Eficiência energética na Saúde
Soluções de iluminação eficientes para edifícios hospitalares

The Bright Light

O P E S O DA I LUM I N AÇ ÃO N A SAÚ D E

Sabe qual o peso da iluminação na Saúde?

A Iluminação tem um grande impacto sobre o balanço

Nos estabelecimentos de saúde como clínicas, hospitais ou

energético total, com um custo muito alto no setor da saúde,

laboratórios, deve haver um equilíbrio que garanta o conforto

havendo um enorme potencial de poupança e a oportunidade

físico e emocional dos pacientes, a motivação e segurança dos

de responsabilidade socio-ecológica empresarial.

visitantes bem como o bem-estar e boas condições de trabalho
dos funcionários.

Ao equipar o seu centro hospitalar com luminárias de
elevado rendimento e baixo consumo, fontes de luz eficientes,

Este desafio para a gestão hospitalar, pode ser alcançado

sistemas de regulação da iluminação e balastros eletrónicos,

ao combinar tecnologias inovadoras e eficientes com a

consegue reduzir significativamente o consumo de energia

abordagem da Aura Light focando-se nas pessoas, de modo

sem sacrificar os níveis de conforto e a qualidade da ilumi-

a satisfazer as necessidades de iluminação ao mesmo tempo

nação. Uma redução de 10% na energia tem um impacto

que proporciona uma boa experiência hospitar para pacientes

direto no orçamento de um hospital, que poderá servir para

e profissionais de saúde e melhora a vida do próprio hospital

melhorar outros serviços do seu hospital que mais necessitem.

apenas através da luz, respeitando sempre os regulamentos e
normas específicas deste tipo de espaços.
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«Uma redução de 10% na energia
tem um impacto direto no
orçamento de um hospital»

S O LU ÇÕ E S À M E D I DA

Soluções integradas à sua medida
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S O LU ÇÕ E S D E I LUM I N AÇ ÃO AU R A L I G H T

Atualização da iluminação com Soluções Aura Light

Numa estratégia de sustentabilidade, a Aura Light desenvolve soluções de iluminação de modo a permitir
uma poupança de energia entre 10% e 80% e uma redução do impacto ecológico. Estudamos as suas
necessidades com o máximo detalhe, para podermos responder-lhes com a máxima precisão, privilegiando
o respeito pelo nosso planeta. Assim, a Aura Light disponibiliza as soluções Aura Eco: Luminárias eficientes
aliadas a fontes de luz com uma duração verdadeiramente longa. As lâmpadas Aura Long Life são as únicas
no mercado com um tempo de vida útil prolongado.
Para além disso, as lâmpadas Long Life da Aura Light, duram três a cinco vezes mais que as convencionais, são
sustentáveis e permitem poupanças nos custos de fabrico e transporte, nos custos de manutenção e substituição
e uma redução das paragens derivadas destas (especialmente em locais de trabalho contínuo como fábricas).
Equipando a sua luminária Aura Light com as nossas fontes de luz Long Life está a aumentar a poupança de
energia e a reduzir emissões de C02 e custos de manutenção, enquanto otimiza as características da solução.

Para atualizar a sua instalação existente, pode optar por:
Substituição simples: Com lâmpadas de Long Life e balastros eficientes Aura Light
Retrofit com LED: Com lâmpadas LED Aura Light
Renovação total ou parcial: Com um novo projecto de iluminação, com novas luminárias
eficientes da Aura Light
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Tabela de Poupanças*
77%

Até 82%

70%

50%

*Exemplo de uma
sala de espera onde
originalmente estão
instaladas luminárias
standard T8 com difusor
opalino e balastro
ferromagnético

21%
13%
0%
T8 4x18W
balastro
ferromagnético

Balastro
electrónico
EL

Aura T8
Eco Saver
Long Life EL

Luminária
Abelia + Aura
T5 Eco Saver
Long Life

Aura Easy T8
ou Luminária
Abelia + Aura
UltiLED

Luminária
Aura Lunaria
LED

Sensores
Aura IQ

200lx;Uo = 0,40

S I S T E M A S D E R E G U L AÇ ÃO AU R A L I G H T

Sistemas de regulação Aura Light

Os hospitais e clínicas são muitas vezes grandes edifícios onde

Controlos adaptáveis

um sistema central de gestão de iluminação é fortemente acon-

A Aura Light tem uma vasta gama de sistemas de regulação com

selhado. Permite combinar diferentes estratégias de poupança

diferentes graus de complexidade, que de adaptam consoante

como a gestão inteligente dos níveis de luz, deteção de movimen-

as suas necessidades, com sistemas completos, e intuitivos pos-

to e controlo individual das luminárias, permitindo uma rápida

sibilitando a criação de ambientes dinâmicos e personalizados

resposta às necessidades de iluminação.

com recurso a um painel ou através das mais recentes tecnologias como internet e telemóvel, com recurso a sensores de pre-

Minimo consumo e máxima prestação
Detetores de presença e de movimento contribuem para a orientação e para o fácil reconhecimento e utilização do espaço. Alia-

sença, movimento e luz natural. A utilização destes sistemas de
regulação inserem-se na filosofia de Sustentabilidade da nossa
empresa para a gestão de energia, conforto e ambiente.
5

dos a sensores de luz natural, estes sistemas controlam a iluminação artificial regulando níveis de iluminação, ou acendendo e
desligando as luminárias, consoante a presença de pessoas no
local e a quantidade de luz natural proveniente do exterior. Sensores de luz natural e de movimento garantem eficiência face às
diferentes necessidades: A quantidade certa de luz no sítio certo
e na altura certa.

Os sistemas de regulação
da Aura Light incluem:
Organização da iluminação por setores
Detetores de presença e movimento
Sensores de luz natural
Sistemas de controlo centralizado
Sistemas de monitorização integrada
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C A S O D E E S T U D O H O S P I TA L C U F D E S CO B E RTA S

Hospital Cuf Descobertas
Iluminação de qualidade para serviços de excelência

Solução Cuf Descobertas
• Aura Unique Long Life
• Aura T5 Eco Saver
• Aura Iberis, Aura Oxalis, Aura
Silene, Aura Celtis
• Elevada qualidade da luz
• Elevada reprodução
cromática
• Eficiência energética

A luz ao serviço da saúde

Tanto nas salas de Exames como nos gabinetes zona de Patologia

Utilizada de forma eficaz nos serviços de saúde, a iluminação

é necessária uma iluminação de alta intensidade para a execução

pode melhorar o ambiente e desempenhar um papel

de procedimentos médicos e tratamento especializado. Este

fundamental na promoção do bem-estar dos pacientes e

tipo de atividade tem exigências rigorosas no olho humano e

funcionários, psicológica e fisiologicamente e o Hospital Cuf

exige acuidade visual excelente, sendo a escolha natural a Aura

Descobertas é exemplo disso. O edifício foi construído em 2001

Oxalis, com os seus reflectores duplo-parabólicos em alumínio

e foi já alvo de diversas melhorias tendo sido a mais recente à

Miro4 que asseguram ainda um elevado conforto visual e baixo

zona de Exames Especiais e Patologia.

encadeamento, e lâmpadas Aura T5 Eco Saver para uma máxima
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poupança energética e elevada duração.
Como em qualquer projecto a iluminação deve ser pensada
de acordo com as características do local, porém este tipo de

Outro dos requisitos técnicos nestes locais é a resistência e

unidade tem características muito especiais, e a par da Cirurgia,

estanquicidade das luminárias que devem ser fechadas e seladas,

será das zonas mais exigentes a nível luminotécnico, devendo

ter um IP elevado, ser antissépticas, garantir a uniformidade

obedecer à norma EN-12464.

da iluminação e não aquecer muito devido à necessidade de
manter uma temperatura baixa na sala, devendo a escolha

Iluminação adaptada a cada actividade

recair em lâmpadas fluorescentes para uma melhor precisão

Na Zona de Auto-transfusão é imperativo garantir uma boa

visual. Para responder as estas exigências a luminária escolhida

reprodução cromática, a ausência de brilho e evitar ao máximo

foi a Aura Silene, equipada com lâmpadas T5 da Aura Light.

a fadiga visual, de modo a garantir o óptimo desempenho
dos profissionais de saúde nos exames e diagnósticos. Este

Nas zonas de recepção foi instalada a Aura Celtis, na versão

conforto visual e ausência de encandeamento foram garantidos

suspensa em linha contínua sob os balcões, para uma

pela luminária Aura Iberis com difusor microperfurado e uma

iluminação atraente e suave criando um ambiente com pouco

iluminação indirecta, vidro de protecção IP 40 para maior

contraste com o exterior e acolhedor.

segurança, e equipada com as eficientes lâmpadas Aura Unique
Long Life.

CASO DE ESTUDO CLÍNICA CUF SINTRA

Clínica CUF Sintra
Iluminação a pensar no bem-estar e na saúde

Solução Clínica CUF Sintra
• Aura T5 Eco Saver Long Life
• Aura Andro
• Aura Celtis
• Aura Juncus
• Eficiência energética
• Qualidade de iluminação

Iluminação a pensar nos utentes e nos funcionários
A rede de clínicas CUF é um dos maiores grupos de saúde em
Portugal, e para a sua mais recente unidade de saúde, a clínica
CUF Sintra, a iluminação teria que garantir o máximo conforto
dos pacientes, bem como dos funcionários, a harmonia entre
luz natural e luz artificial, bem como o rendimento e a eficiência
energética, nunca esquecendo a segurança e o desempenho
profissional com exigências diferentes consoante o espaço.
Uma solução funcional sem esquecer a estética
A iluminação do balcão de recepção ficou a cargo da Aura
Celtis, uma elegante linha de luz, com difusor opalino para uma
iluminação homogénea e suave, equipada com lâmpadas Aura
T5 Eco Saver Long Life de 25W e uma vida útil de 58.000 horas,
garantindo uma boa iluminação para as diversas funções na
recepção ao mesmo tempo que cria um ambiente harmonioso.

Para além do carácter decorativo destas linhas, a optimização
da orientação nestes locais é essencial, bem como a fácil
identificação de obstáculos e pessoas. Em ambos os casos foi
escolhida uma temperatura de luz neutra, 4000K.
Eficiência e durabilidade para zonas técnicas
Já nas áreas técnicas e de arrumos era necessária uma solução
resistente e versátil. A Aura Juncus, luminária estanque com
IP65 e equipada com duas lâmpadas T5 de 24W, apresentou-se
como ideal graças à sua elevada resistência a ambientes quentes,
químicos, raios UV e impacto, bem como à sua fácil instalação e
manutenção.

Seguindo este conceito de linhas de luz, nas zonas de circulação
foi utilizada a luminária Aura Andro, em sancas, com lâmpadas
Aura T5 Eco Saver Long Life de 19W e vida útil de 58.000 horas.

The Bright Light
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C A S O D E E S T U D O, H O S P I TA L Ä N G E L H O L M S, SU É C I A

Hospital Ängelholms, Suécia
Iluminação confortável e eficiente em termos de energia

Benefícios com a Aura Lunaria
• Eficiente em termos de
energia
• Sem radiação de UV
• Peso reduzido
• Vida útil de 50.000 horas
• Possibilidade de regulação
DALI
• Pé direito baixo: adequação
a tectos mais baixos
• Até 83 lm/W

O objetivo do Hospital Ängelholm é contribuir para um

Solução eficiente em termos de energia

desenvolvimento sustentável e promover a boa saúde e o

A Hälsostaden economiza cerca de 40% de energia com a Aura

suporte a um ambiente de vida saudável. As atividades do

Lunaria, em comparação com a solução de iluminação usada

hospital são uma seleção exemplar de tecnologias ecológicas.

anteriormente. A Hälsostaden tem metas ambientais claras,
o que torna a eficiência energética um factor importante na
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O tecto com perfil baixo foi um fator chave

escolha da nova iluminação. O primeiro passo para modernizar

Christer Hansson, coordenador de manutenção da Caverion

o hospital foi a substituição da iluminação dos corredores.

Sweden AB, trabalha com a iluminação da Health City e optou
por instalar a Aura Lunaria, 45 W num dos corredores do
Hospital Ängelholm.
“Os painéis de LED são instalados em tectos estreitos com
instalações altamente técnicas. O facto de a Aura Light ter
uma solução para tectos de perfil baixo foi um ponto positivo
para nós”, diz Chris.
Parece luz natural
A razão pela qual a Caverion e a Hälsostaden escolheram os
painéis de LED da Aura Light foi, para além do facto de ter
uma solução para tectos de perfil baixo, a boa qualidade da
iluminação. “Tanto os funcionários como os visitantes têm
a sensação de luz natural, o que é muito positivo”, afirma
Christer.

C A S O D E E S T U D O, H O S P I TA L M A L M Ö, S U É C I A

Hospital Malmö, Suécia
Para nós, a sustentabilidade é muito importante

Benefícios com a Aura Lunaria
• Eficiente em termos de
energia
• Sem radiação de UV
• Peso reduzido
• Vida útil de 50.000 horas
• Possibilidade de regulação
DALI
• Pé direito baixo: adequação a tetos mais baixos
• Até 83 lm/W

O Hospital da Universitário de Malmö é o terceiro maior

Redução no consumo de energia

hospital universitário da Suécia, uma parte importante do

Hakan afirma que a iluminação é fantástica e que é também

sistema de segurança social e parte significativa da comuni-

uma solução económica em termos de energia. “Com esta

dade. A sustentabilidade tem assim uma grande importância

solução, estamos a reduzir o nosso consumo energético, sem

para o hospital. O hospital tem projetos ambientais em toda a

qualquer dúvida. Com a ajuda de sensores, economizamos

organização e a todos os níveis.

ainda mais”.

Melhor iluminação nas áreas públicas

Sustentabilidade é importante

Hakan Hansson da Região Skåne decidiu instalar 20 luminárias

“A sustentabilidade é importante para nós na Região Skåne,

Aura Lunaria nas entradas e elevadores do Hospital de Uni-

pois temos metas concretas que determinam que temos de

versitário de Malmö. “Substituímos a iluminação muito antiga

reduzir e rever os nossos gastos energéticos. Este projeto de

por estes novos painéis LED que fornecem uma iluminação

iluminação faz parte da nossa solução de energia”, diz Håkan

realmente agradável e convidativa nas nossas instalações”, diz

Hansson.

Hakan.

The Bright Light
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C A S O D E E S T U D O D O C E N T RO H O S P I TA L A R DA R E G I ÃO D E A I X

Centro Hospitalar da Região de Aix, França
Melhor conforto visual para os nossos doentes e pessoal dos cuidados de saúde

Solução para o Centro
Hospitalar da Região de Aix
• Luminária Eco 3 x 13 W com
tubos T5 Eco Saver Long
Life
• 3,750 luminárias T8 4x18 W
• Redução do consumo
em 55%
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A dois passos da avenida periférica da cidade, o Centro

Redução dos custos energéticos e de manutenção

Hospitalar de Aix-en-Provence tem as suas origens no início

O centro hospitalar tem um parque com 15 000 tubos

do século XVI. Este edifício tem capacidade para acolher 762

fluorescentes, ou seja, 3750 luminárias T8 4 x 18 W. O Sr.

camas. Em todos os estabelecimentos de saúde, o doente deve

Sacarabany iniciou a renovação do parque para obter grandes

ser bem tratado, mas deve também ser recebido e cuidado da

poupanças orçamentais mantendo um nível de iluminação

melhor forma possível. Por isso, em Aix, o bem-estar do doente

equivalente. A Aura Light participou à altura nesta substituição

é o mais importante.

com 700 luminárias. Graças à solução instalada, composta por
luminárias de alto rendimento T5 3 x 13 W e de tubos Eco Saver

Conforto dos doentes e do pessoal de cuidados de saúde

Long Life de poupança de energia, o centro hospitalar reduziu

«Seleccionámos a solução de iluminação proposta pela Aura

o seu consumo em 55%.

Light para proporcionarmos um melhor conforto visual aos

No final do programa, o centro hospitalar terá realizado

nossos doentes e ao pessoal médico. Consideramos que

economias de 37 000 € por ano, ou seja, 805 657 kWh/ano,

um local bem iluminado contribui para a boa disposição

bem como uma redução das emissões de CO2 de 81 T/ano.

dos doentes, participa no embelezamento do nosso

Para além disso, existem economias suplementares, uma vez

estabelecimento e melhora o conforto visual de todos», explica

que os custos de manutenção são eliminados durante 6 anos.

Dominique Del Negro, responsável pelo departamento de

O centro hospitalar está satisfeito por reduzir os seus gastos

engenharia eletrotécnica.

energéticos e de manutenção participando numa ação para o
desenvolvimento sustentável.

C A S O D E E S T U D O, H O S P I TA L FA LU, S U É C I A

Hospital Falu, Suécia
Cliente desde 1980

Solução para o Hospital Falu,
Suécia
• A longa vida útil
proporciona uma economia
considerável
• Substituições em grupo
com boa relação custobenefício
• Serviço perfeito

O Hospital Falu, que data de 1695 e é considerado o melhor

Bom serviço e alta segurança de entrega

hospital de tratamento de emergência da Suécia, é hoje

“O serviço prestado pela Aura Light é perfeito e a entrega

um hospital municipal, um hospital distrital e um centro

é extremamente confiável. A Aura Light não tem muita

médico especializado para Dalarna. O Hospital Falu é o maior

concorrência e supera sempre as expectativas. Instálamos

empregador de Dalarna, com cerca de 3000 funcionários.

lâmpadas fluorescentes Long Life da Aura Light em todos os

São 500 camas, divididas em 17 clínicas e diversas alas

lugares possíveis no hospital.”

especializadas. O Hospital Falu é nosso cliente desde 1980, ano
em que lançamos nossas bem-sucedidas lâmpadas Long Life.
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Produtos que cumprem o que prometem
“Os produtos da Aura Light cumprem o que prometem: uma
vida útil que possibilita economia substancial. As lâmpadas
fluorescentes são de ótima qualidade, sem dúvida. Se não
fossem, nós não continuaríamos a comprá-las. Agora, como
sabemos que podemos contar com uma vida útil prolongada, é
possível planear substituições em grupo com uma boa relação
custo-benefício. Além disso, é muito melhor enviar apenas
uma lâmpada para reciclagem, em vez de três.”

The Bright Light

C A S O D E E S T U D O, H O S P I TA L K A RO L I N S K A , S U É C I A

Hospital Karolinska, Suécia
Produtos ecológicos

Solução para o Hospital
Karolinska, Suécia
• Aura Unique Long Life
• Funcionamento 24 horas por
dia, 365 dias por ano
• Aumento da segurança
operacional devido à longa
vida útil
• Economia de tempo e
dinheiro

O Hospital Karolinska é um fiel utilizador das lâmpadas

Iniciativa ambiental na Locum

fluorescentes da Aura Light e agora utiliza também as

“A longa vida útil dos produtos da Aura Light aumenta a

lâmpadas fluorescentes compactas da Aura Light, Aura

segurança enquanto reduz os custos operacionais. Além disso,

UNIQUE Long Life.

os produtos amigos do ambiente da Aura Light cumprem a

A Locum AB, de propriedade do Stockholm County
Council, é uma das maiores empresas de gestão imobiliária
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iniciativa ambiental da Locum”, diz Michael.
“Como já usamos as lâmpadas fluorescentes Long Life da

da Suécia no distrito de Estocolmo, com um portfólio de

Aura Light no edifício, vemos como progresso o facto de a

imóveis de 2,1 milhões de m² de propriedades. Um dos seus

Aura Light ter agora no seu catálogo lâmpadas fluorescentes

clientes é o Hospital Karolinska, e a Locum é responsável pela

compactas. Ao substituirmos lâmpadas regulares pelas

manutenção, incluindo a iluminação.

lâmpadas fluorescentes compactas Unique da Aura Light,
economizamos tempo e dinheiro, beneficiando ao mesmo

Tudo tem de funcionar a todo o momento

tempo o meio ambiente”, afirma Michael. “O Hospital

Mikael Olsson é gerente de operações na Locum. Ele explica:

Karolinska é agora um edifício Long Life!”.

“Um hospital é uma instalação que está constantemente em
mutação. Acontecem reformas e mudanças, que geralmente
são feitas enquanto as atividades são desenvolvidas. Um
hospital precisa sempre de funcionar 24 horas por dia, durante
todo o ano. A segurança é imperativa em todas as atividades.
Isso significa grandes exigências das atividades operacionais e
dos empreiteiros com quem trabalhamos. A Locum optou por
trabalhar com a Aura Light em relação à iluminação e por isso
o Hospital Karolinska usa fontes de luz Aura Light Long Life”.

C A S O D E E S T U D O, H O S P I TA L K L I N I K UM N O R D, A L E M A N H A

Hospital Klinikum Nord, Alemanha
Economia de dois ciclos de substituições

Solução para o Hospital Klinikum Nord, Alemanha
• Tempo de vida útil três
vezes maior
• Aura Signette Long Life
• Camada especial difusora
no tubo externo

Com mais de 7.000 funcionários e um total de 39 clínicas e

Devido ao peso considerável dos componentes de vidro, é

institutos, o Klinikum Nürnberg é o maior hospital municipal

necessário uma plataforma de trabalho e diversos instaladores.

da Alemanha. Desde 1998, funciona sob uma nova forma legal,

Por essa razão, as lâmpadas fluorescentes Aura Light Long

como empresa autónoma do município.

Life são usadas aqui. O facto de a sua vida útil ser três vezes
maior significa que podem ser economizados dois ciclos de

Os mais altos requisitos

substituição e os gastos com pessoal podem ser mantidos num

O Klinikum, que é também um hospital-escola da Universidade

nível mínimo.

de Erlangen-Nürnberg, tem mais de 1.342 camas somente
13

na ala norte, Klinikum Nord. Tendo em vista também um

Por que escolheram Aura Light Long Life?

ambiente de saúde e a reforma do hospital, devem ser

“O facto de a vida útil das lâmpadas ser três vezes maior

cumpridos os mais altos requisitos em relação à eficiência

significa uma economia de dois ciclos de substituição de

e à qualidade dos serviços prestados por este hospital.

lâmpadas e os gastos com pessoal e custos são mantidos no

Claramente, isso também se aplica aos equipamentos técnicos,

mínimo. Usamos lâmpadas Aura Signette, que apresentam

incluindo a iluminação.

uma camada difusora especial no tubo exterior. Isso significa
que com os tectos iluminados podemos alcançar uma

A substituição de lâmpadas não é simples

excelente iluminação uniforme, evitando efeitos indesejados.”

Para iluminar as escadas e patamares que não recebem luz
natural, o gerente do departamento técnico, o engenheiro
Christian Pflock, decidiu instalar tectos iluminados. Esta
iluminação difusa e relativamente sem sombras é semelhante
à luz do dia e traz uma sensação agradável. A substituição de
tectos iluminados não é, todavia, simples. É preciso abrir os
painéis do tecto para se ter acesso às lâmpadas fluorescentes.

The Bright Light

C A S O D E E S T U D O, H O S P I TA L SU N D SVA L L , SU É C I A

Hospital Sundsvall, Suécia
As substituições fora do horário normal são muito caras

Solução para o Hospital
Sundsvall, Suécia
• Redução dos custos de
manutenção e menos substituições fora do horário
normal
• Conceito para todo o
hospital
• Preço excecional
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O Hospital Sundsvall, com uma área de 250.000 m², é o hospital

Contrato com a Aura Light

regional do Condado de Västernorrland. O hospital funciona

Anteriormente, o Hospital Sundsvall comprava fontes de luz

desde 1975. Há 50.000 lâmpadas fluorescentes somente no

de diversos fornecedores, incluindo a Aura Light. Até que,

Hospital Sundsvall, e entre 70.000 a 80.000 nos consultórios

em março de 2006, foi feito um contrato com a Aura Light

de médicos e dentistas em Medelpad. Este número é o dobro,

para todas as fontes de luz. O Hospital Sundsvall e todos os

ao contabilizar também os hospitais de Solleftea, Härnösand e

hospitais em Sollefteå, Härnösand e Örnsköldsvik participaram

Örnsköldsvik.

conjuntamente no processo de compra. A concorrência entre
os diversos fornecedores de produtos elétricos foi forte. A Aura

Aura Light Long Life reduz substituições dispendiosas

Light apresentou o menor preço e este foi o fator decisivo”,

Roine Backlund do Hospital Sundsvall explica que a

explica Roine.

substituição das lâmpadas fluorescentes pode ser dispendiosa.
“É muito caro ter pessoas a trocar lâmpadas o tempo
todo. É tão importante que a iluminação esteja sempre
em funcionamento que, se uma lâmpada falhar, pode
ser necessário chamar a equipa de serviço para intervir.
Naturalmente, estas substituições fora do horário normal são
muito caras. A possibilidade de adiar as trocas representa uma
economia considerável”.
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Aura Light Italy S.r.l.
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