
IZYLUM
Uma versátil solução urbana e viária de alto 
desempenho, que poupa tempo e dinheiro



Baseada na comprovada experiência e histórico da Schréder 
na iluminação urbana e viária com LEDs, a luminária IZYLUM 
beneficia de inúmeras inovações para proporcionar a melhor 
das experiências a todas as partes envolvidas no projeto - 
municípios que querem um rápido retorno do investimento 
com soluções de iluminação ecológica e fáceis de utilizar, 
instaladores que querem poupar tempo e evitar erros durante 
a instalação e cidadãos que exigem ambientes seguros e 
confortáveis.

Ainda mais  
para além
dos limites
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Caraterísticas
IZYLUM 1 2 3

Instalação 
de altura 
recomendada

4 a 15m / 13’ a 49’ 

Fluxo tipo 
emitido 4,500lm 9,000lm 13,000lm

Temperatura de 
cor

Branco neutro 740 / Branco quente 730 
CRI 70

Estanquicidade IP 66

Resistência ao 
choque IK 09

Principais aplicações
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RUAS 
URBANAS E

RESIDENCIAIS

GRANDES
ÁREAS

ESTRADAS 
E VIAS 

RÁPIDAS

CICLOVIAS E 
CAMINHOS

PRAÇAS 
E ÁREAS 

PEDONAIS

PARQUES 
DE

ESTACIONAMENTO

PONTES ESTAÇÕES 
METRO E 
COMBOIO
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A IZYLUM apresenta a nova geração de motores fotométricos 
desenvolvidos pela Schréder focados no desempenho, 
compacidade, versatilidade e filosofia de plataforma. 

O LensoFlex®4 é a quarta geração do comprovado conceito 
LensoFlex da Schréder, baseado na associação de LEDs de alta 
potência com várias lentes altamente eficientes para satisfazer 
os requisitos de iluminação das aplicações viárias e urbanas, 
maximizando simultaneamente a poupança de energia.

Concebido para ocupar o mesmo espaço na luminária, o novo 
MidFlexTM2 propõe uma plataforma alternativa para quem 
procura uma solução LED de média potência para acelerar o 
retorno do investimento.

Para facilitar a instalação, manutenção e atualização, a IZYLUM 
dispõe do módulo patenteado de ligação e conectividade 
IzyHub. Esta compacta unidade permite aos instaladores 
poupar tempo e evitar qualquer erro na cablagem.

O IzyHub combina todas as ligações para distribuir energia 
e ordens de comando para alimentação e controlo dos 
componentes da luminária.

Para satisfazer todos os pedidos e permanecer future proof, 
vários modelos do IzyHub são oferecidos com ou sem um 
dispositivo de proteção contra sobretensões (SPD) incorporado. 
O IzyHub permite a substituição fácil e sem ferramentas dos 
componentes no compartimento dos acessórios, seja para 
manutenção ou atualização da luminária.

A IZYLUM está disponível com a fixação universal IzyFix 
adaptada a montagem post-top ou lateral em qualquer tipo de 
ponteira (Ø32mm, Ø42-48mm, Ø60mm e Ø76mm).

Graças a uma amplitude de inclinação de 130°, o sistema 
IzyFix permite mudar de uma posição para outra a qualquer 
momento, sem retirar a luminária do seu suporte

Uma caraterística única que facilita a instalação e oferece total 
versatilidade em relação às configurações de colunas e braços.

Inovação para 
responder às 
mais  altas 
expetativas
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Uma nova 
geração de 
motores 
fotométricos

Ligações e 
conectividade 
à prova de 
erro

IzyFix: a 
montagem 
mais  
versátil 
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Poupar tempo e à prova de erro:
a luminária de sonho do instalador

A luminária pode ser aberta sem 
qualquer ferramenta graças a dois 
fechos de mola em aço inoxidável

Após a abertura, o cabo passa 
por um passa-fios ou bucim 
para manter o elevado grau de 
proteção (IP 66).

Um serra cabo de plástico ou 
braçadeira de metal é utilizado 
para fixar o cabo principal no 
interior da luminária.

Com as alavancas puxadas para cima, os cabos 
são fáceis de inserir na posição correta indicada.
Em seguida, as alavancas são empurradas para 
baixo para fixar a ligação elétrica. 

O fecho da luminária é 
confirmado por um som de 
clique claro e alto.

Fácil
abertura/fecho

Fácil
cablagem
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O IzyFix permite ajustes para a posição 
de montagem lateral e post-top numa 
amplitude de 130 graus (passos de 5 
graus).

Evite o desperdício de luz, preserve 
ULOR 0% e otimize a fotometria 
graças à ampla gama de opções de 
inclinação.

A peça de montagem universal IzyFix 
pode ser colocada verticalmente no 
encaixe numa posição post-top para 
facilitar a manobra.

A luminária é fixa no encaixe 
apertando dois parafusos 
M10 com uma chave 
dinamométrica.

Para ajustar o ângulo de 
inclinação é necessário 
afrouxar dois parafusos 
M8.

A indicação de ângulo na parte 
de montagem do IzyFix permite a 
seleção da posição de inclinação 
correta antes do aperto final.

Fácil
montagem

Fácil
regulação

+10°

-30°
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Muitas das luminárias que fornecemos em diferentes cidades 
na década de 1970, ainda estão a funcionar.  

Estamos orgulhosos disso, pois demonstra que os nossos 
conceitos técnicos, destinados a manter os nossos produtos 
vivos no local pelo maior tempo possível, lideraram o caminho 
para um mundo mais sustentável. 

Mas agora, damos um passo em frente com uma abordagem 
mais circular. O conceito de circularidade concentra-se na 
redução da carga ambiental através da otimização do fluxo de 
cada material. 

Numa economia circular, os produtos são projetados e 
construídos como parte de um fluxo de valor onde serão 
usados pelo tempo que for viável. Em seguida, dependendo 
das suas caraterísticas, podem ser reutilizados, remodelados, 
atualizados ou reciclados. 

O nosso rótulo Circle Light tem como objetivo avaliar os 
nossos produtos em 12 critérios que abrangem todos os 
aspetos da eficiência, facilidade de manutenção e capacidades 
de desmontagem e reciclagem.

A performance 
circular da IZYLUM é 
notável, não só  pela 
sua eficiência mas 
também por

destaques
circulares

IZYLUM
Circle Light
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Estrutura 
mecânica de 
alta qualidade 
que permite 
classificações IP 66 
e IK 09

Abertura sem 
ferramentas do 
compartimento 

de acessórios 
para fácil 

manutenção

Longa vida útil: 
desenhada para 

fornecer 25 anos de 
eficiência, segurança e 

sustentabilidae

Materiais 
altamente 
recicláveis

Menos de 5 passos 
para desmontar 
completamente o 
dispositivo elétrico
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Conectividade 
máxima com 
fichas standard de 
alta tensão e baixa 
tensão
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Projetada para ser combinada com a luminária 
Izylum, a gama de braços KEMA oferece um 
projeto moderno e elegante para promover 
mobiliário de iluminação. 

Esta família de suportes irá adaptar-se à sua 
aplicação, oferecendo diversas variantes (simples 
ou duplas).

Em alumínio fundido, está disponível em todas 
as cores standard Schréder. Certificada para as 
cargas definidas na EN40, esta gama de braços 
pode ser instalada em colunas com marcação 
CE.

destaques
circulares

KEMA  
gama
própria de 
braços
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www.schreder.com 
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precedentes têm um valor indicativo. Devido a um aperfeiçoamento constante os nossos produtos poderão sofrer modificações sem pré-aviso. Os nossos produtos podem apresentar 
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