes, que
são acompanhados de forma
profissional e personalizada.
LUSODIL - MISSÃO
• Consultoria técnica na concepção de

No caso da iluminação de escritórios,
existem características e necessidades
bastante específicas.
Através das luminárias mais adequadas
é possível oferecer aos colaboradores
uma excelente experiência em termos
de visão e cuidados com a saúde ocular.
As luminárias sem encadeamento
asseguram que o ambiente de trabalho
não é perturbado e cumpre com todos
os padrões relevantes. Na escolha dos
downlights é também importante ter
O universo da iluminação tem sofrido
alterações relacionadas sobretudo
com a evolução tecnológica e com as
exigências das empresas, dos
consumidores finais e da sociedade
em geral.

em consideração as cores adoptadas na
decoração do escritório, sendo que
tonalidades mais claras necessitam de
menos iluminação. Fale connosco, e
teremos todo o prazer em ajudá-lo a
encontrar a melhor solução.

projetos, definição de materiais e
respetivo fornecimento
• Produtos nos segmentos de Material
Elétrico e Iluminação
• Os nossos serviços destinam-se a
Projetistas, Arquitetos e Instaladores
• Principais mercados: Portugal e
PALOPS

Sistema de gestão de iluminação para
escritórios e openspaces

P O U PA N Ç A D E
ENERGIA

Os projetos de iluminação de espaços como escritórios e openspaces têm características específicas sobretudo
relatiamente à redução do consumo de energia de determinadas luminárias.
Através deste sistema é possível oferecer aos clientes uma iluminação de alta qualidade, que alia as suas

GESTÃO
EFICIENTE

caracterísitcas elétricas a uma solução rentável, económica e que permite a redução de gastos.
Com este produto torna-se possível gerir e ajustar a iluminação do espaço, utilizando sensores de movimento,
comunicando através de rede wireless, em qualquer lugar e a qualquer momento, com uma visão global por
local, secção, luminária, ou até mesmo valor gasto.

Como funciona? Utilizar iluminação LED irá poupar-lhe sérias quantidades
de dinheiro. Conectando-a a um sistema de monitorização inteligente irá
multiplicar esse efeito.
ILUMINAÇÃO DE ESCRITÓRIOS
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BASTIDORES DE REDE
Um bastidor de rede é um armário que
permite incorporar, por norma, todo o
material associado à rede local de
dados do edifício, bem como
equipamento relacionado com a
distribuição de sinal de
telecomunicações.

Os centros de escritórios em Portugal,
são cada vez mais exigentes face à
utilização de redes estruturadas, o que
obriga a existência de uma
uniformização da instalação das
mesmas, utilizando os bastidores.

Existem várias configurações para
estes Racks: rack servidor, rack
pavimento, rack mural, entre outras,
permitindo as melhores configurações
para cada situação.

Entre em contacto connosco,
podemos apoiá-lo no seu projeto.
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