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Os tempos que se avizinham são 
tempos revitalizadores e de mudança, e 
por esse motivo a iluminação conectada 
veio para ficar pois oferece uma 
abordagem sofisticada, abrangente, 
inovadora e acessível da gestão 
energética das empresas, com o foco 
na eficiência, no conforto visual e na 
versatilidade que nosso sistema de 
gestão da iluminação pode dar aos 
edifícios e à nossa vida cotidiana. 

na sua vida
mais conforto

Flexibilidade e
versatilidade

Desafio?

Objetivo?
Gerar eficiência em todos os processos de 
gestão energética dos edifícios.   

Combinar a qualidade da luz e o conforto 
visual com soluções tecnológicas e sistemas 
inteligentes.  
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Gerir para otimizar
Na atualidade “19 % do consumo energético mundial é em iluminação, valor 
que ascende a 20% no caso das cidades e 35% no caso dos edifícios. A 
recente introdução  das novas tecnologias da iluminação (LED, Sistemas de 
gestão e controle) no panorama da gestão da iluminação, permitirão gerar 
poupanças energéticas na ordem dos 70 %”.

É neste sentido que desenvolvemos a luminária Smart Led Powered by Axis, 
que  recorre à utilização de sensores e dispositivos embutidos inteligentes 
que permitem trabalhar numa estrutura aberta e conectada, e que garantem 
a quantidade certa de luz onde e quando necessário. 

É um sistema que dá prioridade à eficiência energética, à sustentabilidade, à 
redução dos custos operações e à geração de informações.  
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Edifícios 
    inteligentes

com smart led

70%35%

Pode atingir 
poupanças energéticas até 70%

35% do consumo energético 
mundial é em iluminação de edifícios

* UN Habitat



inteligente

“O que o meu edifício 
pode ganhar com a luminária
Smart Led ? 

iluminação
Iluminação otimizada com 
Smart led

A integração de sensores e dispositivos 

embutidos inteligentes, torna a luminária smart 

led uma solução completa e integrada, que 

permite produzir a luz certa onde e quando 

necessário em qualquer espaço ambiente ou 

edifício, através de uma estrutura aberta e 

conectada, priorizando a eficiência energética, a 

sustentabilidade  e a redução dos custos 

A luminária inteligente Smart Led permite 
adaptar a iluminação a qualquer situação, 

condição ou ambiente. 

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%

A luminária associada à  plataforma de 
gestão Axis, pode controlar e monitorizar 

em tempo real cada ponto de luz, coletar e 
analisar dados, e através deles 

desenvolver planos estratégicos de 
otimização 
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Flexibilidade 

Sustentabilidade

Otimização

A luminária smart led também permite 

estabelecer padrões de uso da iluminação de 

forma simples e intuitiva, através de uma rede de 

iluminação conectada e eficiente. A tecnologia 

usada, permite que haja um controlo remoto e 

em tempo real a partir da plataforma Axis, com a 

possibilidade de  gerir os equipamentos, analisar 

dados, e optimizar  trabalhos de manutenção e 

reparação. 
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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 
controlo e monitorizaçaõ Axis. Esta combinação 
garante não apenas a máxima eficiência 
energética e redução de custos, como também 
oferece a máxima qualidade à iluminação dos seus 
espaços. 

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 no 
conforto visual e na simplificação da 
vida quotidiana

Porquê tecnologia Led ?
Nos últimos anos a iluminação interior 
de edifícios tem-se focado na procura de 
novas tecnologias que permitam 
oferecer à nossa vida mais conforto e 
eficiência. 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 espaço. 
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Luminárias 



Personalização  
da luz com

MULTIS

ECO LINNE W

Modelos Smart Led
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Smart Led

As luminárias Smart Led são a realidade e o futuro dos nossos edifícios 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 do seu edifício, enfatizando o caracter e a diversidade 
dos espaços que o 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 fiabilidade e 
segurança

Integração com plataforma de 
Gestão Axis  

FLYER |  Família do produto: Iluminação interior |  versão: A3

51
0

620

A família Multis foi desenvolvida de forma modular o que 
permite obter potências lumínicas equivalentes às 
lâmpadas de descarga de alta intensidade (500/1000W), 
adaptar a curva fotométrica através de uma vasta gama de 
lentes e incorporar sistemas de regulação de fluxo para 
uma maior poupança energética. Esta modularidade torna 
o produto bastante versátil e competitivo.

A linha de luz Eco Linne W foi desenvolvida para ser 
económica e prática de utilizar. Este produto permite 
construir linhas contínuas de grandes dimensões, 
através de acessórios simples e de fácil utilização. Esta 
solução apenas permite fixação suspensa por varão 
roscado ou cabo de aço.



RF
RF

Remote monitoring 

RF

RF

RF

RF

RFRF
Gateway

AxIS

Wi-Fi
Ethernet
3G/4G

Controle com sensor de luminusidade
A iluminação natural é detectada por uma fotocélula que permite ao 
sistema ajustar o fluxo luminoso artificial de acordo com as condições 
de iluminação detectadas e os parâmetros definidos pelo utilizador,  
usando  comunicação RF entre o sensor e o Gateway.

Controle com sensor de movimento
Neste modo, é possível controlar as luminárias com base na presença ou 
ausência de movimento.

Controle com botão push dimming
Permite escolher o brilho das luminárias (entre 0 e 100%) 
com um simples toque. 

Controle com controladora HPSVv3
A controladora HPSV V3 é o  dispositivo inteligente que permite controlar as 
luminárias remotamente a partir de comunicação RF. 

Controle com botão de emergência
O botão de modo de emergência, quando pressionado, é 
usado para ligar todas as luminárias a 100 % (da intensidade 
luminosa). Este modo é especialmente projetado para 
interagir com forças de emergência que precisam conectar 
todas as luzes para fins de segurança.

RFDispositivos
Inteligentes
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Sensor de Luminosidade

Sensor de Movimento

Gateway

HPSV v3

RF
RF

RF

Wi-Fi
Ethernet
3G / 4G

RF RF

RF RF

RF

RF

RF

RF

RF

RF

Luminária

Controladora HPSV 
V3

Sensor de 
luminosidade

light switch Botão
Push dimming
 

luminaire

Controladora
HPSV V3 

Push dimming

Luminária

Controladora HPSV 
V3 

Sensor de 
movimento

Plug-and-play

simples e 
eficaz

Instalação

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

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.  

“
Luminária Smart LED

Botão de emergência



Da luminária para o

          Axis

Benefícios
para o seu edifício

Como a combinação entre a  luminária Smart Led e o 
Axis pode ajudar a sua empresa? 

A tecnologia Axis,  vem facilitar não só o seu processo decisório, como 

também oferecer uma abordagem sofisticada, abrangente, inovadora e 

acessível de um novo conceito de gestão, com foco na flexibilidade de 

processos, no conforto visual, na simplificação da vida cotidiana e na 

eficiência energética.

Esta combinação permite ao utilizador controlar, monitorizar e gerir 

remotamente o seu edifício ou a sua casa, dando ao mesmo uma 

plataforma  Smart amigável.  
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Controle total
O Axis permite a configuração, 
monitorização, gestão e controle remoto 
de todos os sistemas diferenciados, 
fornecendo informações em tempo real.

Informação em tempo real
O Axis permite análise e avaliação 
automáticas de dados, incluindo relatórios 
de estado e alertas de falhas.

Interface integrada
A integração de todos os serviços operacionais  numa 
única interface, facilita o acesso à informação, 
fornece uma visão ampla de toda a infraestrutura e 
garante maior controle sobre todos os processos 
operacionais.

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

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

Instalação simples
A comunicação sem fios entre a luminária e o 
Axis permite que não seja necessário refazer 
ou alterar as conexões já existentes.



total do seu edifício
Controle O AXIS é uma plataforma integrada que combina a recolha e o processamento de dados em diversos domínios, e produz 

informação tratada com vista a uma gestão do edifíco mais eficiente, contribuindo para uma melhor qualidade vida das 
pessoas e um meio ambiente mais sustentável. A plataforma permitirá não só conhecer em tempo real o estado das 
diferentes infraestruturas, mas também efetuar o controlo direto dos diferentes sistemas, usando para isso um portal 
user-friendly, bem como proceder a uma gestão automática do edifíco através da configuração de regras transversais 
aos diferentes domínios.

Luminária Smart LED

Cloud 
Ethernet

Connect to
Gateway by
Wi-Fi

Edge
Router

Gateway fe
Cellular 

Antenna Provider 
RS485 Serial Communication 
Controller  Area Network 

AntennaAxis

IPv4 or IP
v6

NB-Io
T | 3

G

IPv4 or IP
v6

sub 1 GHz
low cost Mesh Network
Proprietary Protocol

platforma Wireless para 
edifícios inteligentes
O Axis permite recolher e analisar os dados, bem 
como identificar necessidades de infra-estrutura.

Som ambiente

Iluminaçaõ artística

Energia

Carregamento eléctrico

Controlo de rega

 Controlo de stacionamento

Ilmuinação interior

Emergência
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com as luminárias Smart Led

Conectividade

“

“controladora
danificada

Dimming  
para 43% 
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RF Legacy

HPSV V3
Rede Mesh

Cloud Platform 

RF Legacy

Gateway Física
baseado no wiipiido

API 

WAN

Axis™

Rede Mesh

sub 1 GHz 
low cost Mesh  Network 

Proprietary Protocol

RF Legacy

HPSV V3
Rede Mesh

RF Legacy

HPSV V3
Rede Mesh

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 

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

RF Legacy
Push dimming

RF Legacy
Botão de emergência



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 plataforma de gestão Axis
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 Axis apresenta 3 modos de funcionamento e 

conetividade, 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 edifício.  

Wi-Fi
Ethernet

3G/4G

RF

Cloud 
Internet

RF

10

na gestão do seu edifíco
Flexibilidade
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RFRF

RFRFRF

RFRFRF

RF

Wi-Fi
Ethernet

3G/4G



Informação em tempo real 
O AxIS fornece a análise e avaliação automática dos 
dados, incluindo relatórios de estados e alertas de 
falhas.

Regulação dinâmica
Agendamento e parametrização de perfis horários 
individualmente em cada luminária

E-mail
O usuário pode receber relatórios diários e 
semanais, bem como outras informações quando 
as condições da macro são definidas.

Fluxo luminoso
O sistema permite uma gestão intuitiva e 
configuração da luminária com um nível individual 
de fluxo luminoso.

Mapa
Representação gráfica de cada luminária no mapa, 
facilita a visualização, seleção e configuração 
individual de cada luminária 

Detecção de anomalias
Configurações individuais de referência, permite que 
os usuários detectem e identifiquem facilmente 
anomalias no comportamento do sistema.

Telemetrias
Execução de telemetrias individuais de cada luminária

Sensores
O sistema permite a integração de sensores que 
permitem controlar automaticamente o fluxo luminoso 
das luminárias.

Macros
As Macros, permitem aos utilizadores, definir e criar 
diferentes condições de acordo com as entradas 
analógicas e digitais, que podem ativar os relés, 
iluminar e enviar e-mails com alertas e informações.

Emergência
Permite a integração virtual de um botão de 
emergência para ativar todas as luminárias no seu 
brilho máximo

da sua empresa
Tenha o controle

Os Gestores agora podem ativar, controlar e monitorizar 

cada luminária Smart LED individualmente, adaptando a 

iluminação com as necessidades diárias da sua empresa. 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 melhores 

condições de segurança. 

Gestão simples e intuitiva 
Software
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para gerenciar
medir

Conforto
Com a integração de 
sensores e dispositivos 
inteligentes de controle da 
iluminação, permite 
simplificar a vida das 
pessoas e facilitar a a forma 
como interagimos com o 
controle da iluminação. 

Flexibilidade
É um sistema flexível, 
que tem em conta as 
características 
específicas de cada 
empresa, e as 
condições naturais de 
cada espaço. 

Controle total 
da instalação
Axis permite configurar, 
monitorizar, gerir e 
controlar remotamente 
todas as suas 
infraestruturas de luz, 
dando também 
informação em tempo real 
do sistema. 

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.
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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


