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e os desafios
do futuro

planeta
Nós e o 

Pela primeira vez na história, mais da metade da população mundial vive em 

cidades e a expectativa é de que, até 2050, essa proporção chegue a 70% 

(OMS, 2014). O aumento populacional desmesurado e o uso excessivo dos 

recursos nos últimos anos, trouxeram novos desafios à gestão das cidades. 

Perante esta realidade, as cidades viram-se obrigadas a criar novos modelos 

de intervenção sustentáveis e eficientes que permitissem alcançar o 

equilíbrio social, político e ambiental.  

Para tentar colmatar os novos desafios impostos, foi através da criação do 

conceito “Smart City” que se idealizou um modelo “smart” que utiliza a 

informação como chave e a tecnologia como meio. Pretende-se com este 

modelo, atuar diretamente sobre o planejamento e gestão das cidades, as 

suas infraestruturas e as pessoas, utilizando “a informação, o conhecimento 

e as tecnologias digitais para atingir objetivos sociais, econômicos e 

ambientais e responder aos desafios urbanos do futuro”. 

“Pretendem-se criar cidades inovadoras, sustentáveis, 
inclusivas, resilientes e conectadas, orientadas para 

promover a criação de negócios e emprego e melhorar a 
qualidade de vida dos cidadãos”

As cidades 



As cidades sustentáveis são pensadas para as 

pessoas e para a sua felicidade onde o seu 

bem-estar é a chave. Este novo paradigma veio 

alterar a forma como nos relacionamos, 

comunicamos e atuamos sobre as cidades, com 

a premissa de construir um meio urbano 

otimizado para o cidadão. Obriga-nos a 

reinventar as cidades, tornando-as mais 

competitivas e com serviços de excelência para 

pessoas cada vez mais exigentes.   

pessoas felizes
cidades sustentáveis

Desafio?

Objetivo?
Gerar eficiência em todos os processos de 

gestão das cidades.   

Combinar a ambição da administração 

pública com soluções tecnológicas e 

sistemas inteligentes.  

Índice
Nós e o Planeta1

Futuro das cidades
inteligentes2

Iluminação otimizada
com Smart led3

2FLYER |  Product Family: Iluminação Pública |  version: A1Luminária SMART LED

Smart led como
alternativa4

Modelos Smart Led5

Plug-and-Play6
Da luminária para 
o Singelu7

Gestão eficiente9
Conectividade com as
luminárias Smart led10

O que é o Singelu?8

Modos de funcionamento11

Gestão simples e intuitiva12

Smart led pelo mundo13

Futuro
das cidades
Inteligentes



inteligentes

“O que a minha cidade 
pode ganhar com a luminária
Smart Led ? 

Cidades 
Iluminação otimizada com 
Smart led

Atualmente "19% do consumo mundial de 
energia é em iluminação, que aumenta para 
20% nas cidades e 35% nos edifícios. Por 
isso, o mercado começou a introduzir novas 
tecnologias (Led, gestão e sistemas de 
controle) no setor da  gestão da iluminação, 
que permitirá gerar economia de energia 
em torno de 70% ”.
 

70%

20%

Pode realizar poupanças até 70%
a partir da otimização da iluminação

No setor da iluminação, 
20% dos consumos energéticos mundiais 

são gastos em infraestruturas das nossas cidades 

Flexibilidade
A luminária inteligente Smart Led permite 
adaptar a iluminação a qualquer situação, 
condição ou ambiente urbano. 

Sustentabilidade
A combinação entre a luminária, a 
tecnologia Led, os dispositivos de controlo 
inteligentes e a plataforma de gestão 
Singelu, permite uma substancial poupança 
que pode chegar até aos 70%

Otimização
A luminária associada à  plataforma de 
gestão Singelu, pode controlar e 
monitorizar em tempo real cada ponto de 
luz, coletar e analisar dados, e através 
deles desenvolver planos estratégicos de 
otimização 

É neste sentido que desenvolvemos a luminária 
Smart Led, capaz de responder aos desafios 
futuros das cidades. A luminária representa o 
ideal de uma iluminação exterior é tão robusta 
quanto inteligente, capaz de trabalhar  numa 
estrutura aberta e conectada, que garanta a 
quantidade certa de luz, onde e quando 
necessário.
 

* UN Habitat
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“
Smart Led ? 
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Smart Led como alternativa 
A luminária Smart Led apresenta-se como uma 
alternativa à luminária convencional. Esta reúne 
vários fatores que permitem identificá-la como 
uma solução de alta qualidade para a iluminação, 
tais como: o design, formato e materiais da 
luminária, uso da Tecnologia Led, integração de 
dispositivos e sensores inteligentes, e possibilidade 
de integração com plataforma de controle e 
monitorizaçaõ Singelu. Esta combinação garante 
não apenas a máxima eficiência energética e 
redução de custos, como também oferece a 
máxima qualidade à iluminação da sua cidade. 

A solução Smart Led permite criar poderosas redes de 
iluminação, a partir do uso de sensores que 
transformam as nossas luminárias Led em dispositivos 
inteligentes “Smart Led

As nossas luminárias inteligentes 
Smart Led, personificam a sinergia 

ideal entre a qualidade da luz com a 
automatização, criando uma 

interação perfeita entre os vários 
intervenientes, com o foco na 

sustentabilidade e eficiência das 
nossas cidades.  

Porquê tecnologia Led ?
Nos últimos anos a iluminação urbana 
tem-se focado na procura de novas 
tecnologias que permitam oferecer ás 
nossas cidades mais eficiência e 
sustentabilidade. Esta transformação 
tem vindo a caracterizar-se por soluções 
com recurso a fontes de baixa 
manutenção e altamente eficientes, como 
a tecnologia Led. 

Baixo Consumo 
A tecnologia LED assume-se mais eficiente do que 
a tecnologia comum, pois produzem a mesma 
quantidade de luz utilizando menos energia. 

Sustentabilidade
As lâmpadas LED são compostas por materiais 
leves e recicláveis , que diminui a emissão de 
carbono até um terço. 

Durabilidade
Devido à tecnologia Led não queimar os filamentos 
em comparação às lâmpadas incandescentes, 
permite estender o seu tempo de vida útil 
aproximadamente para 10 anos. 

Baixa emissão de calor 
Praticamente toda a energia fornecida é utilizada 
para a iluminar, não permitindo o 
sobreaquecimento das luminárias, aumentando 
assim também a sua longevidade. 

Iluminação 
Personalizada
Para tirar o máximo proveito da iluminação quer ao 
nível da sua eficiência, sustentabilidade e qualidade, 
é imprescindível um estudo pormenorizado sobre a 
gestão da luz, visto que, só com o recurso a 
controladores inteligentes, é possível criar uma 
iluminação adaptada às necessidades específicas de 
cada cidade. 
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mais conectividade
menos consumo

NOXIS
A família Noxis foi idealizada com o objetivo de mudar o
paradigma da iluminação pública assente em linhas rígidas e
pesadas. A incorporação de um motor de luz LED de alta
eficiência num design mais orgânico e suave, resultou num
produto que pode ser utilizado numa vasta gama de espaços e
vias, sem comprometer o seu desempenho. Este produto
permite ainda a integração de sistemas inteligentes que
proporcionam uma maior funcionalidade e rentabilidade de
toda a instalação.

Modelos Smart Led
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Smart Led

As luminárias Smart Led são a realidade e o futuro das nossas cidades que 
ultrapassa a simples utilização da luz. Elas não só recorrem à utilização de 
sensores e dispositivos embutidos que a tornam inteligente, como também, 
pelo seu design e composição, oferecem a flexibilidade de se tornar parte da 
expressão da identidade de uma cidade, enfatizando o caracter e a diversidade 
dos espaços que a compõem. 

Apresentamos os 2 modelos de luminárias Smart LED, mas, 
caso a estrutura de iluminação já exista,  o sistema é 
compatível com luminárias de outros fornecedores 

Toda a Inteligência está 
integrada na luminária 

Integração de dispositivos 
inteligentes e sensores na 
própria luminária

Elevada eficiência garantida 
pela tecnologia Led

Implantação rápida, flexível e  
económica 

Elevada confiabilidade e 
segurança

Integração com plataforma de 
Gestão Singelu  
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PRIMA VIR 
A Primavir Lira foi projetada para iluminação de espaços
públicos como jardins, parques e zonas pedonais. O resultado
apresenta-se como uma solução de iluminação económica,
com baixo custo de exploração e de elevada eficiência
energética. Possui uma forma simples e robusta, incorporando
lentes radiais para uma dispersão da luz a 360º.
Habitualmente é aplicada em postes de 3 a 6 metros.



Todas as luminárias  são soluções 
plug-and-play que podem ser manuseadas 
exatamente como as luminárias tradicionais 
durante a instalação. Uma vez instaladas, as 
luminárias conectam-se automaticamente ao 
sistema Singelu, começando de imediato a 
transmitir informações operacionais. A 
integração é perfeita com a interface 
amigável do Singelu, possibilitanto controlar 
a iluminação da sua cidade de maneira 
simples e intuitiva, a partir de um 
computador. 

Plug-and-play

HPSV V3

Sensor de 
Luminosidade

Antena RF

Sensor de 
Movimento

A comunicação sem fios 
permite que não seja 

necessário refazer ou alterar as 
conexões já existentes, 

simplificando a instalação das 
luminárias no terreno, como 

também ajuda o operador na 
manutenção do sistema.  
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Sistema Inteligente de 
Gestão  de Luminárias 

Gateway

RF

RF

RF

RF

RF

RFAntena RF  2

Sensor de
Luminosidade

Wi-Fi
Ethernet
3G / 4G

Internet

RF

Gateway Sensor de
Movimento

HPSV V3

Balastro

Relé  1

Wi-Fi
Ethernet
3G / 4G RF

D

B

RF

A

1

2

3

4

3

4

Internet

Controle e Regulação

DALI - Linear / Exponencial
0-10V
PWM

Dados elétricos de funcionamento

Frequência de entrada: 50 / 60 Hz
Tensão de entrada: 90 - 230 V

30

150

30

60

60

30

30

150

Fase Entrada

Fase Saída

Terra

Neutro Entrada

Neutro Saída

Relé 
Relé

12345678

1. GND
2. GND
3. +3V3
4. LDR
5. RX
6. TX
7. PIR
8. IR

pwm / DA +
pwm / DA  - 

Informação Técnica

Personalização de interfaces

Função por sensor de movimento
Função por sensor de brilho
Output a Relé

Personalização de funcionamento

Rampeamento

Comunicação

Rádio frequência GLBT RF 5.5 868MHz

Rectro compatível com protocolos 
anteriores

Sensor de Luminosidade
A iluminação natural é detectada a partir de 
uma fotocélula que ajusta e controla a 
intensidade da iluminaçao artificial de 
acordo com a luz recebida (comunicação RF)

Sensor de Movimento
Permite ligar, desligar e aumentar o 
dimming nas luminárias na presença ou 
ausência de movimento, através de 
comunicação RF

HPSV V3
Este equipamento controla as luminárias, 
coleta os dados e envia-os para gateway por 
comunicação RF

Antena RF
Permite que a controladora HPSV V3 
comunique com a Gateway a partir de RF

simples e 
eficaz

Instalação

“



Como a combinação entre a  luminá-
ria Smart Led e o Singelu  pode 
ajudar a sua cidade ? 
Os tempos que se avizinham são tempos 
revitalizadores e de mudança para quem é 
responsável pelas infraestruturas de uma 
cidade. Os gastos que as autoridades locais 
têm com as suas infraestruturas ocupam 
grande parte dos seus orçamentos, e por esse 
motivo, novas tecnologias como a luminária 
Smart Led e o Singelu,  vem facilitar não só a 
sua monitorização, como vem oferecer uma 
abordagem sofisticada, abrangente, inovadora 
e acessível de um novo conceito de gestão das 
nossas cidades, com o foco na eficiência, na 
segurança e na versatilidade dos sistemas 
municipais e das suas infraestruturas. 

Solução completa e integrada
Esta combinação permite ao utilizador 
controlar, monitorizar e gerir 
remotamente as infraestruturas da sua 
cidade, dando ao utilizador uma 
plataforma  SmartCity amigável.
Com a integração de sensores de controlo, 
comunicação em rede, e controlo e 
monitorização tempo-real, o sistema 
assiste o utilizador de forma completa. A 
arquitetura aberta e simples permite 
integração de luminárias de outros 
fabricantes, no caso da sua cidade já ter a 
infraestrutura de luminação instalada.  

para a sua cidade
Benefícios

Custo de manutenção 
reduzido
Tarefas de manutenção reduzidos, 
devido ao plano de reparação 
preventivo embutido no Singelu

Redução de emissões de CO2
As nossas controladoras de luminárias 
ajudam a baixar o consumo de energia e 
a reduzir as emissões de CO2. 

Gestão centralizada 
Permite uma visão integrada de todos 
os serviços a partir de um único 
centro de operações e controlo. 

Poupança energética
A combinação da luminária Smart 
LED e o Singelu proporciona 
poupanças de energia até 70 %

Instalação simples
A comunicação sem fios entre a 
luminária e o Singelu permite que não 
seja necessário refazer ou alterar as 

Plataforma sem fios para SmartCity
O Singelu permite recolher e analisar 
dados concretos e fiáveis sobre a 
luminária Smart LED, como também 
identificar necessidades das 
infraestruturas. 

Controle universal
O Singelu é um sistema aberto, que 
permite a integração com luminárias 
de outros fabricantes.
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Da luminária para o

       SinGeLu™ 



SinGeLu™
O que é?

O nosso sistema permite combinar a 
eficiência energética e a redução de custos 
com a qualidade de  vida e dos espaços de 
uma cidade, salvaguardando a qualidade do 
serviço prestado. 

Operadores 

Gestores de cidades

A quem se destina? 

manutenção e�ciente

Serviço de qualidade

O Singelu pode ajudá-lo a oferecer o mais 
alto nível de atendimento ao cliente. Através 
dele poderá minimizar as anomalias, ajudar 
a reduzir o consumo de energia e a fornecer 
informações detalhadas sobre os ativos da 
cidade.

Prestadores de serviços 
Alto nível de atendimento

O Singelu fornece uma visão detalhada de todos 
os recursos de uma cidade, que ajudará a 
planear as reparações e manutenções da 
maneira mais eficiente possível. 
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Ethernet

Wi-Fi

Cloud 
Internet

Gateway Fe Plus
Comunicação RS485 
Controller  Area Network (CAN Bus) 
Entradas ADC
Saídas para relés

NB - IoT
3G

Túneis

Controle 
de rega 

Medição
de energia

Carregamento 
elétrico

Iluminação
 artística

Paineis
informativos

Parques de 
estacionamento

Iluminação
pública

Iluminação
interior

Iluminação  
solar

sub 1 GHz 
low cost Mesh  Network 

Proprietary Protocol

SinGeLu™
Som

Ambiente

centralizada
Gestão

Emergência



eficiente
Gestão

O Singelu é uma solução completa e escalável de gestão, monitorização e análise remota 
de iluminação em tempo real, capaz de controlar e programar níveis da intensidade 
luminosa, detectar anomalias, executar telemetrias sobre a luminária e analisar consumos.

Serviço de iluminação

Porquê o Singelu?

Dentro dos vários serviços abrangidos pelo Singelu, temos o sistema inteligente de 
iluminação, que permite estabelecer padrões de uso da iluminação de forma confortável e 
segura, a fim de otimizar o consumo elétrico através de uma rede eficiente que procura por 
uma iluminação com o mínimo de falhas possíveis. 

Como otimizar a luz 
da minha cidade 
e torná-la mais 
segura e atrativa? 

“ A utilização intuitiva da permite  
controlar e programar os níveis 

da intensidade  luminosa 
individual em cada luminária 

dependendo das suas 
necessidades a partir da criação 

de perfis horários

Tem a capacidade de informar e 
registar ocorrências como falhas 

ou interrupções de luminárias. 
Permite detectar anomalias com 
diferentes níveis  de gravidade e 

identificar/localizar que luminária 
falhou 

MonitorizaçãoGestão Análise
A medição precisa de cada ponto 
de luz individual permite saber a 
quantidade de energia que está a 

consumir onde e quando. Isso 
ajuda  a avaliar as iniciativas em 
execução e criar planos de ação 
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API de Gateway Virtual
Assegura a coerência e a tradução do 
protocolo para uma plataforma na cloud 
e adiciona segurança à comunicação 
remota entre luminárias e utilizadores

Plataforma 
Conecta-se à gateway (física ou virtual) 
através de uma web-API segura, recolhe 
e organiza a informação para o utilizador 
ou para um sistema de gestão de 
controle. Permite atribuir operações a 
uma luminária ou a um grupo de 
luminárias.

Gateway física
Assegura a comunicação entre luminárias e 
a plataforma na cloud. Opera usando uma 
rede Mesh  RF (radiofrequência). A conexão 
à internet é feita via GPRS, 3G, 4G e entrada 
ETH . Esta gateway tem a habilidade de 
periodicamente pedir pelo estado e relató-
rios de luminárias e grava-los ate serem 
precisos na plataforma online.

Luminárias Smart Led com RF 
Controla o fluxo de luz por um perfil de 
utilizador predefenido e pode usar outros 
sensores como luz ou sensor de movimento, 
para conseguir poupar ainda mais energia. As 
luminárias comunicam através de uma rede 
estabelecida por elas. É necessária uma 
Gateway para receber e enviar os dados para 
a cloud.

NB-IoT

Plataforma IoT Online
Gestão de dados, dispositivos e comunicações
Aplicação de gestão API
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RF Legacy

HPSV V3
Rede Mesh

com as luminárias Smart Led

Conectividade

“

“Poste
Caído

Dimming  
para 43% 

Cloud Platform 

RF Legacy

Gateway Física
baseado no wiipiido

API 

WAN

SinGeLu™

Rede Mesh

sub 1 GHz 
low cost Mesh  Network 

Proprietary Protocol

RF Legacy

HPSV V3
Rede Mesh

RF Legacy

HPSV V3
Rede Mesh



pública conectada
Iluminação 

Modos de funcionamento

Modo Stand-Alone
Permite a configuração manual de cada luminária no próprio local, através de Tablet ou 
PC, a partir de uma aplicação móvel. A comunicação entre a luminária e o PC/Tablet é 
feita por RF (Radiofrequência), a partir de uma Dongle (pen) que está ligada ao dispositivo 
móvel. 

D
on

gl
e

Controle via Gateway
Permite-nos programar e monitorizar a iluminação remotamente via endereço IP, wi-fi, 
ethernet ou 3G / 4G. A comunicação entre as luminárias e a Gateway é por RF 
(Radiofrequência)

Controle via tecnologia SinGeLu™
Permite a monitorização remota, report de avarias, programação prévia dos modos de 
funcionamento, recepção de relatórios diários, a partir de uma plataforma on-line de 
telegestão avançada.  

RF

O SinGeLu™ apresenta 3 modos de funcionamento e 
conectividade, permitindo-lhe escolher o modo que 

melhor se adapte às exigências e necessidades da sua 
cidade. É um sistema flexível, que tem em conta as 

características específicas de cada cidade.  

Wi-Fi
Ethernet

3G/4G

RF

RF

RF

Wi-Fi
Ethernet

3G/4GCloud 
Internet

RF

RF RF

RF RF

feito sob medida para
a sua cidade

Flexibilidade
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Permite a configuração e gestão intuitiva do nível 
do fluxo luminoso individual de cada luminária, de 
forma manual. 

Através da representação de um mapa, permite 
localizar geograficamente cada luminária através 
das suas coordenadas geográficas 

Permite a deteção de anomalias em função das 
configurações  de referência para cada luminária. 
Caso os valores pré estabelecidos forem 
ultrapassados , é enviado um aviso da anomalia. 

Permite a execução de telemetrias 
individualmente de cada luminária como: sensor 
de luminosidade, temperatura da luminária, 
temperatura da PCB, tensão, corrente, perfis e 
luminosidade

Permite a leitura e visualização do histórico de 
dados, diariamente, semanalmente,  

mensalmente ou anualmente em forma de 
gráfico ou tabela.  

Permite a exportação de dados em 
formato,JASON ou CSV, e posteriormente 

avaliar iniciativas em execução e criar planos 
de ação  

Permite a calendarização e parametrização de 
perfis horários individualmente em cada 
luminária,  conseguindo dinamicamente 

fornecer a quantidade de luz certa onde e 
quando necessário a cada espaço.  

Permite a criação e configuraçãio e gestão de 
perfis de utilizador, atribuindo-lhes diferentes 

níveis de permissão na utilização da 
plataforma

Histórico

Recolha de dados

Perfis Horários

Perfis de Utililizador

Telemetrias

Fluxo luminoso

Georeferência

Detecção de anomalias

da sua cidade
Tenha o controle

Os Gestores de iluminação agora podem ativar, controlar e monitorizar cada luminária Smart LED individualmente, adaptando a iluminação com as 
necessecidades diárias dos espaços. O consumo de energia é otimizado através da monitorização e diagnóstico constante em toda a rede. Este nível 
de flexibilidade e controle também facilita uma melhor gestão dos picos de consumo de energia, garantindo simultaneamente condições de segurança 
para as cidades, os edifícios e os cidadãos. 

Gestão simples e intuitiva 

Software
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Pensamos e agimos 

globalmente 
Contamos com 12 anos de experiência 

comprovada na área da iluminação 

Portugal
Águeda 
Leiria
Pombal
Guarda;
Mangualde;
Vila Franca de Xira
Vila Real;
São Roque do Pico (Açores)
Castelo Branco
Portimão
Lourinhã
Cascais
Odivelas
Lisboa

Oeiras
Monte Verde-Stú-
bal
Barcarena
Queijas
Algés
Carnaxide
Sintra
Alcobaça
Avis
Queluz de Baixo
Caxias
Paço de Arcos
Porto Salvo

Brasil
Cemig
Águas do S. Pedro

Angola
Luanda

Chile
Aysen;
Curico;
Muermos

Espanha
Corunha
Granada

Smart led pelo munndo

para gerenciar
medir

Confiabilidade 
e Segurança

Permite que as 
operações do sistema e a 

transferência de  
informação alcançe e 

exceda os padrões 
internacionais de 

segurança.

Flexibilidade

É um sistema flexível, 
que tem em conta as 

características 
específicas de cada 

cidade.  

Controle total 
da instalação

Singelu permite 
configurar, 

monitorizar, gerir e 
controlar remotamente 

todas as suas 
infraestruturas de luz, 

dando também 
informação em tempo 

real do sitema.

1.Permite uma gestão mais eficaz.

2.Redução do número de anomalias.

3.Otimização do consumo.

4.Flexibilidade.

6.Redução de revisões periódicas.

Benefícios
7.Aumento do tempo de vida dos 
equipamentos.

8.Redução das emissões de CO2.

9.Monitorização remota em tempo real.

10.Intalação simples e eficaz.

Luminária Smart LED 13

com a luminária Smart Led
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ENDEREÇO:
Rua do Portinho, nº 1431
3750-115 | Águeda | Portugal

OUTROS CONTATOS:
E-mail: geral@globaltronic.pt
Telefone: +351 (234) 612-687

ENDEREÇO:
Av. Regente Feijó, nº 944 | Conjunto 705 B
Anália Franco | São Paulo - SP | Brasil

OUTROS CONTATOS:
E-mail: adonai@adonaimercado.com.br
Telefone: +55 (11) 2368-2550 | 99615-4925

ENDEREÇO:
Rua Paraíba, 550 - 8º e 9ª andares
Funcionários, Belo Horizonte – MG

OUTROS CONTATOS:
E-mail: atendimento@smallpower.com.br
Telefone: +55 (31) 3308-9459


