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ILUMINAÇÃO DA COBERTURA LED
Um Farol da Marca

A rodovia é um elemento muito importante da sua Estação de Serviço e providenciar um visual acolhedor e ape-
lativo transmite ao seu cliente  um sentimento de segurança e conforto. Sem comprometer a visibilidade, pode 

no entanto poupar nos custos de energia. Adequar iluminação às condições especificas da sua Estação de Serviço e 
adaptar automaticamente a intensidade luminosa às circunstancias do momento é crucial nos sistemas de poupança 
de energia.

Esta é a solução que Bever Innovations lhe pode dar!

Iluminação da Cobertura LED

É importante que os seus clientes percebam que a sua Estação se encontra a funcionar, mas é mesmo necessário 
manter a iluminação a utilizar a potência máxima instalada? Cremos que não! Esta é uma visão ultrapassada. 

A Bever Innovations tem um sistema inteligente, especialmente  desenvolvido para a sua Iluminação de Cobertura 
LED - a Luci Series - que se adapta às condições da sua Estação de Serviço. Um dimmimg inteligente, que controla 
as luminárias quando os clientes entram na sua rodovia. 

Pode adaptar os níveis de iluminação às suas necessidades a qualquer hora do dia, assegurando que o ambiente está 
devidamente iluminado e confortável para o cliente, mas poupando energia quando o nível máximo não é necessário. 

Usando este sistema de detecção de movimento associado à função de dimming, a Luci Series não só oferece condi-
ções únicas de visibilidade como resultados extraordinários em poupança de energia.
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MAXIMIZAR A ILUMINAÇÃO, MINIMIZAR O CUSTO

A premiada Luci Series é sobre todos os aspectos a solução mais eficaz de iluminar a sua Estação de Serviço. A 
nítida luz branca cria um ambiente seguro e limpo na sua rodovia, fazendo dele a escolha perfeita para si e para 

os seus clientes.

Comparada com as lampadas de iodetos metálicos, a Luci Series poupa até 90% dos custos de energia porque altera 
suavemente o seu modo de funcionamento de potência máxima para um modo dimmado quando não é detectado 
movimento. E todas as unidades da Luci Series podem ser programadas individualmente para um comportamento 
de nível luminoso  que definir como apropriado. E usando um control remoto (patenteado)! Esta flexibilidade torna a 
Luci Series única.

E a manutenção? Pode esquecer. Foram desenvolvidas para durar mais de 20 anos. Isto para 12 horas de uso por dia, 
365 dias por ano. 

Mais de 100.000 Luci Series  foram instaladas em todo o mundo e provam a sua fiabilidade todos os dias. 

Vantagens do LED Vantagens da Luci Series
1. Dimming • Poupança energética até 90%
2. Vida longa • Níveis de iluminação programáveis
3. Pupança de custos • Cenários de iluminação avançados
4. Menos trabalhos em altura • > 100.000 horas de vida útil *

• Fácil instalação:  Click & Lock

* L70/B10 a 25ºC de temperatura ambiente e potência máxima constante.
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30 Watt

102 Watt

DIMMING INTELIGENTE

Quando um cliente chega à sua Estação de Serviço (de carro, mota ou a pé), as  Luci Series detetam o movimento 
e passam com suavidade do estado de potência atenuada para potência total.  O seu cliente terá toda a ilumina-

ção necessária no momento. Após a sua saída do local a Luci Series voltará automáticamente ao estado de potência 
atenuada. Diversos cenários de iluminação são possíveis para potenciar as poupanças de energia assegurando que a 
Rodovia está adequadamente iluminada.

Desta maneira não está só a poupar energia, está também a melhorar o meio ambiente.

Flexibilidade única

• Cada cobertura é diferente e pode necessitar duma 
solução particular para melhorar a performance 
luminosa e maximizar a poupança de energia, 
particularmente na situação de renovação de coberturas 
existentes. 

• Os técnicos podem alterar os parametros de 
funcionamento de cada Luci Series a partir do chão! 

• A Luci Series cria a solução ideal de iluminação para 
cada cobertura

Detetor de movimento 
infra-vermelhos

Indicador de estado
Indicador colorido integrado, que mostra o 
modo de funcionamento da Luci.
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A vida útil do sistema de iluminação de coberturas Luci Series LED é ultra-longa! Pode atingir facilmente os 20 
anos. Baseado num uso de 12horas diárias,  365 dias por ano.

Instalação rápida e fácil
A Luci Series é fácil de instalar tanto em montagem embutida como à superficie. Devido às fáceis características de 
instalação da Luci Series, menos trabalhos em altura são necessários.

Alta fiabilidade
Com um rácio anual de falhas provadamente baixo ( < 0,2% ) a Luci Series é um produto extremamente fiável e por-
tanto a melhor escolha para a sua companhia.

Poupança de energia
Baseado na capacidade de detectar o movimento a Luci Series não só oferece as condições de visibilidade perfeitas 
como proporciona poupanças assinaláveis. A Luci Series reduz o consumo de energia em 90% quando está em modo 
atenuado e em 60% quando está em potência máxima. Comparando com as unidades convencionais de iodetos me-
tálicos de 150-250-400W.

Estanquidade
A Luci Series está classificada como IP67

LONGA VIDA ÚTIL
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OS MODELOS LUCI SERIES

Quer esteja a renovar as luminárias existentes ou a criar um plano de iluminação para uma Estação de Serviço 
nova, há sempre uma luminária Lucie Series disponível para proporcionar a melhor solução e para preecher as 

suas necessidades.

As Luci Series estão disponíveis:
• para renovações e para postos de raíz
• para soluções embutidas ou para montagens à superfície
• Simétricas / Assimétricas
• Iluminação perimétrica

Para as unidades embutidas:
Temos disponíveis diversos modelos de golas de fixa-
ção. Se precisar de um modelo não-standard, tam-
bém o faremos para si!
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Bever Innovations B.V.
Techniekweg 2  |  4301 RT Zierikzee
Países Bajos

Tel +31(0)111 74 54 00
info@beverinnovations.com
www.beverinnovations.com

Encontre aqui o seu representante de vendas
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