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Características das lâmpadas

Tempo médio de vida útil da 
lâmp.
Número de horas após as quais 
pelo menos 50% das luzes são 
totalmente funcionais

Temperatura de Cor (Kelvin)
Aparência da Cor. Quente (amarelo 
<3200K), Neutro (branco> 4000K), 
Frio (azul> 4500K)

Halo 100

LED < 95

Fluo < 90

Classe 
Eficiência
LED A+
Fluo A
Halo B

Saída de luz (lúmen)
Indica a quantidade de 
luz que é emitida pela 
lâmpada

LED > 25.000 h

Fluo < 22.000 h

Halo < 2.000 h

LED [2700, 6000] K

Fluo [3200, 6000] K

Halo [2700] K

Índice de Renderização de 
Cores (CRI) 
Indica o quão bom uma 
lâmpada específica mostra as 
diferentes cores dos objetos

Potência (Watt)
Indica o quanto a 
lâmpada consome 
por hora

=
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Halogéneo

Tecnologias das Lâmpadas

As lâmpadas Halogéneo são, basicamente, lâmpadas incandescentes
avançadas. A sua tecnologia também é baseada num filamento aquecido que
emite luz. No entanto, as lâmpadas contêm um gás Halogéneo sob alta
pressão que permitirá uma temperatura mais alta. Além disso, ao reagir com
os vapores do filamento, irá estender a sua durabilidade, daí a vida útil da
lâmpada.
Mesmo que o elevado uso destas lâmpadas não seja recomendado, há 
alguns tipos de lâmpadas de halogéneo usadas em edifícios públicos.

• Lâmpada | usadas na troca direta por lâmpadas incandescentes
• Focos| para aplicações de 230V (GU10) e 12V (GU5.3) 
• Tubulares | tipicamente usado como uplighters. 

Algumas características
específicas

Temperatura da cor
Apenas quente (“amarelo”)

Índice de renderização de 
core Maximum (100)

Classe de rendimento
Class B no melhor caso

Halogéneo lamps are the least efficient lighting
technology available in the European market
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UPs

• Luz brilhante.
• Excelente índice de renderização de cor.
• Nenhum tempo de aquecimento até que o fluxo máximo seja alcançado.
• Lâmpadas reguláveis (de 0 a 100% do fluxo de iluminação).

DOWNs

• Pobre eficiência, portanto alto consumo (2 a 4 vezes maior que outras tecnologias).
• Vida útil pequena (normalmente entre 2.000 a 3.000 horas).
• Alta temperatura da superfície da lâmpada (pode queimar ao tocar).
• Apesar de seu preço inicial inferior, custará muito mais ao usuário final, quando 
comparado com a vida útil de outras tecnologias.

Halogéneo

Tecnologias das Lâmpadas
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Fluorescentes

Tecnologias das Lâmpadas

Podem ser definidas duas famílias de lâmpadas Fluorescentes: linear e
compacta.

Lâmpadas Lineares Fluorescentes (LFL) Têm um formato tubular e um balastro
externo (dispositivo usado para controlar a lâmpada). As Fluorescentes
compactas não são lineares e podem ter um balastro externo e ser baseadas
em pinos; Ou terão um balastro integrado e um casquilho de rosca de Edison
(E). Neste caso, toma o nome de Lâmpada fluorescente compacta (CFL),
também referido como "lâmpada de poupança energética".

Todos os tipos emitem luz de acordo com o mesmo princípio. Todos têm
mercúrio dentro e uma camada de Fluorescentes, com vários tipos de fósforo,
no lado interno do invólucro. Quando uma tensão é aplicada, o mercúrio
vaporiza e emite radiação ultravioleta que se tornará luz branca assim que
passar pela camada de Fluorescentes. A temperatura de cor da lâmpada
dependerá da composição da camada.
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Fluorescentes

Tecnologias das Lâmpadas

As Lâmpadas Fluorescentes Lineares são amplamente utilizadas nos edifícios de 
serviços. Dada a sua distribuição indireta de luz e alto fluxo luminoso, estas são 
postas nos tetos, iluminando adequadamente uma ampla área aberta.

De acordo com o diâmetro do tubo, podem ser:

• T5 | 16 mm (são as mais eficientes)
• T8 | 26 mm
• T10 | 33,5 mm (menos eficientes das 3)
• T12 | 38 mm (banida do mercado devido à baixa eficiência)

Some Specific Characteristics

Temperatura da cor
Principalmente fria(“azul-
branco”)

Balastro
Sempre externo à lâmpada

Dispersão da luz
Muito ampla

Fluxo Luminoso
Normalmente, elevados 
lúmens
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Fluorescentes

Tecnologias das Lâmpadas

Lâmpadas Fluorescentes Compactas (CFL) são uma ótima solução 
quando o objetivo é alcançar alta eficiência a baixo custo, com baixos 
valores de lumens, sendo assim aplicado onde níveis modestos de 
iluminação são aceitáveis. O balastro eletrónico já está incorporado na 
lâmpada, tornando-se uma solução de retrofit rápida.

Existem 4 configurações diferentes:

• Lâmpada
• Stick
• Espiral
• Vela

Há também CFL com um refletor (tipo PAR) para que o fluxo de luz se 
possa concentrar, tendo assim uma distribuição de luz menos difusa. Mas 
hoje em dia, com LEDs, este tipo de lâmpada está a tornar-se obsoleto, 
pois é menos eficiente.

Algumas características

Temperatura de cor
Pode ir de amarelo a azul

Balastro
Integrado na lâmpada

Casquilho
Família E (e.g. E14, E27)

Dimensão
Pequena

Excellent inicial price/power 
consumption ratio
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Fluorescentes

Tecnologias das Lâmpadas

Outras Lâmpadas Fluorescentes são usadas principalmente no setor
de serviços, especialmente em prédios de escritórios. Mas, apesar
disso, eles são muito menos utilizados do que qualquer outra
lâmpada Fluorescente. Estas lâmpadas são vendidas sem o balastro
em duas peças separadas. Desta forma, os custos de manutenção são
reduzidos, uma vez que a vida útil do balastro é até cinco vezes maior
do que a própria lâmpada

Este tipo de lâmpadas fluorescents apresentam as seguintes
configurações :

• Stick

• Circular | A T9 (29 mm) é o exemplo mais comum

• Square

Some Specific Characteristics

Casquilho
Pinos (normalmente 2 ou 4)

Balastro
Sempre externo à lâmpada

Retrofit
Não permite que as lâmpadas 
Halogéneo a substituam
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Fluorescentes

Tecnologias das Lâmpadas

UPs
• Maior vida útil do que as lâmpadas Halogéneo.
• Classe de eficiência energética A.
• Lâmpada econômica a um preço mais barato do que LEDs.

DOWNs

• Contém mercúrio.
• Precisa de um tempo de aquecimento para obter o brilho máximo.
• Não acendem imediatamente.
• Não têm o melhor índice de renderização de cores (CRI)
• Não é a melhor tecnologia para escurecimento.
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LEDs

Tecnologias das Lâmpadas

Light Emiting Diode (LED), também conhecido como SSL (Solid State
Lighting), é um dispositivo eletrónico que produz luz quando uma
corrente elétrica o atravessa (díodo). Um díodo é um semicondutor
que, uma vez excitado, permite que os eletrões se movam, emitindo
assim radiação UV, que, por sua vez, se tornará luz visível passando
pelo revestimento LED. Os LEDs são, sem dúvida, a tecnologia de
iluminação mais eficiente do mercado.

Some Specific Characteristics

Cor
Pode ter qualquer cor e pode 
ser alterada através de 
controlos

Temperatura da cor
Todas, desde quente a frio

Luminosidade
Direcional com vários ângulos 
de feixe disponíveis

Dimming (escurecimento)
Permite

Índice de renderização de 
cores 
Pode ser maior que 90
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Tecnologias  | LEDs

Tecnologias das Lâmpadas

Tipos de lâmpadas LED:

• Lâmpada | Para fins de substituição de lâmpadas fluorescentes 
compactas e lâmpadas Halogéneo
• Focos | Onde sua propriedade de direcionalidade é melhor aplicada

• Tube | Para iluminação de áreas abertas, substituindo LFLs

• Strip | Aproveitando a flexibilidade dos LEDs para fins estéticos

Os LEDs também podem ser
integrados em luminárias.
Um projeto particular é o
painel plano de LED a ser
construído no teto.
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LEDs

Tecnologias das Lâmpadas

UPs

• A única tecnologias que, no mínimo tem classe de eficiência A +
• Os LEDs têm, de longe, a maior vida útil de todas as Tecnologias
• Menor custo de propriedade. No final, é mais barato do que qualquer outra tecnologia
• Tecnologia extremamente flexível para fins estéticos e de controlo.
• Baixa temperatura quando funciona evitando qualquer possibilidade de queimar ao toque.
• Em relação aos CFLs, os LEDs suportam muitos mais ciclos de comutação e acendem-se 
imediatamente.

DOWNs

• O seu custo inicial é um pouco maior do que outras Tecnologias (mas os preços tendem a 
baixar a cada ano).
• Os LEDs são sensíveis à temperatura. A eficácia e vida útil são fortemente reduzidas se as 
lâmpadas forem constantemente sobreaquecidas.
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Escolher uma lâmpada

Tecnologias das Lâmpadas

Uma boa lâmpada deve satisfazer os seguintes critérios.
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Balastros

Sistemas de Controlo

Um balastro tem duas funções principais. Ligar a lâmpada e controlar o funcionamento da mesma. 
Dependendo de suas características, podem também: transformar  tensão, escurecer a lâmpada e corrigir 
o fator de potência.

Todas as lâmpadas Fluorescentes precisam de um balastro para funcionar.
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Balastros

Sistemas de Controlo

Existem dois tipos de Balastros: magnético e eletrônico. Estes podem ser comparados por alguns 
parâmetros importantes, tais como:

Fator de Eficácia do 
Balastro (BEF)
Compara o sistema de iluminação
de acordo com a saída de luz
e a potência de entrada (Pin).

𝐵𝐸𝐹 =
𝐵𝐹

𝑃𝑖𝑛
× 100

Quanto maior melhor

Fator de balastro (BF)
Indica a proporção da luz entre
o balastro a usar e um de 
referência

𝐵𝐹 =
∅𝑙𝑎𝑚𝑝+𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡

∅𝑙𝑎𝑚𝑝+𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡

Não é bom ter um valor muito 
elevado (1,5) nem muito baixo 
(0,73)

Fator de Potência(PF)
Mede a eficácia da operação 
de conversão da Tensão (V) e 
corrente (I) de alimentação na
Potência (P) para a lâmpada.

Idealmente igual a 1

𝑃𝐹 =
𝑃

𝑉. 𝐼
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Balastros

Sistemas de Controlo

Os balastros eletrónicos utilizam tecnologia de estado sólido para
operar em frequências muito maiores (milhares de Hz), resultando
em conservação de energia através de menor perda de energia e
maior eficiência da lâmpada para as luzes Fluorescentes. Além
disso, estes Balastros também podem melhorar o fator de potência.

Classe de Eficiência dos 
Balastros

Classe A1
Balastros eletrónicos Dim.

Classe A2
Balastros eletrónicos com 
perdas reduzidas

Classe A3
Balastros Eletrónicos

Classe B1
Balastros Magnéticos com 
perdas

Classe B2
Balastros Magnéticos com 
poucas perdas
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Sistemas de Controlo | Balastros

Sistemas de Controlo

Os Balastros magnéticos são a tecnologia mais antiga, com um núcleo
de chapas de aço envolvido em enrolamentos de cobre. As perdas de
Joule que ocorrem no cobre e as perdas por histerese no núcleo
reduzem a potência de entrada da lâmpada entre 5 e 25%. Este valor
dependerá da dimensão e construção do balastro. Os Balastros
magnéticos mais eficientes são os de baixas perdas. Estes também são
conhecidos como Balastros híbridos.

Classe de Eficiência dos 
Balastros

Classe A1
Balastros eletrónicos Dim.

Classe A2
Balastros eletrónicos com 
perdas reduzidas

Classe A3
Balastros Eletrónicos

Classe B1
Balastros Magnéticos com 
perdas

Classe B2
Balastros Magnéticos com 
poucas perdas
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Balastros

Sistemas de Controlo

UPs

• As  lâmpadas degradam-se mais 
lentamente
• A cintilação da lâmpada é eliminada
• Funcionamento com várias lâmpadas (1 
a 4)
• Vida útil mais longa

UPs
• Os materiais podem ser facilmente 
reciclados
• Custo inicial pequeno

Electronic Ballast Magnetic Ballast

DOWNs
• Podem originar
distorção harmónica

DONWs

• Menor eficiência energética
• Balastros mais pesados do que os 
elétricos
• Mais barulhento do que os Balastros 
elétricos
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Drivers

Sistemas de Controlo

LED drivers são dispositivos de baixa tensão que convertem a tensão
de linha para a baixa tensão necessária para os LEDs. LED drivers
funcionam com corrente constante ou tensão constante, dependendo
da carga do LED.

LED drivers trazem benefícios adicionais como a flexibilidade operacional,
eficiência, fiabilidade, controlo e inteligência ao sistema. Electronic drivers são

componentes importantes na
maioria dos sistemas baseados
em LED. Melhorias relativamente
pequenas na eficiência do driver
muitas vezes resultam em
grandes melhorias na eficiência
do sistema.

A seleção da topologia mais apropriada para acionamento dos LEDs
depende dos requisitos da aplicação (por exemplo, condições do
ambiente de operação, tensão de entrada do sistema, número de
LEDs, etc.), padrões e especificações.
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Sensores

Sistemas de Controlo

Os Sensores de iluminação ajudam a alcançar um Sistema de iluminação
eficiente de alta qualidade. Quando os controlos de iluminação elétrica
(incluindo Sensores) são usados corretamente, muita energia será poupada e
a vida das lâmpadas e Balastros pode ser estendida.

Os controlos de iluminação ajudarão a reduzir a energia em:

• Reduzindo a quantidade de energia usada durante o período de demanda de
pico, escurecendo automaticamente as luzes ou desligando-as quando não for
necessário;
• Reduzindo o número de horas por ano em que as luzes estão acesas;
• Permite que se usem controlos para reduzir os níveis de luz e economizar
energia.
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Sensores - Detetores de Presença

Sistemas de Controlo

A capacidade de um Sistema de controlo combinar a necessidade de iluminação com a presença de
pessoas é uma mais valia.

Exemplos:
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Sistemas de Controlo

Muitas vezes referidos como sensores de presença ou de ocupação, já existem no mercado
tecnologias que dependem do método de deteção de movimento:

1. Infravermelho passivo - Funciona com
base na deteção de movimento de calor. O
dispositivo possui um sensor piroelétrico
calibrado para detetar a radiação
infravermelha irradiada pelo movimento
do corpo humano. Baseado na deteção, o
sensor opera e liga os sistemas de
iluminação conectados a ele.

Sensores - Detetores de Presença
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Sistemas de Controlo

1. Sddfsd

2. Ultrasom - Semelhante a um radar. Um sensor
ultrassónico envia ondas sonoras de alta
frequência numa determinada área e verifica as
amostras refletidas. Se a amostra refletida mudar
continuamente, então ele assume que há
ocupação e a carga de iluminação é ligada. Se a
amostra refletida for o mesmo para um tempo
predefinido, então o sensor assume que não há
ocupação e a carga é desligada.

Sensores - Detetores de Presença
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Sistemas de Controlo

1. E
2. E
3. Micro-ondas – Semelhante ao detetor

ultrassónico. Um sensor de micro-ondas
envia micro-ondas de alta frequência numa
área e verifica as suas amostras refletidas.
Se as amostras refletidas mudarem
continuamente, ele assume que há uma
presença. Um sensor de micro-ondas tem
alta sensibilidade, bem como gama de
deteção elevada em comparação com
outros tipos de Sensores.

Sensores – Detetores de Presença
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Sistemas de Controlo

Controlos de luz do dia são dispositivos fotoelétricos
que desligam ou atenuam as luzes em resposta à
iluminação natural disponível.

O escurecimento suave e contínuo é a estratégia
preferida para controles de luz diurna automatizados.

Sensores – Detetores de luz 
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Sistemas de Controlo

Relógios são dispositivos que podem ser programados para ligar
ou desligar as luzes em horários designados.

Estas são uma alternativa útil aos Sensores fotoelétricos em
aplicações com uso muito previsível.

Sensores – Time Control detectors
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Sistemas de Controlo

Dimmers
Dimmers são dispositivos usados para diminuir o brilho de uma luz. Alterando a forma de onda de tensão
aplicada à lâmpada, é possível diminuir a intensidade da luz. Os Dimmers são usados para controlar a
saída de luz de lâmpadas incandescentes resistiva, Halogéneo, CFLs e LEDs.

Na indústria de iluminação profissional, as mudanças na intensidade são chamadas de "desvanecimento“.
Os dimmers com controlo manual direto tinham um limite na velocidade que poderiam ser variados, mas
essa questão foi amplamente eliminada com unidades digitais modernas (embora as mudanças repentinas
no brilho devam ser evitadas por outros motivos, como a vida da lâmpada).

Os Dimmers modernos são construídos a partir de semicondutores em vez de resistências variáveis,
porque têm maior eficiência. Uma resistência variável dissiparia a energia como calor e atuaria como um
divisor de tensão. Como os semicondutores ou os dimmers de estado sólido alternam entre um estado
"ligado" de baixa resistência e um estado "desligado" de alta resistência, eles dissipam muito pouca
energia em comparação com a carga controlada.

Sensores – Sistemas Dimming
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Sistemas de Controlo

Exemplos:

Sensores – Sistemas Dimming 
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Sensores

Sistemas de Controlo

Os Sensores de luz reduzem o consumo de energia, reduzindo a luz artificial quando há luz natural 
adequada, especialmente quando ninguém está presente.

O gráfico a seguir mostra as potenciais poupanças energéticas que diferentes Sensores de iluminação e 
controladores, trabalhando juntos, podem alcançar num edifício de serviços.

© Copyright CERTUS Project 2017 - All Rights Reserved



Luminárias

Uma luminária é o conjunto de iluminação completo, incluindo a (s) lâmpada (s), mecanismo para inserir
ou segurar a (s) lâmpada (s), cabos, casquilho, Sistemas de Controlo (por exemplo, balastro) e refletor para
difundir a luz.

A função de uma luminária é direcionar a luz para os locais desejados, criando o ambiente visual
necessário sem causar brilho ou desconforto. Escolher Luminárias que fornecem eficientemente
padrões de iluminação apropriados para a aplicação é uma parte importante do design de
iluminação eficiente energética.
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Luminárias

Existem muitos tipos de Luminárias, opacas ou translúcidas para incluir num edifício de serviços, e podem
variar muito consoante o tipo de fonte de luz que se pretende.
Alguns exemplos:
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Luminárias

A eficiência da luminária é fornecida por todos os fabricantes respeitáveis nas suas descrições técnicas e é
referida como a Light Output Ratio (LOR) da luminária.

LOR É a proporção de luz de uma luminária para a luz total da lâmpada individual. Escolha a luminária com
a maior saída de luz.

𝐿𝑂𝑅 =
∅𝑜𝑢𝑡 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒

∅𝑏𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑎𝑘𝑒𝑑 𝑙𝑎𝑚𝑝

Fatores de Eficácia
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Luminárias

Fator de eficácia da luminária (LEF), também conhecida como relação de eficácia da luminária, 
mede a quantidade de lúmenes de um dispositivo elétrico em função da potência de entrada, 
permitindo comparações entre os dispositivos elétricos. Quanto maior o LEF, mais eficiente é a 
luminária.

𝐿𝐸𝐹 =
𝐿𝑂𝑅 × ∅𝑙𝑎𝑚𝑝 × 𝐵𝐹

𝑃𝑖𝑛

Fatores de Eficácia
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Luminárias

As Luminárias são frequentemente vendidas com
lâmpadas incorporadas.
O comprador deve ser informado sobre a compatibilidade
da luminária com a eficiência das lâmpadas que podem ser
utilizadas na luminária.
É importante destacar que o rótulo para Luminárias não se
refere à eficiência da luminária.
Além disso, os seguintes critérios devem ser considerados 
para a sua aquisição:

• Alto nível de eficiência da luminária (> 80%)

• Reflector da lâmpada optimizado
• Relação directa mais elevada possível
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Luminárias

Legenda:

I. Nome do Fornecedor
II. Identificador de modelo do fornecedor
III. Gama de classes de eficiência energética de lâmpadas compatíveis
IV. Frase relatando o tipo de lâmpada que contém (se houver)

Rótulo de características
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