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TÉCNICO

Caro leitor(a),
Quando se fala em durabilidade dos LEDs salta de imediato um
número: 100 mil horas! Procure uma ficha técnica e 9 em cada 10
produtos lá vem o L90, L80…100.000 horas segundo LM80/TM21!
A TM21 refere na sua secção 5,2.5, por 9 vezes, que “o fluxo luminoso
não deve ser projetado além de 6 vezes a duração total do teste (em
horas) de medição.”
A maioria dos valores apresentados com base na LM80/TM21 é
obtida com testes de 10 mil horas o que apontaria, pela TM21, para a
manutenção do fluxo às 60 mil horas.
Quantos e quantos concursos são colocados na rua com esta exigência
de 100 mil horas? A maioria dos valores são calculados ou projetados,
mas não testados!
Para as 100 mil horas serão necessárias 16,6 mil horas de teste, quase 2
anos!!, e 100 mil horas para 8/7, são 34 anos de funcionamento.
Pergunto quem arrisca testar um LED durante 2 anos com a rápida
evolução da tecnologia? Os aparelhos estarão na rede 34 anos sem
serem mudados, supondo que chegam lá!
Este mercado não é para empresas com durabilidades inferiores a
L80B10 e menos de 5 anos de garantia!
A durabilidade do produto termina quando um dos componentes
avariar, não necessariamente o LED. Confunde-se muitas vezes a
manutenção do fluxo luminoso a X mil horas com a durabilidade da
luminária.
Infelizmente, o LED tem as costas largas e não me surpreendem
os relatos de avarias e desencanto com que sou abordado todas as
semanas. Quando se fala da fonte LED não nos esqueçamos que
estamos a falar de um produto electrónico, e não de uma luminária
com um balastro ferromagnético, que era um verdadeiro todo o
terreno.
Vejamos, os fabricantes de TVs a LEDs dão 2 anos de garantia aos
seus aparelhos instalados em interior. Contudo, não aceitamos menos
de 5 anos e em muitos concursos 12 anos, numa luminária instalada
à chuva, ao sol, sujeita a trovoadas, a redes sujeitas a fenómenos
transitórios, em muitos casos, as de baixa gama em rede aérea, etc.
Na iluminação interior, em 80/90% dos projetos as luminárias de boa
qualidade são substituídas na fase de instalação por “equivalências”
2 e 3 vezes mais baratas, com o “mesmo” fluxo, fotometria, 10 anos
de garantia, certificados, CEs, etc. Surpreendido que haja avarias?
Surpreendido que em muitos casos a garantia de 10 anos se tenha
evaporado?
O LED dura em alguns casos mais de 100 mil horas, mas não chega a
fé inabalável no que vem no papel, nem a qualquer preço. É preciso
acima de tudo conhecer as enormes vantagens e as limitações desta
tecnologia!
Mas para o utilizador não profissional, deixo um conselho: o barato e
o levezinho saem caro!!
Com os melhores cumprimentos,

Alberto Vanzeller
Director-Geral

Iluminação de
segurança dedicada
aos hotéis

Hugo Jorge - Consultor de Iluminação

U

m hotel é um “estabelecimento que recebe público”, que
disponibiliza alojamento aos seus hóspedes, bem como
alguns serviços adicionais, como por exemplo restaurante,
eventos, piscina, bar, etc. Este tipo de edifícios é utilizado por funcionários, hóspedes e até visitantes, estando todos sensíveis a uma possível evacuação do hotel em caso de emergência. É muito provável
que muitos deles não conheçam todo o edifício nem estejam familiarizados com o ambiente, motivo mais do que suficiente para que a
iluminação de segurança seja a adequada e a sinalização de evacuação seja clara e visível de todos os pontos e em todos os momentos.
Não nos podemos esquecer que estes espaços têm actividade durante as 24 horas do dia e que durante o uso nocturno haverá áreas
com baixos níveis de iluminação. Estes diferentes cenários não devem afectar a visibilidade da sinalização de evacuação e protecção
contra incêndio. Tanto as “Regras Técnicas das Instalações Eléctricas
da Baixa Tensão” como a “Portaria nº 1532/2008” exigem que um hotel possua iluminação de segurança e iluminação e sinalização de
todos os meios de evacuação e protecção contra incêndio.
A estas exigências técnicas obrigatórias prendem-se exigências estéticas por parte dos arquitectos e projectistas, um dos pontos fracos
da iluminação de emergência tradicional e da grande maioria das
soluções oferecidas pelo mercado.
Este elemento diferenciador da Daisalux é o resultado de anos de
experiência e da integração do esforço de arquitetos, decoradores,
donos, que em conjunto com a Daisalux contribuíram para o desenvolvimento destas soluções de segurança e de evacuação. Soluções
elegantes, e até mesmo decorativas, que integram de forma orgânica
e impercetível o espaço onde são aplicadas, distinguindo-se tecnicamente como explicamos de seguida.
ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA
A iluminação de segurança entra em actividade quando houver uma
interrupção geral e local da rede (por exemplo, apenas um andar). A
norma construtiva europeia EN 60598-2-22 para luminárias de segurança permite que esses requisitos sejam atendidos e a sua aplicação
é obrigatória. Esta norma define os aspectos construtivos ao nível
de projecto, segurança e fabricação de luminárias de segurança, porque elas terão que trabalhar em condições adversas e por um certo
período de tempo. Os sistemas podem ser autónomos ou centralizados. No caso de utilização de sistemas centralizados, esses dispositivos têm de estar em conformidade com a norma europeia EN 50171.
Ao nível dos requisitos de iluminação, no eixo central dos caminhos
de evacuação, o nível de iluminação ou iluminância é de no mínimo
5 lux medido a 1 metro de altura. Este tipo de iluminação é comummente chamado de iluminação de circulação. Na restante da superfície, é necessário ter uma iluminação de ambiente que cumpra 1 lux
medido no solo.

No que diz respeito ao nível de uniformidade, este deve ser o mais alto possível, e a norma europeia EN-1838 deve ser tida como referência. O nível de
uniformidade é uma questão fulcral nesta temática. O cálculo do nível de
uniformidade consiste na divisão entre o ponto com maior luminância e o
ponto com menor luminância, devendo o resultado ser sempre menor que
40 (luxmax /luxmin < 40). O olho humano precisa de um determinado tempo
para se adaptar à alteração de um nível alto de iluminação para um nível baixo
(5 lx ou 1 lx). Se a uniformidade for controlada ao máximo, será possível evitar
um possível encadeamento, a iluminação será mais eficaz e, em conjunto, será
mais eficiente devido ao máximo aproveitamento da luz.
O actual desenvolvimento de ópticas baseadas em lentes e reflectores de alto
desempenho para LEDs de alto brilho (HBLED) permite criar fotometrias para
iluminar os caminhos de evacuação, bem como iluminação ambiente ou anti-pânico com uniformidade máxima.

ção seja iluminada durante as 24 horas e aquando de um corte de iluminação,
pelo que a opção mais segura é usar luminárias de sinalização permanentes.
As luminárias de sinalização de evacuação devem fornecer pelo menos a mesma autonomia que a iluminação de segurança. A sinalização deve ser clara e
visível o tempo todo, permitindo a evacuação do edifício, minimizando com
segurança os riscos de pânico e confusão.
A Portaria 1532/2008 define os tamanhos da sinalização de cada instalação,
seguindo a seguinte fórmula:
• A ≥ d2 / 2000 (o “A” será a área que a sinalização ocupa e o “d” é a distância máxima de observação.
As placas de sinalização terão de ter distâncias de observação entre os 6 e os
50 metros.

©Daisalux

Ao nível do cálculo da iluminação de segurança, a norma europeia EN-1838
não permite aproveitar as reflexões de luz das paredes e tectos, tendo de se
considerar nulo o factor de reflexão dessas superfícies. Tendo em conta esta
consideração, a medição dos níveis de iluminação com um luxímetro não permite separar a quantidade de luz da reflexão de outros corpos, sendo essencial
o uso de software de cálculo durante o processo de projecto de iluminação de
segurança de um hotel.

A iluminação de segurança entra em funcionamento quando existe uma falha de energia (fornecendo pelo menos 1 hora de autonomia), que em alguns
casos pode estar associada a um incêndio, razão pela qual a norma europeia
EN-1838 indica que todos equipamentos de protecção contra incêndios de uso
manual, equipamento de segurança e quadros de distribuição de iluminação
devem ser iluminados com pelo menos 5 lux à altura do seu uso.
SINALIZAÇÃO DE EVACUAÇÃO
Os Hotéis são edifícios onde uma grande percentagem das pessoas que o
ocupam não têm um conhecimento profundo de todo o ambiente onde se
encontram. Em caso de necessidade de evacuação, os meios de evacuação
devem estar clara e inequivocamente assinalados. É necessário que a sinaliza-

A capacidade de visão de cada pessoa é diferente, diminuindo gradualmente
com a idade. Para identificar cada placa de sinalização, é necessário que o olho
humano se ajuste e seja capaz de focar e distinguir o contraste entre a cor de
fundo / segurança (verde ou vermelho) e a cor de contraste (branco).
A norma europeia EN-1838 define os níveis de uniformidade e contraste nas
placas de sinalização, para que possam ser identificados com total segurança
na sua distância máxima de observação. Os requisitos são os seguintes:
• A luminância ou brilho em qualquer ponto da cor de fundo / segurança
da placa deve ser de pelo menos 2 cd/m2;
• A relação entre a luminância máxima e o valor mínimo na cor de fundo
/ segurança da placa não deve exceder 10: 1;
• A taxa de luminância entre a cor de fundo / segurança da placa (verde
ou vermelho) e a cor de contraste (branco) deve ser maior que 5: 1, mas
menor que 15:1.
Para permitir que a etiqueta seja claramente identificada, também é necessário que ela contraste com o fundo em que foi colocada, mesmo em ambientes
com alta luminância. Para isso, é necessário aumentar a luminância do “rótulo”.
A DIN-4844-1 estabelece que a cor branca deve ter pelo menos 500 cd/m2.
Contraste >5:1
<15:1

Cor verde e branca

©Daisalux

Lente antipânico (esquerda) e lente de evacuação (direita)

Esta norma indica que, para sinalização de evacuação, o fundo da placa de
sinalização será verde e o pictograma, em si, será branco. Para a sinalização de
protecção contra incêndios, o fundo será vermelho e o pictograma em branco.

©Daisalux

©Daisalux

Para a escolha e definição de pictogramas a usar, deve-se seguir a norma internacional e europeia EN-ISO 7010.

Uniformidade
10:1

>2 cd/m2

500 cd/m2
DIN 4044-1
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PROJECTO

Hotel Estrela de Fátima
A segurança é sagrada

©Fátima Hotels Group

IZAR | DAISALUX

F

undado na década de 50 às portas do Santuário de Fátima, o Hotel Estrela de Fátima foi completamente reconstruído e ampliado.
Manteve a sua localização única - é provavelmente o hotel com
melhor localização em Fátima, bastando atravessar a rua para aceder ao
recinto do Santuário. O seu design de interiores foi inspirado na região e
transporta o visitante para uma tranquilidade singular.

Para os quartos foram escolhidas três decorações: uma de cores quentes
e com motivos florais, outra com cores tranquilas e motivos arbóreos e
outra, mais recente, com a sóbria luminosidade que transportará o hóspede para um ambiente sereno e relaxante. O hotel oferece uma lindíssima esplanada onde os hóspedes descansam nos dias de calor. Junto da
mesma é disponibilizado um pequeno parque infantil.
E de facto, tanto hóspedes como funcionários podem estar tranquilos e
seguros, não só por toda a ambiência e pela hospitalidade vivida no Hotel
Estrela de Fátima, mas também graças à sua iluminação de segurança,
cujos padrões de qualidade são a melhor garantia de segurança.
Num espaço público como este, no qual nem todos os utilizadores conhecem bem a estrutura do espaço, em caso de emergência, é fulcral que os
percursos estejam devidamente sinalizados e visíveis.
Contudo, no dia-a-dia, uma iluminação de segurança discreta, que se enquadre perfeitamente no conceito arquitectónico e estético é uma grande
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mais-valia. A Daisalux consegue cumprir estes dois requisitos de forma
exímia e possivelmente tão única quanto a localização deste projecto.
A central de monitorização e teste contínuo TEV, com uma capacidade
de controlo até 500 aparelhos, facilita toda a gestão do sistema de iluminação de segurançae garante que o sistema não tem falhas, com a
realização de testes de funcionamento e autonomia sem necessidade de
interrupções no funcionamento do hotel.
Este sistema é composto pela iluminação de segurança garantida pelos
blocos autónomos Hydra e Nova, dois dos produtos mais utilizados e testados da Daisalux, com uma óptima performance comprovada pela sua
implementação de longa data no mercado.
Foram também utilizadas luminárias Izar, com um fluxo luminoso sem
igual, e com a possibilidade de duas ópticas: de evacuação e anti-pânico.
O conjunto ótico “evacuação” permite uma maior interdistância de colocação entre luminárias com garantia dos níveis adequados de iluminação
em percursos de evacuação, sendo uma solução ideal para a utilização
em corredores e zonas de circulação.
A iluminação para sinalização de evacuação deve ser iluminada 24 horas
por dia e aquando em caso de emergência, sendo a solução mais segura
a utilização de luminárias de sinalização permanentes.

Dono de Obra: Fátima Hotels Group
Projectista : Área Tecnológica - Engenheiros Associados
Instalador: Acordo

A escolha recaiu assim nas luminárias Ikus, não só pela sua
óptima uniformidade e contraste, e elevada autonomia, mas
também pela sua elegância estética que acompanha a modernidade deste requintado e acolhedor hotel.

©Fátima Hotels Group

@GJC Hotels

©Fátima Hotels Group

IKUS | DAISALUX

IKUS | DAISALUX

Para saber mais acerca da diferenciação entre iluminação de
segurança e sinalização de evacuação, leia o nosso artigo
técnico desta edição, na página 2.

SOBRE O PROJECTO
CENTRAL TEV | DAISALUX
Monitorização e gestão facilitadas

©Fátima Hotels Group

IZAR | DAISALUX
Luminosidade e discrição máximas
IKUS | DAISALUX
Sinalização com óptima uniformidade e contraste
HYDRA E NOVA | DAISALUX
Eficiência e desempenho comprovados
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PROJECTO

BP Barracão, Leiria

Abordagem inovadora a um espaço convencional

©Joana Marcelino Studio

GILO LED | MOLTO LUCE

BP Barracão, Leiria

Abordagem inovadora a um espaço convencional

A

A SOLUÇÃO
Com o objectivo de criar uma disrupção no conceito de posto de abastecimento, as duas infraestruturas da BP do Barracão são diferentes de
todas as existentes até então. Tanto em Portugal como além-fronteiras.

projecto de arquitectura da autoria da arquitecta Joana Marcelino.

No exterior, os espaços assumem um visual singular graças ao revestimento da loja/cafetaria em chapa metálica perfurada que funciona como
caixa de luz.

inauguração dos dois postos de combustível da marca no Barracão, Leiria, foi presidida por Pedro Oliveira, presidente da BP
Portugal e Espanha, numa cerimónia onde marcaram presença
também representantes da autarquia. Este projecto que teve um investimento privado da Hugsan, Comércio de Combustíveis, Lda, de 1,4
milhões de euros representa uma mudança no paradigma dos convencionais postos de abastecimento e suas lojas de conveniência, sendo o

O DESAFIO
“Numa fase em que a BP tem a imagem bastante associada à ecologia, e
com a velocidade do dia-a-dia das pessoas, a oportunidade de trabalhar
num projecto destes foi bastante desafiante. Todos nós usamos quase
diariamente postos de abastecimento de combustível, daí a ideia de criar
um espaço onde se possa tomar uma refeição, comprar uma revista, com
uma imagem adequada aos dias de hoje”.

Por sua vez, no interior, seguindo o compromisso com soluções sustentáveis e amigas do ambiente, foi privilegiado o uso matérias naturais como
a madeira e peças de design de autor. As luminárias de elevada qualidade
e sentido estético da Molto Luce foram uma escolha natural.

Conheça este espaço
no vídeo de projecto
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Além disso, o irrepreensível IRC >90 das luminárias usadas melhora a sensação de segurança, especialmente à noite, e a excelente qualidade de luz
minimiza a fadiga ocular dos funcionários.

A oportunidade de
trabalhar num projecto
destes foi bastante
bastante desafiante.“

©Joana Marcelino Studio

©Joana Marcelino Studio

BENEFÍCIOS
O resultado foi um ambiente multissensorial, com jogos de linhas e luz,
altamente apelativo e que permite a fácil identificação das diferentes
zonas, enquanto convida à permanência do cliente em contraste com a
natureza temporária deste tipo de espaço. Esta solução foi também desenhada de forma a potenciar a apresentação do produto, aumentando
a sua atratividade e visibilidade enquanto o cliente permanece na loja.

O interior é bastante
apelativo, convidando à
permanência no espaço,
através do uso de
materias naturais.”
Arqª Joana Marcelino, arquitectura e interiores

Dono de obra: Hugsan, Comércio de Combustíveis, Lda
Arquitectura e interiores: Joana Marcelino Studio
Design de Luz: Arq.ª Diana Del Negro
Engenharia: GPFA, Lda
Fotografias: Gil Álvaro de Lemos
Direção de arte: Joana Marcelino
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PROJECTO

Hard Club Porto

A importância da segurança em espaços de entretenimento

O

que têm em comum um hotel, um restaurante, um recinto de
espetáculos, uma fábrica ou uma escola? Em todos eles a segurança dos utilizadores é um aspecto fundamental, mas ao contrário de uma fábrica ou de uma escola, em que o principal requisito é a
funcionalidade, num hotel ou num espaço de entretenimento o design é
também um elemento importante.
Foi isso que a administração do Hard Club procurou ao requalificar a
iluminação de segurança das suas salas, uma iluminação de segurança
de elevada qualidade e eficiência, com uma componente estética que se
enquadrasse de forma orgânica e impercetível no espaço, cuja decoração
é tão característica e distinta.
Segundo Kalú Ferreira, um dos gerentes do Hard Club, sendo este espaço
“cada vez mais um lugar de referência na cidade do Porto quer na área
do entretenimento quer na área da restauração, além dos milhares de
visitantes que todos os dias preenchem o nosso espaço, compete-nos a
nós, Hard Club, cada vez mais, investir na área da segurança e tornar o
nosso espaço um lugar seguro para todos os que nos visitam e trabalham
connosco.”
Os critérios decisivos para a escolha do sistema de segurança a implementar foram vários, dos quais Kalú Ferreira destaca “o factor económico,

com fácil implementação a relativamente baixos custos, a grande efetividade da iluminação posta ao nosso dispor mediante a grande variedade
de modelos e soluções para o fim pretendido.”
O design moderno, de linhas simples, levou a administração a ponderar
a utilização do Atria para as salas de espetáculo, uma vez que queriam
uma solução que passasse totalmente despercebida na decoração em
tons escuros e madeira destes dois espaços cujas paredes e tectos são
totalmente pretas.
Além disso, o desempenho dos inovadores projectores Atria, desenvolvidos com lentes e reflectores criados especificamente para iluminar
grandes espaços e alturas elevadas, conseguiu surpreender ainda mais
após a instalação, com uma luminosidade, amplitude e uniformidade irrepreensíveis.
Com ópticas de evacuação, estes projectores altamente eficientes foram
colocados na parede de um dos lados a 6m na sala 1 e ao centro a cerca
de 3,5m na sala 2, conseguindo fazer o varrimento de toda a zona de plateia, mesmo com apenas 2 e 2 unidades, respectivamente.
Também a escolha das luminárias Izar com lentes de evacuação para as
zonas de circulação excedeu as expectativas. Apesar do seu diminuto ta-

“Com esta implementação de iluminação tornamos o nosso espaço cada vez
mais seguro para quem o utiliza, seja como visitante seja a trabalhar nele.”

ATRIA | DAISALUX
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Foto por: Tiago Gonçalves @ Aura Light

Kalú Ferreira, Gerente Hard Club

SOBRE O PROJECTO
ATRIA | DAISALUX
Solução única para elevadas alturas
IZAR & LENS | DAISALUX
Unuiformidade e eficiência na evacuação

Dono de obra: Hard Club Porto
Instalador: Hard Club Porto

manho, este modelo possui uma ergonomia visual inigualável permitindo
assim alcançar níveis de luminosidade excelentes e máxima uniformidade, mesmo num espaço com tão pouca reflectância e com elevada absorção de luz devido às paredes e materiais escuros.

para os seus utilizadores, garantindo a máxima segurança e conforto dos
utilizadores. “Nós, Hard Club, vemos a iluminação como mais um fator
que leva ao crescimento do nosso espaço pois com esta implementação
de iluminação tornamos o nosso espaço cada vez mais seguro para quem
o utiliza, seja como visitante seja a trabalhar nele.”

Esta luminária permite uma grande interdistância, utilizando as lentes de
evacuação permite uma distância até 17 metros entre equipamentos.
Na sala 1, na zona de escadas, optou-se pela luminária Lens, de modo a
garantir os níveis de iluminação em toda a escadaria, da forma o mais
discreta possível. Foi utilizada na versão saliente, com um suporte de fixação de inclinação.
A solução implementada demonstra a importância da iluminação na criação de um espaço de referência, que pretende ser um ponto de encontro
para artistas, mas que proporciona também experiências inesquecíveis

Este projecto é um exemplo perfeito de como a Daisalux se distingue
das demais marcas existentes no mercado, graças à elevada qualidade
e fiabilidade dos seus materiais, com mais de 50 anos de experiência no
mercado, provando que a iluminação de segurança não tem de ser inestética, podendo mesmo ser parte complementar do conceito arquitectónico e decorativo de um espaço ou tornando-se visível apenas quando é
necessária.

@ Hard Club Porto

LOG OUT & AGON | MOLTO LUCE

Foto por: Tiago Gonçalves @ Aura Light

IZAR | DAISALUX

LENS | DAISALUX

Foto por: Tiago Gonçalves @ Aura Light

Foto por: Tiago Gonçalves @ Aura Light

ATRIA | DAISALUX
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PRODUTO

Iluminação solar Photinus

Por um futuro sustentável no Turismo

O

sector do Turismo e lazer tem vindo a crescer cada vez mais em
Portugal, acompanhando as tendências mais actuais, seja ao
nível da prestação de serviços como ao nível da própria construção e funcionamento do estabelecimento turístico.
As preocupações verdes e ambientais estão em cima da mesa e são hoje
mais importantes que nunca, podendo o sector hoteleiro dar uma grande
contribuição para esta causa. A optimização da utilização das toalhas e a
gestão da água foram dos primeiros passos neste longo caminho. Mas a
iluminação pode também dar uma ajuda, sendo as soluções solares uma
opção cada vez mais tida em consideração.
Contudo, neste campo a oferta é extensa, com qualidade muito variável,
e nem sempre a sustentabilidade é uma garantia. A pouca durabilidade
das baterias e o seu impacto ambiental, o baixo rendimento, a perda de
eficiência por sujidade dos painéis solares, os custos elevados de manutenção, a inestética, o retorno de investimento, são alguns dos calcanhares de aquiles desta tecnologia.

O fornecimento de soluções sustentáveis tem sido o grande foco da Aura
Light, e como tal, a parceria com a revolucionária marca de iluminação
Photinus, foi uma sinergia natural.
Tal como a Aura Light, a Photinus vê a luz como uma contribuição importante para aumentar a segurança pública, enriquecer a qualidade de vida
e ganhar tempo para a humanidade. O objetivo desta equipa de inovadores é permitir pontos de iluminação sem igual, flexíveis, rapidamente
disponíveis, ecológicos, exigindo intervenções mínimas na natureza, neutras à fauna e flora, em especial aos insetos, que sejam alimentadas por
energia solar “gratuita”.

E o que diferencia estas soluções de
iluminação solar verdadeiramente
disruptivas?

O design elegante permite a integração em qualquer estilo paisagístico, clássico ou moderno.

SOLUÇÃO COM APURADO SENTIDO ESTÉTICO
A estética e a criação de ambientes são um ponto muito relevante no sector hoteleiro. Com um design elegante, estas luminárias são adequadas
para todos os conceitos arquitectónicos e paisagísticos, possibilitando
uma integração harmoniosa, o que é algo verdadeiramente inovador em
comparação à tradicional iluminação solar inestética.
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PAINÉIS SOLARES E BATERIAS DE ELEVADA QUALIDADE SEM IGUAL
A Photinus desenvolveu uma tecnologia exclusiva para células fotovoltaicas que permite armazenar muito mais energia elétrica nas baterias do
que normalmente possível. Estas baterias em lítio ferro fosfato, com elevado número de ciclos de carregamento, um sistema inteligente (BMS),
e uma vida útil superior a 10 anos, são totalmente livres de sulfatação. A
bateria é colocada dentro da coluna e abaixo do nível do solo, fica protegida contra o calor e o frio, bem como contra roubo.

CONSTRUÇÃO INOVADORA A 360° PARA ABSORÇÃO A 100%
O módulo solar orientado verticalmente desenvolvido pela Photinus é
uma tecnologia inovadora, cuja construção especial garante absorção
ininterrupta, independente da localização geográfica e posicionamento,
pois os módulos solares não podem ser cobertos por neve, areia ou folhagem. Além disso, em condições de pouca luz, 100% da luz refletida na
construção de 360° será absorvida, o que é uma vantagem significativa
em oferecer as luzes solares tradicionais. Seja verão, inverno, uma área de
lazer de grande exposição solar, como uma piscina ou court de ténis, ou
um local de sombra como um refrescante e acolhedor jardim.

O MAIS ELEVADO RENDIMENTO NO MERCADO E UMA AUTONOMIA
IMBATÍVEL
Esta orientação de 360° permite alcançar uma eficiência de 22% do painel
solar e uma eficiência do LED até 200lm / W. Isto resulta numa excelente
emissão de luz, na óptima distribuição de luz (um dos pontos fortes da
Photinus) e num tempo de autonomia extensa que pode ir até 18 dias
consecutivos.

A construção 360º a sua colocação independentemente da orientação solar

Uma distribuição luminosa irrepreensível e um rendimento imbatível na iluminação solar

LONGA DURAÇÃO E ELEVADA FIABILIDADE
Graças aos componentes de elevada qualidade, estas luminárias têm uma
vida útil de até 10 anos. Além disso, com um funcionamento à prova de
falhas de 365 dias, as luminárias Photinus são uma alternativa ideal às
opções de iluminação com cabos. Podem ser instaladas em qualquer local
sem escavações elaboradas e caras. Além disso, como não há custos de
energia associados, são a solução mais económica e ecológica a longo
prazo.

RADAR E DETECTORES DE MOVIMENTO DE ÚLTIMA GERAÇÃO
O uso de uma nova tecnologia de radar “Made in Austria” e a integração
de sensores de movimento nas luminárias Photinus permitem o controlo
da iluminação de forma individual e dedicada às necessidades do cliente
e à verdadeira utilização dos espaços. Também a integração de sensores
de movimento é uma possibilidade. O resultado, é o optimização da luz
útil, a diminuição de iluminação desnecessária e eventualmente perturbadora, e claro, a poupança de energia.

EFICIÊNCIA ECONÓMICA A TODOS OS NÍVEIS
Para além dos baixos custos operacionais ao longo de toda a sua vida útil,
as soluções solares da Photinus têm preços acessíveis. A competição entre ecologia e economia deixa de existir com estas soluções inteligentes
e internacionalmente premiadas.

É a combinação de todos estes
factores que torna as soluções
Photinus imbatíveis.
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Hotéis Scandic

“A Sustentabilidade foi um aspecto fundamental para nós”

ALTOS PADRÕES DE SUSTENTABILIDADE
Juntamente com os hotéis Rica recentemente adquiridos, a Scandic
Hotels possui 228 hotéis e está representada em 8 países. Agora
mudará a iluminação em todos os hotéis e escolheu a Aura Light
como parceira. O resultado? Uma excelente iluminação com eficiência energética em todos os hotéis.
Quando a Scandic Hotels iniciou o processo de seleção de um parceiro de iluminação, o objetivo era encontrar um parceiro flexível que
pudesse identificar as soluções de iluminação certas para ir de encontro aos elevados requisitos ambientais e técnicos da Scandic Hotels.

”Podemos poupar energia e reduzir
custos de manutenção, com foco
na Sustentabilidade, que é um dos
nossos principais valores. Além
disso, garantimos uma iluminação
de elevada qualidade em todos os
nossos hotéis”.
Inger Mattsson, Diretor de negócios sustentáveis da Scandic Hotels

FORTE REDE DE VENDAS E SERVIÇOS
“Escolhemos a Aura Light porque é uma empresa flexível, com uma
forte rede de vendas e serviços e uma distribuição que funciona
bem, especialmente nos países nórdicos. A sustentabilidade foi um
aspecto essencial para nós na escolha de um fornecedor de iluminação, além da ampla gama de produtos, especialmente no que respeita a diferentes tipos de soluções LED. A Aura Light cumpriu esses
requisitos”, diz Inger Mattsson, Diretor de negócios sustentáveis da
Scandic Hotels.
POUPANÇA ENERGÉTICA MAXIMIZADA
Os produtos a serem instalados incluem fontes de luz retrofit LED,
fontes de luz Long Life e downlights LED, entre outros. Estes equipamentos substituirão a iluminação actual e ajudarão a Scandic Hotels
a maximizar a poupança energética e reduzir significativamente os
custos de manutenção.

© Scandic Hotels

O CLIENTE
Scandic Hotels é a maior cadeia de hotéis da Escandinávia e é conhecida como líder em hospitalidade sustentável. Por isso a Aura
Light foi a escolha natural quando se tratava de encontrar um novo
parceiro de iluminação.

Breves
Aura Light parte do Futuro do Turismo Sustentável em Portugal

Euroluce 2019 conta com a presença da Molto Luce

A Aura Light orgulha-se de ter no seu ADN a criação de soluções
sustentáveis e inovadoras, e como foco contribuir e fazer parte de um
futuro mais sustentável, mais amigo do ambiente e a pensar no utilizador.

A Molto Luce voltou a surpreender na 30º edição da prestigiada feira
Euroluce 2019, onde aproveitou a ocasião para lançar o seu catálogo de
novidades dedicado à feira internacional, bem como a série Mova, uma
família de spotlights de carril, inteligente e totalmente configurável.

No fórum “TOWARDS A SUSTAINABLE TOURISM INDUSTRY”, realizado
no passado dia 9 de Setembro, em Lisboa, organizado pelo ISQ e
com apoio da CM Lisboa e do Turismo de Portugal, a Aura Light deu
a conhecer as suas mais inovadoras soluções dedicadas ao Turismo, e
às Cidades Inteligentes, que foram acolhidas com enorme sucesso e
entusiasmo.

Aura Light Portugal, Av. 29 de Agosto nº268 B, 2705 - 869 Terrugem-Sintra
Tel.: 210 999 344, Fax: 210 999 347, info@auralight.pt, www.auralight.pt

Foi a 30ª edição desta que é conhecida como uma referência no
design de iluminação internacional e onde se concentram técnicas
inovadoras, mas também se aposta na qualidade do design dos
produtos apresentados. Como tal não a Aura Light não podia deixar
de marcar presença com as suas marcas representadas.

