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Caros leitores,

Com os melhores cumprimentos,

Alberto Vanzeller
General Manager Aura Light Portugal

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



 |  3

T8 retrofit em balastros electrónicos Uma boa escolha?

O que é um balastro electrónico para lâmpadas T8?
Um balastro electrónico é um dispositivo 
electrónico que limita a corrente da lâmpada 
T8, tal como um balastro magnético, mas que 
também aumenta a frequência da corrente 
dos usuais 50Hz para os 20.000-50,000Hz 
(dependendo das especificações do balastro). 
O balastro electrónico tem também a função 
de ignição integrada eliminando a necessidade 
de um arrancador em separado.

Como funciona uma lâmpada T8 LED Retrofit?
A lâmpada T8 LED é uma lâmpada que se parece 
fisicamente com uma lâmpada tradicional T8 
fluorescente, com a diferença de ser equipada 
com módulos LED de vários tipos e tamanhos. 
Como os módulos LED precisam de uma 
corrente DC simples e baixa para funcionar, a 
lâmpada T8 LED Retrofit está equipada com um 
controlador interno que transforma a corrente 
AC na corrente DC adequada.

Posso usar uma lâmpada T8 LED Retrofit num 
balastro electrónico?
Uma lâmpada T8 LED Retrofit desenvolvida 
para funcionar com um balastro magnético não 
pode ser utilizada num balastro electrónico. 
Actualmente existem alguns produtos T8 LED 
Retrofit no mercado que são desenvolvidos 
para funcionar em conjunto com um balastro 
electrónico. No entanto, como os balastros 
electrónicos têm diferentes valores de saída 
de frequências, iniciar funções etc., consoante 
os diferentes fornecedores, os produtos são 
sempre limitados a um intervalo menor e 
específico de balastros electrónicos. Além 
disso, as lâmpadas T8 LED Retrofit para balastro 
electrónico podem ter diferentes saídas de 
luz consoante os diferentes tipos de balastro 
electrónico, sendo por isso difícil garantir o 
funcionamento do produto.

O que diz a norma?
A norma que regula os produtos T8 LED Retrofit 
é a IEC 62776. Esta norma estabelece claramente 
que deve ser eliminado o risco de ocorrer um 
choque eléctrico ao tocar em qualquer um dos 
pinos enquanto a lâmpada é ligada ao suporte 
da lâmpada. Este risco não está presente na 
ligação de um balastro magnético. No entanto, 
os balastros electrónicos requerem um 
diferente tipo de ligação e o risco de choque 
eléctrico existe. Este é um dos principais 
problemas no fabrico deste tipo de produto e os 
poucos fornecedores que oferecem lâmpadas 
T8 LED Retrofit para balastros electrónicos 
desenvolveram soluções muito complexas para 
superar isso. 

E quanto à duração?
Como um balastro electrónico é um dispositivo 
electrónico tem um tempo limitado de 
funcionamento, por norma cerca de 50.000h. 
Uma vez que a T8 LED Retrofit está dependente 
do funcionamento do balastro, é este que define 
o tempo de vida do produto completo. A lâmpada 
T8 LED Retrofit é um produto que, em quase 
todos os casos, é usado para substituir lâmpadas 
fluorescentes T8 antigas numa instalação existente, 
portanto, o balastro electrónico certamente já terá 
utilizado uma parte do seu tempo de vida previsto 
(a maioria das vezes, mais de metade da duração 
especificada). Conclui-se assim que na maioria dos 
casos o cliente poderá usufruir de apenas menos 
de metade da duração de uma T8 LED Retrofit, 
antes de o balastro electrónico falhar.

E no que respeita à eficiência energética?
Ocorre sempre uma perda de energia, 
principalmente devido ao calor, ao transferir a 
energia da fonte para o equipamento emissor de 
luz. Ao fazer funcionar uma T8 LED Retrofit através 
de um balastro electrónico adiciona também 

as perdas de energia que ocorrem no balastro 
electrónico, tornando-se uma alternativa com uma 
eficiência energética menor em comparação com 
uma T8 LED Retrofit standard.

É uma escolha inteligente para usar T8 LED 
retrofit para balastros electrónicos?
A resposta simples é NÃO;
-O produto não pode garantir o fluxo luminoso 
esperado -A vida é limitada à vida útil do balastro 
electrónico, pelo que o cliente não irá usufruir 
plenamente da duração da T8 LED Retrofit. 
-A eficiência energética é menor uma vez que 
o balastro electrónico tem perdas de energia 
adicionais -É provável que o produto não cumpra 
as normas de segurança -Quando o balastro falhar, 
o custo de um novo é igual ao custo de uma T8 
LED retrofit completa.

Mas a Philips, a Osram e alguns dos outros grandes 
fornecedores têm este produto nas suas gamas?
Sim, eles fornecem este produto. No entanto, e 
considerando as especificações técnicas deste 
tipo de produto, consegue ainda considerá-lo um 
bom produto? Provavelmente não, e nós, como 
uma empresa de soluções de iluminação séria 
acreditamos em soluções sustentáveis, mesmo 
que isso implique perder alguns negócios. Por 
último, como os balastros electrónicos têm uma 
vida limitada, é uma questão de tempo até que 
este mercado se esgote.

“Quando um cliente tem uma 
luminária T8 com balastros 
electrónicos,a melhor solução é 
uma nova luminária LED!.”



AURA L IGHT MAG Nº7

4  |

Estação de Tomar 
Conforto e segurança a 
pensar nos passageiros

A iluminação de locais de transporte como estações fer-
roviárias tem como principal objectivo a criação de um 
ambiente mais acolhedor e, acima de tudo, mais seguro 

para os seus utilizadores. 

Foi com esta preocupação em mente que a REFER procedeu à 
requalificação da iluminação da Estação Ferroviária de Tomar. Estando 
em funcionamento desde 24 de Setembro de 1928, a estação assistiu, 
ao longo de quase um século, ao aparecimento e utilização de novas 
tecnologias de iluminação e foi-se renovando consoante estas.

Uma vez que as plataformas são locais que devem ser bem iluminados 
de modo a permitir um acesso em segurança aos passageiros, a 
solução apresentada pela Aura Light foi a luminária LEDWAY ROAD da 
CREE, com 60 LEDs a 4000K. A utilização da tecnologia LED com uma 
temperatura de cor branca neutra cria uma iluminação confortável, 
com uma melhor reprodução cromática e uma maior visibilidade de 
possíveis obstáculos. 

A óptica QVS utilizada nesta versão da LEDWAY ROAD contribui 
também para isso, optimizando a colocação das luminárias e a sua 
interdistância, permitindo reduzir o número de luminárias sem nunca 
comprometer a qualidade da solução. Com tecnologia NanoOptic, 
esta óptica permite a colocação da luz onde esta é realmente 
necessária, com uma óptima uniformidade, com controlo de brilhos e 
sem contribuir para a poluição luminosa e desconforto das habitações 
circundantes à estação.

Dono de obra: Infraestruturas de Portugal
Engenharia: Infraestruturas de Portugal
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Plataforma de 
cruzeirosFunchal
subtítulo artigo

Praesent rutrum interdum augue non fermentum. Proin eget 
pretium est. Phasellus nec quam sit amet eros fermentum 
pretium sed sed tortor. Fusce at mi id augue vestibulum 

iaculis in a sapien. Sed fringilla, turpis et condimentum posuere, 
libero tortor suscipit enim, in pulvinar quam enim a arcu. Donec 
auctor mollis erat, et volutpat quam placerat at. Curabitur enim 
velit, lacinia eget lacinia eget, posuere eget nibh. Sed egestas mol-
lis vulputate. 

Duis lacus tellus, ullamcorper ut lacinia venenatis, blandit non 
sem. Vestibulum aliquet mauris sed est commodo, eu egestas 
ligula venenatis. Phasellus ac ipsum lacus. Sed eu diam a turpis 
mattis blandit. Maecenas volutpat enim eget dui elementum, sed 
eleifend risus dictum. 

Duis quis rutrum libero. Praesent ut orci quis diam posuere posuere. 
Sed nisl augue, blandit at pharetra in, aliquet nec ex. Suspendisse 
a dignissim odio. Morbi libero sem, efficitur vitae rutrum nec, 
aliquam non ipsum. Curabitur molestie lacus vitae neque efficitur, 
id vulputate sapien condimentum. Nulla facilisi. Nullam in volutpat 
ligula. 

Sed sollicitudin purus sit amet dolor accumsan vestibulum. Nunc 
congue, nibh at sodales venenatis, purus magna finibus lorem, 
sed porttitor diam magna in ligula. Integer sagittis odio justo, eu 
finibus enim mattis eu. Aenean faucibus, nisi ultrices scelerisque 
condimentum, lacus enim convallis massa.

Dono de obra: Infraestruturas de Portugal
Engenharia: Infraestruturas de Portugal
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Paratissima Lisboa – Santa Maria Maior é um projeto expositivo público, colaborativo, inclusivo e democrático de arte contemporânea no espaço 
urbano destinado à divulgação de artistas emergentes, promovido pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e criado e organizado pelo EBANO-
Collective. 

Este desafio inovador para a arte contemporânea e o espaço urbano, que pretende ser grande evento público colaborativo, inclusivo e democrático, 
de elevado potencial transformador para o território e para os artistas, terá lugar no território da Freguesia e com um itinerário que atravessa Alfama, 
Castelo e Mouraria, no período que decorrerá de 20 a 24 de Julho de 2016. A propósito deste evento entrevistamos Vitor Barros, do EBANOCollective, 
para nos falar um pouco acerca desta iniciativa.

PARATISSIMA - LISBOA
Pública. Inclusiva. Democrática.

O Paratissima teve origem em Turim, em 
2004, sendo actualmente o evento de arte 
contemporânea com maior adesão em Itália. 
Como surgiu a ideia de trazer o Paratissima para 
Portugal?

Que impacto que esperam que o evento tenha 
na comunidade lisboeta?

A iluminação é um dos elementos que pode 
mudar a percepção dos espaços, dos ambientes 
e até das sensações. O objectivo do Paratissima 
Lisboa é também alterar a percepção que os 
visitantes, e até os próprios colaboradores, têm 
do coração histórico da cidade? 
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Paratissima Lisboa engloba seis áreas artísticas 
diferentes: Paraphoto, Paravideo, Paraplastic, 
Paravisual, Paradesign e Parafashion. De que 
forma é a iluminação transversal a todas elas?

O EBANOCollective, organizador do Paratissima 
Lisboa, tem promovido diversos eventos em 
que a Luz é o principal elemento. Qual é do 
vosso ponto de vista o papel da Iluminação nas 
questões sociais e urbanas para as quais tentam 
alertar com os vossos projectos de arte pública?

Já não é a primeira vez que a Aura Light apoia 
o EBANOCollective na realização de eventos 
enquanto parceiro técnico. Como vê esta 
experiência/parceria e o que pode ser feito para 
melhorar esta sinergia? 
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Nonagon- Parque de Ciência e Tecnologia
Na vanguarda dos Açores

serve também de decoração foi utilizado tanto em zonas de circulação 
como na recepção e no auditório. No auditório foram também utilizados 
os balizadores Aqua da Moltoluce, para a zona de escadaria, servido de 
iluminação de vigília e como apontamentos decorativos.

Esta continuidade e harmonia da luz é igualmente conseguida pelo 
cátodo frio, tendo sido aplicado nas zonas de circulação este tipo de 
iluminação, caracterizado ainda pelo não aquecimento das fontes de luz, 
pelo arranque instantâneo e pela possibilidade de RGB e dimming.

Na iluminação destas zonas foram também utilizados apliques de 
parede Aura Mycelis para iluminação direta e indireta, complementados 
com downlights da Moltoluce nas zonas de espera para um ambiente 
acolhedor.

Para os espaços exteriores a escolha recaiu na reconhecida régua 
LED Brunei da Lec Lyon, de elevada resistência a condições extremas, 
no projector de solo LED Lucerne, também da marca francesa, para 
a iluminação dos percursos pedestres, e nos balizadores Nimo LED da 
Moltoluce para acessos exteriores.

A iluminação de emergência ficou a cargo das luminárias da Daisalux, 
uma referência internacional neste tipo de iluminação. Foram utilizados 

O Nonagon, Parque de Ciência e Tecnologia localizado em São 
Miguel, é a primeira infraestrutura desta tipologia na Região 
Autónoma dos Açores, e funciona como uma incubadora de 

empresas, nacionais e internacionais, com especial enfoque na área das 
tecnologias de informação, comunicação e monitorização.

Uma infraestrutura tão versátil e com uma multidisciplinariedade de 
espaços como esta necessita de uma iluminação que vá de encontro 
às diversas exigências específicas das diferentes utilizações dos 
espaços, enquanto maximiza a eficiência energética da vasta área, 
complementando a arquitectura do edifício e o carácter vanguardista 
deste espaço que ronda os 30.000 m2.

Nas zonas de trabalho como os escritórios, salas de reunião e formação, a 
principal preocupação foi o bom funcionamento e do bem-estar dos seus 
utilizadores, tendo por isso sido utilizadas luminárias de encastrar Aura 
Abelia, sem encandeamento e com iluminação suave, ideal para locais 
onde o conforto e a qualidade de iluminação são imprescindíveis.

O sistema linear Log In da Moltoluce, com a particularidade da sua 
integração harmoniosa no tecto e homogénea distribuição de luz em 
linhas infinitas, conseguida graças à sobreposição das fontes de luz, é um 
sistema muito versátil. Por ser um sistema de iluminação moderno e que 
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“Comentário acerca 
do projecto em si e do 
projecto luminotécnico, 
ou contribuição da 
iluminação.”

Encarregado de obra -  Nonagon/Governo regional

os blocos autónomos Nova com caixa estanque, Argos e Zenit, 
e também a Hydra, sendo toda a iluminação de emergência e de 
vigília controlada por uma central de monitorização. 

Para complementar a iluminação, e tendo em vista a maximização 
da eficiência energética, foram utilizadas lâmpadas Aura Light e 
sensores de luz, movimento e infravermelhos, tendo a regulação 
ficado a cargo do inovador e prático sistema modular eDIN, da 
Mode Lighting.

Dono de obra: Nonagon – Parque de Ciência e Tecnologia de S. Miguel 
Engenharia: DHV
Instalador: Engenharia Acribia
Construtora: Gaspar Correia-Veolia
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Suspendisse id dolor nisi. 
Duis urna metus, consectetur consecte-

tur nunc eget, semper commodo risus. Nulla 
lacinia dui quis ligula sodales tempus. Donec 
blandit, ex sed ullamcorper euismod, mi arcu 
tristique odio, ut sagittis quam est non sem. 
Duis tempor dictum sapien et porta. Curabi-
tur tortor elit, semper nec tincidunt bibendum, 
bibendum quis nibh. Morbi in dui pellentesque 
sapien pharetra vehicula ac non ante. Donec et 
facilisis nisl. Pellentesque et lacus dui. Praesent 
ac augue vel felis tincidunt aliquet. 

Praesent rutrum interdum augue non 
fermentum. Proin eget pretium est. Phasellus 
nec quam sit amet eros fermentum pretium 
sed sed tortor. Fusce at mi id augue 
vestibulum iaculis in a sapien. Sed fringilla, 
turpis et condimentum posuere, libero tortor 
suscipit enim, in pulvinar quam enim a arcu. 
Donec auctor mollis erat, et volutpat quam 
placerat at. Curabitur enim velit, lacinia eget 
lacinia eget, posuere eget nibh. Sed egestas 
mollis vulputate. Praesent sed lacus vitae 

Centro Histórico de Alcobaça
Requalificação através da iluminação

ante efficitur iaculis. Fusce ut mollis turpis. 
Vestibulum laoreet auctor erat quis accumsan. 
Integer blandit a elit vel ultrices. Nunc sed 
ultricies ante. Mauris elementum odio a sapien 
imperdiet mattis. Donec arcu quam, fringilla ut 
lectus ut, scelerisque euismod ligula. Ut vitae 
tortor quis nibh facilisis feugiat quis ac nisi. 

Duis lacus tellus, ullamcorper ut lacinia 
venenatis, blandit non sem. Vestibulum aliquet 
mauris sed est commodo, eu egestas ligula 
venenatis. Phasellus ac ipsum lacus. Sed eu 
diam a turpis mattis blandit. Maecenas volutpat 
enim eget dui elementum, sed eleifend risus 
dictum. Duis quis rutrum libero. Praesent 
ut orci quis diam posuere posuere. Sed nisl 
augue, blandit at pharetra in, aliquet nec ex. 
Suspendisse a dignissim odio. Morbi libero 
sem, efficitur vitae rutrum nec, aliquam non 
ipsum. Curabitur molestie lacus vitae neque 
efficitur, id vulputate sapien condimentum. 
Nulla facilisi. Nullam in volutpat ligula. 

Sed sollicitudin purus sit amet dolor accumsan 
vestibulum. Nunc congue, nibh at sodales 

venenatis, purus magna finibus lorem, sed 
porttitor diam magna in ligula. Integer 
sagittis odio justo, eu finibus enim mattis 
eu. Aenean faucibus, nisi ultrices scelerisque 
condimentum, lacus enim convallis massa, nec 
vehicula ligula lectus et neque. Nam dapibus 
arcu et elementum tincidunt. Duis vel tortor 
lacus. Proin efficitur urna vel risus congue 
porttitor. Phasellus volutpat lectus eu mi 
cursus convallis. Nulla neque nisl, efficitur sit 
amet pretium non, hendrerit vitae tellus. Etiam 
laoreet mi et ipsum malesuada molestie et eu 
nibh. 

Sed eu magna a urna luctus elementum. 
Praesent ut hendrerit quam. Integer ultrices 
finibus varius. Cras at velit tincidunt, pharetra 
nisi et, placerat quam. Sed pulvinar fermentum 
sollicitudin. Integer auctor dui quis tortor 
fringilla consectetur. Sed imperdiet, tellus quis 
vestibulum scelerisque, nunc ligula dapibus 
tortor, in finibus lectus metus quis nibh. Nam 
lobortis sodales convallis. 
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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

A HP é uma empresa internacional fabricante de PCs, impressoras 
e servidores e a ISS Facility Services uma das maiores empresas 
de manutenção de instalações nos países nórdicos. Juntas, procu-

raram um projeto de iluminação com o objetivo de economizar energia. 
Instalaram produtos LED e sensores da Aura Light para conseguir uma 
iluminação optimizada e eficiente nos escritórios da HP.

Jan Åberg, coordenador de Segurança e Ambiente de Trabalho na ISS, 
avaliou diversos fornecedores de produtos LED e sensores  em conjunto 
com a HP. No processo de avaliação, os produtos da Aura Light demons-
traram ser os melhores. “Os produtos cumprem todos os requisitos que 
temos”. No processo de avaliação, os produtos foram avaliados de acordo 
com os seguintes critérios: qualidade da luz, preço e conforto. Jan Åberg 
está muito satisfeito por trabalhar com um fornecedor de soluções de 
iluminação completas que os possa ajudar e orientar.

A ISS instalou os panéis LED Aura Lunaria Pro e Aura Lunaria Pendulum. 
“O painel LED não necessita de manutenção e é fácil e rápido de instalar 
comparativamente a outros modelos similares”, afirma Jan Åberg.

Escritórios da HP - Suécia
Poupança energética e bem-estar

Formação contínua promovida pela Aura Light

A Aura Light tem vindo a desenvolver ao longo de 2016 várias sessões de 
formação dedicadas à optimização do conhecimento acerca das novas 
normas como a EN 13201, novas tecnologias de iluminação, programas de 
cálculo luminotécnico e conhecimentos gerais no âmbito da iluminação 
pública e da iluminação interior.

Estes workshops dedicados a arquitectos, engenheiros, lighting designers 
e outros participantes na área da iluminação têm sido um sucesso e serão 
continuados até ao final do ano.

Breves
Aura Lunaria nomeada painel LED mais eficiente do mundo

A Aura Light foi premiada com a Medalha de Eficiência Global pelo 
conceituado Conferência Ministerial de Energia Limpa (CEM). 

A empresa recebeu o prémio de iluminação energeticamente mais eficiente 
do mundo na categoria de Luminárias Comerciais Planas, a nível internacional 
e a nível regional na Austrália e Europa, com o seu painel LED Aura Lunaria. A 
cerimónia de entrega teve lugar no dia 2 de Junho em São Francisco. 

A solução para a HP

• Upgrade LED com Aura 

Lunaria Pro, Aura Lunaria 

Pendulum, Aura Conspecto 

Soft e Aura CompoLED 

Long Life

•  Controlo da iluminação 

com sensor PIR Universal

• Poupança energética de 50%

• Fácil instalação e utilização

Foram instalados outros produtos como o downlight LED Aura Conspec-
to Soft e a fonte de luz LED substituível Aura CompoLED Long Life. Para 
além disso, a ISS instalou um sistema de controlo de iluminação, com 
o Sensor PIR Universal da Aura Light, de modo a optimizar a poupança 
energética.

Actualmente a HP poupa cerca de 50% da energia utilizada na iluminação 
das suas instalações em comparação com a antiga solução de iluminação, 
verificando-se ainda um aumento de 30% dos níveis de luz.

“Fui informado de que vários funcionários da HP já não precisam de ócu-
los ou de iluminação extra nas secretárias. Consideram que a iluminação 
das instalações está muito melhor e que o ambiente de trabalho mel-
horou”, diz Jan Åberg.

Até os custos de manutenção foram reduzidos, como explica Jan: “Con-
seguimos agora evitar a substituição frequente de fontes de luz como 
acontecia anteriormente. Temos um retorno do investimento de 3 a 4 
anos com esta nova solução LED. Os funcionários da HP estão extrema-
mente satisfeitos”.


