
SHE HO
A inovação na
iluminação pública



A visão de substituir uma luminária viária ou decorativa, de 150 W de vapor de sódio alta pressão, por uma 
luminária LED com 40 W 3000K, 100.000 horas de economia de energia tornou-se realidade com a SHE HO.
A aceitação e sucesso do modelo SHE no mercado, confirmou a nossa opção no design de uma luminária de  
formas atrativas, serenas e modernas, resultando numa solução para iluminação viária, residencial ou decorativa.

A SHE deu-nos confiança para o desenvolvimento, com base nos mesmos princípios de linhas estéticas,  
de um conjunto inovador e eficiente em que se inclui leds de última geração LUXEON, uma gestão térmica 
irrepreensível e óticas de elevada precisão, controlo fotométrico e resiliente.

Desta abordagem integrada, nasceu a luminária que atualmente é a mais eficiente do mercado, SHE HO. 
Milhares de luminárias instaladas resultaram em poupanças superiores a 70% e acompanhadas da telegestão, 
Aura SLM, ultrapassaram os 80%.
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A luminária SHE HO é a solução 
mais inovadora, eficiente e  
resiliente para a iluminação viária, 
residencial ou decorativa.
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LEDs de última geração

NEMA 7 PIN (opcional)

SPD extra

Proteção elevada

Ajuste fácil de inclinação

Abertura sem ferramentas

Livre de cola e de CR6

Eficiência energética superior

Resistente a condições extremas

A gama SHE HO aplica os LEDs de nova geração
o que permite a eficácia mais elevada do  
mercado e uma estabilidade de cor
irrepreensível e testada a 85ºC

NEMA Socket de 7 pinos, facilmente instalada
que permite a evolução do sistema inteligente
de acordo com os avanços da tecnologia

A SHE HO tem como opção uma proteção
contra sobretensões extra até 20kV

A tampa de proteção em vidro temperado com 4 
mm de espessura garantindo assim uma elevada 
resistência. Esta construção robusta permite-lhe 
suportar a vibração em uso normal

Esta gama é fornecida com uma 
etiqueta digital codificada que
facilita a integração no cadastro e 
sistema de telegestão, com
de todas as características das 
luminárias, cor, marcas e tipos de
componentes.

A SHE HO oferece uma ampla gama de ajustes  
de inclinação para diferentes aplicações, o que a 
torna bastante flexível e regulável de acordo com  
as necessidades de cada projeto

O compartimento do equipamento 
abre-se facilmente sem ferramentas, 
permitindo uma manutenção segura  
e facilitada.  Compartimento dos  
acessórios IP66.

A luminária é produzida e montada sem cola. 
Totalmente reciclável e amiga do ambiente.  
A pintura usada na luminária não contem  
qualquer substância Chrome 6.

Com uma eficiência até 160 lm/w, a luminária 
SHE HO permite uma poupança até 70% no con-
sumo de eletricidade e uma redução significativa 
das emissões de CO2, SO2 e NOX. A eficiência 
do driver LED é superior a 85%, com um fator de 
potência superior a 0,95, THD inferior a 20% e 
uma vida útil superior a 100.000 horas.

O corpo da luminária em alumínio fundido de alta  
pressão resistente à corrosão garante a robustez e a 
segurança do equipamento. O funcionamento sob  
condições meteorológicas adversas é assim assegurado.



TIPO
POTÊNCIA

MÁX.
(W)

FLUXO NOMINAL
MÁX.
(LM)

EFICÁCIA
MÁX.

(LM/W)

PESO 
(KG)

SHE HO  - SHE DL-610N-030 | SHE HO  - SHE DL-610N-030 F 30 4800 160 4,1

SHE HO  - SHE DL-610N-040 | SHE HO  - SHE DL-610N-040 F 40 6400 160 4,1

SHE HO  - SHE DL-610N-050 | SHE HO  - SHE DL-610N-050 F 50 8000 160 4,1

SHE HO  - SHE DL-610N-060 | SHE HO  - SHE DL-610N-060 F 60 9600 160 4,1

SHE HO  - SHE DL-610S-080 | SHE HO  - SHE DL-610S-080 F 80 12800 160 6,3

SHE HO  - SHE DL-610S-100 | SHE HO  - SHE DL-610S-100 F 100 16000 160 6,3

SHE HO  - SHE DL-610M-120 | SHE HO  - SHE DL-610M-120 F 120 19200 160 7,6

SHE HO  - SHE DL-610M-150 | SHE HO  - SHE DL-610M-150 F 150 24000 160 7,6

SHE HO  - SHE DL-610M-180 | SHE HO  - SHE DL-610M-180 F 180 28800 160 7,6

SHE HO  - SHE DL-610L-210 | SHE HO  - SHE DL-610L-210 F 210 33600 160 11,4

SHE HO  - SHE DL-610L-240 | SHE HO  - SHE DL-610L-240 F 240 38400 160 11,4

SHE HO  - SHE DL-610L-260 | SHE HO  - SHE DL-610L-260 F 260 41600 160 11,4

Especificações Técnicas

Aplicações

Iluminação viária
Residencial
Decorativa
Industrial

* A tolerância do fluxo dos LEDs é ± 7%, e a potência da luminária é de ± 5%. Fluxo nominal para 4000K. Para outras temperaturas de cor, consulte-nos.



Certificações

Dimensões

SHE HO DL-N SHE HO DL-S

SHE HO DL-M SHE HO DL-L

ENEC. CE. RoHs, TM21, LM79, LM80

Disponibilizamos outras fotometrias, contacto-nos.

Material
Corpo em alumínio fundido de alta pressão.
RAL 7024 T (outras sob pedido)
Difusor em vidro extra claro temperado de 
4mm com fator de transmissão luminosa ≥90% 
Lentes ópticas secundárias com rendimento ≥90% 

Montagem
Montagem em coluna ou braço standard
de Ø60mm; Ø42mm ou Ø76mm sob pedido.
Sistema de fixação permite ajuste de -5º a
+5º. Rótula de inclinação opcional permite
ajuste de -90º a +90º
 
Regulação
Regulação 0-10V ou DALI sob pedido
Nema Socket 7 Pin opcional
Dimming autónomo pré-programado sob 
pedido
Possibilidade de controladores inteligentes 
em modo stand alone ou integrado em siste-
mas de telegestão
 
ULOR
<1%
 
Temperatura de cor
3000K e 4000K (outras por opção)
 
Vida útil 
100.000 horas (L80B10)

Driver | Eficiência do Driver
Electrónico integrado | ≥ 90%

Factor de potência
> 0,95
 
Tensão Nominal
220-240 V / 50-60 Hz
 
Temperatura de funcionamento
-40ºC a +40ºC
 
SPD
10kV (20kV sob pedido)
 
Fusível de proteção  (opcional)
Seccionador fusível e elemento fusível de
6A, tamanho 10x38 (luminárias <100W),
Seccionador fusível e elemento fusível de
10A, tamanho 10X38 (luminárias ≥100W)

Área de Exposição ao vento
0.029m2 (N), 0,036m2. (S), 0.051m2 (M), 
0.062m2 (L)

Fotometrias

www.auralightportugal.pt
+351 210 999 344  |  info@auralightportugal.pt
Av. 29 de Agosto nº268B, 2705-869 Terrugem, Sintra

Todas as específicações sujeitas a alterações.
Para a versão mais atualizada deste folheto, visita www.auralightportugal.pt/produtos 2020-01-22

Na Aura Light Portugal desenvolvemos soluções de engenharia de iluminação,  
monitorização inteligente e de robótica para garantir aos nossos clientes a melhor  
resposta às suas necessidades, com particular atenção ao bem-estar, segurança,  
sustentabilidade, com foco no impacto ambiental e a pensar no futuro.

Em cada projeto realizamos uma análise cuidada das necessidades e da melhor  
forma de implementação, garantindo um acompanhamento e manutenção  
das nossas soluções ao longo do tempo, numa relação de grande confiança
com os nossos clientes.

496

638 757

541,5

221,5

355 375

289

101

108 118

101


