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luzes
o novo regime das instalações elétricas 

particulares

espaço voltimum
a casa inteligente

espaço KNX
AVAC com a tecnologia KNX

“KNX iantegra e gere todas as valências de um 
edifício moderno”

espaço CPI
brincando com a Luz

vozes do mercado
como um serviço de monitorização de UPS pode 

evitar tempo de inatividade dispendioso

alta tensão
equipamentos de proteção elétrica

sistema de detecção de intrusão

telecomunicações
redes de cabos em ITUR privadas

climatização
os isolamentos térmicos resistivos (1.ª Parte)

notícias

artigo técnico
qualidade de energia e perturbações da rede 

elétrica (3.ª Parte)

formação
casos de aplicação: Ventilação de vapores de 

nitroglicerina

bibliografia

dossier sobre iluminação e light design
“o curso de LEE-SEE é reconhecido a nível 

nacional e internacional, devido à acreditação do 
selo europeu EUR-ACE”

“continuaremos a lutar para que haja ensino de 
iluminação em Portugal”

to be or not to be… um Lighting Designer

entrevista
soluções 

rentabilidade das empresas e das instituições”
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case-study
nova iluminação do Museu da Real 

Madrid

informação técnico-comercial
Casa das Lâmpadas: painel LED da Sibilla
HellermannTyton: base flexível para 
abraçadeiras – FlexTack – apta para 
qualquer superfície
Megacontrol: MARCO – membro do grupo 
ATKORE INTERNATIONAL
um novo nome para a alta performance: 
Osram lança família de produtos Osconiq 

Palissy Galvani: armaduras LED – a visão 

de presença

para reduzir a poluição luminosa através 
do LED

num ponto de viragem

rentabilidade dos ativos e operações
TEV 2: caixa de derivação ENYCASE: 

para cabos
o Conversor de Frequência WEG fornece 
uma solução completa para aplicações de 
Média Tensão
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