Iluminação
específica para
Ginásios

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

Iluminação para Ginásios
Soluções Perfeitas
A Lusodil coloca à sua disposição

No caso das luminárias apresentadas,

diferentes tipos de luminárias

estas têm o corpo constituído por

desenvolvidas especialmente para a

alumínio, em preto ou branco, com

iluminação de ginásios e complexos

dissipador de calor em alumínio sujeito

multiusos.

a tratamento especial.

Estas luminárias são dotadas de um

Com fonte de alimentação está incluída

encaixe encastrável, desenhados para

(50/60Hz), estas luminárias têm entre

instalação em tetos falsos.

220-240V e são anti-reflexo.

de ginásios e gimnodesportivos
“ Atemiluminação
características específicas dadas as
necessidades dos projetos.
”

Sistema de gestão de iluminação para
ginásios e complexos multiusos

P O U PA N Ç A D E
ENERGIA

Os projetos de iluminação de ginásios, gimnodesportivos e complexos multiusos têm características específicas
sobretudo relativamente 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

características elétricas a uma solução rentável, económica e que permite a redução de gastos.
Este produto permite 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 GINÁSIOS E GIMNODESPORTIVOS

Estas luminárias são

Materiais de alta

projetadas para

qualidade, um design

dar resposta a projetos de

eficiente, alta resistência

iluminação de grandes

ao calor e acabamento

espaços como escolas,

perfeito fornecem

pavilhões gimnodesportivos

excelentes características

e ginásios, uma vez que

a esta luminária, que tem

adota a mais recente

uma longa vida útil. Com

tecnologia de iluminação de

140lm / w e até 33600

diodo emissor de luz. Este

lúmen as Skybays são

produto oferece uma vida

uma forma muito eficiente

LUSODIL TRABALHA COM MARCAS DE REFERÊNCIA

mais longa, um baixo custo

para substituir todos os

É através dos nossos parceiros de excelência que

de manutenção e eficiência

tipos de lâmpadas

conseguimos oferecer aos nossos clientes os melhores

mais elevada. Graças a

industriais tradicionais.

produtos bem como os que mais facilmente se adaptam

várias capas, lentes e
refletores diferentes.

as suas necessidades diárias.

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
necessidades dos nossos clientes, que são
acompanhados de forma profissional e
personalizada.

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