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Ilumina detalhes arquitetónicos e assegura uma perfeita marcação de espaços, assumindo um 
design elegante e discreto que confere todo o protagonismo à luz projetada.

O ARQUITRAIL  nasce da necessidade de oferecer ao mercado de 
iluminação uma solução linear que integre os espaços de forma subtil. 

Esta luminária é a resposta ideal para quem procura uma solução moderna 
e minimalista. A simplicidade da sua forma beneficia qualquer espaço, 
criando ambientes únicos e apelativos.

Com uma integração discreta, o ARQUITRAIL permite uma montagem encastrada ou 
saliente, sendo adequado para iluminação geral, iluminação de marcação ou para 
realçar singularidades arquitetónicas. 

O ARQUITRAIL permite a criação de linhas contínuas sem interrupção de luz e com 
excelente uniformidade, traduzindo-se na solução perfeita para espaços  de 
reduzidas dimensões onde não é possível intercalar lâmpadas.

O ARQUITRAIL é uma solução linear que pode ser utilizada para iluminação interior 
ou exterior. Com uma conceção robusta, este equipamento apresenta um elevado 
nível de estanquicidade (IP66) e de resistência mecânica (IK08), que asseguram que 
o desempenho fotométrico e mecânico é mantido ao longo do tempo.



VANTAGENS

ÁREAS DE APLICAÇÃO
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ARQUITRAIL Janeiro 2016

Dados sujeitos a alterações 2 de 2

WWW.ARQUILED.COM

• Linhas contínuas sem interrupção de 

luz

• Integração harmoniosa nos espaços

• Elevado nível de estanquicidade

• Materiais resistentes

• Fácil instalação

• Baixo consumo energético

• Espaços comerciais

• Escritórios

• Escolas

• Hospitais

• Museus & Monumentos 

• Aplicação saliente em teto ou parede

• Outras medidas, mediante consulta

• Sistema de regulação de fluxo 1-10V

DIMENSÕES

C Ver tabela

A 43,5mm

L 29,5mm

A

L

C

Material do corpo

Material do difusor

Acabamento do corpo

Cor do produto

CCT

Índice de Reprodução da Cor (IRC)

Índice de proteção

Índice de proteção mecânica

Tensão nominal

Classe de isolamento elétrico

Expectativa de vida útil

Peso

Alumínio extrudido e aço inox

Policarbonato opalino

Anodização

Anodizado natural

3000K, 4000K, 5000K

≥ 72

IP66 

IK08 

24Vdc a 48Vdc

Classe III

50.000h

0,3Kg

Para mais detalhe das configurações consulte-nos.

ta 35ºC -20ºC

+35ºC

VERSÕES

Comprimento Potência Fluxo nominal

@4000K

1294mm

1294mm

1422mm

1422mm

1550mm

6W

15W

7W

16W

18W

310lm

870lm

340lm

950lm

1080lm


