
DECORATIVE

Rivara

Designer : Eclipz

Design refinado e tecnologia LED: a 
combinação ideal para iluminar paisagens 
urbanas

Com o seu design linear simples mas muito elegante, a 
Rivara oferece uma gama completa de luminárias para 
iluminar diversas paisagens.

A luminária Rivara está disponível com braço simples ou 
duplo. Também está disponível um braço mural para 
manter a consistência estética em áreas onde não podem 
ser instaladas colunas. 

Esta combinação vencedora de desempenho, design e 
flexibilidade permite à gama Rivara iluminar ruas, áreas 
residenciais, parques, ciclovias e caminhos pedonais com 
uma melhor qualidade de luz. Além disso, gera poupanças 
de energia e reduz a pegada ecológica com uma perfeita 
integração estética no ambiente.

RUAS URBANAS E 
RESIDENCIAIS

PONTES CICLOVIAS  
CAMINHOS 
PEDONAIS

ESTAÇÕES DE 
COMBOIO & 

METRO

PARQUES DE 
ESTACIONAMENT

O

PRAÇAS  ÁREAS 
PEDONAIS
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Rivara | DESCRIÇÃO

Conceito

Fabricado em aço galvanizado pintado, o corpo e as colunas dedicadas da Rivara apresentam 
um robusto design mecânico, oferecendo formas lineares elegantes e contemporâneas que 
se integram em qualquer ambiente urbano.

A luminária Rivara incorpora um difusor de vidro e o motor fotométrico LensoFlex®2 de 
segunda geração para proporcionar uma ampla gama de distribuições de luz adequadas a 
várias aplicações urbanas típicas, como praças, ruas estreitas, zonas pedonais e bairros 
residenciais. O número de LEDs é adaptado para satisfazer os requisitos fotométricos da 
aplicação especificada.

O motor fotométrico é IP 66 para evitar que os LEDs e as respetivas lentes entrem em 
contacto com o ambiente externo mantendo o desempenho ao longo do tempo.

A Rivara foi concebida para oferecer múltiplas combinações com colunas dedicadas e braços 
simples ou duplos. Em ruas estreitas onde as colunas não podem ser instaladas, propõe-se 
uma consola mural para oferecer uma solução que garanta consistência técnica e estética.

O design puro do Rivara é complementado pelas vantagens significativas da tecnologia LED: 
baixo consumo de energia, um controlo perfeito da distribuição de luz, um desempenho 
duradouro e uma vasta gama de possibilidades em termos de inteligência integrada.

TIPO DE APLICAÇÃO
 RUAS URBANAS E RESIDENCIAIS

 PONTES

 CICLOVIAS  CAMINHOS PEDONAIS

 ESTAÇÕES DE COMBOIO & METRO

 PARQUES DE ESTACIONAMENTO

 PRAÇAS  ÁREAS PEDONAIS

Principais vantagens
 Design simples e rectilineo – ou – 
Design elegante e simples

 Solução elegante e confortável para 
criação de ambientes

 Motor fotométrico LensoFlex®2 com 
fotometria adaptada a várias aplicações

 FutureProof: fácil substitução do motor 
fotométrico ou dos acessórios no local

 Projetada para incorporar a gama de 
soluções de controlo Owlet: rede 
autónoma ou  interativa

 Economia de energia que pode exceder 
os 75%, em comparação com fontes de 
luz tradicionais

 ThermiX® para performance prolongada

 Proteção contra sobre tensão 10kV

O corpo da Rivara é em aço galvanizado 
pintado
 

O motor fotométrico é IP 66 para manter o 
desempenho ao longo do tempo
 

As luminárias Rivara estão equipadas com 
motores fotométricos LensoFlex®2
 

A unidade ótica pode ser substituída no local 
para tirar partido de qualquer 
desenvolvimento tecnológico futuro
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Rivara | FOTOMETRIA

 LensoFlex®2

O LensoFlex® 2 baseia-se no princípio da adição de distribuição 
fotométrica. Cada LED é associado a uma lente específica de 
PMMA que gera a distribuição fotométrica completa da luminária. 
O nível de intensidade da distribuição da luz é determinado pelo 
número de LEDs em combinação com a intensidade da corrente 
de alimentação.

Os motores fotométricos LensoFlex® 2 incluem um difusor de 
vidro para selar os LEDs e lentes ao corpo da luminária.

 

 Controlo de luz traseira

Como opção, os módulos LensoFlex®2 podem ser equipados 
com um sistema de controlo de luz traseira.

Esta funcionalidade adicional minimiza a emissão de luz na parte 
de trás da luminária para evitar a luz intrusiva em direção aos 
edifícios.

A. Sem controlo de luz traseira | B. Com controlo de luz traseira
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Rivara | SISTEMAS DE CONTROLO

 Perfil de dimming personalizado

Os drivers inteligentes incorporados nas luminárias podem ser 
pré programados na fábrica. É possível obter até cinco 
combinações de intervalos de tempo e níveis luminosos. Esta 
funcionalidade não requer nenhuma cablagem adicional. O 
período entre ligar e desligar é usado para ativar o perfil de 
dimming predefinido. O sistema de dimming personalizado 
pressupõe uma economia de energia máxima, respeitando, por 
sua vez, os níveis necessários de iluminação e uniformidade ao 
longo da noite.

A. Performance | B. Tempo

 Sensor PIR: deteção de movimento

Em locais com pouca atividade noturna, a iluminação pode ser 
regulada ao mínimo durante a maior parte do tempo. Usando 
sensores detetores de movimento (PIR), o nível da iluminação 
pode ser aumentado assim que um peão ou um veículo lento é 
detetado na área. Cada nível da luminária pode ser configurado 
individualmente com vários parâmetros, tais como emissão de 
luz máxima e mínima, período de atraso e duração dos tempos 
de ligar ou desligar. Os sensores PIR podem ser usados em redes 
autónomas ou interativas.
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Rivara | CARATERÍSTICAS

INFORMAÇÕES GERAIS

Altura de instalação 
recomendada

4m a 6m | 13' a 20'

FutureProof Fácil substituição da unidade ótica e dos 
acessórios no local

Driver incluído Sim

Marca CE Sim

Certificado ENEC Sim

Conformidade com 
ROHS

Sim

Norma do ensaio LM 79-80 (todas as medições em 
laboratório certificado ISO 17.025)

CORPO E ACABAMENTO

Corpo Galvanised steel

Ótica PMMA

Difusor Vidro temperado

Acabamento do 
corpo

Revestimento em pó de poliéster

Cor(es) Standard RAL 7040 cinza claro

Nível de 
estanquicidade

IP 66

Resistência ao 
choque

IK 08

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura de 
funcionamento (Ta)

-20°C a +40°C / -4°F a 104°F

· Depende da configuração da luminária. Para mais detalhes contacte-nos.

INFORMAÇÃO ELÉTRICA

Classe elétrica Class I EU, Class II EU

Tensão nominal 220-240V – 50-60Hz

Proteção contra 
sobretensão (kV)

10

Compatibilidade 
eletromagnética 
(EMC)

EN 55015 / EN 61000-4-5

Protocolo(s) de 
controlo

1-10V, DALI

Opções de controlo AmpDim, Bi-power, Perfil de dimming 
personalizado, Telegestão

Sistema(s) de 
controlo 
associado(s)

Owlet Nightshift

Sensor PIR (opcional)

INFORMAÇÃO ÓTICA

Temperatura de cor 
dos LEDs

3000K (Branco quente 730)
4000K (Branco neutro 740)

Índice de restituição 
cromática (CRI)

>70 (Branco quente 730)
>70 (Branco neutro 740)

Fluxo luminoso para 
cima (ULOR)

0%

VIDA ÚTIL DOS LED @ TQ 25°C

Todas as 
configurações

100,000h - L90

· A vida útil pode variar de acordo com o tamanho e as configurações. Por 
favor consulte-nos.
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Rivara | CARATERÍSTICAS

DIMENSÕES E MONTAGEM

AxBxC (mm | inch) RIVARA BOLLARD  - 350x100x180 | 13.8x3.9x7.1
RIVARA - 1200x100x180 | 47.2x3.9x7.1

Peso (kg | lbs) RIVARA BOLLARD  - 23.5 | 51.7
RIVARA - 16 | 35.2

Resistência aerodinâmica (CxS) RIVARA BOLLARD  - 0.00
RIVARA - 0.22

Possibilidades de montagem Gama dedicada de colunas e braços
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Rivara | PERFORMANCE

Fluxo luminária (lm)
Branco quente 730

Fluxo luminária (lm)
Branco neutro 740 Pot. consumida (W) *

Eficácia 
luminária 
(lm/W)

Luminária Número de 
LEDs

Corrente 
(mA) Min Max Min Max Min Max até Fotometria

8 350 900 1000 900 1100 9.7 9.7 113
 

8 500 1200 1400 1300 1500 13.6 13.6 110
 

8 700 1600 1900 1700 2000 19.1 19.1 105
 

R
IV

AR
A 

B
O

LL
AR

D
 

8 1000 2100 2400 2200 2500 27.7 27.7 90
 

16 350 2100 2300 2200 2400 18.2 18.2 132
 

16 500 2800 3100 2900 3200 25.7 25.7 125
 

16 700 3600 4000 3800 4100 36.2 36.2 113
 

24 350 3200 3400 3300 3600 26.8 26.8 134
 

24 500 4300 4600 4400 4800 38.1 38.1 126
 

R
IV

AR
A

24 700 5500 6000 5700 6200 53.5 53.5 116
 

A tolerância do fluxo dos LEDs é ± 7%, e da potência total da luminária ± 5%
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Rivara | FOTOMETRIAS DISPONÍVEIS

5068 5096 5098

5102 5103 5112

5117 5118 5119
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Rivara | FOTOMETRIAS DISPONÍVEIS

5120 5121 5136

5137 5138 5139


