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Caros leitores,
A maior feira de iluminação do mundo, a Light + Building, confirmou
as minhas expectativas – o domínio absoluto da tecnologia LED. Já
não estamos perante uma exposição de protótipos misturados no
meio de soluções de design suportadas na tecnologia de fontes
tradicionais.
A inovação é transversal a todos os componentes (desde o chip,
óticas, drivers, etc.), onde o enfoque na eficiência energética
passou para segundo plano, está implícito, e passou a haver uma
forte aposta na qualidade da luz. Constância de cor e fluxo iniciais
como o conceito HCL (Human Centric Llighting) passaram para
primeiro plano, verificando-se também o aparecimento de novas
abordagens do conceito para iluminação de escritórios, hospitais,
retail, iluminação pública.
Ao nível dos fabricantes do chip a aposta é na arquitetura flip chip
nos Mid Power Leds, que introduz menores custos de produção,
chips mais eficientes e maior densidade lumínica/superfície. Há
novidades nos sistemas e processos de impregnação do fósforo,
mais precisos, estáveis e eficientes, apontando a curto prazo para
o fim do código binning. LEDs AC (corrente alterna), com um bom
controlo do flicker, e High Voltage DC (corrente direta) foram
uma realidade e trazem bastantes vantagens, como a limitação de
corrente que atravessa o LED para valores muito baixos.
O design cuidado e minimalista em luminárias dedicadas à
tecnologia LED que estiveram expostas em força e os sistemas
de regulação da temperatura de cor automática ou manual
destacaram-se também. Vi uma enorme variedade de sistemas
de controlo com diferentes estratégias de arquitetura, interior e
exterior, suportados por protocolos de comunicação wireless ou
PLC, com maior destaque para o Zig Bee e Bluetooth.

Veja os vídeos Aura Light
https://www.youtube.com/watch?v=yFV9ET_C6mA
http://youtu.be/sZ7LLgPYO48?list=UUUmvD0KMobrCgvX3lwg4Hbw
http://youtu.be/J4UW7e-umhs?list=UUUmvD0KMobrCgvX3lwg4Hbw

No Retrofit há também avanços ao nível da performance e uma
aproximação ao design e à distribuição fotométrica das lâmpadas
tradicionais (incandescentes), bem como à sua durabilidade,
com muitos produtos a incluírem sensores, variações de cor e de
temperatura de cor, e ainda sistemas de controlo.
Apareceram os primeiros OLEDs flexíveis e um rígido, com uma
dimensão 320*320mm, a debitarem 60 lm/W, e espera-se que
até ao final do ano cheguem aos 100lms/W. A estabilidade e a
durabilidade continuam a ser dois dos objetivos.
Saio com a sensação de que estes avanços introduzem maior
complexidade e obrigam a um maior conhecimento de todas as
variáveis que envolvem esta tecnologia.
A este propósito foi anunciada em conferência, pela LightingEurope
e pela EEPCA, a marcação ENEC+ que certifica os produtos de
iluminação em termos de performance, mantendo no entanto
vigente a certificação ENEC para certificar a segurança elétrica e
fotobiológica dos produtos de iluminação.

Com os melhores cumprimentos,

Alberto Vanzeller
General Manager Aura Light Portugal
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Safira em bruto

Produção de wafers

Comparação de wafers

Eficiência lumínica nos LEDs - O substrato

A

tualmente, 80 a 90% dos LEDs fabricados são feitos com o recurso a um substrato de Safira, que é uma variedade
da forma monocristalina de óxido de alumínio
(Al2O3) podendo ser encontrada na natureza
sob a forma de gemas ou produzida de forma
sintética para uma infinidade de aplicações.
Os fabricantes de substrato cortam a safira
em “wafers” ou bolachas que são usadas no
fabrico de LEDs, contudo o substrato de safira
tem limitações que vão para além do seu
preço elevado. De facto, os LEDs fabricados
sobre substrato de safira têm limites físicos na
eficiência lumínica obtida. A eficiência lumínica
do LED é o produto da eficiência quântica
interna e da eficiência na extração da luz.

maior será a eficiência quântica interna. O futuro
dos leds em aplicações que exigem elevada
eficiência energética passa então pelo uso de
substratos com baixo valor de “lattice mismatch”.
Substrato de Nitreto de Gálio (GaN):
Tem um “lattice mismatch” de 0% e como tal
seria o substrato ideal. No entanto, existem
dificuldades na implementação deste tipo
de substrato devido ao seu elevado custo e,
principalmente, devido à dificuldade em obter
crescimento de cristais de elevada qualidade.
Está atualmente numa fase de desenvolvimento,
contudo, é já utilizado no fabrico de díodos
lazer mas não nos LEDs.

Os LEDs fabricados sobre substrato de safira
têm vindo a melhorar a sua eficiência mas
esta será sempre limitada devido ao chamado
“lattice mismatch”, ou seja, a incompatibilidade
de entrelaçamento entre o substrato de safira
e o material dos LEDs, nitreto de gálio (GaN).

Substrato de Oxido de Zinco (ZnO):
Tem um “lattice mismatch” de 2,2% o que é
muito bom. Porém, sofre de elevada volatilidade
a temperaturas elevadas o que implica que
durante o fabrico as temperaturas sejam
mantidas em valores baixos, tornando os custos
do equipamento de fabrico muito dispendiosos.
Está ainda numa fase de desenvolvimento.

Os LEDs são fabricados com recurso a máquinas
tipo MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor
Phase Deposition) que, por um processo
epitaxial, depositam finas camadas de átomos
sobre uma bolacha semicondutora.

Substrato de Carboneto de Silício (SiC):
Tem um “lattice mismatch” de 3,5% sem
nenhum restringimento no seu fabrico. É um
substrato patenteado pela CREE e usado no
fabrico próprio de LEDs.

No caso do substrato de Safira o “lattice mismatch”
é superior a 16%, e quanto menor for este valor

Prevê-se que os LEDs serão a tecnologia
predominante em aplicações de iluminação,

quer para uso doméstico quer profissional,
sendo o substrato de safira (Al2O3) o mais
utilizado de momento. Contudo, dadas as suas
limitações será forçosamente substituído por
um substrato mais eficiente.
Se até agora, o uso de LEDs em produtos como
ecrãs de televisão ou telemóveis não obrigava
à obtenção de elevadas eficiências lumínicas,
a sua utilização na iluminação veio trazer um
novo grau de exigência na eficiência lumínica
dos mesmos. A procura por um substrato que
permita obter o mais alto nível de eficiência
lumínica dos LEDs está em curso.
O substrato feito de Carboneto de silício é o
futuro, mas o facto de estar patenteado por
um fabricante (CREE) obriga a que os restantes
fabricantes procurem uma alternativa,
correndo o risco de ficarem para trás se não o
conseguirem.

Crescimento epitaxial
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Luminárias LED da CREE
Homologadas pela EDP

A

Aura Light tem orgulho em comunicar
que as luminárias LED da sua representada CREE Lighting fazem já parte
da listagem de luminárias aprovadas pela EDP
de acordo com o sistema de qualificação de luminárias de IP.

O Programa de Qualificação de luminárias para
a iluminação pública é realizado anualmente
pela EDP, responsável pelo desenvolvimento,
exploração e manutenção da rede Nacional de
Distribuição em Alta e Média Tensão (RND) e
das redes de distribuição em Baixa Tensão.

A EDP divulgou a sua listagem de luminárias de
iluminação exterior homologadas. Estando em
conformidade técnica com os requisitos da EDP,
a gama de luminárias da CREE faz parte desta
listagem, reforçando assim a mais-valia das
soluções de iluminação de elevada exigência e
qualidade oferecidas pela Aura Light.

Desta listagem fazem parte as luminárias Cree
XSP 1 e XSP 2, Cree EDGE STREET, Cree EDGE
ROUND, Cree LEDWAY ROAD, Cree LEDWAY
SLM e Cree AEROBLADES.

Cree AEROBLADES

Cree EDGE ROUND

Cree LEDWAY SLM

Cree LEDWAY ROAD

© 2013 CREE Europe. All rights reserved

Cree XSP 1 e 2

Cree EDGE ROUND
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Courtesy Cree Europe

Cree EDGE STREET

GiRÂNDOLA de Luz

Uma homenagem à Revolução

O

Largo do Carmo conta desde o passado dia 25 de abril com a
presença da instalação GiRÂNDOLA de Luz, um projeto da artista Catherine da Silva ao qual a Aura Light deu o seu apoio
técnico, e que pretende chamar a atenção para o momento singular da
revolução pacífica, impulsionada pelos valores do humanismo e da conquista das liberdades democráticas, que se deu no 25 de abril de 1974.

parâmetros térmicos exigidos para o bom funcionamento do motor LED
num ambiente ao ar livre como o desta instalação. Os caules destas flores
resistentes, que não cedem à noite enquanto projetam silenciosamente
as suas “pétalas de luz” no chão e na envolvente, correspondem a colunas
de diferentes alturas contribuindo assim para a dinâmica do espaço e
têm o selo de qualidade da Adhorna, marca também representada pela
Aura Light.

GiRÂNDOLA de Luz consiste em oito cravos de luz ou girândolas
iluminadas e colocadas em suportes de betão, que giram ao sabor do
vento, indicam as coordenadas GPS dos oito diferentes pontos do país
onde foram feitas as reuniões preparatórias do Movimento dos Capitães
que antecederam o 25 de abril, adquirindo simultaneamente a função de
assento e de convite à interação das pessoas que por ali transitam.

A solução com colunas poliéster do parceiro Aura Light Adhorna devese à alta resistência mecânica das mesmas, já que estas vão ser sujeitas
a esforços transmitidos pelas vibrações das girândolas em rotação
empreendida pelo vento. Uma solução de coluna metálica obrigaria a um
sobredimensionamento desta para não partir por fadiga.

Para este projeto era necessária uma solução de iluminação resistente
uma vez que se trata de uma instalação exterior, sujeita às condições
atmosféricas e ao desgaste próprio de um local ao ar livre e com interação
dos visitantes. Neste sentido foi desenvolvida uma solução LED pela
Aura Light com motores CREE, que garantem a estanquicidade do motor
e driver, sendo dotados de uma ótica adequada ao efeito e dentro dos

A exposição foi inaugurada no dia 25 de abril mas somente um cravo
ficará permanentemente em Lisboa, indo as sete restantes para cada um
dos locais correspondentes em setembro. A Aura Light acompanhou o
projeto desde uma fase embrionária contribuindo empenhadamente
para o sucesso desta instalação urbana, evidenciando a sua flexibilidade
em soluções técnicas.
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Entrevista a Catherine da Silva

H

á vários anos que Catherine de Silva
faz um uso criativo da luz, desenhando
ambientes, sequências e ritmos únicos
que despertam emoções em quem com eles interage. Quisemos saber um pouco mais acerca
do trabalho desta light designer, cujos trabalhos
estão divididos entre França e Portugal.
A Catherine conta já com quase 17 anos de
experiência na área da iluminação. Como
surgiu a paixão pela luz?
Tanto quanto me recordo, sempre fui atraída
pela luz, nas memórias de infância, os raios
que passavam através das cortinas da minha
casa de infância, perto de Paris, a luz das férias
com a minha família em Portugal, a luz colorida
do Porto, a luz branca de Lisboa e do Algarve,
a diversidade de luzes da cidade à noite, tudo
isto sempre me fascinou.
Também me atraía a luz dos vitrais nas igrejas,
o cinema com Henri Alekan, um grande mestre
da iluminação, bem como a fotografia, o poder
capturar momentos da noite.
Mas eu precisava de ir mais longe, porque
estes momentos eram limitados no espaço.
Eu queria trabalhar luz numa escala maior, a
da cidade, e poder partilhá-la com um público
mais amplo. A luz é para mim um meio mágico,
universal, que faz sonhar, conta uma história e
surpreende.
Com várias obras tanto como artista
independente como em agência, qual foi o
projecto mais desafiante?
Gostei de cada um dos projetos de iluminação
que fiz, mas tenho uma grande preferência por
projetos que ligam as minhas duas paixões, a
minha cultura Portuguesa e a Luz. O projeto
da GiRÂNDOLA pertence à história, este
evento pacífico e poético faz-me ter orgulho
em ser Portuguesa. Foi uma experiência com
encontros extraordinários por causa dos
valores que representa, que uniu todos os que
participaram neste projeto.
As suas obras requerem uma interação e
perceção do público. Costuma observar
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o comportamento dos espectadores em
relação à luz e a maneira como esta influencia
as suas obras?

Calçadas
Lisboa | 2006

Em qualquer projeto a fase de pesquisa e
de reflexão dos sítios é muito importante,
observar o comportamento das pessoas no
local, interagir com elas, a história dos lugares
para ter o elemento essencial de modo a criar
os ambientes.
Para além da parte artística, os seus projetos
têm muitas vezes em cariz social. Qual é a
sua principal preocupação enquanto light
designer?
Como em todos os projetos artísticos, o light
designer cria emoções, e quem diz emoções
diz pessoas. A luz é um vetor universal que
encanta, é um símbolo da vida. Cada espaço
tem o direito a ter uma reflexão sobre a luz
para embelezar, contar uma história.
A Catherine está dividida entre Portugal
e França, tendo já colaborado em dois
marcos da iluminação em ambos os países,
no Festival da Luz de Lyon e no Luzboa em
Lisboa. A iluminação em França é muito
diferente de Portugal?
Sim, são dois festivais muito diferentes. Lyon
virou-se recentemente para uma iluminação
mais festiva e de espetáculo, o que criou
uma cacofonia onde a técnica se sobrepôs à
criação. Por sua vez, no Luzboa cada artista
foi integrado no espaço público criando
uma atmosfera mágica e poética na cidade
com artistas de todas as origens. Foi uma
experiência fabulosa, humana, tenho ótimas
lembranças. Para mim, é um festival exemplar
e é uma pena que tenha terminado.
Em França já trabalhou em diversas ocasiões
com a Lec Lyon, representada em Portugal
pela Aura Light. O que a levou a escolher os
produtos Lec?
Os materiais de iluminação são muito
importantes e decisivos para materializar um
projeto, e a Lec é um dos fabricantes que têm
muitos produtos de muito boa qualidade.

Comecei a usá-los nos meus projetos e nunca
me dececionaram. São muito competentes.
O 25 de abril é possivelmente a data mais
simbólica para os Portugueses. Como surgiu
a ideia e como foi realizar este projeto que
teve a colaboração da Aura Light?
Eu cresci com os valores de liberdade da
revolução. Os meus pais, como muitos
Portugueses, fugiram do país para ter
liberdade. Para mim, é um evento excecional
e poético, um exemplo mundial, pois continua
a ser a única revolução “pacífica” no mundo,
realizada por jovens capitães e pelo povo
português com o objetivo de estabelecer
uma democracia. É um orgulho para Portugal
e eu queria participar neste projeto, dar a
minha contribuição e agradecer aos capitães
e aos portugueses que fizeram esta bonita
revolução.
Há muito tempo que queria fazer um
projeto sobre a revolução e o impulsionador
aconteceu em março de 2009. Estava em
Lisboa e vi toda a publicidade ao evento para
os 35 anos. Então decidi fazer um trabalho de
iluminação aquando dos 40 anos, projeto que
quero continuar com a instalação em Paris
com uma GiRÂNDOLA para o festival “Nuit
Blanche” no dia 04 de outubro 2014, na Place
du Châtelet e depois exportá-lo para a uma
escala europeia, de modo a dar-lhe de novo

“ ...tenho uma grande
preferência por
projetos que ligam as
minhas duas paixões,
a minha cultura
Portuguesa e a Luz.”
Suture de lumière
Paris | 2007

Les Déambulations abbyssales
Lyon | 2008

]InTex]
Bordeaux | 2008

Tétris de lumière
Amiens | 2012

o destaque que merece para que se torne um
símbolo universal, um símbolo da liberdade.
A sua realização não foi fácil, pois exigia
uma técnica especial que a Aura Light
concretizou. Foi uma grande colaboração por
causa do profissionalismo da Aura Light e a
conformidade com o projeto e agradeço-lhes
pela sua tenacidade em encontrar as melhores
soluções. Estou especialmente orgulhosa por
a GiRÂNDOLA ter sido criada em Portugal,
pois parecia-me importante marcar a origem
da sua realização. Espero que esta colaboração
continue no projeto para as outras capitais
europeias.
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Faculdade de Motricidade Humana
Rigor técnico até na luz

A

Faculdade de Motricidade Humana tem como objetivo fundamental o Desenvolvimento Humano, através da motricidade,
pelo estudo do corpo e das suas manifestações na interação dos
processos biológicos com os valores socioculturais e há 25 anos que o
bem-estar físico faz parte das suas preocupações.
Assim, e tendo a iluminação um papel importante em edifícios
educacionais e de prática desportiva, a faculdade sofreu recentemente
uma requalificação das suas instalações de iluminação, com o objetivo
de melhorar o conforto visual e a segurança de quem frequenta esta
instituição. A Aura Light efetuou um levantamento in situ da instalação
existente e fez uma análise que ponderou luminárias, equipamentos,
tipo de lâmpadas, potência instalada e adequação dos aparelhos
instalados ao local. Foi efetuado também o levantamento dos níveis
de iluminação.
Um dos objetivos principais considerados foi a adequação dos
níveis de iluminação às atividades praticadas neste espaço com
a responsabilidade de se tratar de uma área desportiva onde a
probabilidade de um atleta contrair uma lesão pode ser minimizada
com uma boa iluminação sem encandeamento. Assim, considerouse para o Pavilhão Lord 500 lux ao nível do solo estando assim este

COMPARAÇÃO

LÂMPADA
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Nº DE
LUMINÁRIAS

POTÊNCIA POR
PONTO DE LUZ
(W)

valor assegurado para planos de trabalho a outras cotas. As luminárias
propostas têm rendimentos bastante elevados o que permite uma
otimização superior da instalação proposta, garantindo a quantidade
e a qualidade da iluminação necessárias para o bom desempenho das
funções estabelecidas para cada local, permitindo ainda redução de
custos de manutenção e de emissões de CO2, e a resolução de um
problema que afetava bastante quem frequentava o espaço: o calor.
A solução da Aura Light, os projetores Cree 304 com 60 LEDs a 4000K,
apresenta níveis de poupança consideráveis e níveis de uniformidade
bastante elevados, e uma garantia de 10 anos.
Nas zonas exteriores foram instaladas as luminárias Cree LEDWAY SLM
BASIC de 20 LEDS a 4000K com ótica AC e 52W de potência, para
substituição de luminárias com lâmpada de vapor de sódio de 70W.
Todos os cerca de 1500 alunos, bem como o pessoal docente e não
docente, e os atletas de entidades externas com protocolos com a FMH,
estão muito satisfeitos com os resultados e melhoria significativa. E que
melhor amostra que os utilizadores dos espaços?, quem o diz é a Dr. Ilda
Fernandes, responsável pelas instalações da Faculdade.

CONSUMO
ANUAL
(KWH)

EMISSÕES
CO2
(KG)

POUPANÇA POUPANÇA DAS
DE CONSUMO
EMISSÕES
ANUAL
ANUAIS DE C02
(KWH)
(KG)

21988

10334

6258

2941

15729

7393

28,46%

28,46%

Solução anterior
Câmpanula Iodetos
Metálicos

15

400

Projector Iodetos
Metálicos

6

250

CREE CR304 Assimétrico

8

139

CREE CR304 Simétrico

33

139

Solução Aura Light

Redução de
calor e maior
uniformidade
foram de imediato
notadas pelos
alunos

Ponte 25 de Abril

Ambientes extremos exigem soluções robustas

A

maioria dos condutores que atravessam a
Ponte 25 de Abril durante o período noturno não tem ideia do enorme desafio
que constitui manter a iluminação pública daquela formidável estrutura de aço a funcionar, de forma a garantir a segurança rodoviária. A grandeza
e a imponência da Ponte 25 de Abril estão bem
expressas no facto de, à data da sua inauguração,
ser a quinta maior ponte suspensa do mundo e a
maior fora dos Estados Unidos. Passados quarenta
anos após a sua inauguração, ocupa agora o 20º
lugar a nível mundial.
Desde o início do seu funcionamento que a
circulação rodoviária é intensa, pelo que resultam
situações de congestionamento automóvel
diárias. Esclarecedores são os números referentes
ao início do ano de 2006: passam na Ponte 25 de
Abril mais de dez mil veículos, nos dois sentidos,
na “hora de ponta” e cento e cinquenta mil, em
média, por dia, o que corresponde a mais de
300 mil utilizadores diários. Portanto, qualquer
intervenção de manutenção no tabuleiro tem
de ser planeada de modo a não resultar em
congestionamentos de tráfego e menor segurança
rodoviária para os condutores.
Por essas razões as intervenções são realizadas
durante a madrugada, altura em que o custo de
mão-de-obra é mais elevado, e que implicam
obrigatoriamente o recurso a duas brigadas, Civil
e Elétrica, utilizando esta última uma plataforma
móvel elevatória. A outra parte da história tem
a ver com as condições severas que aquela
estrutura de aço impõe aos pontos de luz, mais

concretamente o tipo de vibrações com variadas
frequências segundo vários planos que estes
sofrem, induzidas por ação do vento, passagem do
comboio, rodado do tráfego rodoviário (as piores)
e oscilação da própria ponte.

Light propôs a uma solução baseada na utilização
de balastros eletrónicos de alta frequência (60
KHz), de duplo nível, stand alone, modelo Ecolum
e lâmpadas Aura Sodinette Long Life com garantia
de 48.000 horas de vida útil.

As maiores consequências destas vibrações/
frequências são a curta vida das lâmpadas
(semanas), desapertos de cabos, lâmpadas,
balastros, suportes, platines, sistemas de fixação
das luminárias, roturas por fadiga do material,
etc. Para quase todas estas falhas os responsáveis
de manutenção foram desenvolvendo soluções
próprias. No entanto, algumas, como as que
resultam no encurtamento de vida das lâmpadas,
são incontornáveis.

Para o efeito, foi realizado um piloto em 6 pontos de
luz durante 2 meses que ultrapassou as melhores
expectativas. No entanto, quando se passou para
a instalação de toda a ponte, ao fim de 2 semanas
tínhamos uma taxa de falhas que ultrapassava os
20%. A análise ao material danificado retirado da
ponte confirmou as nossas suspeitas, as vibrações
da ponte tinham simplesmente destruído o
balastro eletrónico, transformando-o numa caixa
e componentes soltos.

Partindo deste cenário, a Aura Light propôs à
Lusoponte uma solução de eficiência energética
que reduzisse os custos operacionais e os custos
de energia elétrica, sem comprometer a segurança
rodoviária para os condutores. Esta solução
implicava, obviamente, que fosse sustentável do
ponto de vista financeiro. A ponte era iluminada por
luminárias em excelente estado de conservação,
equipadas com lâmpadas de vapor de sódio de
alta pressão de 250W e respetivos acessórios
elétricos (balastro+ignitor+condensador), as
quais a Lusoponte manifestou interesse em
manter se para o efeito se encontrasse uma
solução sustentável.

Foi possível, com a experiência e a ajuda do
departamento de manutenção da Lusoponte
que nos fez chegar um estudo exaustivo com o
registos das amplitudes das vibrações, segundo
3 eixos, ao longo do dia e, o R&D da fábrica,
resolver o problema encontrando uma solução,
mais uma, que passou pelo reforço da fixação
dos componentes do balastro e pela substituição
do sistema de fixação do mesmo à platine
da luminária, esta última desenvolvida pela
Lusoponte.

Tendo em conta as condições de utilização da via,
velocidade, densidade de tráfego, traçado da via e
a redução de tráfego durante a madrugada, a Aura

A solução está implementada há quase um
ano e trouxe uma poupança de energia de 40%
bem com a redução nos custos operacionais,
resultado de menos intervenções, e com uma
melhoria significativa da iluminação do tabuleiro
rodoviário.

Pormenor da fixação do balastro
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Real de Cima - Matosinhos

Criar envolvência urbana através da luz

N

a construção do Conjunto Habitacional Real de Cima, a Câmara
de Matosinhos procurou implementar um conceito diferente
que fosse de encontro às necessidades das populações com
pequenos núcleos habitacionais e espaços agradáveis, de modo a requalificar a malha urbana.
Para a iluminação deste espaço urbano, da autoria
do gabinete de engenharia da C.M. de Matosinhos, e
por se tratar de zonas de circulação comuns, a Aura
Light definiu uma solução com uma iluminação a
baixa altura (4m) que garantisse o conforto visual e
a segurança de habitantes e condutores, tendo sido
a instalação feita pela Flosel.

controlo da luz preciso na área desejada e uma elevada uniformidade.
Os refratores NanoOptic® têm ainda a vantagem de não sofrerem de
deformação ou amarelecimento das lentes, o que acontece muitas vezes
em luminárias tradicionais e é motivo de perda de eficácia luminosa.
Nesta luminária eficiente, com um consumo total
de 48W, os 20 LEDs utilizados têm uma temperatura
de cor Branco Neutro e uma reprodução cromática
de grande qualidade, um fator muito importante
para zonas de circulação uma vez que influencia a
perceção de obstáculos e peões.

“Eficiência
energética vai
muito além da
poupança.“

Para complementar o cariz de decoração urbana
deste projeto, foi também utilizado o projetor
Engº Pedro Sanches, CM Matosinhos
O surpreendente desempenho, o baixo consumo e
de encastrar no solo Aura Tuber, com lâmpada
o design elegante e moderno da Cree THE EDGE
fluorescente de 26W e 4000K, para apontamento
Street fizeram com que esta fosse a escolha natural para este projeto, decorativo das árvores. Este uplight versátil, perfeitamente rasante e com
tendo sido esta luminária especialmente desenhada para iluminação elevado índice de proteção, próprio para aplicações exteriores, tem um
viária e decorativa urbana.
rendimento duradouro graças às suas alhetas de refrigeração e dissipador
integrado, e é ideal para iluminação de acentuação tanto em fachadas
De noite, os percursos são iluminados com uma excelente uniformidade, como em elementos paisagísticos, como foi o caso deste projeto.
num convidativo e agradável ambiente em que os habitantes e veículos
podem circular com segurança e conforto visual graças à tecnologia “Eficiência energética vai muito além da poupança. Existem várias
patenteada NanoOptic® da CREE, presente nas óticas PR utilizadas nesta exigências a ter em conta como conforto, segurança, qualidade da luz e
solução. Esta tecnologia garante um desempenho superior ao das fontes a solução escolhida cumpre todas.” afirma Pedro Sanches, engenheiro da
de luz tradicionais, uma vez que permite um fluxo luminoso superior, o C.M. Matosinhos.
A tecnologia NanoOptic® explicada

Pacote LED sem lente

A ilustração em baixo representa a faixa de precisão do controlo
ótico que as luminárias de iluminação exterior da Cree oferecem.
A zona cinza representa o alcance da ótica Type II Short. Esta
ótica curta pode ser utilizada para cumprir especificações mais
rigorosas de dispersão de luz e de ângulo de alto brilho pois
incorpora um feixe principal menor. A zona mais larga, a azul,
indica a cobertura da ótica Type II Medium. Esta ótica incorpora
um feixe principal ligeiramente maior de modo a permitir um
espaçamento entre colunas mais amplo e uma solução mais
económica.

A tecnologia NanoOptic® explicada

Controlo do Refractor da Cree® NanoO

Pacote LED sem lente

A ilustração em baixo representa a faixa de precisão do controlo
ótico que as luminárias de iluminação exterior da Cree oferecem.
A zona cinza representa o alcance da ótica Type II Short. Esta
ótica curta pode ser utilizada para cumprir especificações mais Exemplos de distribuição das NanoOptic®
rigorosas de dispersão de luz e de ângulo de alto brilho pois
incorpora um feixe principal menor. A zona mais larga, a azul,
Type II Medium (2M)
Type I Short (1S)
indica a cobertura da ótica Type II Medium. Esta ótica incorpora
um feixe principal ligeiramente maior de modo a permitir um
espaçamento entre colunas mais amplo e uma solução mais
económica.
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Controlo do Refractor da Cree® NanoOptic
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Clínica CUF Sintra

Iluminação a pensar no bem-estar e saúde

O

grupo de saúde CUF é reconhecido
pelo seu empenho no tratamento de
doentes com a máxima qualidade e
confiança. Como tal, no projeto da sua mais recente clínica, a CUF Sintra, a iluminação teria que
garantir o máximo conforto dos pacientes, bem
como dos funcionários. Apesar de funcionar em
regime de ambulatório, a clínica tem um horário
de atendimento alargado, um fator relevante no
estudo luminotécnico do espaço. A harmonia
entre luz natural e luz artificial é essencial, o
rendimento e a eficiência energética devem ser
garantidos, nunca esquecendo a segurança e o
desempenho profissional com exigências diferentes consoante o espaço.
Para a zona de entrada e de circulação deste
projeto da auditoria da Arq. Maria Cristina
Branco (CUF) em colaboração com o gabinete
de engenharia OMF, e com instalação feita pela
Novo Interior, foram escolhidos os downlights
Cree CR150 650L e 1000L graças à sua excelente
distribuição lumínica, com um controlo de luz
eficaz e aumento da perceção do espaço. Estes
downlights de encastrar, com 9,5W e 14W, 3000K

e uma vida útil de 50.000 horas, são resistentes
e têm uma excelente dissipação do calor. Com
tecnologia TrueWhite da CREE que se traduz
num IRC superior a 90 garantindo uma excelente
reprodução cromática, uma grande durabilidade
da cor e ainda uma ótima uniformidade da
iluminação, todos fatores importantes para o
máximo desempenho dos profissionais de saúde,
e para o conforto visual geral.
A iluminação do balcão de receção 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. 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. Para além do carácter decorativo
destas linhas, a otimização 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. 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.
Também a iluminação de emergência é
crucial neste tipo de edifício, devendo sempre
ser escolhidos equipamentos de elevada
qualidade para uma iluminação subtil e sem
encandeamento. Assim, optou-se pela luminária
de montagem saliente Lisu LED para a iluminação
de emergência geral, e pela Nova LED saliente
para as zonas de arrumos e áreas técnicas, ambas
da Daisalux. Estas são luminárias de emergência
autónomas com uma matriz de LED como fonte
de luz que acende se falhar o fornecimento de
rede, nunca comprometendo a segurança.
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Hospital Malmö, Suécia

Onde a sustentabilidade é muito importante

O

Hospital da Universitário de Malmö é o terceiro maior hospital

Redução no consumo de energia

universitário da Suécia, uma parte importante do sistema de

Hakan afirma que a iluminação é fantástica e que é também uma

segurança social e parte significativa da comunidade. A sus-

solução económica em termos de energia. “Com esta solução, estamos a

tentabilidade tem assim uma grande importância para o hospital. O hos-

reduzir o nosso consumo energético, sem qualquer dúvida. Com a ajuda

pital tem projetos ambientais em toda a organização e a todos os níveis.

de sensores, economizamos ainda mais”.

Melhor iluminação nas áreas públicas

Sustentabilidade é importante

Hakan Hansson da Região Skåne decidiu instalar 20 luminárias Aura Lunaria

“A sustentabilidade é importante para nós na Região Skåne, pois temos

nas entradas e elevadores do Hospital de Universitário de Malmö. “Substitu-

metas concretas que determinam que temos de reduzir e rever os

ímos a iluminação muito antiga por estes novos painéis LED que fornecem

nossos gastos energéticos. Este projeto de iluminação faz parte da nossa

uma iluminação realmente agradável e convidativa nas nossas instalações”,

solução de energia”, diz Håkan Hansson.

diz Hakan.

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

Breves
Aura Light nos The Shropshire Business Awards 2014

Inquérito a clientes Aura Light é um parceiro de confiança

A Aura Light conquistou mais um prémio pela inovação e qualidade dos
seus produtos. No passado mês de julho, a Aura Light esteve presente
na entrega de prémios Shropshire Business Award, que conta com 11
diferentes categorias, e onde concorria na categoria ‘Tecnologia, Empresa
e Inovação’ sendo uma das quatro empresas a serem selecionadas para
as finais.

A pesquisa mostra que 91% dos clientes considera a Aura Light um
parceiro de confiança, estando dispostos a aumentar os negócios com
a nossa empresa, em comparação com os 88% do último estudo. Além
disso, a Aura Light igualou ou ultrapassou as expectativas dos clientes em
cerca de 90% das diferentes áreas de atuação.

Com uma forte concorrência de empresas como a Caterpillar (CAT),
Theremerve e Clear Design, a Aura Light arrematou o prémio da noite e
foi mais uma vez reconhecida pelo seu trabalho.

A grande maioria dos clientes menciona a preocupação para com o
ambiente como uma das principais prioridades e a confiança no trabalho
da Aura Light a nível de sustentabilidade é elevada. O projeto foi
realizado no período de dezembro de 2013 a março de 2014. Os dados
foram recolhidos através de entrevistas telefónicas.

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

