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ILUMINAÇÃO PAISAGÍSTICA E ARQUITECTÓNICA 

A crescente popularidade do paisagismo permite-nos criar espaços interiores e exteriores 
inovadores. A luz condiciona a maneira como vemos e sentimos.

A criação de um projecto de iluminação paisagística é semelhante a qualquer outro processo 
de criação ao nível do paisagismo.

A iluminação deve ser pensada para embelezar o espaço não só de dia, mas também à noite.

Um bom projecto de iluminação benefi cia tanto o espaço exterior como o interior. Devemos 
harmonizar os dois espaços o melhor possível de maneira a criarmos um ambiente global 
extraordinário. Muitas vezes cometemos o erro de pensar que o projecto de construção de uma 
casa só diz respeito ao ambiente interior desleixando tudo o que diz respeito à parte externa.

Um projecto de iluminação paisagística deve contemplar os seguintes objectivos:

√  BELEZA.  A luz cria texturas, formas, estruturas e sombras que ampliam a nossa sensibilidade, 
sobretudo quando iluminamos árvores, arbustos, fontes e outros elementos paisagísticos.

√  UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS. A iluminação possibilita a utilização dos espaços mesmo que
não exista luz solar. Zonas de Pérgolas, recantos, etc...

√  SEGURANÇA. O uso da iluminação de baixa voltagem (12 V - 15 V) permite que os
utilizadores passeiem à vontade pelos jardins sem o perigo da existência de zonas
escuras.

√  DISSUASÃO e VIGILÂNCIA. A iluminação ajuda a identifi car possíveis intrusos dado que o
jardim deixa de ser um espaço escuro permitindo visualizar movimentos estranhos.

A iluminação paisagística engloba um transformador de 12 - 15 V, cabo eléctrico e focos LED.

O projecto e instalação simplifi cam-se caso use o nosso programador LX-LUXOR dado que 
permite utilizar os nossos vários tipos de focos com diferentes cores e intensidades de luz. O LX 
LUXOR, ao contrário da maioria dos programadores existentes no mercado, apenas necessita de 
um cabo de 2 condutores para ligar todos os pontos de luz. Este facto simplifi ca muitíssimo, quer 
a instalação inicial quer uma futura ampliação do sistema já que apenas temos de acrescentar 
um cabo de 2 condutores (sem necessidade de ser entubado). Os avanços na tecnologia LED 
ajudam a poupar energia ao mesmo tempo que simplifi cam a instalação e posterior manutenção 
e gestão do sistema.

NOTAS PRELIMINARES

√  Todos os produtos FX Luminaire presentes nesta lista estão certifi cados segundo as normas
europeias

√  Os focos têm revestimento em bronze metálico (BZ). Para outras opções consulte www.fxlm.com/
es/opcionesdeacabado.

√  Os focos ZD vêm equipados com 3 leds. Consulte-nos para focos com 6 ou 9 leds.

√  Os focos ZDC vêm equipados com 6 leds fi xos.

√  Todos os focos incluem discos de mudança de ângulo (10°, 20°, 35° e 60°) e 4 discos de
temperatura de 2700K, 3900K, 4500K y 5200K).

√  Os Lumens foram calculados para lentes de 3.900K. Para outras lentes devemos multiplicar pelos
seguintes factores:  0,80 (2.700K), 0,65 (4.500K) e 0,65 (5.200K).
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PROGRAMADOR LUXOR

A solução Premium para o controlo da iluminação. Um sistema exclusivo de controlo que usa apenas 
um cabo de 2 condutores para a ligação dos focos. Função de agrupamento dos focos por zonas, 
regulação da intensidade da luz e modifi cação de cores aliadas ao controlo via WIFI. 

√ Altura: 330 mm

√ Largura: 203 mm

√ Profundidade:160 mm

√ Voltagem de saída:: 12 V

√ Potência (Watt): 300 W

√ Revestimento: M (Cinza mate)

LU1001 LUX 300 eu M 1.643,25 €

REF. MODELO P.V.P

FUNCIONES PRINCIPALES
• Controlo de zona: Até 250 focos individuais ou em grupo.

• Programação Calendarizada.

• Controlo de intensidade: Ajuste individual ou em grupo da intensidade dos focos de  0 a 100 %.

• Controlo de cor: Escolha entre 30.000 cores vibrantes com os focos ZDC.

• Compatível com os focos LED ZD, ZDC e ZDMR16.

•  Criação de vários tipo de cenários: Até 40 temas personalizados que vão desde noites até férias e
celebrações especiais.

• Programação de eventos.

• Integração com sistemas domóticos: Integre e controle o programador Luxor usando os sistemas
domóticos mais populares do mercado.

• Controlo remoto através de APP iOS® e Android™.

PROGRAMADOR
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ACESSÓRIOS PARA PROGRAMADOR LUXOR

ANTENA PARA LUXOR
Dispositivo necessário para controlar o programador Luxor de forma remota mediante 
dispositivos iOS® e Android TM. Aproveite o controlo sem fi os com o módulo LAN pré-
instalado.

SATÉLITE PARA LUXOR
Luxor SAT proporciona uma solução inovadora e económica para projetar e 
ampliar os sistemas de iluminação Luxor com 300 W adicionais por cada satélite.

√ Altura: 330 mm

√ Largura: 203 mm

√ Profundidade:160 mm

√ Potência (Watt): 300 W

√ Revestimento: M (Cinza mate)

Tamanho Máximo do Sistema
1 Luxor principal + 9 Luxor Satelite ou 914 metros de cabo entre o satelite principal e o mais afastado.

LU1002 WIFIMOD2 271,95 €

LU1003 LSAT 300 eu M 1.048,95 €

REF. MODELO P.V.P

REF. MODELO P.V.P

Dispositivo necessário para controlar o programador Luxor de forma remota mediante 

Cabo que pode ser enterrado directamente no solo Cat 5 / 5e / 6
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ACESSÓRIOS PARA PROGRAMADOR LUXOR

LUXOR CUBE
Podemos criar novas zonas a partir de zonas de iluminação já instaladas com outras marcas de forma 
a gerirmos todo o sistema a partir do programador Luxor. Estas novas zonas podem ser ligadas e 
desligadas de acordo com um programa horário (LCM-LV para sistemas já instalados de baixa voltagem 
e LCM-HV para sistemas já instalados de alta voltagem). Com o LCM RLY 010V de baixa voltagem 
podemos também controlar a intensidade (desde que o sistema antes instalado o permita).

Graças ao relé, podemos ainda incorporar o controlo de outros elementos tais como abertura e fecho 
de portas, garagem, bombas de piscina, etc. 

CONTROLO DA APLICAÇÃO LUXOR (LUXOR CONTROLLER)
Com a aplicação Luxor, podemos ajustar a intensidad e a cor dos focos, criar 
temas únicos e ajustar a sua paletas de cores para ocasiões especiais “desde 
qualquer lugar ! “.

LU1004 LCM-LV. Baixa Voltagem CUBE 136,50 €
LU1005 LCM-LV. Alta Voltagem CUBE 136,50 €
LU1006 LCM RLY 010V. Relé 0-10V e reg. Intensidade (dimming) 136,50 €

Luxor Controller APP Gratuita

REF. MODELO P.V.P

REF. P.V.P
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TRANSFORMADOR

TRANSFORMADOR EX
Descrição: O EX é uma opção de alimentação e controlo económica de baixo 
consumo para projetos de iluminação com LED. O transformador EX controla o ligar 
/ desligar do conjunto de focos do sistema. É compatível com o sistema de gestão 
integral Hydrawise da Hunter.

√ Altura: 330 mm √ Saída de 12 V

√ Largura: 140 mm √ Potência (Watt): 150 W

√ Profundidade: 127 mm √ Revestimento: M (Cinza mate)

Relé PSR-22 de 24 voltios para el control de luces través de los programadores Hunter 
de 24 V (Incluidos la familia Hydrawise).

LU1007 EX 150 e M 250,95 €
J3449 Rele PSR-22 de 2V 2,2 KW para prog. Hunter 144,00 €

REF. MODELO P.V.P
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FOCOS

FOCOS PARA PROGRAMADOR LUXOR
Focos ascendentes para Luxor
Foco ascendente de grande versatilidade. Idealizado para cobrir todas as suas necessidades de iluminação. A opção 
ZD (3 leds) permite a criação de grupos e controlo de intensidade. A opção ZDC (6 leds) adiciona a gestão das cores.

√ Altura: 216 mm √ Potência de entrada: ZD 3 Led 4,2 W – ZDC 9,1 W

√ Largura: 264 mm √ ZD 3 Led 135 Lumens – ZDC 110 Lumens

√ Diâmetro: 69 mm √ IP 65

√ Lâmpada: LED integrada √ Vida útil 55.000 horas.

√ Revestimento: BZ (Bronze metálico) √ Certifi cação  CE

√ Material: aluminio

LU1008 NP ZD 3LED E BZ 254,10 €
LU1009 NP ZDC E BZ 442,05 €

REF. MODELO P.V.P
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FOCOS

FOCOS ASCENDENTES DE COBERTURA
O foco PB é um dispositivo de iluminação LED compacto para cobertura de estruturas de grande superfície 
(muros e paredes) . Graças à maior amplitude do ângulo do foco conseguimos uma iluminação mais efi caz 
no que diz respeito a estruturas e espaços de maior dimensão. A opção ZDC (6 leds) permite a criação de 
grupos, o controlo da intensidade e a gestão das cores.

√ Altura: 152 mm √ Potência de entrada: ZD 3 Led 4,2 W – ZDC 6,0 W

√ Largura: 98 mm √ ZD 3 Led 160 Lumens – ZDC 122 Lumens

√ Profundidade: 50 mm √ IP 65

√ Lâmpada: LED integrada √ Vida útil 55.000 horas.

√ Revestimento: BZ (Bronze Metálico) √ Certifi cação CE

√ Material: Latão ou Alumínio

LU1010 PB ZD 3LED E BZ 267,75 €
LU1011 PB ZDC E BZ 455,70 €

REF. MODELO P.V.P
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FOCOS

FOCOS DESCENDENTES DE INTERIOR / ÁRVORES PARA LUXOR
Este foco de 3 leds ilumina subtilmente as áreas desde a parte superior quando colocado em árvores ou 
objectos arquitectónicos. A opção ZD (3 leds) permite a criação de grupos e controlo de intensidade. A 
opção ZDC (6 leds) adiciona a gestão das cores.

√ Altura: 109 mm √ Potencia de entrada: ZD 3 Led 4,2 W – ZDC 6,0 W

√ Diâmetro: 58 mm √ ZD 3 Led 209 Lumens – ZDC 130 Lumens

√ Lâmpada: LED integrada √ IP 65

√ Revestimento: BZ (Bronze Metálico) √ Vida útil 55.000 horas.

√ Material: Alumínio ou cobre / latão √ Certifi cação

LU1012 VE ZD 3LED E BZ 257,25 €
LU1013 VE ZDC E BZ 445,20 €

REF. MODELO P.V.P
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FOCOS

FOCOS DE CAMINHO PARA LUXOR
Este foco foi criado para a iluminação de caminhos. o modelo M-PJ de 3 leds acrescenta estilo 
e funcionalidade às instalações modernas. Construção duradoura em alumínio resistente a 
intempéries. A opção ZD (3 leds) permite a criação de grupos e controlo de intensidade. A opção 
ZDC (6 leds) adiciona a gestão das cores.

√ Altura: 561 mm √ Potência de entrada: ZD 3 Led 4,2 W – ZDC 9,1 W

√ Largura: 71 mm √ ZD 3 Led 151 Lumens – ZDC 185 Lumens

√ Profundidade: 187 mm √ IP 66

√ Lâmpada: LED integrada √ Vida útil 55.000 horas

√ Revestimento: BZ (Bronze Metálico) √ Certifi cação CE

√ Material: Aluminio

LU1014 M-PJ ZD 3LED E BZ 337,05 €
LU1015 M-PJ ZDC E BZ 525,00 €

REF. MODELO P.V.P
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FOCOS

FOCOS SUBMERSÍVEIS PARA LUXOR.
Desenvolvidos para aplicações subaquáticas. (Fontes, quedas de água, etc.) Este equipamento tem a 
mesma efi ciência e fi abilidade da tecnología LED para aplicacões submersas. Dado que é um modelo ZDC 
permite agrupar focos, controlar a intensidade e gerir as cores..

√ Altura: 102 mm √ Cabo de 9 metros

√ Diâmetro: 81mm √ Potência de entrada: ZD 3 Led 4,2 W – ZDC 9,1 W

√ Lâmpada: LED integrada √ ZD 3 Led 225 Lumens – ZDC 140 Lumens

√ Revestimento: BS (Latão natural) √ IP 68

√ Material: Latão e Aço Inox. √ Vida útil 50.000. Certifi cação CE

LU1016 LL ZD 3LED E BS 435,75 €
LU1017 LL ZDC E BS 623,70 €

REF. MODELO P.V.P
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FOCO

FOCO PARA TRANSFORMADOR EX E PROGRAMADOR LUXOR.
Fornecidos sem lâmpada y funcionam com qualquer lâmpada led até 35 W e de conexão MR16.

O MU é um foco, de luz ascendente,  clássico e versátil em aluminio,  compatível com as lâmpadas MR-16. 
É necessário colocar lâmpadas ZD MR-16 para que estes focos possam ser controlados pelo programador 
LUXOR (ver página 14).

√ Altura: 183 mm √ Revestimento: BZ (Bronze Metálico)

√ Largura: 221 mm √ Material: Aluminio

√ Diâmetro: 56 mm √ IP 65

√ Lâmpada: MR-16 √ Certifi cação CE

LU1018 MU NL E LS BZ 102,90 €

REF. MODELO P.V.P
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BOMBILLAS LED

BOMBILLAS LED ZD MR.
A ZD MR-16 permite que os focos ligados a um programador Luxor executem as funções de agrupamento por 
zonas e de controlo de intensidade.

√ Equivalência de halogéneo: 35 W √ Duração da lâmpada: 40 .000 horas

√ Potência: 5,0 W √ Saída VA: 5,4

√ Lumens 200-370 √ Temperatura da cor: 2.700 K

√ Ângulo do Feixe: Modelo WF 60°. √ Modelo FL 35°

LU1019 MR16ZD35WWF 93,45 €
LU1020 MR16ZD35WFL 93,45 €

REF. MODELO P.V.P

 √ Equivalência de halogéneo: 35 W √ Duração da lâmpada: 40 .000 horas
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FOCO (OUTROS ACESSÓRIOS)

Kit de instalação com certifi cação  CE para fi xação no solo de focos 
ascendentes e de caminho. Inclui a ponta em espiga, a junta tórica, o aliviador 
de tensão e o conector.

ANEL DE FIXAÇÃO AO TRONCO DAS ÁRVORES
Graças aos 3 pernos ajustáveis não necessitamos de furar os tronco das árvores 
para instalar o anel de fi xação. Pode alojar até 6 dispositivos de iluminação.

LU1021 EKITSPIKE 18,90 €

LU1022 TREE RING TR18-6P-XX (ø 457 mm) 420,00 €
LU1023 TREE RING TR24-6P-XX (ø 610 mm) 472,50 €
LU1028 Caja de conexiones tipo LL 33,60 €
LU1029 Caja de conexiones tipo T 33,60 €

REF. MODELO P.V.P

REF. MODELO P.V.P
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FOCO (OUTROS ACESSÓRIOS)

ELEMENTO INDIVIDUAL PARA FIXAÇÃO DE FOCOS NAS ÁRVORES
Elemento que permite a fi xação no tronco das árvores de focos ascendentes e 
descendentes. É necessário o uso de parafusos. 

ELEMENTO PARA ANCORAGEM DE FOCOS EM MUROS E PAREDES.
Elementos para a ancoragem de focos ascendentes em muros e paredes.

LU1024 TREE BOX 44,10 €

LU1025 STRAIGHT COUPLING COUPXX 16,80 €
LU1026 90-DEGREE COUPLING ELB-050-XX 22,05 €
LU1027 TE COUPLING TMNT-050-XX 22,05 €

REF. MODELO P.V.P

REF. MODELO P.V.P
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GARANTIA
Os produtos estão cobertos por uma garantia de um ano a partir 
da data da venda contra qualquer defeito de origem relativo ao seu 
processo de fabrico. Os materiais para reparação serão recebidos 
sem custos de envio e serão devolvidos com portes à cobrança. A 
garantia não cobre as despesas de deslocação nem os custos de 
montagem e desmontagem dos produtos.
A REGADIS, RIEGOTURF, S.L./UNIÓN HIDRÁULICA 2000 e S.L./RI-
MOPEMAR,S.A. não se responsabilizam por possíveis danos ou 
prejuízos que possam ser causados a utilizadores ou terceiros.

DEVOLUÇÕES
As reclamações deverão ser efectuadas por escrito, indicando a data 
e o número da fatura, mediante prévia aceitação da nossa parte.
O cliente deverá enviar o material perfeitamente embalado e com 
portes pagos. Nenhuma devolução ou reclamação será aceite após 
15 dias do seu recebimento por parte do cliente.

ENCOMENDAS E PORTES
Para evitar erros, os pedidos devem ser feitos por escrito, especifi-
cando as referências e as descrições detalhadas constantes da nos-
sa tabela de preços e ajustando as quantidades aos tipos de emba-
lagem indicadas.
Os nossos produtos, mesmo no caso em que os portes sejam pagos 
pelo cliente, são transportados por conta e risco do destinatário, que 
poderá exercer os seus direitos contra o transportador em caso de 
falha, perda, avaria ou atraso.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E PREÇOS
A primeira compra será paga em dinheiro. Nas compras seguintes, 
tendo ao cliente sido atribuída uma conta a crédito, será acordada a 
forma de pagamento e o prazo que será, no máximo, de 60 dias após 
a data da fatura. Nenhum material será fornecido a clientes com con-
tas não pagas até que a respectiva dívida seja saldada. O comprador 
concorda em pagar as despesas decorrentes das facturas não pa-
gas e o respectivo financiamento a partir da data de vencimento até 
ao pagamento efetivo da sua dívida.

OS PREÇOS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO 
PRÉVIO
Esta tabela de preços não inclui o imposto sobre o valor acrescenta-
do [IVA] à taxa legal em vigor.
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TARIFA 2021

Rua dos tractores , nº 506 , fracção BD
Brejo do Lobo - Jardia

2870-631 Alto Estanqueiro - Montijo
Portugal

Telefone  +351 211 315 302
regadis@regadis.com
www.regadis.com

C.. d'Anselm Clavé,

 08980 Sant Feliu de Llobregat  
Telf.: 93 490 89 94 
 Fax: 93 377 63 47

uh2000@uh2000.com 
www.uh2000.com

C.. Metal, 14 · Pol. Ind. San José de Valder
28918 · Leganés (MADRID)

Telf.  91 641 81 31
Fax:   91 486 16 41

info@riegoturf.com
www.riegoturf.com

C/ Atmetllers, 4
08213 – Polinya (Barcelona)

Telf.  93 330 51 54
Fax: 93 330 19 98

rimopemar@rimopemar.com
www.rimopemar.com




