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NEW

NEW

OTTICHE
ÓTICAS

AS10 = ME street 
AS10 = ME rua

Ottica a distribuzione luminosa 
stradale appositamente sviluppata 
per strade delle categorie ME3/
ME4, estensiva parallelamente 
alla carreggiata, asimmetrica in 
senso trasversale rispetto alla 
carreggiata.

Distribuição de luz assimétrica 
para estrada especialmente 
desenvolvida para estradas das 
categorias ME3 / ME4, extensa 
e paralelas à faixa de rodagem, 
assimétrica na direcção transversal 
em relação à faixa de rodagem.
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AS12 = Wide Spacing
AS12 = espaçamento largo

Ottica a distribuzione luminosa 
stradale generale, ultra  estensiva 
parallelamente alla carreggiata, 
asimmetrica in senso trasversale 
rispetto alla carreggiata.

Luz com ótica de distribuição para 
rodovias em geral, ultra extensa 
paralelo a estrada, assimétrica na 
direcção transversal em relação à 
faixa de rodagem.
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AS11 = Spacing
AS11 = Espaçamento

Ottica a distribuzione luminosa 
stradale generale, molto estensiva 
parallelamente alla carreggiata, 
asimmetrica in senso trasversale 
rispetto alla carreggiata.

Luz com ótica de distribuição 
assimétrica para rodovias em geral, 
de forma muito ampla paralelo à 
estrada, transversal assimétrica à 
superfície da condução.
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120 = Wide flood 120°
120 = 120° de largura

Ottica a distribuzione luminosa 
roto-simmetrica estensiva.

Uma distribuição de luz com 
ótica roto-simétrica extensa.
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3DMU = Space diffuser
Difusor 3DMU = Volumétrico

3DMC = Space diffuser
Difusor 3DMC = Volumétrico

3DMU2 = Space diffuser
Difusor 3DMU2 = Volumétrico

Ottica con diffusore bombato 
satinato a distribuzione roto-
simmetrica,ampiamente estensiva, 
generazione di volume luminoso 
pluridirezionale, alto contributo 
d’illuminamento su piani verticali, 
eccellente comfort visivo.

Difusor ótico com distribuição 
roto-simétrica curva, amplamente 
extensa, geração de volume 
luminoso multidireccional, 
contribuição de alta luminância 
em planos verticais com excelente 
conforto visual.
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AS7 = Advance street
AS7 = Assimétrica de Estrada

Ottica a distribuzione luminosa 
stradale generale, ampiamente 
estensiva parallelamente alla 
carreggiata, asimmetrica in 
senso trasversale rispetto alla 
carreggiata.

Distribuição de luz ótica rodoviária 
em geral, amplamente extensa 
paralela à estrada, transversal 
assimétrica à superfície da 
condução.
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AS7SA = Advance diffuser
AS7SA = Assimétrica de 
Estrada

Ottica con diffusore satinato a 
distribuzione luminosa stradale 
per elevate uniformità, estensiva 
parallelamente alla carreggiata, 
ampiamente asimmetrica in 
senso trasversale rispetto alla 
carreggiata, eccellente comfort 
visivo.

Ótica com distribuição assimétrica 
e difusor de luz de rua com alta 
uniformidade, extensa e paralela à 
estrada, amplamente assimétrica 
transversalmente à superfície 
de condução, excelente conforto 
visual.
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AS8 = Cycling/Narrow street
AS8 = Ciclismo/Rua estreita

Ottica a distribuzione luminosa 
stradale per piste ciclo-pedonali 
e strade strette, ampiamente 
estensiva parallelamente alla 
carreggiata, asimmetrico-intensiva 
in senso trasversale rispetto alla 
carreggiata.

Ótica de distribuição assimétrica, 
para ciclismo e caminhadas por 
trilhos e estradas estreitas, 
muito extensa paralela à estrada, 
transversal assimétrica-intensiva 
para a superfície de condução.

4AS7 = Very wide diffuser
4AS7 = Difusor largo

Ottica a distribuzione luminosa 
roto-simmetrica estensiva.

Uma distribuição de luz com 
ótica roto-simétrica extensa.
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AS9 = Narrow interpost
AS9 = Pequenas inter distâncias

Ottica a distribuzione luminosa 
stradale per installazioni con 
ridotte interdistanze dei pali, 
semi-estensiva parallelamente alla 
carreggiata, asimmetrico-semi-
intensiva in senso trasversale 
rispetto alla carreggiata.

Ótica assimétrica de distribuição 
de luz para instalações com 
espaçamento reduzido entre as 
colunas, semiextensiva e paralela à 
estrada, assimétrica-semi-intensiva 
na direcção transversal em relação 
à faixa de rodagem.
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CS = Central street
CS = Centro da Rua

Ottica a distribuzione luminosa 
bi-assiale per installazioni sull’asse 
della carreggiate, simmetrico-
estensiva parallelamente alla 
carreggiata, simmetrico-semi-
intensiva in senso trasversale 
rispetto alla carreggiata.

Ótico de distribuição bi-axial de luz 
para instalações no eixo da faixa 
de rodagem, simétrico-extensiva 
paralela à estrada, simétrico-semi-
intensiva na direcção transversal 
em relação 
à faixa de rodagem.
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SA = Satin diffuser
Difusor SA = Satinado

Ottica con diffusore satinato 
a distribuzione luminosa roto-
simmetrica semi-estensiva, 
eccellente comfort visivo.

Difusor ótico com distribuição 
de luz semiextensiva, excelente 
conforto visual roto-simétrica 
fosco.
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50 = Medium flood 50°
50 = Médio 50°

50SA = Medium flood 50°
50SA = Médio 50SA

Ottica a distribuzione luminosa 
roto-simmetrica semi-intensiva.

Uma distribuição de luz com ótica 
roto-simétrica semi-intensiva.
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