
Coloque o seu  
Escritório a 
Trabalhar: Dez 
Dicas Principais

O que é que pretende alcançar?
O primeiro passo para atualizar as soluções de iluminação é ter um objetivo em mente. Quer 
seja para reduzir custos operacionais, cumprir metas de conformidade ou tornar o negócio 
mais sustentável, é importante ter uma necessidade de negócios definida para definir e 
construir uma nova solução. 

Se procura melhorar o bem-estar dos funcionários, podem existir algumas coisas simples 
que pode fazer para melhorar o conforto, como a substituição de lâmpadas fundidas ou 
intermitentes. Se procura reduzir o uso de energia, pode tentar integrar a detecção de 
presença nas salas de reunião para garantir que as luzes se desliguem quando a sala não 
estiver a ser utilizada.

Seja qual for o seu objetivo, desde o início, deve contactar com um fornecedor que seja capaz 
de oferecer uma solução e um serviço adequado às suas necessidades e fazer recomendações 
apropriadas a partir de um vasto portfólio. 
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Conheça o custo da sua solução atual
Uma grande proporção do orçamento de despesas operacionais (OPEX) é frequentemente 
utilizada para pagar a iluminação. Embora o custo inicial de uma nova solução de iluminação 
possa ser proibitivo para muitos e a incerteza possa surgir relativamente ao retorno do 
investimento e do desempenho, esses receios podem agora ser dissipados através de novos 
modelos de financiamento mais flexíveis. 

A LOGIC by Sylvania permite a compra e instalação de sistemas de iluminação de última 
geração, sem quaisquer compromissos de despesas de capital (CAPEX). A LOGIC não requer 
qualquer investimento de capital inicial e oferece condições atrativas e um período de retorno 
rápido. Os custos são divididos em pagamentos mensais que podem ser geridos e que 
são normalmente mais baixos do que os atuais gastos com serviços públicos dos clientes, 
libertando o fluxo de caixa para investir em novos projetos.
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Conheça de que forma utiliza a energia de forma 
a minimizar o seu uso
Aumento dos preços da energia. Relatório ESOS (Esquema de Oportunidade de Economia de 
Energia).  
Custos CRC (Compromisso de Redução de Carbono). Alvos CSR (Responsabilidade Social nas 
Empresas). Cada qual contribui para o aperto que recai sobre os gerentes de instalações e  
proprietários para reduzir a quantidade e energia utilizada pelas suas instalações.

Mas apenas é possível gerir o que consegue medir. O primeiro passo é compreender  
o status quo. Sabe qual é a quantidade de energia que utiliza atualmente?   
A Sylvania oferece uma Auditoria de Energia gratuita para ajudar os clientes a compreender 
exatamente onde se localizam as ineficiências e delinear um plano para a sua otimização. 
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Para um melhor ambiente construído



Definir o clima
Dada a maturidade da iluminação e o controlo que agora possuímos sobre a sua qualidade e 
quantidade, não há motivo para que não seja usada no ambiente de escritório para definir o 
clima, contribuir para a comunicação de mensagens da marca e criar o ambiente desejado. 

Pode melhorar a atmosfera do seu escritório sem a necessidade de mudança e substituição 
completas, adicionando  novas camadas de soluções de iluminação aos sistemas existentes. 
Por exemplo, a iluminação vertical de superfície pode ser usada para complementar o design 
funcional, dando a impressão de espaço e brilho. Nas salas de reunião, a iluminação deve ser 
considerada em alinhamento com a peça central literal da sala, a mesa. A área de receção deve 
criar impacto e definir o tom para o resto do espaço, usando focos e cores alinhadas com a 
marca para fazer uma declaração. 
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Determinar os momentos do dia com maior 
desperdício
Com que frequência atravessa o escritório à hora do almoço e vê as luzes ligadas e as mesas 
vazias? De manhã cedo, à hora do almoço e início da noite são horas comuns onde há poucas 
pessoas no escritório e a produção de energia deve ser ajustada de acordo. 

SylSmart by Sylvania oferece controlo automático dependendo da ocupação da área. Utiliza 
sensores de movimento para controlar a iluminação, para que áreas ocupadas, como foyers e 
corredores, permaneçam bem iluminadas, enquanto os espaços mais silenciosos, como salas de 
reunião e corredores, sejam automaticamente desativados para economizar energia.
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Identificar acessórios antigos
A iluminação incandescente consome 75% mais energia quando comparada com a sua 
alternativa LED. Para os que executam iluminação ineficiente é possível economizar, em média, 
20% da sua conta de energia total simplesmente fazendo a substituição para fontes de LED 
que possuem menor consumo de energia e conseguir reduções significativas no consumo de 
energia. E com o mínimo de interrupção nos negócios. 

Uns chocantes 50% de iluminação são considerados bastante ineficientes. Diminuir o seu 
uso de energia e custos não significa necessariamente ter de reavaliar e refazer todo o 
espaço. Muitas vezes, existem áreas específicas que foram negligenciadas e onde ainda 
permanecem equipamentos e acessórios ineficientes, como arrecadações ou casas de banho. 
Identificar e atualizar as zonas com maior desperdício –  mesmo que sejam pequenos espaços, 
aparentemente insignificantes – ainda podem compensar de formar significante os custos 
operacionais.
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Aproveitar ao máximo a luz natural
Uma maneira simples, mas eficaz, de otimizar o uso da iluminação é aproveitar ao máximo a  
luz natural. Além de fazer mudanças físicas, como mover áreas de trabalho em direção às 
janelas, existem maneiras inteligentes de trabalhar com os recursos naturais disponíveis. SylSmart 
by Sylvania utiliza sensores de luz ambiente para detectar os níveis de luz natural, ajustando os 
níveis de luz artificial para combinar perfeitamente com as necessidades em tempo real.
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Criar zonas
Criar zonas localizadas em todo o ambiente de escritório é importante, pois permite que as 
pessoas realizem tarefas numa área que se sente confortável e natural para a atividade que 
realizam.  

Oferecendo controlo sem fios que podem ser programados de forma rápida e fácil, o SylSmart 
Divisão Isolada é uma solução económica eficaz para pequenos escritórios, salas de reunião, 
salas de aula e corredores. Fácil de instalar e ainda mais fácil de programar através da aplicação 
intuitiva, as luminárias ativadas sem fios podem ser facilmente controladas a partir do 
interruptor da parede para ajustar as luzes de acordo com as suas necessidades para reuniões 
ou apresentações.
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Assuma o controlo
Instalar um sistema de controlo de iluminação permitirá uma melhor flexibilidade sobre o uso 
das luzes num escritório. 

Iluminação inteligente diz respeito a controlo e eficiência. Ao utilizar a monitorização 
remota, recolha de luz natural, agendamento e relatórios de energia e estado, o SylSmart da 
Sylvania pode reduzir dramaticamente os custos de energia para muitos negócios e cumprir 
com os regulamentos e certificações (incluindo Breeam, ECA, BCO, LEED, DGNB, Estidama).

O SylSmart Edifício Conetado é um sistema de controlo de iluminação altamente inteligente 
e descentralizado que permite às empresas adotar controlos de iluminação com facilidade, 
obtendo economias de energia significativas através do controlo granular de cada luminária.

O SylSmart Divisão Isolada é um sistema de controlo de iluminação fácil de instalar que permite 
gerir a  iluminação de acordo com as suas necessidades, oferecendo a flexibilidade para alterar 
as configurações de iluminação de acordo com a funcionalidade da sala. O cabeamento de 
controlo é mantido ao mínimo graças às luminárias e interruptores sem fios.
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Assegure-se que está pronto para uma emergência
A conformidade não é uma conquista única, mas sim um processo. Isto é particularmente 
verdadeiro no caso de iluminação de emergência que é essencial para a provisão de um 
ambiente de trabalho seguro. Existe uma orientação clara sobre a frequência e os requisitos 
dos testes de luzes de emergência para cada território dentro da UE. Embora possa variar 
dentro de países individuais, o requisito mínimo é que as instalações mantenham um sistema 
compatível com EN1838.

Se não fizer nada, é absolutamente essencial garantir que as soluções de iluminação sejam 
compatíveis e que a iluminação cumpre com os regulamentos mais recentes e que funcione 
corretamente. 

Melhorar as normas de segurança, juntamente com a disponibilidade de sistemas de 
iluminação mais eficientes, constituem uma oportunidade para rever, renovar ou reformar 
sistemas de iluminação de emergência para o benefício das operações em geral.
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Embora todos os esforços tenham sido feitos para garantir a precisão na 
compilação dos dados técnicos desta publicação, as especificações e os dados 
de desempenho estão em constante mudança. Os detalhes atuais devem, 
como tal, ser verificados junto da Feilo Sylvania Europe Limited. 
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