
Embelezamento Urbano

A linha CitySpirit foi projetada com materiais transparentes com o intuito 

de criar luminárias mais discretas no ambiente urbano durante o dia. Os 

componentes internos, os suportes para poste e as proteções são fabricados 

em alumínio de alta qualidade, garantindo assim a alta durabilidade do 

conjunto. Oferece vários conceitos ópticos qe resolvem problemas como a 

distância entre as luminárias, a preservação da noite, conforto e ofuscamento 

e podem ser integradas em qualquer projeto urbano.

City Spirit



Aplicação:

São ideais para serem utilizados em:

- Parques;
- Praças;
- Ruas Residenciais;
- Ciclovias;
- Centros Urbanos.

Montagem na parede
Em ruas mais estreitas, nem sempre 
é possível usar postes.
É preferível então o uso de suportes 
de parede, mas, nesse caso, a 
cobertura da luminária precisa ser 
menor.

Anti-Ofuscamento de luz
O acessório pode ser encaixado 
dentro da luminária após sua 
instalação, preservando sua estética 
e reduzindo em até 50% o nível de 
luz que nas fachadas, produzindo 
assim níveis de iluminação inferiores 
a 25 lux.

Modelos Disponíveis:

Torch

Cone

Classic Lantern

Street

Flexibilidade:

Street Color
A linha City Spirit também está disponível na 
versão Color com um refletor translúcido de alta 
performance que cria uma luz colorida suave e 
um efeito de iluminação agradável.



Especificações Técnicas:

CitySpirit Torch

CitySpirit Classic 
Lantern

Dimensões em mm:

Dimensões em mm:

Informações do Produto:

Tipo: CDS450

Fontes de: CDO-TT 70/100/150W* 

 CPO-TW 60/140W* 

 CDM-T 35/70/150W*

 * Aplicam-se algumas limitações, dependendo da óptica

Óptica: Louver iluminação direta (LO); Louver iluminação direta / 

 indireta (LO D/I); Difusor (DF); Difusor Prismático (PR); 

 Iluminação Indireta (T-IO); Indireta Simétrica (TS-IO);

 Iluminação Indireta Bidirecional (TB-IO); Iluminação 

 Indireta Assimétrica (TA-IO).

Reator: Integrado eletrônico (EB)

Fonte de alimentação: 220V 50/60Hz 

Materiais e Corpo em alumínio fundido pintado de cinza. 

Acabamentos: Encaixe do poste em alumínio fundido pintado na cor 

 cinza escuro. Bowl em PC estabilizado contra raios UV.

 Cobertura em ABS com proteção térmica. 

Acessórios: Anti-invasão de luz GDS460 LO. 

Instalação: Disponível com suporte para poste de 60 mm (60P) ou 

 76 mm (76P).

Informações do Produto:

Tipo: CDS460

Fontes de: CDO-TT 70/100/150W* 

 CPO-TW 60/140W* 

 CDM-T 35/70/150W*

 * Aplicam-se algumas limitações, dependendo da óptica

Óptica: Louver iluminação direta (LO); Louver iluminação direta / 

 indireta (LO D/I); Difusor (DF); Difusor Prismático (PR); 

 Iluminação Indireta (T-IO); Indireta Simétrica (TS-IO);

 Iluminação Indireta Bidirecional (TB-IO); Iluminação 

 Indireta Assimétrica (TA-IO).

Reator: Integrado eletrônico (EB)

Fonte de alimentação: 220V 50/60Hz 

Materiais e Corpo em alumínio fundido pintado de cinza. 

Acabamentos: Encaixe do poste em alumínio fundido pintado na cor 

 cinza escuro. Bowl em PC estabilizado contra raios UV.

 Cobertura em alumínio com protetor térmico ou

 refletor. 

Acessórios: Anti-invasão de luz GDS460 LO. 

Instalação: Disponível com suporte para instalação em poste com 

 diâmetro de 60 mm (60P) ou 76 mm (76P).

Obs.: Códigos sob encomenda



Especificações Técnicas:

CitySpirit Cone

CitySpirit Street

Dimensões em mm:

Dimensões em mm:

Informações do Produto:

Tipo: CDS470

Fontes de: CDO-TT 70/100/150W* 

 CPO-TW 60/140W* 

 CDM-T 35/70/150W*

 * Aplicam-se algumas limitações, dependendo da óptica

Óptica: Louver iluminação direta (LO); Louver iluminação direta / 

 indireta (LO D/I); Difusor (DF); Difusor Prismático (PR); 

 Iluminação Indireta (T-IO); Indireta Simétrica (TS-IO);

 Iluminação Indireta Bidirecional (TB-IO); Iluminação 

 Indireta Assimétrica (TA-IO).

Reator: Integrado eletrônico (EB)

Fonte de alimentação: 220V 50/60Hz 

Materiais e Corpo em alumínio fundido pintado de cinza. 

Acabamentos: Encaixe do poste em alumínio fundido pintado na cor 

 cinza escuro. Bowl em PC estabilizado contra raios UV.

 Cobertura em alumínio com protetor térmico. 

Acessórios: Anti-invasão de luz GPS470 LO. 

Instalação: Disponível com suporte para instalação em poste com 

 diâmetro de 60 mm (60P) ou 76 mm (76P).

Informações do Produto:

Tipo: CDS480

Fontes de: CDO-TT 70/100/150W* 

 CPO-TW 60/140W* 

 CDM-T 35/70/150W*

 * Aplicam-se algumas limitações, dependendo da óptica

Óptica: Óptica CosmoPolis (OC); 

 Óptica Facetada CT-POT (OR).

Reator: Integrado eletrônico (EB)

Fonte de alimentação: 220V 50/60Hz 

Materiais e Corpo em alumínio injetado à alta pressão. 

Acabamentos: Encaixe do poste em alumínio Injetado pintado na 

 cor cinza escuro.

 Cobertura em alumínio injetado à alta pressão.

 Vidro temperado.

Acessórios: Anti-invasão de luz GDS480 LO. 

Instalação: Disponível com suporte para instalação em poste com 

 diâmetro de 60 mm (60P) ou 76 mm (76P).

Obs.: Códigos sob encomenda



CitySpirit Street 
Color

CitySpirit - Suporte 
de Parede

Informações do Produto:

Tipo: CDS482

Fontes de: CDO-TT 70/100/150W* 

 CPO-TW 60/140W* 

 CDM-T 35/70/150W*

 * Aplicam-se algumas limitações, dependendo da óptica

Óptica: Óptica CosmoPolis (OC); 

 Óptica Facetada CT-POT (OR).

Efeito da Óptica: Efeito de luz ambiente (ALE) ou Efeito de luz ambiente 

 LED  é mais adequado para CosmoPolis ou 

 MASTERColour.

Reator: Integrado: Luminária disponível unicamente com reator

 eletrônico (EB).

Fonte de alimentação: 220V 50/60Hz 

Materiais e Corpo em PC Policarbonato. Encaixe do poste em

Acabamentos: alumínio injetado pintado na cor cinza escuro.

 Cobertura em alumínio injetado à alta pressão.

 Vidro temperado.

Acessórios: Anti-invasão de luz GDS480 LO. 

Instalação: Disponível com suporte para instalação em poste com 

 diâmetro de 60 mm (60P) ou 76 mm (76P).

Informações do Produto:

Tipo: CWS464

Fontes de: CDO-TT 70/100/150W* 

 CPO-TW 60/140W* 

 CDM-T 35/70/150W*

 * Aplicam-se algumas limitações, dependendo da óptica

Óptica: Louver iluminação direta (LO); Louver iluminação direta / 

 indireta (LO D/I); Difusor (DF); Difusor Prismático (PR); 

 Iluminação Indireta (T-IO); Indireta Simétrica (TS-IO);

 Iluminação Indireta Bidirecional (TB-IO); Iluminação 

 Indireta Assimétrica (TA-IO).

Reator: Integrado eletrônico (EB)

Fonte de alimentação: 220V 50/60Hz 

Materiais e Corpo em alumínio fundido pintado de cinza. 

Acabamentos: Encaixe do poste em alumínio fundido pintado na cor 

 cinza escuro. Bowl em PC estabilizado contra raios UV.

 Coberta em alumínio injetado com protetor térmico ou

 refletor. 

Acessórios: Anti-invasão de luz GDS460 LO. 

Instalação: Disponível com suporte para instalação em poste com 

 diâmetro de 60 mm (60P) ou 76 mm (76P). 

Dimensões em mm:

Dimensões em mm:

Obs.: Códigos sob encomenda


