
11

Soluções de 
iluminação para 
túneis e passagens 
subterrâneas
Soluções fi áveis e seguras com valor acrescentado
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Filosofia de 
iluminação à medida
Cada túnel é único, exigindo diferentes parâmetros técnicos e um sistema 
de iluminação à medida. 

O design de iluminação do túnel é complexo – tem de ter em consideração a 
localização, a arquitetura, a utilização, confi guração e standards locais. Fazemos 
uma abordagem personalizada, implementando uma análise ambiental, estudos 
fotométricos extensivos e tecnologia de ponta e versátil.  

Trabalhamos em estreita colaboração com os nossos clientes, parceiros e 
fornecedores usando comprovados processos de design e cocriação. Desde o estudo 
fotométrico, integrando um sistema de controlo de execução, até verifi cações de 
conformidade e confi guração do sistema, coordenamos todos os aspetos do seu 
projeto de iluminação para fornecer a melhor solução..

CADA TÚNEL É ÚNICO
ASSIM COMO A FORMA DE O 

ILUMINAR  
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Fornecemos mais do que luminárias - também fornecemos a 
nossa própria solução Advanced Tunnel Solution (ATS) para 
gerir a sua rede de iluminação, juntamente com uma gama de 
serviços, incluindo instalação, comissionamento e otimização. 

A nossa experiência de longa data permite propor iluminação 
de última geração, baseada numa experiência comprovada em 
iluminação de túneis. Constantemente empurramos limites para 
abrir o caminho a novas e inovadoras formas de iluminação de 
túneis.

Um pacote 
completo de 
serviços
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A sua solução customizada
A nossa filosofia de projeto é a 
sua garantia de obter a melhor 
solução para o seu túnel. Desde 
a primeira análise de topologia 
até a entrega e mesmo depois, a 
Schréder gere o seu projeto com 
uma abordagem de cocriação para 
fornecer a solução de iluminação 
mais adequada. As nossas equipas 
analisam o seu projeto e realizam 
estudos aprofundados para 
projetar uma solução de iluminação 
adaptada às suas necessidades e 
standards.

AUDITORIA

ANÁLISE E 
AVALIAÇÃO 
TÉCNICA

ESTUDO

ESTUDO 
LUMINOTÉCNICO E 
RECOMENDAÇÕES SOLUÇÃO

DEFINIÇÃO E 
AJUSTES

PLANIFICAÇÃO

CRONOGRAMA 
E GESTÃO DO 

PROJETO COTAÇÃO

PROPOSTA 
COMERCIAL, 
TERMOS E 

CONDIÇÕES

INSTALAÇÃO

FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS
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Follow-up completo do 
projeto
A nossa força está na nossa capacidade de gerir todo um projeto, desde a conceção à 
instalação, comissionamento, testes e validação. A nossa oferta também inclui formação, 
serviços pós-venda, manutenção e otimização ao longo do tempo.. 

SERVIÇO DE 
MEDIÇÕES 

LUMINOTÉCNICAS

MEDIÇÃO NÍVEIS 
DE LUMINÂNCIA NO 

TÚNEL
COMISSIO
NAMENTO

FORNECIMENTO 
TÉCNICO  DA 

SOLUÇÃO

ENSAIO E VALIDAÇÃO

TESTES E 
ENTREGA DE 

OBRA OTIMIZAÇÃO

AJUSTES FINOS 
NA INSTALAÇÃO

MANUTENÇÃO

PROLONGAMENTO 
DA PERFORMANCE 

NO TEMPO

EXTENSÃO

ACRESCENTAR 
NOVAS 

FERRAMENTAS À 
INSTALAÇÃO
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A tecnologia conduz
o design
Como especialista de longa data em iluminação de túneis, a Schréder 
coloca todo o seu know-how e perícia no desenvolvimento de novas 
soluções inteligentes para melhorar a experiência de viajar num túnel e 
facilitar os seus desafios do dia-a-dia.

Consistência: uma única 
plataforma para combinar 
múltiplos modelos de 
diferentes parceiros

Conveniência: fonte única de 
informação partilhada

Antecipação: construção 
virtual para preparar a 
instalação e antecipar 
potenciais erros

Economia: correlacionar 
planeamento e custos

Modelação de Informação de Construção
Tecnologia para melhorar a qualidade e reduzir os custos

Vantagens

Ao longo das décadas, os desenhos em papel 
foram substituídos por desenhos digitais, e agora 
a realidade virtual chega ao desenho de túneis. As 
nossas equipas de design trabalham com a mais 
recente tecnologia, incluindo ficheiros de Modelação 
de Informação de Construção (BIM) - modelos 
digitais das nossas luminárias integram o ambiente 
virtual do túnel do cliente para visualizar e preparar a 
futura instalação.

Com base nos requisitos do cliente, podemos 
fornecer vários modelos 3D das nossas luminárias de 
túnel com informações importantes, tais 

como dimensões globais e material. Os clientes 
podem então tomar decisões bem informadas mais 
rapidamente.

Dependendo da fase do projeto, podemos fornecer 
diferentes níveis de detalhes. Na fase preliminar, 
serão fornecidos detalhes básicos tais como 
dimensões globais, peso ou materiais. À medida que 
o projeto avança serão fornecidos mais detalhes (tipo 
de fixação, IP, IK, diagrama de cabos, etc.).
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Uma longa
experiência
Pioneira em iluminação de túneis, a Schréder concebeu e forneceu soluções de iluminação para mais 
de 1.000 túneis em todo o mundo, desde o Mont Blanc em França até ao Queens Midtown Tunnel nos 
EUA. Em Portugal também são vários os túneis que têm beneficiado das soluções Schréder, como por 
exemplo o Túnel da Ribeira no Porto ou o Túnel das Amoreiras em Lisboa, entre muitos outros.

Desafios que acabam em belas histórias
Túnel Queens Midtown – Nova Iorque
(EUA)
O Queens Midtown Tunnel é um dos túneis de 
auto-estrada mais conhecidos e reconhecidos 
em toda a América do Norte, ligando o Concelho 
de Queens a Manhattan.

Em outubro de 2012, as águas das cheias 
da super tempestade Sandy danificaram os 
componentes arquitetónicos, mecânicos e 
elétricos do túnel. 

Usámos a nossa perícia em túneis para 
providenciar uma instalação de iluminação 
segura e sustentável.

Túnel Velser – Velsen-Zuid (Países 
Baixos)
Construído em 1957, o Túnel Velser foi fechado 
durante 9 meses em 2016 pela autoridade 
holandesa de autoestradas para receber extensos 
trabalhos de renovação e reparação.

Para este túnel, fornecemos uma solução de 
iluminação completa, integrando luminárias que 
proporcionam ótimo conforto visual, reduzindo 
significativamente os custos de energia, e um 
sistema de controlo inteligente que permite aos 
operadores do túnel gerir remotamente toda a 
instalação.

Túnel de Loi – Bruxelas (Bélgica)
O túnel do Loi é uma das principais entradas no 
centro da cidade de Bruxelas. Leva os condutores 
até a Rue de la Loi, lar de muitos edifícios 
institucionais europeus. 
Como parte de uma renovação em grande escala, 
a iluminação foi substituída. Para garantir um 
ambiente seguro e confortável para os numerosos 
automobilistas que por ele passam todos os 
dias, fornecemos uma solução de iluminação que 
melhora a qualidade estética e a segurança do 
percurso. 
Cria uma paisagem vibrante, mas relaxante, para 
uma experiência de condução agradável.
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A SUA MOBILIDADE
Os túneis requerem iluminação que permita aos condutores adaptarem-se rapidamente a um 
ambiente fechado para que possam identificar facilmente possíveis obstáculos e viajar sem reduzir 
a velocidade. Excelente visibilidade e elevado conforto visual são fundamentais para assegurar uma 
mobilidade suave.

Concentre-se na visibilidade
As nossas luminárias foram especificamente concebidas com 
óticas que otimizam a luminância em ambientes de túneis. 
Proporcionam os níveis corretos de iluminação com excelente 
visibilidade para permitir aos condutores evitar o efeito de 
buraco negro na entrada do túnel e qualquer fenómeno de 
encandeamento na saída.

Fotometria para cada aplicação
Temos vários motores fotométricos capazes de gerar amplas 
distribuições fotométricas para satisfazer todos os tipos de 
aplicações, maximizando ao mesmo tempo a poupança de energia.

As nossas plataformas LensoFlex® foram concebidas com LEDs 
de alta potência que associados a uma grande variedade de óticas 
suportam altas correntes para maximizar saída de lúmens.

Lentes, refletores e colimatores
Alguns projetos necessitam de caraterísticas de iluminação 
precisas devido a um ambiente particular de túnel ou a alguns 
standards locais. Fornecemos a solução fotométrica que 
proporciona o resultado mais otimizado, quer isto requeira 
lentes, refletores ou colimatores para assegurar uma experiência 
confortável e sem encandeamento.  

Menos manutenção para minimizar perturbações e 
encerramentos
As atividades de manutenção da iluminação dos 
túneis podem causar alguns encerramentos, 
causando atrasos e perturbações no trânsito e, 
portanto, na vida da cidade. Estima-se que um 
encerramento inesperado de 15 minutos de um 
túnel custará 15.000 euros. Os operadores de túneis 
precisam de fiabilidade.

É por isso que as nossas soluções de túneis são 

concebidas para reduzir ao mínimo a manutenção. 
São feitas de materiais robustos e beneficiam 
de componentes duradouros que garantem um 
desempenho 24/7, a longo prazo. Além disso, 
as nossas soluções sem ferramentas permitem 
reparações e intervenções de manutenção rápidas 
no local, se necessário. Cablagem inteligente e 
conectores rápidos também aceleram quaisquer 
intervenções de campo, evitando quaisquer 
problemas de cablagem ou montagem.
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A SUA SEGURANÇA
Um bom túnel é, antes de tudo, um túnel seguro. A iluminação deve fazer com que os automobilistas 
sintam que estão a conduzir como numa estrada aberta. Deve assegurar que entram, transitam e 
saem da estrutura com total segurança e conforto. 

Não há dois túneis iguais. Mesmo que as pessoas não 
se lembrem do nome, lembrar-se-ão sempre de um 
detalhe, algo que as faz estar alerta com a condução.
Estamos orgulhosos de ajudar os nossos clientes 
a criar estas memórias, tirando partido da flexível 
tecnologia LED.

Monotonia, uma ameaça para condutores
Os túneis são concebidos para serem 
tão retos e uniformes quanto possível. 
Isto pode tornar-se monótono e ter um 
impacto negativo no comportamento 
dos condutores. Os acidentes ocorrem 
quando os motoristas se cansam e já 
não se concentram na estrada. Uma 
instalação de iluminação vibrante e 
personalizada cria um ambiente único que 
chama a atenção do condutor e melhora 
a experiência de condução no túnel.

Os nossos LEDs e óticas podem ser 
personalizados para cada instalação. Dê 
ao seu túnel uma identidade única com 
um cenário de iluminação dinâmica para 
proporcionar uma experiência segura, mas 
inesquecível.

FAZER
A
DIFERENÇA ILUMINAÇÃO

IRREGULAR
ILUMINAÇÃO
UNIFORME

NORTH CONNEX - SYDNEY
AUSTRALIA

A uniformidade da iluminação tem um enorme impacto na visibilidade e segurança dos condutores. Sem 
uma visão clara, eles não podem antecipar potenciais perigos. Ao estudar o ambiente do seu túnel, 
podemos propor uma instalação de iluminação altamente uniforme para garantir um nível de segurança 
mais elevado.

Iluminação para segurança
A elevada visibilidade em todo o túnel garante uma viagem 
segura.

Como a segurança é uma prioridade, as nossas luminárias 
estão equipadas com óticas de última geração que 
proporcionam uma excelente uniformidade na estrada e nas 
paredes, bem como níveis de contraste otimizados para uma 
perfeita orientação visual e visibilidade no interior do túnel.

Gestão de emergências
Se ocorrer um acidente, as nossas soluções de iluminação 
guiam com segurança os condutores até às saídas de 
emergência. Juntamente com a nossa solução ATS 
(Advanced Tunnel Solution), as nossas luminárias mudam 
automaticamente para um cenário de emergência que ajuda 
a evacuar o túnel. Ao mesmo tempo, este sistema de controlo 
pode enviar comandos para o ponto de controlo central para 
fechar a entrada do túnel ou reduzir o limite de velocidade.
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O SEU INVESTIMENTO
Maximize a economia e 
optimize as operações

Melhorar o desempenho
O nosso objetivo é desenvolver soluções que proporcionem uma experiência única para 
cada túnel:
• Motores fotométricos eficientes garantem o melhor desempenho
• Componentes de potência e controlo de última geração reduzem 

significativamente os custos energético

Investir para o futuro
Dado que as cidades enfrentam grandes desafios devido 
à urbanização e às alterações climáticas, precisam de 
promover ambientes urbanos sustentáveis. As nossas 
soluções de baixo consumo requerem muito pouca 
manutenção e podem ser controladas à distância, 
garantindo o menor número possível de operações no local. 
Os nossos designers e engenheiros de produto têm em 
conta o impacto ambiental desde o início do processo de 
desenvolvimento do produto para construir um futuro mais 
sustentável.

Etiqueta Circle Light Label
Para nós, reduzir o impacto ambiental das nossas luminárias 
tem sido sempre uma prioridade. Lançámos a Etiqueta 
Circle Light Label com critérios transparentes para ajudar 
os nossos clientes a adotar uma economia circular e a 
impulsionar um futuro positivo para todos.

A Circle Light Label designa claramente produtos que são 
otimizados para uma economia circular sem comprometer 
a qualidade. À nossa nova plataforma para iluminação de 
túneis, TFLEX, foi atribuído este selo, graças ao seu conceito 
inovador e amigável de instalação e manutenção.

Reduzir operações de manutenção
As nossas luminárias são construídas para durar e suportar as condições mais duras:
• Avançados componentes elétricos minimizam os custos operacionais, 

proporcionando ao mesmo tempo um elevado conforto visual e segurança 
• Vários tratamentos anti corrosão resistem a todos os tipos de ambientes
• Um forte processo de validação para cumprir as normas internacionais e obter 

as certificações correspondente

Economizar tempo
A vida na cidade é cada vez mais exigente e, por isso, requer soluções rápidas e 
eficientes. A nossa iluminação de túneis é concebida para responder a esses desafios 
diários:
• Luminárias que se abrem sem ferramentas para uma resposta rápida no local
• Cabos inteligentes e conectores rápidos para facilitar e acelerar a instalação
• Avançadas soluções de controlo para gerir a instalação à distância em qualquer 

momento
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A luz certa onde, quando, e 
como é necessária

A SUA ENERGIA

Gerar poupança de energia e melhorar a segurança
Cada zona de túnel requer um nível de luminância diferente. Este 
nível deve ser elevado na entrada e na zona do limiar e depois 
diminuir no interior do túnel à medida que o olho se adapta. Estes 
requisitos geram uma curva de iluminação ideal chamada curva CIE. 
Quanto mais a sua instalação de iluminação seguir esta curva, menos 
desperdício de luz haverá e mais eficiente será a instalação.

Na Schréder, o nosso avançado software de cálculo de luminância 
analisa todos os aspetos do ambiente do seu túnel para lhe fornecer 
o nível de luminância adequado em todas as zonas. Fornecemos 
sistemas de iluminação para melhorar a segurança, reduzir o 
consumo de energia e gerar poupanças.

Durante o nosso estudo, calculamos o 
número de luminárias a serem instaladas 
no túnel e a sua orientação para criar 
uma curva tão próxima quanto possível 
da curva normativa CIE para obter uma 
instalação luminosa eficiente e económica.

CURVA CIE
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Sistema de controlo 
ATS 4, a sua solução para 
túneis inteligentes
Desenvolvido em conjunto com a Phoenix Contact, o 
ATS 4 (Advanced Tunnel Solution 4) é um sistema de 
controlo central tudo-em-um para gerir facilmente 
todos os parâmetros de iluminação de túneis à 
distância. O ATS é construído com componentes 
que estão em conformidade com as normas IEC62 
443, bem como com a diretiva comunitária NIS para 
infraestruturas TERN.  
O ATS comunica com todos os controladores locais 
(Lumgates) instalados nas luminárias do túnel. 
Recolhe informação das luminárias e drivers, mas 
também dos sensores instalados no interior do túnel.
Esta ferramenta inovadora é capaz de adaptar 
constantemente os níveis de iluminação de acordo 
com as condições específi cas do túnel, tais como 
condições meteorológicas, velocidade e densidade 
do tráfego e outras entradas de sensores como 
acumulação de sujidade, refl exão de parede, etc.

Este sistema inteligente monitoriza 
permanentemente o consumo de energia e 
relata quaisquer falhas. Integra o estudo inicial de 
iluminação do túnel enquanto o sistema industrial 
BUS permite o auto-endereçamento individual, para 
acelerar o processo de comissionamento, poupando 
tempo valioso e recursos no local.  
Além disso, uma unidade do Sistema de Controlo 
de Túneis (TCS) facilita e gere a comunicação 
entre múltiplos dispositivos ATS 4, bem como o 
intercâmbio de dados e comandos a montante para 
um sistema de nível superior.

O SEU  túnel CONECTADO
As nossas soluções inteligentes fornecem múltiplas caraterísticas para trazer os túneis 
para a era da iluminação inteligente e melhorar consideravelmente a segurança e o 
conforto dos utilizadores. Desde dimming individual e comutação a sinais de emergência, 
a nossa solução ATS 4 (Advanced Tunnel Solution 4) oferece uma grande variedade de 
cenários para controlar e monitorizar efi cazmente todos os parâmetros do túnel.

Melhorar a reatividade 
a quaisquer alterações 
súbitas no túnel
Maximizar a poupança 
de energia com dimming 
altamente eficiente
Fácil de instalar e configurar
Reduzir significativamente 
tempo de comissionamento 
(até 75%)
Reduzir as intervenções no 
local

Vantagens

Sistema de controlo 
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O SEU TÚNEL CONECTADO

Fornece as funções essenciais de 
controlo do ATS 4 num 
conjunto de recursos simples.

Permite dimming coordenado e troca 
de grupos de luminárias para uma 
poupança ainda maior.

Equipado com um poderoso software 
de controlo de iluminação totalmente 
apresentado. Não é necessária 
nenhuma interface adicional.

A solução ideal para túneis básicos ou 
zonas interiores de túneis longos.

Controlo de iluminação através 
de um protocolo de rede DALI
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TIPO DE COMUNICAÇÃO Rede DALI Comunicação de Bus industriais

TIPO DE INSTALAÇÃO
Luminária/caixa de drivers 
equipada com drivers DALI

Luminárias/caixas de drivers
com Lumgate

CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
Comando de transmissão

 (uma ordem por segmento de 
luminárias)

Controlo individual (uma ordem 
por luminária)

MANUTENÇÃO Indicação de falha de grupo Localização de falha precisa

TIPO DE CABO Cabos standard

MAX. COMPR. CABO DE CIRCUITO Até 300 m por segmento inteiro Até 400 m entre dois dispositivos

INSTALAÇÃO Sistema plug-and-play sem ferramentas

CAPACIDADE DO SISTEMA
2 a 8 masters DALI 

por caixa ATS 4 DALI 240 Lumgates por ATS 4

IDEAL PARA Túneis básicos ou zonas interiores Arquiteturas complexas de túneis
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FUNÇÕES
DE TRÁFEGO

SEGURANÇA

DETEÇÃO DE
INCÊNDIOS

VENTILAÇÃO

FERRAMENTAS

NETWORK
INFRAESTRUTURA

FORNECEDOR
DE ENERGIA
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As soluções Schréder para túnel 
baseiam-se nos standards Profi net/

ModBus para comunicação de 
dados através da Industrial Ethernet, 

projetados para recolha de dados 
e controlo de equipamentos em 

sistemas industriais. 

TCS

FUNÇÕES DE TRÁFEGO

RELATÓRIOS

FICHEIROS XLS

MÓDULO 
MANUTENÇÃO

SEGURANÇA

DETEÇÃO DE INCÊNDIO

VENTILAÇÃO

FERRAMENTAS

NETWORK
INFRAESTRUTURA

FORNECEDOR DE ENERGIA

L20 
Lumuinâncimetro

L20 
Luminâncimetro

SPS ATVISE®

scada server

ATIVOS

GESTÃO

SOLUÇÃO

TCS (Tunnel Control 
System) 
Mapeamento de luminárias

Visualização de dados

Cenários de emergência

SEnsor de leitura de luminância

Função de alarme

Customizável

Profitnet cloud/industrial bus 
safety - sistema de gestão 
de dados relacionados

Análise em tempo real de dados

Gestão da manutenção de 
componentes de iluminação 

Lumgate dispositivo
Interbus 

Monitorização intensidade 
luminosa

Reporte de falhas na luminária

Normas CE e UL

L20 
luminânci 
metro
Medição de 
luminância

Reporte de 
dados para o 
ATS

Advanced tunnel system 4 
com base em tecnologia
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Uma solução de iluminação
para cada zona do túnel 
Um túnel pode ser caraterizado por 5 zonas principais: o acesso, a entrada, 
a zona de transição, a zona interior e, fi nalmente, a zona de saída. Cada 
uma destas zonas necessita de um nível de luz adequado para garantir uma 
visibilidade e segurança perfeitas para os automobilistas. O nosso portfólio de 
produtos oferece uma solução para cada necessidade de iluminação em cada 
zona do túnel. 

TFLEX BASE

TFLEX BASE

TFLEX BASE

TFLEX BASE

TFLEX MODULE TFLEX MODULE

TFLEX MODULE

TFLEX MODULE

TFLEX COMBI TFLEX COMBI

TFLEX COMBI

TFLEX COMBI
TAG 2 TAG 2

TAG 2

TAG 1

TAG 1

TAG 1

OMNISTAR

OMNISTAR

OMNISTAR

TLI-4
TLI-4

TLI-4

TLI-1

TLI-4

CONTILED CONTILED CONTILED

CONTILED

FV32 LED FV32 LED FV32 LED

FV32 LED

GL2 COMPACT GL2 COMPACT GL2 COMPACT

GL2 COMPACT

MY1 LED

CONTILED

TLI-4

CONTILED CONTILED

TLI-4

CONTILED

GL2 COMPACT GL2 COMPACT GL2 COMPACT

GL2 COMPACT

CONTILED

FV32 LED

CONTILED

FV32 LED

CONTILED

FV32 LED

CONTILED

FV32 LED

1 2
ZONA ZONA ZONA ZONA ZONA

3 4 5
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1

2

3

4

5

ZONA DEFINIÇÃO REQUISITOS DESAFIOS EM TERMOS 
DE ILUMINAÇÃO

NÍVEL DE 
RISCO

ACESSO Área que conduz à 
entrada túnel

Condutores devem ser capazes 
de identificar os obstáculos

- Uniformidade de luz
- Restrições layout 
(Montagem 
   na parede) 

Médio

ENTRADA Entrada do túnel
Manter a uniformidade em 
termos de luminosidade entre 
a entrada e a área exterior

- Evitar o efeito buraco negro 
   ocasionado pelo contraste 
- As luminÃ¡rias podem criar 
um
   efeito de brilho

Alto

TRANSIÇÃO
Segunda parte do 
túnel logo após a 
zona de entrada

Redução progressiva da 
luminosidade para permitir a 
adaptação do olho humano

Proporcionar o nível 
correto de iluminação para 
adaptação

Médio

INTERIOR
Interior do túnel, 
zona que conduz à 
saída

Elevada uniformidade para 
garantir a segurança Evitar o efeito de cintilação Baixo

SAÍDA
Última seção do 
túnel antes do 
extetrior 

Aumento do nível de 
luminância para preparar 
a adaptação da visão à 
luminosidade exterior

Evitar encandeamento Alto
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TFLEX

Um pacote 
completo 
para os seus 
projetos 
de túneis
numa única 
e versátil 
plataforma

TFLEX
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1 2
3
5 6

4

construída para responder
às suas ambições
Descubra uma plataforma revolucionária, de base modular, concebida para se adaptar 
a cada geometria de túnel e melhorar a experiência no túnel. Este conceito único inclui 
luminárias, unidades óticas e elétricas, montagem fl exível, cablagem inteligente e sistemas 
de controlo numa única solução. 

CRIE A SUA PRÓPRIA PLATAFORMA 
ÚNICA E APRECIE UMA NOVA 

ABORDAGEM À ILUMINAÇÃO DE TÚNEIS

Uma plataforma com 
resposta a todos os 
requisitos gerais de 

iluminaçao

Flexível e
modular

Elevada 
performance

Avançadas tecnologias 
de controlo

Acesso sem ferramentas 
e tecnologia de 

cablagem inteligente 
para economia de tempo 

maximizada

Forte tratamento e 
pintura anti corrosão
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TFLEX
PLATAFORMA

TFLEX BASE
Luminária autónoma concebida para servir necessidades de 
iluminação de base em todos os ambientes de túneis. O seu 
suporte ajustável, disponível em diferentes materiais, permite 
que a TFLEX BASE encaixe em todo o tipo de arquitetura. As 
suas fl exíveis confi gurações óticas fornecem todos os cenários 
de iluminação necessários. 
Esta luminária está pronta para o seu projeto de túnel, graças 
à sua cablagem plug-and-play e ao sistema de controlo 
integrado.

TFLEX DRIVE
Uma caixa remota de drivers equipada com os mais recentes 
dispositivos de potência e controlo (Lumgate, condutores, 
fusíveis.). Esta caixa vem montada diretamente a uma ou mais 
unidades óticas, ou posicionada remotamente em caminhos 
de cabos ou paredes. TFLEX DRIVE e MODULES são ligados 
com os cabos de extensão pré-montados para tirar partido da 
fi cha plug-and-play, sem ferramentas. 
O seu desenho fi no dá-lhe a fl exibilidade necessária para ser 
montada em espaços confi nados.

TFLEX MODULE
Uma unidade ótica versátil equipada com o mais recente motor 
fotométrico e óticas, totalmente personalizável para criar 
ambientes específi cos e iluminar cada zona do túnel, mesmo 
as mais complexas. 
O MÓDULO TFLEX é concebido com dois circuitos para uma 
comutação e dimming mais efi cientes com um Fator de 
Potência otimizado.

TFLEX COMBI
TFLEX MODULES e TFLEX DRIVE, podem ser montados em 
conjunto para criar o potente TFLEX COMBI. Esta solução 
inovadora de iluminação pode integrar até 3 unidades óticas e 
tem nada menos que 10 suportes diferentes (fi xos, orientáveis 
e giratórios) para satisfazer várias opções de montagem e 
iluminação facilmente ajustável. 
A TFLEX COMBI benefi cia de todas as vantagens dos seus 
componentes (cablagem inteligente, motores fotométricos de 
alto desempenho, ótica personalizada e avançado sistema de 
controlo).

TFLEX BASE MODULE DRIVE COMBI

IP 69 69 69 69

IK 10 10 9 9

UL 1598

CSA C22.2 
No. 250.0
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FIXAÇÕES

TFLEX BASE
A TFLEX BASE pode ser fornecida com ou sem suporte ajustável. Disponível em dois tamanhos 
e dois tipos diferentes de material (aço inoxidável ou aço galvanizado), esta fi xação giratória 
permite à TFLEX BASE encaixar perfeitamente em todo o tipo de paredes e tetos. 

TFLEX COMBI E MODULE
TFLEX COMBI e MODULE podem ser personalizados com 5 tipos 
diferentes de suportes, disponíveis tanto em aço inoxidável como em 
aço galvanizado. Dez combinações diferentes estão disponíveis para 
responder a todos os desafi os do túnel.
Todas as fi xações podem ser inclinadas de -20° a 20° e são fornecidas 
com um kit especial para uma instalação segura e robusta.

DESCUBRA a gama de fi xações TFLEX e crie a instalação de iluminação mais 
apropriada para o seu túnel.

FIXO

SUSPENSO
GIRATÓRIO AJUSTÁVEL

SUSPENSO
GIRATÓRIO EXTRAÍVEL

PAREDE GIRATÓRIO
AJUSTÁVEL

PAREDE GIRATÓRIO
EXTRAÍVEL

10° 20° 30°

MURAL: DE 40° A 90°
TETO: A -20° A 20°

PASSOS DE 
INCLINAÇÃO 10° 

SÓ MURAL: DE 0° A 40°

Escolha uma fixação fixa ou 
giratória, extraível ou ajustável 
para assegurar que a iluminação 
seja adaptada à geometria do 
túnel.  

LUMEN PACKAGES
TFLEX BASE TFLEX MODULE TFLEX COMBI

Saída lm MODULE 1 MODULE 2 MODULE 3 COMBI 1 COMBI 2 COMBI 3
Min. 3100lm 12600lm 19000lm 67600lm 12600lm 19000lm 67600lm

Max. 19000lm 32700lm 65500lm 88300lm 32700lm 65500lm 88300lm

FIXAÇÃO COM GANCHO FIXAÇÃO AJUSTÁVEL 3G

FIXAÇÃO 
GANCHO
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TFLEX LINE

solução completa em 
iluminação contínua led
Desenvolvido como a continuação da solução de túnel TFLEX, a 
TFLEX LINE oferece um desempenho visual inigualável, criando 
uma perfeita uniformidade luminosa em todo o lado no túnel, 
reduzindo ao mesmo tempo signifi cativamente o consumo de 
energia. A Linha TFLEX é uma solução completa, disponível com 
conectores integrados e exequível com um conjunto de cabos pré-
montados em comprimentos personalizados para servir qualquer 
comprimento e geometria do túnel.

IK 08IP 66/69

TFLEX LINE 60 120 200

Fluxo tipo emitido 
(gama)

700 a
4,600lm 1,400 a 9,300lm 1,400 a 14,100lm

Temperatura de cor Branco neutro 740
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versátil gama para túneis
UNIDADES ÓTICAS

2 tamanhos: TAG 1 e TAG 2

Construído em alumínio e vidro

Potentes motores fotométricos 
LensoFlex®

Refeletores em alumínio para 
iluminação  counter beam

Conectividade Quick-on plug and 
play

Classe I EU e Classe II EU

IP 66 e IK 08 

Certificado ENEC PLUS e UL

Construído em alumínio e vidro

Potentes motores fotométricos 
LensoFlex®

Refeletores em alumínio para 
iluminação  counter beam

Collimators BlastFlexTM para 
controlo preciso da luz

Classe I EU, Cl II EU, Classe 1US

IP 66 IK 08

Certificado ENEC Plus, UL e RCM

TAG

OMNISTAR

Uma potente solução para túneis
2 tamanhos para iluminar todas as zonas de um túnel

Solução de alta potência para 
iluminar túneis e grandes áreas
Desenhado para grandes performances, fl exibilidade e economia de energia

LUMEN PACKAGES

TAG1 TAG2

7000lm a 26200lm 16500lm a 56500lm

LUMEN PACKAGES

OMNISTAR

7800lm a 76000lm
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LUMINÁRIAS

Construído em alumínio e vidro

Potentes motores fotométricos 
LensoFlex®

Refeletores em alumínio para 
iluminação  counter beam

Várias opções de controlo
(Lumgate, DALI, 1-10V)

Braços fixos e giratórios

Classe I EU, Classe 1US

IP 66 e IK 08

Certificados ENEC e UL

5 tamanhos

Construído em alumínio e vidro

Potentes motores fotométricos 
LensoFlex®

Back light control

Várias opções de controlo             
(Lumgate, DALI, 1-10V)

Braços fixos e giratórios

Classe I EU, Classe II EU, Classe 1US

IP 66 e IK 08

Certificados ENEC e UL

FV32 LED

GL2 COMPACT

Uma solução fl exível
4 tamanhos e uma larga gama de confi gurações de LEDs para um sem número de possibilidades

Potente e efi ciente                                        
Solução de iluminação LED
Uma combinação única de caraterísticas num corpo delgado

LUMEN PACKAGES

FV32.0 FV32.1 FV32.2 FV32.3

3000lm
a 7800lm

4500lm
a 15600lm

9000lm
a 31100lm

16500lm
a 47000lm

LUMEN PACKAGES

GL2.1 GL2.2 GL2.3 GL2.4 GL2.5

2300lm
a 4700lm

4600lm
a 9400lm

6900lm
a 14100lm

9200lm
a 18100lm

11500lm
a 28200lm
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LUMINÁRIAS

2 tamanhos: TLI-1 and TLI-4

Equipada com potentes motores 
fotométricos LensoFlex®

Refeletores em alumínio para 
iluminação  counter beam

Várias opções de controlo
(Lumgate, DALI, 1-10V)

Classe I EU

IP 66 e IK 08

Certificado ENEC

6 tamanhos

Alumínio e policarbonato

Equipada com potentes motores 
fotométricos LensoFlex®

Classe I EU, Classe II EU

IP 67 e IK 10

Certificado ENEC

TLI

MY1 LED

Solução de aço inoxidável 
Uma gama de luminárias feitas de aço inoxidável e vidro projetada 
para desempenho, fl exibilidade e fácil instalação

Uma polivalente alternativa aos 
antigos tubos fl uorescentes
MY1 LED, uma luminária efi ciente e fl exível para áreas fechadas, como 
túneis, salas industriais, armazéns e estacionamentos

LUMEN PACKAGES

TLI1 TLI4

1200lm a 7000lm 5300lm a 18500lm

LUMEN PACKAGES

MY1.1 MY1.2 MY1.3

1600lm a 2000lm 3000lm a 3700lm 4300lm a 5600lm

MY1.4 MY1.5 MY1.6

6300lm a 8100lm 7200lm to 
9500lm 8500lm a 11100lm
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LUMINÁRIAS E LINHAS CONTÍNUAS

DRIVER BOX

2 tamanhos: CONTILED 1 e CONTILED 2

Alumínio e vidro

Equipada com high-power LEDs.
Versão PCBAs  LensoFlex® 4 LEDs, 
ou versão ContiFlexTM com motores 
fotométricos LED lineares LEDs

Conectividade Quick-on plug-and-play

Classe I EU e Cl II EU

IP 66 e IK 08

Certificado ENEC e UL

Alimentação para unidades 
óticas 48 a 144 LEDs

Caixa robusta em alumínio 
injetado 

Conectores e cabos inteligentes
(até 4 unidades óticas)

Várias opções de controlo 
(Lumgate, DALI, 1-10V)

Classe I EU, Cl II EU, Classe 1US

IP 66 e IK 08 

Certificados ENEC e cULus

CONTILED

OMNIBOX

A linha LED contínua para iluminação de túneis
Alternativa perfeita para túneis equipados com lâmpadas fl uorescente

Caixa multiusos de equipamentos remotos 
Projetada para operar unidades ópticas LED de alta potência

LUMEN PACKAGES

CONTILED

1000lm a 16500lm
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CABLAGEM INTELIGENTE:

Solução à medida para 
aumentar a eficiência e 
reatividade

A Schréder fornece um conjunto completo de cabos em 
conformidade com a RCP (Regulamentação de Produtos 
de Construção da UE), servindo a rede elétrica, energia 
secundária ou comunicação BUS.
Todos os cabos são produzidos com comprimentos 
específi cos personalizados e estão equipados com 
conectores resistentes ao impacto. Os conectores «T» e 
«tipo H» proporcionam a funcionalidade de uma caixa de 
junção de cinco pólos. Estes conectores asseguram uma 
instalação rápida, fi ável e sem ferramentas. 
Todos os cabos são 100% montados e testados na 
fábrica. Um código único fornece capacidades de 
rastreio. Um conceito inteligente e integrado de 
mudança de fase completa o conjunto de benefícios.
Este conceito inovador reduz o tempo de montagem 
e instalação em até 50% em comparação com os 
métodos convencionais e reduz drasticamente o volume 
de cabos permitindo uma instalação mais económica e 
sustentável.
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Rapidez: instalação fácil e rápida

Reatividade: permite operações rápidas 
no local (manutenção, reparação, 
substituição)

Fiabilidade: cabos resistentes ao fogo 
e conectores resistentes ao impacto, 
montados e testados em fábrica

Relação custo-eficácia: comprimentos 
feitos à medida para satisfazer qualquer 
tipo de disposição do túnel

Vantagens
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Intransigência na
qualidade
As luminárias de túneis estão frequentemente sujeitas a ambientes agressivos. Vibrações, detritos 
voadores, fumos de automóveis, fugas de água, sal de descongelação e surtos elétricos podem danificar 
as luminárias. Os nossos processos de fabrico são rigorosamente controlados nas nossas instalações 
para garantir a excelência do seu design mecânico. Os nossos produtos são testados e certificados em 
laboratórios acreditados para resistir a estas condições duras e garantir robustez e qualidade ao longo do 
tempo. 

Testes anti corrosão

Todos os produtos de túnel Schréder 
são submetidos a testes de corrosão em 

laboratórios e no local.

Componentes resistentes ao fogo 

Os nossos produtos são compostos por 
materiais não inflamáveis para cumprir 

os requisitos mais exigentes (m1, vo, 
etc) e não propagam fumos tóxicos (0% 

halogéneo, f1, etc).

Estanquicidade e choques

Os produtos Schréder oferecem um elevado 
nível de proteção contra micropartículas, 

salpicos de água e choques violentos graças 
a uma conceção robusta e difusores de alta 

qualidade.

Vibrações

Cada vez que um veículo passa, as luminárias 
são sujeitas a intensas vibrações e rajadas 
de ar. Em colaboração com universidades, 
a Schréder testa rigorosamente os seus 

produtos de túneis e sistemas de montagem 
em laboratórios e túneis de vento.
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www.schreder.com 

Copyright © Schréder S.A. 2022 - Copyright © Schréder S.A. 2021 - Schréder Iluminação S.A. - Rua da Fraternidade Operária, 3A - 2790-970 Carnaxide (Portugal) - As 
indicações, descrições e ilustrações precedentes têm um valor indicativo. Devido a um aperfeiçoamento constante os nossos produtos poderão sofrer modificações sem pré-aviso. Os 
nossos produtos podem apresentar caracteristicas diferente de acordo com os países a que se destinam, pelo que aconselhamos nos consulte.


