
TUNNEL

TLI

Uma gama de luminárias para túnel toda 
construída em aço inox e vidro

A TLI é uma gama de luminárias de túnel concebidas para 
oferecer desempenho, flexibilidade e facilidade de 
instalação.

Esta gama de luminárias fornece a solução ideal para 
ambientes extremamente corrosivos e países onde a 
legislação impõe o uso de corpos de aço inoxidável. Os 
drivers, proteção contra sobretensões e dispositivos de 
controlo estão integrados numa luminária caraterizada por 
uma elevada estanquicidade e resistência ao impacto.

Disponível em dois tamanhos (TLI 1 e TLI 4), a TLI permite 
ajustar o número de LEDs, começando com 16 até um 
máximo de 144 LEDs.

Esta gama é adequada para montagem direta no teto ou 
na parede com suportes.

TÚNEIS E 
PASSAGENS 
INFERIORES
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TLI | DESCRIÇÃO

Conceito

Fabricado em aço inoxidável e vidro, o corpo das luminárias TLI pode acolher dois tipos de 
motores fotométricos: LensoFlex®2 com lentes PMMA ou ReFlexoTM com refletores de 
alumínio. Os refletores proporcionam um ótimo desempenho com alto conforto visual para 
entradas de túneis.

Graças a um design otimizado, a gestão térmica das luminárias TLI permite maximizar o 
desempenho da luminância ao longo do tempo.

Concebida para uma elevada eficiência e uma longa vida útil, a TLI é também uma mais-valia 
para os instaladores, graças aos seus conectores QPD externos sem ferramentas que podem 
ser combinados com a cablagem inteligente da Schréder. 

A gama TLI foi desenvolvida para permitir uma regulação de fluxo constante com um fator de 
potência otimizado. Concebida com dois circuitos eletrónicos, cada luminária TLI pode ser 
regulada completamente, parcialmente ou mesmo ter 50% dos seus LEDs desligados. Esta 
possibilidade não só maximiza a poupança de energia. Também prolonga a vida útil da 
instalação e reduz a necessidade de manutenção disruptiva.

As luminárias TLI podem ser montadas diretamente em qualquer superfície, graças aos seus 
suportes de fixação. Os suportes são feitos de aço inoxidável passivado e são fixos ao corpo 
da luminária.

TIPO DE APLICAÇÃO
 TÚNEIS E PASSAGENS INFERIORES

Principais vantagens
 Solução com LEDs HP para substituir 
luminárias HID na iluminação de túneis

 Dois tamanhos e várias configurações 
para responder aos vários requisitos de 
iluminação de túneis

 Motores fotométricos LensoFlex®2 e 
ReFlexoTM (iluminação counter beam) 
para soluções flexíveis

 Pode ser equipado com um controlador 
de luminária integrado (Lumgate) para 
comissionamento automático e controlo 
bidirecional (opcional)

 Projetada para desempenho duradouro: 
alto nível de proteção contra corrosão e 
impactos

 Dois circuitos para aumentar as 
possibilidades de dimming, otimizar o 
fator de potência e aumentar a vida útil

 Sistemas de controlo: adaptados aos 
requisitos do cliente ou integrado no 
sistema central

A TLI está disponível com o motor fotométrico 
ReFlexoTM para iluminação counter beam.
 

As luminárias TLI vêm com conectores QPD 
sem ferramentas para uma instalação fácil e 
rápida
 

A gama inclui um circuito eletrónico duplo co 
maior capacidade de dimming para a maior 
eficiência.
 

A TLI é instalada utilizando suportes de 
fixação direta
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TLI | 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.

 

 ReFlexo™

Utilizando refletores de metal com um coeficiente reflexivo 
superior, o motor fotométrico ReFlexoTM fornece alto 
desempenho para aplicações específicas tais como iluminação 
counter beam em túneis ou distribuições de luz muito 
extensivas para aplicações  desportivas. 

Outra grande vantagem do ReFlexoTM é a sua capacidade de 
direcionar toda a luz para a frente da luminária, garantindo que 
nenhuma luz traseira é emitida. Este mecanismo fotométrico 
garante uma iluminação livre de encandeamento para excelente 
conforto visual e criação de ambiente.

 

 

 

 

 

 

 



Copyright © Schréder SA - dezembro 2019. Todos os direitos reservados. As especificações são indicativas, sujeitas a alterações sem pré-aviso.. TLI | 4

TLI | SISTEMAS DE CONTROLO PARA TÚNEIS

 Solução Avançada de Túnel (ATS)

O controlador ATS (Advanced Tunnel Solution) é um sistema de 
controlo de comunicação com os controladores locais 
(Lumgates) para implementar cenários de iluminação pré-
definidos ou assumir o controlo da instalação de iluminação a 
qualquer momento. 

O controlador ATS pode operar como uma unidade 
independente ou pode ser ligado ao sistema principal de 
controlo do túnel para interagir com itens não ligados 
diretamente à iluminação (tráfego, ventilação, deteção de 
incêndio, etc.).

 

 Luminâncimetro (L20)

O luminâncimetro mede a luminância natural na zona de entrada 
desde a zona de travagem segura. Envia a informação para um 
computador que regula a iluminação para evitar problemas de 
adaptação visual.

 

 Lumgate

O Lumgate é um dispositivo interbus ligado aos controladores da 
luminária para controlar a intensidade da luz e fornecer recursos 
de comando/relatório.

Um Lumgate pode controlar várias luminárias

 

 Sistema de controlo de túnel (TCS)

O Sistema de Controlo de Túnel (TCS) é uma porta de entrada 
para assegurar a conexão/ controlo dos diversos controladores 
ATS, bem como a comunicação com o sistema central de gestão 
da infraestrutura do túnel (SCADA) se aplicável.
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TLI | SISTEMA DE CONTROLO ATS

Desenvolvido em conjunto pela Schréder e a Phoenix Contact, o 
ATS (Advanced Tunnel Solution), controla cada ponto de iluminação 
ou grupo de luminárias para adequar perfeitamente o nível de 
iluminação em função das condições do túnel, monitorizando o 
consumo de energia e relatando as horas de funcionamento e 
falhas para facilitar a manutenção. O sistema inclui auto 
comissionamento e permite a adaptação remota de cenários em 
qualquer momento.

DIMMING PRECISO E CONTÍNUO
O ATS permite 25 níveis para adequar com precisão as reais 
necessidades de iluminação. Sem qualquer excesso de luz, o 
consumo de energia é limitado ao que é absolutamente necessário 
para garantir condições de condução segura e confortável.

FLEXIBILIDADE
Redundância flexível oferece segurança em aplicações multi-nível, 
não apenas na iluminação.

COMISSIONAMENTO PLUG AND PLAY
O estudo de iluminação de túneis pode ser importado diretamente 
para o sistema de controlo ATS. 
Esta caraterística única, em combinação com o auto-
comissionamento das Lumgates, leva a um tempo de 
comissionamento extremamente curto após a instalação das 
luminárias.
A cada luminária ou conjunto de luminárias é atribuído o perfil de 
regulação de fluxo preciso ligado à sua posição e caraterísticas.

INTERAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS
Cada comando ou sinal enviado para ou proveniente de um 
componente do túnel (saída de emergência, sistema de extração de
fumo, sistema de gestão do tráfego ...) pode ser usado para acionar 
um cenário de iluminação responsivo. 
Todo o equipamento do túnel pode ser controlado através do 
mesmo barramento de comando.

MÁXIMA SEGURANÇA
Configuração fácil de cenários de emergência e de gestão de
acidentes.

LUZ ADAPTATIVA DE ACORDO COM A 
VELOCIDADE
A Solução Advanced, pode ser ligada a um sistema de 
monitorização de tráfego para obter dados sobre a velocidade ou a 
densidade e adequar o nível de iluminação de acordo com as 
normas de segurança. Esta opção reduz ainda mais o consumo de 
energia e aumenta a vida útil da instalação, assegurando 
simultaneamente as melhores condições de condução para os 
condutores.

LUZ ADAPTATIVA DE ACORDO COM A 
POLUIÇÃO
Com base em ciclos de limpeza, o ATS pode considerar a 
depreciação de fluxo causada pela acumulação de sujidade para 
fornecer continuamente o nível de iluminação requerido. Nem mais, 
nem menos.
Esta opção reduz ainda mais o consumo de energia mantendo a 
segurança e o conforto para os utilizadores.
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TLI | ARQUITETURA INTELIGENTE DE TÚNEL
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TLI | CARATERÍSTICAS

INFORMAÇÕES GERAIS

Driver incluído Sim

Marca CE Sim

Certificado ENEC Sim

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

CORPO E ACABAMENTO

Corpo Aço inox

Ótica Refletor de alumínio
PMMA

Difusor Vidro temperado

Nível de 
estanquicidade

IP 66

Resistência ao 
choque

IK 08

Teste de vibração De acordo com ANSI 1.5G e 3G e 
modificação IEC 68-2-6 (0.5G)

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura de 
funcionamento (Ta)

-30°C a +35°C / -22 °F a 95°F

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

INFORMAÇÃO ELÉTRICA

Classe elétrica Class I EU

Tensão nominal 220-240V – 50-60Hz

Fator de potência 
(em carga total)

0.9

Proteção contra 
sobretensão (kV)

10

Compatibilidade 
eletromagnética 
(EMC)

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3

Protocolo(s) de 
controlo

1-10V

Opções de controlo Lumgate, Telegestão

Sistema(s) de 
controlo 
associado(s)

Advanced Tunnel Solution (ATS)

INFORMAÇÃO ÓTICA

Temperatura de cor 
dos LEDs

4000K (Branco neutro 740)

Índice de restituição 
cromática (CRI)

>70 (Branco neutro 740)

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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TLI | CARATERÍSTICAS

DIMENSÕES E MONTAGEM

AxBxC (mm | inch) TLI-1 - 460x104x460 | 18.1x4.1x18.1
TLI-4 - 660x104x560 | 26.0x4.1x22.0

Peso (kg | lbs) TLI-1 - 9 | 19.8
TLI-4 - 14.5 | 31.9

Possibilidades de montagem Montagem direta
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TLI | PERFORMANCE

Fluxo luminária (lm)
Branco neutro 740

Pot. consumida (W) 
*

Eficácia luminária 
(lm/W)

Luminária Número de LEDs Corrente (mA) Min Max até Fotometria

16 200 1200 1300 11 118
 

16 300 1800 2000 15.6 128
 

16 400 2300 2500 20.4 123
 

16 500 2700 3000 25.4 118
 

24 200 1900 2000 15.9 126
 

24 300 2700 3000 22.9 131
 

24 400 3500 3800 30.1 126
 

32 200 2500 2700 20.9 129
 

32 300 3600 4000 30.1 133
 

32 450 5100 5600 44.5 126
 

32 500 5500 6000 49.5 121
 

40 200 3100 3400 25.5 133
 

40 360 5300 5800 44 132
 

40 400 5800 6300 49 129
 

40 500 6900 7600 61.5 124
 

48 200 3800 4100 30.2 136
 

48 300 5500 6000 44.5 135
 

48 400 7000 7600 59 129
 

48 500 8300 9100 74 123
 

64 200 4100 4300 39.8 108
 

TL
I-

1

64 350 6700 7000 67.5 104
 

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



Copyright © Schréder SA - dezembro 2019. Todos os direitos reservados. As especificações são indicativas, sujeitas a alterações sem pré-aviso.. TLI | 10

TLI | PERFORMANCE

Fluxo luminária (lm)
Branco neutro 740

Pot. consumida (W) 
*

Eficácia luminária 
(lm/W)

Luminária Número de LEDs Corrente (mA) Min Max até Fotometria

64 200 5300 5700 43 150
 

64 350 8500 9200 71 138
 

80 200 6700 7200 52.5 153
 

80 350 10700 11500 87 140
 

96 200 8000 8600 62 152
 

96 350 12800 13800 104 141
 

112 200 9300 10100 67 151
 

112 350 15000 16200 116 140
 

128 200 8400 11500 76 151
  

128 350 13500 18500 133 139
  

TL
I-

4

144 200 12000 13000 85 153
 

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

2306 2307 2308

5068 5068 SY 5096

5096 SY 5098 5098 SY
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TLI | FOTOMETRIAS DISPONÍVEIS

5112 5112 SY 5117

5117 SY 5119 5119 SY

5120 5120 SY 5121
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TLI | FOTOMETRIAS DISPONÍVEIS

5121 SY 5139 5139 SY

5140 5140 SY 5141

5141 SY 5244 5244 SY
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TLI | FOTOMETRIAS DISPONÍVEIS

5245 5245 SY 5246

5246 SY 5247 5247 SY

5248 5248 SY 5249
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TLI | FOTOMETRIAS DISPONÍVEIS

5249 SY 5250 5250 SY

5283 5283 SY


