
Apresentação 
Institucional



Equipa jovem, dinâmica 
e multidisciplinar 
composta por mais
de 200 profissionais 
com mais de 20 
engenheiros que formam 
o departamento de I+D, 
Projetos e Laboratório.

Desenhámos, fabricámos 
e comercializámos 
lampadas, luminárias
de interior e exterior, 
soluções inovadoras 
de iluminação e 
sistemas de control e 
gestão à medida das 
necessidades dos nossos 

Empresa familiar na 
segunda geração 
participada a 100% por 
capital espanhol.

Mais de 30 anos de 
experiência no sector da 
iluminação.

Prilux



Sede Central em Toledo – Espanha /18.000m2

 
• 8.500m2 de armazém e centro produtivo.
• 200m2 laboratório.
• 300m2 salas limpas.
• 3.000m2 escritórios e showrooms.
• 2018 ampliação da nave em 6.100m2 para 
novos processos produtivos.

Delegação em Sant Llorenç d’Hortons (Barcelona)- Espanha 
com 15.000m2 para a nossa divisão Prilux eConcept
 
• 13.000m2 de armazém.
• Plataforma logística para a nossa expansão pela Europa e 
Europa de Este.
• 2.000m2 de escritórios.
• Sala de formação e showrooms.

Infraestructuras



ESPAÑA
Toledo: 18.000m2

ESPAÑA
Sant Llorenç d’Hortons: 15.000m2

HONG KONG

SHENZHEN

Prilux around the world



• Desenvolvimento de luminárias Made in Spain utilizando a última 
tecnología em software de engenharia.

• Utilização de software de modelação paramétrico para o desenho 
de luminárias em 3D.

• Utilização de ferramentas de simulação térmica para prever o 
comportamento das luminárias em situações extremas.

• Uso de ferramentas de desenho óptico para as luminárias Made in 
Spain.

• Desenho próprio de PCBs a partir das quais fabricámos os módulos 
destinados ás soluções Made in Spain.

I+D



• Desenho e fabrico próprio de módulos de LED utilizados em produtos MADE IN SPAIN 
em instalações próprias dotadas de “Sala Branca” equipada com uma linha automática 
de montagem de componentes SMD (Serigrafía - Pick & Place - Forno).

• Instalações equipadas com Salas Brancas em todos os processos onde se manipulam 
produtos electrónicos.

• Processos de produção totalmente informatizados, controlámos o percurso de cada 
fase de fabrico de cada produto e realizámos os processos críticos em salas brancas.

• Contámos com certificados ISO9001, ISO14001 e com várias familias de produtos com 
certificado ENEC outorgado por AENOR, RETILAP para Colombia e luminárias homologadas 
e certificadas pelo IAC (Instituto Astrofísico das Canárias).

• Aplicámos as mais avançadas metodologías Lean Manufacturing para a gestão da 
fabricação, logística, qualidade e gestão de incidências.

• Control de qualidade específico de segurança eléctrica e de endurance para 
assegurar o correto funcionamento dos componentes.

Produção e Qualidade



Dispomos de laboratório próprio totalmente equipado com software e hardware da
última geração para testar luminárias e fontes de luz:

• Ensaios eléctricos AC, DC, harmónicos (TDH)
• Ensaios fotométricos: EN 13032
• Ensaios de cor: CIE S-025
• Ensaios pela directiva LVD vigente: endurance, aquecimento, IP, IK, ensaios
dieléctricos... para dar cumprimento à UNE-EN 60598-1 e seus artigos.

Dispomos de:

• Fotogoniómetro.
• Esfera integradora con espectro-radiómetro para as colorimetrías mais exigentes.
• Câmaras de temperatura para ensaio normalizado de endurance e aquecimento
como caracterizar a temperatura de trabalho e horas de vida das luminárias.
Para além disso permite comprovar o funcionamento em situações extremas e acelerar o 
seu envelhecimento mediante stress térmico e eléctrico.

Laboratório



Estudámos e desenhámos soluções luminícas através de software específico para obras 
com maiores exigências técnicas.

Dispomos de soluções tecnológicas de iluminação com sistemas de control integrados 
possibilitando soluções criativas, personalizadas e adaptadas a pedido para:

• Indústria
• Escritórios
• Iluminação Pública e Viária
• Lojas de retalho
• Supermercados
• Centros Comerciais
• Aplicações Desportivas
• Parques
• Hoteis
• Hospitais
• Escolas
• Universidades
• Decoração arquitectural e ornamental

Projetos



Soluciones



Was Indoor
Solución White Adaptative System

Está demonstrado que a luz do sol 
intervêm nas funções fisiológicas dos 
organismos, tanto na presença da luz 
(día) como na ausência
da mesma (noite) produzem-se 
variações periódicas físicas, mentais e 
comportamentais durante as
24h do día e marcam os diferentes 
processos metabólicos dos seres vivos: 
ciclos do sono, períodos
de alimentação e digestão, temperatura 
corporal, segregações hormonais, etc.
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Aumenta a motivação e melhora o estado de ânimo.

Melhora a produtividade.

Melhora a saúde e o bem estar.

Reduz o numero de baixas e absentismo laboral.



Was Outdoor
White Adaptative System

A PRILUX desenvolveu a solução WAS 
OUTDOOR que adapta a iluminação de 
ruas, parques, avenidas ... alterando a 
cor
e a temperatura nivelada, adaptando-a 
às faixas horárias noturnas e aos seus 
diferentes níveis de tráfego rodoviário e 
pedonal.
O uso do WAS OUTDOOR melhora as 
condições de visibilidade e,
ao mesmo tempo, economiza energia e 
economia. Além disso, o desenvolvimento 
normal dos ciclos de vida dos seres 
humanos e da fauna urbana não é 
influenciado negativamente.

A PRILUX desenvolveu a solução WAS 
OUTDOOR que adapta a iluminação de 
ruas, parques, avenidas ... alterando a 
cor
e a temperatura nivelada, adaptando-a 
às faixas horárias noturnas e aos seus 
diferentes níveis de tráfego rodoviário e 
pedonal.
O uso do WAS OUTDOOR melhora as 
condições de visibilidade e,
ao mesmo tempo, economiza energia e 
economia. Além disso, o desenvolvimento 
normal dos ciclos de vida dos seres 
humanos e da fauna urbana não é 
influenciado negativamente..

Sem obras Não requer mudanças, nem adaptações de nenhum tipo 
na instalação existente.

Outras configu-
rações

A solução WAS OUTDOOR da PRILUX dispõe de outras 
temperaturas de cor e permite a configuração de outros 
perfis de regulação horária para a mudança de CCT e 
nível, tudo a pedido.

Pronto para usar As nossas luminárias WAS OUTDOOR servem-se com cabo e 
ligadores de 5 polos que permite uma fácil instalação.

Desde o minuto 1
As luminárias WAS OUTDOOR funcionam de modo autónomo, 
regulando CCT ou em nível de luminosidade desde a 
primeira ligação. Outras luminárias necessitam até trés días de 
aprendizagem.



Prilux Safelight Solutions
Solução de faixa de pedestres

Segundo estudos, uma alta porcentagem 
dos abusos ocorridos nas estradas 
urbanas ocorre
em cruzamentos de zebra não marcados 
com semáforos e
com iluminação inadequada ou 
inexistente, o que leva a uma baixa e 
baixa visibilidade dos pedestres na área 
de passagem da pista.

Para evitar isso Prilux desenvolveu 
SAFELIGHT, uma solução, de três 
modalidades onde através de iluminação 
adequada, consegue capturar a 
atenção do motorista, reduzindo 
também o risco de ofuscamento 
acentuando iluminação no cruzamento 
ambiente zebra levantando um lado 
o nível de luz na área da calçada 
acessando o passadeira e, por outro, 
aumentar a iluminação do pedestre.

Safelight Sensor
Safelight

Smart
Safelight

Red

Smart
Safelight

Blue

ESTADO NORMAL 
NENHUMA PRESENÇA

CCT 4.000K 4.000K 4.000K 4.000K

Nível de brilho 100% 50% 50% 50%

FAIXA DE PEDESTRE EM USO
COM PRESENÇA

CCT 4.000K 4.000K PC Ambar Luz Azul

Nível de brilho 100% 100% 100% 100%

INDICADOR Dispositivo NEMA activada Rojo Azul

Safelight
Esta solução permite a iluminação de 
degraus de zebra com luminárias de 
estrada adaptadas com ópticas de 
cruzamento para esta aplicação que 
iluminam com luz branca com um 
nível contínuo de 100%.

Sensor Safelight
O sistema SENSOR SAFELIGHT, equi-
pado com um sensor de presença 
orientado para a calçada, mantém 
a iluminação da faixa de pedestres a 
um nível de luminosidade de 50% na 
ausência de usuários, regulando 100% 
no momento em que o sensor detec-
ta a presença de um pedestre dispos-
to a atravessar a passadeira. O que 
proporciona uma grande economia. 

Smart Safelight

SMART SAFELIGHT, é a versão “pre-
mium” de soluções SAFELIFE, gera um 
alto contraste para a
pista de iluminação em que ele está 
instalado para iluminar uma tempera-
tura de cor oposta a fornecer o insta-
lou um grande contraste visual para 
o motorista Isso se traduz em um au-
mento na segurança dos pedestres 
que estão atravessando ou se prepa-
rando para isso.
SMART SAFELIGHT é fornecido
com um sensor de presença, indi-
cador NEMA e foi solução mantém 
iluminação da travessia de pedestres, 
a uma temperatura de frio ou quente 
colorido (De acordo com a versão 
azul ou PC Ambar, respectivamente).



Prilux City Wise

O sistema Prilux Cidade Wise, 
desenvolvido pela Prilux e Bem-estar 
Smart Cities & Solutions, permite o 
monitoramento e controle da infra-
estrutura de iluminação pública, detectar 
possíveis desvios de consumo ou danos 
ao nível operacional e permitindo 
compilar relatórios de consumo e 
de poupança no nível executivo . O 
Prilux City Wise facilita aos gerentes de 
iluminação pública a preparação de 
estoques e a manutenção preventiva e 
corretiva da infraestrutura de iluminação 
pública.

O Prilux City Wise não precisa de seu próprio servidor ou infraestrutura adicional de 
comunicação: toda a informação é fornecida de forma personalizada e segura através 
da internet.

O sistema Prilux Cidade sábio é projetado para tirar proveito de todas as vantagens 
do SaaS (Software as a Service ou Software as a Service) que se traduz, entre outras 
vantagens, reduzindo investimentos iniciais em infra-estrutura tecnológica. No entanto, a 
versatilidade do sistema torna-o adaptável às necessidades do cliente.

Comunicações são projetados para ser móvel dada a dispersão geográfica das imagens, 
embora o sistema de telegestão de iluminação pública pode trabalhar com qualquer 
rede de comunicações já em vigor. A solução imple- métodos Prilux Cidade sábios 
segurança hortelã ambos hardware (por chip), e implantação software.The da solução é 
levada a cabo de uma forma rápida e fácil usando o sistema APP móvil.El Prilux Cidade 
sábio utiliza SIMS multioperador, por isso garante a conexão à rede com melhor cobertura.

Cabeza de cuadro

Gerenciamento remoto no cabeçal-
ho do painel elétrico (painel de con-
trole)

Punto a punto
Gerenciamento remoto ponto a pon-
to, compa- tível com lâmpadas tradi-
cionais (halogeneto, vapor de sódio, 
vapor de mercúrio ...) e com lâmpa-
das LED. No modo ponto a ponto, o 
Prilux City Wise per- mite o controle 
de luminárias através da tecnologia 
Power Line Communications (PLC) e 
da tecnolo- gia de radiofrequência 
(RF).



Cora Manager
Solução para cidade

A solução Cora Manager é um sistema
de control que permite reprogramar
as curvas de regulação de luminárias,
dotadas da tecnologia Cora Manager
Ready, ligadas a um quadro.
No momento da colocação
em serviço o quadro fica geoposicionado
com a referência que indiquemos na
configuração.

Cora Manager BT Cora Manager Plus Cora Manager Cloud

Bluetooth 5.0
˥ ˥ ˥

Reprogramação de curvas
˥ ˥ ˥

Relógio astronômico
˥ ˥

Memória externa
(Até 3 meses)

˥ ˥

Analisador de redes
˥ ˥

Dados instantâneos via 
aplicativo

˥ ˥

Relatórios via aplicativo
˥ ˥

Conexão GPRS à plataforma
˥

Dados instantâneos via 
plataforma

˥

Analise de dados
˥

Cora Manager CloudCora Manager PLUSCora Manager BT



Cora Sports
Solução de locais esportivos

O dispositivo CORA nas três versões; 
INDUSTRY UNIT, INDUSTRY e CORA SPORTS, 
STADIUM e CORA INDUSTRY MASTER 
controla a iluminação de instalações 
novas ou inclusivamente já existentes 
graças a uma tecnología sem fios como 
é o BLUETOOTH 5.0

Cora Sports Cora Stadium Cora Sports Master

Distância Hasta/ Up to/ Jusqu’à/Áte
50m

Hasta/ Up to/ Jusqu’à/Áte
200m

Hasta/ Up to/ Jusqu’à/Áte
200m

Entrada níveis CLP
˥ ˥ ˥

Cenas CLP (Cena gol)
˥

Indicador de operação
˥ ˥

App sports
˥ ˥ ˥

Control Hasta/ Up to/ Jusqu’à/Áte
64 drivers (Broadcast)

Hasta/ Up to/ Jusqu’à/Áte
64 drivers (Broadcast)

Hasta/ Up to/ Jusqu’à/Áte
30 Cora sports/stadium

Cora Sports Cora Sports MasterCora Stadium



Cora Industry
Solução industrials

O dispositivo CORA nas três versões; 
INDUSTRY UNIT, INDUSTRY e CORA 
INDUSTRY MASTER controla a iluminação 
de instalações novas ou inclusivamente já 
existentes graças a uma tecnología sem 
fios como é o BLUETOOTH 5.0

Cora Industry Unit Cora Industry MasterCora Industry

Cora Industry Unit Cora Industry Cora Industry Master

Sensor de luminosidade integrado
˥ ˥

Entrada configurável CLP
(Botão / sensor de presença)

˥

  

Entrada Botão CLP
˥

Sensor de presença externo
˥

Indicador de operação
˥ ˥ ˥

App industry
˥ ˥ ˥

Control 1 Luminaria
luminaire/luminaire/luminaria

Hasta/ Up to/ Jusqu’à/Áte
64 drivers (Broadcast)

Hasta/ Up to/ Jusqu’à/Áte
30 Cora unit/industry



Pack CTE Luz natural DALI

Regulação por entrada de luz natural 
para cumprir com as exigências do CTE.
Control independente de duas línhas de 
luminárias reguláveis

DALI com sensor para instalar
na luminária ou em caixa de superficie. 
Pré-configurado para poder colocar em 
serviço de modo facilitado.

• Sistema de control digital DALI para 
control por presença e regulação por 
entrada de luz natural. Control manual 
por botão de pressão (não há limites 
para botões de pressão em paralelo).
• Luminosidade através de multisensor 
com gama 100–500lx, terá que orientá-lo 
para o plano de referência e não para 
a entrada de luz.
• Múltiplas opções configuráveis: 
nível secundário quando não exista 
deteção de presença, desfasamento 
de niveis entre os dois grupos, desligar 
por exceso, actuação em caso de 
rearme, regulação manual, control 
independente entre grupos control por 
comando IR a distância...
• É possivel ligar amplificadores DALI 
á saida de control para ampliar até 64 

luminárias por amplificador e até 300mt 
de comprimento.
• (NOTA) Ligar amplificadores implica 
que um grande número de luminárias 
actuarão da mesma maneira, com a 
mesma medição de entrada de luz 
natural, e isto, normalmente, não é a 
maneira de regular mais eficiente nem a 
mais precisa.

Detecção de presença Tira de luz natural
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Pack BLUETOOTH

Dispositivo que permite o controle da 
luminária DALI através de qualquer 
terminal Bluetooth® via aplicativo gratuito 
que oferece o controle de regulação 
de fluxo, cor, configuração de cena, 
comportamento vinculado a agendas.

Vários acessórios podem ser configurados 
para trabalhar na mesma rede para 
unificar o controle de um ou mais 
espaços, podendo criar grupos, cenas 
e sequências dinâmicas para medir. 
O dispositivo Bluetooth® é válido para 
qualquer luminária DALI.

• Acessório que permite o controle 
sem fio de luminárias dimmable
• Um dispositivo para luminárias que 
permite a criação de grupos, cenas, 
dinamismos...
• Integrado em redes de controle 
Bluetooth via app Casambi livre.
• Dispositivo remotamente controlável 
com smartphone ou Android/IOS Tablet.
• Sem a necessidade de uma 
passarela ou outros dispositivos externos.
• Ele estabelece automaticamente 
uma rede de comunicações sem fio 
com um máximo de 127 nós.
• Saída digital: Compatível com DALI 
autônomo.
• Saída analógica: Compatível com 
1-10V
• Fácil implementação de 
regulamentos de temperatura de cor e 
RGB

• Possibilidade de controlar o poder 
do condutor por meio de um relé.
• Upgrades de firmware pode ser feito 
sem conexão a cabo com qualquer 
dispositivo Android ou IOS 
• Versões com invólucro para uso 
interior (454230) e exterior (550994) 
• Até 15m de alcance.

Pack BLUETOOTH outdoor Pack BLUETOOTH indoor



• Sistema de control digital DALI para control por presença e regu- 
lação por entrada de luz natural.
• Control manual por botão de pressão (Sem limite de botoões de 
pressão em paralelo).
• Luminosidade através de multisen- sor com gama de 10–650lx, orien- 
tado para o plano de referência e não para a entrada de luz.
• Detecção de presença através do multisensor incorporado.
• Até 4 detectores para ampliar a cobertura.
• Múltiplas opções configuráveis: - Nivel secundário quando não exista 
deteção de presença
- Desfasamento de nível entre os dois grupos,
- Desligado por excesso
- Actuação no caso de rearme.
- Regulação manual
- Control independente entre grupos de control por comando IR à 
distância...
• Funcionamento automático e control manual por botão de pressão.

Pack Sala de Aula/Escritórios

Detecção de presença Tira de luz natural

Regulação por entrada de luz natu- ral 
e presença “stand alone”. Sistema de 
control de iluminação para cumprir com 
as exigências do CTE e optimizar o uso da 
energía aproveitando a entrada de luz 
natural e desligar automáticamente em 
caso de ausência.

Control independente de duas línhas de 
luminárias reguláveis DALI e uma terceira 
línha ON-OFF.
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100%

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2400 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Standby

10%10%
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StandbyON

100%



Realizações 



Instalações 
Esportivas

Pabellón Deportivo Zaburdon
Segovia



Pabellón Deportivo Zaburdon
Segovia



Pabellón Deportivo Zaburdon
Segovia



Fronton Barañain
Retegui



Pabellón Principe Asturias
San Pedro del Pinatar



Instalações 
Industriais

Transromán





Hangar



Vialco



Almacén logístico
Madrid



Gashor



Grúas Jaso



Iluminação 
Viária

Avenida Barrerillo
Bormujos (Sevilla)



C/ Rosa Chacel
Bormujos (Sevilla)



Madrid



Lentvaris (Lituania)



Iluminação 
Viária Decorativo

Guadalupe (Cáceres)



Guadalupe (Cáceres)



Ciudad Real



Alcalá de Henares



Canarias



Plaza Lagos
Colombia



Avenida-Mohamed-Al-Arbi-Hassar
Marrakech



Iluminação 
Arquitetônica

Avenida-Mohamed-Al-Arbi-Hassar
Marrakech



Avenida-Mohamed-Al-Arbi-Hassar
Marrakech



Palacio Gaviria 
Madrid



Outra iluminação

Complejo hospitalario
Marruecos



Complejo hospitalario
Marruecos



Laboratorios farmaceúticos
Madrid



Estadio Anoeta
San Sebastián







www.grupoprilux.com




