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Está consolidada a ideia de que o ambiente construído 
desempenha um papel crítico na produtividade, 
saúde e bem-estar dos funcionários. Além de oferecer 
oportunidades cruciais para melhorar o bem-estar da força 
de trabalho, há também outra oportunidade importante 
no escritório. Sendo um dos ativos mais valiosos de uma 
empresa, o ambiente construído em si pode ser usado num 
número cada vez maior de maneiras para contribuir para a 
rentabilidade e o desempenho.

Neste eBook, discutimos maneiras como o escritório 
moderno pode ser colocado em funcionamento. Como 
pode ser ligado a outros impulsionadores de negócio mais 
amplos e às pessoas dentro deles. Como pode impulsionar 

a produtividade dos funcionários por meio de um ambiente 
melhorado e de usos inteligentes do espaço. Como a 
iluminação pode tornar-se uma contribuidora, em vez de 
um custo. Como o escritório pode ser operacionalizado para 
beneficiar os negócios.

Este eBook discute novas maneiras de considerar o 
ambiente construído, para espremer o ativo mais valioso 
de uma empresa, o padrão de construção WELL Building, 
e implicações práticas que podem ser tiradas dele, como 
aplicar a tecnologia inteligente de maneira mais eficiente 
no ambiente de escritório e, finalmente, algumas exemplos 
práticos do escritório que trabalha para o negócio, no 
contexto da iluminação.

Estabelecer as bases para um ambiente construído mais saudável e produtivo



O que fez o seu  
escritório por si?

Legislar para o alto desempenho

O escritório moderno é um ativo complexo e variável. 
Ou, pelo menos, deveria ser. O ambiente construído 
pode fazer mais do que nunca, mas poucos ambientes 
de escritório realmente o põem a trabalhar. Edifícios 
de alto desempenho estão a tornar-se cada vez mais 
populares e são mais procurados graças a algumas 
iniciativas de alto nível. Ao mesmo tempo, a legislação 
cada vez mais complexa está a trazer até mesmo 
construções de baixo desempenho para um novo 
patamar.

Os regulamentos podem diferir por região, mas essas 
iniciativas de alto perfil têm uma série de narrativas 
semelhantes, todas contribuindo para uma conversa 
mais ampla sobre a necessidade de edifícios que façam 
- tanto pelos negócios quanto pelos funcionários.

"Iluminação, bem-estar e desempenho no trabalho" 
constatou que "as empresas devem considerar a 
necessidade de investir na iluminação do local de 
trabalho como meio de desenvolver ambientes de 
trabalho que suportem bem-estar e desempenho e 
reduzam a probabilidade de stresse, absentismo e 
acidentes industriais".

Edifícios de alto desempenho são um tema 
quente. As tecnologias inteligentes estão a abrir 
oportunidades para componentes anteriormente 
"não inteligentes" para gerar, armazenar e analisar 
dados de negócios. As intuições recolhidas podem 
informar a tomada de decisões estratégicas e em 
tempo real para ajudar os gestores de escritórios, 
gestores de instalações e membros dos conselhos de 
administração a fazer escolhas mais eficazes sobre o 
ambiente construído.

Mesmo os edifícios mais antigos estão a ser refeitos 
do zero. Por exemplo, com a introdução do Padrão de 
Eficiência Energética Mínima (MEES) no Reino Unido, 
uma classificação de eficiência energética mínima de 
"E" é agora necessária antes que um edifício possa ser 
alugado.

Usar sensores de ocupação  
para atenuar ou desligar a 
iluminação quando uma sala 
está desocupada pode reduzir 
o uso da eletricidade em 

30%
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A Diretiva de 2010 sobre Desempenho Energético de 
Edifícios e a diretiva sobre eficiência energética de 2012 
são a principal legislação da UE que promove a melhoria 
do desempenho energético dos edifícios na UE. A UE já 
adotou uma série de medidas para melhorar a eficiência 
energética na Europa, incluindo certificados obrigatórios 
de eficiência energética que acompanham a venda e o 
aluguer de edifícios. As grandes empresas são também 
obrigadas a realizar auditorias energéticas pelo menos 
de quatro em quatro anos.

Essas normas não devem ser vistas como um obstáculo 
ou inconveniente para os proprietários ou empresas 
- muito pelo contrário. Devem ser vistas como uma 
oportunidade para revisitar o planeamento do escritório, 
para encontrar eficiências e economia de custos, para 
otimizar os negócios. Com a iluminação a representar 
um dos principais custos de energia de uma empresa, 
há economias reais que se podem obter.

De acordo com o Carbon Trust, o uso de sensores 
de ocupação para reduzir a intensidade ou desligar a 

iluminação quando uma sala está desocupada pode 
reduzir o uso de eletricidade em 30%. Os sensores 
de luz natural que permitem o ajuste da iluminação 
artificial numa sala, de acordo com a quantidade de 
iluminação natural que lá chega, podem reduzir o uso 
de eletricidade em até 40%.

Dentro desses benefícios empresariais mais amplos, os 
próprios funcionários estão cada vez mais conscientes 
do papel que a iluminação pode desempenhar no seu 
próprio bem-estar e estão cada vez mais propensos 
a fazer exigência para melhorar o seu ambiente - 
exigências que devem ser seguidas para cumprir com a 
legislação de Higiene e Segurança.

Com a consciencialização e as expectativas dos 
funcionários em relação a lugares confortáveis   e 
saudáveis   para viver e trabalhar em crescimento, a 
iluminação tem um papel fundamental a desempenhar, 
tanto no desenvolvimento do campo ecológico como na 
adaptação de edifícios mais antigos para cumprir com 
os novos padrões.

A utilização de sensores 
de ocupação para 
atenuar ou desligar a 
iluminação quando uma 
sala está desocupada 
pode reduzir o uso da 
eletricidade em 30%
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O potencial no seu escritório

Aproximadamente 35% dos edifícios da UE  
têm mais de 50 anos e quase 75% do total de 
edifícios não são eficientes do ponto de vista 
energético

38% do total do espaço de escritórios 
especulativo disponibilizado em cidades 
regionais do Reino Unido entre 2017 e 2020 
será sob a forma de remodelação

19% da procura mundial de 
eletricidade diz respeito à 
iluminação

Iluminação, arrefecimento e 
ventilação são responsáveis   por 
mais de 60% do uso de eletricidade 
em edifícios de escritórios

Na Europa, os edifícios são responsáveis   
por 40% do consumo de energia e 
quase 36% das emissões de CO2

68% dos funcionários 
queixam-se da 
situação de iluminação 
nos seus escritórios

Usar sensores de ocupação pode 
reduzir o uso de eletricidade em 30% 

Sensores de luz do dia podem reduzir o 
consumo de eletricidade até 40%
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Está bem?

Além de normas cada vez mais rigorosas a entrar em 
vigor, outras iniciativas estão a explorar o papel do 
ambiente construído no bem-estar dos funcionários. 
As normas WELL Building e Buildings 2030 estão em 
destaque na Europa, destacando a necessidade de se 
criar um ambiente melhor, mais saudável e mais 
produtivo.

A norma de construção WELL 
Building

Tendo já criado ondas nos EUA, o ano de 2018 deve ser 
o ano em que a norma WELL Building está a ter 
impacto na Europa. A norma WELL explora como o 
"projeto, as operações e os comportamentos dentro 
dos lugares onde vivemos, trabalhamos, aprendemos e 
nos divertimos podem ser otimizados para promover a 
saúde e o bem-estar humanos". Inclui mais de 100 
características descritas em oito conceitos, sendo 13 
delas relacionadas apenas com a luz. Essas 
características devem ser consideradas num edifício de 
alto desempenho que coloque os seus funcionários em 
primeiro lugar.

As características relacionados com a iluminação vão do 
muito específico - como a qualidade da cor - ao mais 
genérico, como diretrizes que minimizam a interrupção 
do ritmo circadiano do corpo. A WELL destaca a 
influência da luz sobre o corpo noutras áreas além da 
visão, que afetam o ritmo circadiano e, posteriormente, 
uma série de processos fisiológicos - incluindo os 
relacionados com o estado de alerta, digestão e sono. O 
instituto sublinha que toda a luz - e não apenas a luz do 
sol - afeta esses processos, e a iluminação insuficiente 
ou desadequada pode afetar o bem-estar dos 
funcionários.

As normas WELL 
Building e Buildings 
2030 estão em 
destaque na Europa, 
destacando a 
necessidade de se 
criar um ambiente 
melhor, mais saudável 
e mais produtivo
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dentro de casa - citando que passamos 90% do nosso 
tempo dentro de edifícios. Dada esta estatística de 
destaque, a iniciativa visa "integrar a exigência de 
edifícios de alto desempenho na Europa, procurando 
compromissos entre os setores público e privado para 
investir em melhores ambientes interiores até 2030". A 
norma Buildings 2030 levanta questões que dizem 
muito a este eBook: a saúde, o bem-estar e a 
produtividade das pessoas devem ter prioridade 
juntamente com o desempenho da construção.

A saúde das 
pessoas, o 
bem-estar e a 
produtividade

Problemas comuns com a iluminação de escritório

A iluminação fraca pode causar vários problemas de 
saúde, como cansaço visual e dores de cabeça, e a 
queda de produtividade a isso associada. Iluminação 
excessivamente dura pode causar fadiga ocular e até 
mesmo desencadear enxaquecas. Obter o equilíbrio 
significa adotar uma abordagem ponderada em relação 
a luminárias, ligações e lâmpadas, antes mesmo de 
começar a pensar nas oportunidades que as tecnologias 
inteligentes adicionam.

O trabalho de escritório pode ser particularmente 
exigente para os olhos - especialmente quando os 
funcionários são obrigados a olhar para ecrãs durante 
todo o dia. A luz artificial de luminárias mal especificadas 
ou instaladas pode ter efeitos nocivos nos ecrãs, 
causando uma série de queixas visuais.

No entanto, os impactos na saúde da iluminação 
deficiente não se limitam apenas ao campo oftálmico. 
Funcionários que se esforçam por ler com pouca luz 
podem sofrer problemas musculoesqueléticos graças à 
postura comprometida.

Dado que a doença custa às empresas europeias um 
valor estimado em 77 mil milhões de euros por ano, os 
benefícios de melhorar a iluminação para o bem-estar 
dos funcionários não podem ser exagerados - para a 
saúde e bem-estar dos próprios empregados e para a 
empresa.

Buildings 2030

A Iniciativa WELL Building não está sozinha no seu 
caminho para edifícios de alto desempenho. A Buildings 
2030 é uma iniciativa europeia, apoiada pela Fundação 
Europeia do Clima, com o objetivo de "integrar a 
exigência de edifícios de alto desempenho na Europa, 
procurando compromissos públicos e privados para 
investir em melhores ambientes interiores até 2030", 
mencionando "a saúde, bem-estar e produtividade" 
como prioridade central. A Buildings 2030 levanta a 
questão da grande quantidade de tempo que passamos 

As baixas por doença 
custam às empresas 
europeias cerca de  
77 mil milhões de 
euros por ano
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Pôr o ambiente 
construído a trabalhar

Pôr o ambiente construído 
a trabalhar

Além dos claros benefícios que a iluminação de boa 
qualidade pode ter para os funcionários, o escritório 
também pode fazer mais pelas empresas. Torne a 
iluminação uma contribuidora, em vez de um custo: 
reduza os custos de infraestrutura e aproveite ao 
máximo o espaço disponível num dos ativos mais 
valiosos da empresa.

As aplicações para iluminação inteligente dentro do 
escritório são consideráveis   e só poderão continuar a 
crescer com a crescente sofisticação das tecnologias. 
Uma abordagem renovada ao ambiente construído 
ajudará os gestores de instalações a encontrar 
oportunidades mais brilhantes de cumprir e exceder 
a conformidade, melhorar a produtividade e a 
experiência dos funcionários e reduzir os custos em 
vários níveis.

Dar o salto para o LED

Antes de explorar os benefícios das tecnologias 
inteligentes e das suas aplicações, há um número 
surpreendente de empresas que ainda não fizeram 
a mudança para o LED. Os efeitos positivos da 
iluminação LED no humor e no desempenho são 
indiscutíveis.

Além da saúde e bem-estar, a iluminação LED tem 
um impacto significativo na linha de resultados. Os 
LED consomem menos 80% da eletricidade que as 
lâmpadas incandescentes; portanto, os benefícios da 
despesas de capital operacional (OPEX) são claros.

A iluminação LED tem sido reconhecida desde há 
muito como a melhor solução para reduzir o uso de 
energia. No entanto, deve ser bem controlada para 
maximizar o potencial de economia de energia.

Os LED consomem menos  

80%
de eletricidade que as 
lâmpadas incandescentes
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Assumir o controlo

Controlamos outros serviços todos os dias para economizar 
dinheiro e trabalhar com mais eficiência - porque haveria 
a iluminação de ser diferente? Sistemas de controlo de 
iluminação altamente inteligentes e descentralizados 
permitem que as empresas adaptem os controlos de 
iluminação e obtenham economias de energia significativas 
por meio de um controlo mais granular.

Reserve um momento para dar uma olhada ao seu 
escritório durante o dia. Quantas luzes estão acesas em 
intensidade máxima por cima de mesas vazias? Quanta luz 
é desperdiçada naqueles corredores e salas que têm uma 
ocupação extremamente baixa?

Novas tecnologias estão disponíveis para detetar 
continuamente a presença humana e os níveis de luz natural, 
permitindo um ajuste contínuo por zonas. Áreas de grande 
tráfego como átrios e corredores permanecerão iluminadas 
e bem iluminadas, ao passo que áreas mais tranquilas, 
como salas de reunião e recantos menos utilizados do 
escritório, escurecerão gradualmente ao longo do tempo para 
economizar energia.

Este nível de controlo de iluminação avançado pode 
poupar até 87% às empresas, conseguindo a maior 
poupança de energia possível e ajudando-o a obter os seus 
certificados de construção ecológica, como o BREEAM.

O controlo de 
iluminação avançado 
pode poupar às 
empresas até

87%

Recolher grandes dados

Os dados são dinheiro. A recolha de dados sobre a 
atividade e o desempenho do edifício pode gerar 
intuições para informar a tomada de decisões 
operacionais e de longo prazo, e a iluminação é o 
melhor lugar para começar. A iluminação é a espinha 
dorsal do escritório ligado. Já omnipresente e com 
uma fonte de energia instalada, é o componente 
perfeito do ambiente construído para ligar e gerir 
componentes inteligentes diferentes.

A partir daí, as oportunidades de aplicação são 
limitadas apenas pela imaginação do gestor da 
instalação - e, provavelmente, pelo orçamento. 
Sensores e detetores podem ser integrados e 
alimentados de modo fácil e barato, para recolher 
novos dados sobre o uso das áreas e fornecer novos 
valores.

Para gestores de escritórios e instalações, os grandes 
dados oferecem maior modelagem de eficiência. 
Compreendendo os horários de pico e fora de pico 
de partes individuais do escritório ou da propriedade, 
podem gerir melhor o uso de energia por meio de 
implementação mais precisa de sistemas como os de 
ar condicionado.

Melhor produtividade:  
melhor qualidade de luz

A qualidade da iluminação de escritório influencia o 
comportamento e a produtividade. Além de permitir 
o máximo de luz natural possível, a iluminação 
com temperatura mais baixa mantém as pessoas 
concentradas. Temperaturas mais quentes estão 
associadas a ambientes mais relaxantes; portanto, 
podem ser bem aplicadas em áreas comuns de 
descanso, por exemplo. Seja como for, os LED 
removem o brilho áspero associado às lâmpadas 
incandescentes e devem ser considerados um 
importante primeiro passo para melhorar a qualidade 
da luz, caso ainda não estejam instalados.
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Manutenção reduzida: 
acendimento inteligente

Usando-se o espaço de forma mais inteligente e 
reduzindo o uso em conformidade, as exigências de 
manutenção dos sistemas de iluminação diminuem. 
A instalação de LED reduzirá os requisitos de 
manutenção, devido às suas longas e fiáveis   vidas 
úteis. Bastam alguns LEDs com sistemas centralizados 
de autoteste e os benefícios operacionais tornam-
se claros, à medida que a carga de recursos sobre 
a equipa operacional diminui. O lugar mais óbvio 
para aplicar esse pensamento está na iluminação de 
emergência.

Intuição melhorada:  
melhor uso do espaço

As aplicações de deteção de ocupação são muitas e 
variadas. Desde minimizar os requisitos de limpeza 
informando a equipa de limpeza sobre que salas foram 
usadas num determinado dia até levar os funcionários 
ao andar correto no elevador, dependendo do espaço 
disponível, ou a otimizar a compra de equipamentos 
de escritório e o seu posicionamento adequado. 
Também há implicações para a segurança. Se a gestão 
de instalações tiver uma visão melhor das áreas usadas 
com mais frequência, estas poderão fechar o espaço 
não utilizado e negar a necessidade da segurança 
monitorizar a atividade nessa área. Os sistemas de ar 
condicionado são a área de aplicação óbvia e mais 
comummente citada para a deteção de ocupação, 
unindo-se à iluminação como uma das maiores 
despesas de energia de uma empresa.

Maior eficiência: reduzir os custos 
operacionais

Todas essas soluções inteligentes levam, idealmente, 
a uma conclusão final: redução de custos. Os 
benefícios operacionais obtidos por uma combinação 
desses sistemas inteligentes ou por um só deles 
podem ser consideráveis: e isso é realmente pôr o 
ambiente construído a trabalhar.

Ativar tecnologias para um espaço 
mais inteligente

À medida que as tecnologias se tornam mais 
sofisticadas, também aumentam as suas possíveis 
aplicações. Existem várias tecnologias inteligentes a 
surgir.

O Li-Fi faz com que o Wi-Fi 
tradicional pareça muito lento e 
funciona através da iluminação

Fazer o Wi-Fi tradicional parecer lento e operar através 
da iluminação. O Li-Fi ainda está longe de ser usado 
comercialmente, mas, a título de ilustração, usar uma 
velocidade de 224 Gbps permitiria tecnicamente que 
18 filmes de 1,5 GB fossem transferidos por segundo. 
Num ambiente de escritório, velocidades até 100 vezes 
mais rápidas do que a velocidade média do Wi-Fi serão 
alcançáveis. Além de acelerar a conectividade, o Li-
Fi tem implicações impressionantes para a eficiência 
energética, operando por luzes LED, que exigem pouca 
energia. Um dos inconvenientes mais citados do Li-
Fi - o facto de que não pode transmitir através de 
paredes, também pode ser visto como positivo: tornar 
as transmissões mais seguras. À medida que mais 
"coisas" são adicionadas à IoT, o Li-Fi parece destinado 
a desempenhar um papel vital no fornecimento da 
infraestrutura necessária para lidar com esses volumes 

de dados.
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Iluminação localizada> iluminação 
de tarefa

Lançar luz sobre cantos nunca usados   é ineficiente e 
afeta os resultados finais. A iluminação localizada, de 
acordo com os usos conhecidos do espaço, pode reduzir 
significativamente os custos e revelar-se mais eficiente 
do que a iluminação de tarefa, que basicamente dobra 
a iluminância numa área específica.

Energia sobre ethernet (Power 
Over Ethernet)

Utilizar um cabo Ethernet para alimentar luminárias 
e transmitir dados entre a luminária e o software de 
controlo significa que apenas um fio é necessário para 
alimentar e controlar equipamentos ligados à rede. 
Cada equipamento individual recebe um endereço 
exclusivo, para que os comandos e as alterações 
possam ser programados sem a necessidade de 
atualizações no hardware.

Malha de Bluetooth

A malha de Bluetooth permite a comunicação de 
muitos-a-muitos através de Bluetooth. Os seus padrões 
abertos e conectividade em cadeia permitem a criação 
de redes de dispositivos em grande escala, pelo que é 
ideal para soluções de IoT, em que vários dispositivos 
devem comunicar de modo fiável. A topologia 
de malha significa que as luminárias ativadas não 
precisam de estar dentro do alcance do dispositivo 
inicial. Como o Li-Fi, a malha Bluetooth não requer 
uma grande quantidade de energia, mas é capaz de 
ligar milhares de dispositivos.

5G

A tecnologia 5G permitirá o movimento de dados a 
velocidades muito maiores do que as redes 4G atuais. 
No entanto, criticamente, o 5G fará isso com latência 
muito menor, o que significa muito menos atraso - a 
taxas indetetáveis   para um utilizador.

Claramente, há tempos excitantes à nossa frente. 
O escritório do futuro parece extremamente bem 
ligado e as tecnologias de iluminação parecem ser um 
facilitador chave.
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Um roteiro para o  
trabalho e o bem-estar

O potencial do ambiente construído, só no que toca 
a iluminação, é enorme - e é uma área excitante a 
explorar. No entanto, nem todos os ambientes de 
escritório estão prontos para dar já o salto para "alto 
desempenho". Ao mesmo tempo, os funcionários 
sabem que a iluminação é uma das áreas da higiene e 
segurança em que podem esperar melhor, por isso é 
importante implementar as soluções certas.

Verdadeira centralidade humana e mais soluções 
inteligentes "topo de gama" estão muitas vezes fora 
do alcance de um escritório "típico". No entanto, 
existem várias maneiras práticas de abordar a saúde e 
o bem-estar dos funcionários e a mudança para um 
escritório mais inteligente e ligado.

Uma visão renovada e holística da iluminação 
também pode ter um grande impacto nos resultados 
finais. Não é tão simples como substituir um tipo 
de iluminação por outra, porque diferentes áreas e 
funções requerem diferentes tipos e configurações de 
iluminação.

Aqui, vamos dar uma olhada ao que as empresas 
podem praticamente fazer agora, para desenvolver 
soluções incrementais no melhor interesse da força de 
trabalho e dos seus balanços.

Uma visão renovada 
e holística da 
iluminação também 
pode ter um grande 
impacto
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Renovação
Uma abordagem holística à construção de escritórios tem muitos 
benefícios, mas e se não puder pagar uma renovação completa? As 
medidas de renovação oferecem opções de atualização de eficiência 
económicas e de baixo risco para proprietários de edifícios que 
estão limitados a fazer atualizações de capital incrementais nos seus 
edifícios.

As medidas padrão de renovação incluem equipamentos, sistemas e 
montagem. A renovação, em princípio, deve ter apenas um impacto 
limitado na estrutura física de um edifício, por isso é frequentemente 
vista como uma solução preferida pela sua capacidade de fornecer 
resultados rápidos.

As empresas devem examinar o seu ambiente construído: onde é a 
energia mais desperdiçada? Onde estão as salas menos ocupadas? 
Começar por baixo pode ainda ter um grande impacto. Procure um 
fornecedor que seja capaz de oferecer uma auditoria energética ao 
seu ambiente, para identificar onde  
pode obter o maior retorno para o seu dinheiro.

Lidere com LED
Um lugar óbvio para começar, porque as recompensas das despesas 
operacionais (OPEX) oferecerão o ROI muito rapidamente. Quaisquer 
áreas do escritório que ainda dependam de lâmpadas incandescentes 
devem ser uma prioridade inicial.

Complementar as soluções existentes
Tal como acontece com a renovação, não precisa de realizar uma 
desinstalação e substituição completas. Na verdade, veja onde pode 
complementar o seu sistema de iluminação, como a instalação de 
iluminação de superfície vertical para dar a impressão de espaço e 
melhorar o ambiente.

Utilizar a luz natural
A luz do dia continua a ser a fonte ideal de luminância para 
complementar e melhorar os ritmos circadianos naturais dos 
funcionários, e enquanto 75,8% dos funcionários afirmam que a luz 
natural é importante para eles, apenas 56,9% estão satisfeitos com a 
oferta no seu local de trabalho. Abra as persianas, reposicione as áreas 
de trabalho perto das janelas, assegure-se de que todos os funcionários 
tenham acesso à maior quantidade de luz natural possível. Esta é uma 
maneira de baixo custo de usar a luz para sua vantagem - sem sequer 
instalar novos componentes.

Planear a manutenção
Como mínimo, a iluminação que já está instalada, seja incandescente 
ou LED, deve ser mantida corretamente. Planear cronogramas de 
manutenção para garantir a luminosidade ideal é fundamental. 
Quaisquer luminárias mortas ou bruxuleantes devem ser substituídas, e 
até mesmo a limpeza ajuda muito a dar brilho às luminárias opacas.

1

2

3

4

5
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O escritório como diretor 
executivo de operações

Abordar o ambiente construído como diretor executivo de operações significa ter total perceção e 
controlo sobre as operações de todas as áreas do ambiente.
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Receção 

A área de receção de um escritório deve causar uma 
primeira impressão forte. Deve complementar a 
aparência e a sensação da marca e criar o clima e o 
ambiente da marca. É uma área que precisa de 
verdadeira consideração estética.

Requer soluções elegantes e discretas que criem a 
impressão certa sem chamar a atenção e sem 
comprometer o desempenho. Procure opções que 
possam ser adaptadas às necessidades do espaço e 
aos acessórios, como mini-holofotes, embutidos 
circulares (em versões fixa e ajustável) e versões 
lineares e pendentes para garantir a flexibilidade real.

Salas de reunião 

Um sistema de controlo de iluminação com 
certificação Bluetooth Mesh ponto-a-ponto funciona 
eficazmente em pequenos escritórios e salas de 
reuniões. O sistema plug and play e sem fios é 
composto por luminárias, interruptores e sensores sem 
fios, deve ser fácil de instalar e ainda mais simples de 
programar através de uma aplicação móvel intuitiva, 

com luminárias ativadas sem fios controladas 
individualmente ou agrupadas para configuração de 
ambiente cómoda.

Usar um sensor de ocupação nos controlos de 
iluminação, combinado com a rede sem fios aberta, 
significa que a sala de reuniões pode desfrutar de 
uma infraestrutura que oferece inteligência ao nível 
da sala através de elementos como ar condicionado e 
tomadas para criar eficiência de energia e economia 
de custos.

Espaço de trabalho "open space" 

1.  Cada luminária identifica automaticamente as suas 
vizinhas para começarem a trabalhar juntas

2.  Cada sensor permite que outros sensores próximos 
saibam quando alguém é detetado

3.  Usando a aprendizagem coletiva, o sistema 
determinará em que direção acredita que o ocupante 
está a mover-se e define os níveis de luz 
automaticamente 

Estudo de caso DIAL

A Sylvania participou recentemente num grande 
projeto com a DIAL, o centro de excelência em 
iluminação e engenharia elétrica. Profissionais de 
iluminação de renome mundial, a DIAL deve o seu 
estatuto de especialista em iluminação de topo aos seus 
programas de formação, avaliações de produtos e ao 
sucesso do seu software de planeamento DIALux e ao 
motor de pesquisa de iluminação online, o 
LUMsearch.Isso deixou-os sob uma pressão especial 
quando se tratou de projetar o seu novo edifício.

A DIAL exigiu iluminação de escritório com sistemas de 
controlo independentes que fossem eficientes, 
económicos e elegantes.

Resultados: 

• O novo esquema de iluminação complementa a 
   luz natural 
• É um sistema totalmente automatizado 
•  As luminárias Feilo Sylvania terminam em primeiro 

lugar quando comparadas com as concorrentes

A Sylvania esteve envolvida 
num grande projeto 
com a DIAL, o centro de 
excelência em iluminação e 
engenharia elétrica 
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SylSmart Beyond, um 
sistema de controlo 
de iluminação 
habilitado para IoT

Estudo de caso NEN

O Netherlands Standardization Institute - desenvolvedor 
e promotor de padrões internacionais e europeus - 
procurava tornar as suas instalações o mais sustentáveis   
possível, incluindo a otimização da eficiência e eficácia 
das operações.

Implementou o SylSmart Beyond, um sistema de 
controlo de iluminação habilitado para IoT. Solução 
revolucionária totalmente ligada à Internet que analisa 
dados recolhidos por luminárias, o SylSmart Beyond é 
instalado em todo o edifício ou em vários locais, e está 
disponível globalmente e em tempo real através de um 
portal baseado em nuvem.

O SylSmart Beyond foi criado quando mais de 1000 
luminárias com SylSmart na NEN foram ligadas à 
plataforma SylSmart Intelligence. Esta função de 
recolha de dados capta dados de utilização de espaço 
através do sistema de controlo de iluminação e ajuda 
a analisar as tendências de uso no edifício. Além de 
permitir a otimização do desempenho do edifício e a 

operação da iluminação, vai para além da eficiência 
de iluminação para incluir também a análise de 
ocupação.

A captura de dados de utilização de espaço possibilita 
informações históricas e em tempo real sobre como o 
edifício é usado pelos seus ocupantes. É capaz de captar 
esses dados em alta resolução graças à densidade do 
sensor disponibilizada pelo sistema de iluminação. Cada 
luminária contém sensores, pelo que informações de 
grão fino são disponibilizadas para mapear com 
precisão o uso de cada espaço num edifício.

Esses dados são usados   para formular estratégias de 
redução de custos, reduzindo os custos de segurança, 
reimplementando o uso de espaço de salas de reuniões, 
trabalhando noutros sistemas de energia, como ar 
condicionado, reduzindo o desperdício de alimentos em 
cantinas locais e reduzindo os custos de limpeza ao não 
limpar áreas não utilizadas. 

Resultados: 

•  Sistema de controlo de iluminação inteligente 
descentralizado instalado que é capaz de adquirir 
dados, permitindo intuições operacionais e 
economia além da iluminação 

•  Até 75% da energia economizada em comparação 
com um sistema padrão ligar/desligar 

•  As operações de limpeza foram significativamente 
melhoradas e os custos reduzidos 

• 5% de custos de limpeza economizados num mês
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Estudo de caso 17 Connaught Place

O 17 Connaught Place, situado perto de Marble Arch, 
sofreu recentemente uma grande remodelação para 
fornecer até 32 678 pés² de acomodação de 
escritórios Grau A, incluindo um jardim, piso térreo e 
seis andares superiores. As luminárias Concord foram 
utilizadas em todo o edifício para oferecer um 
esquema de iluminação funcional, elegante e fiável 
para as áreas de receção, átrios e escadarias, bem 
como iluminação de perímetro nos escritórios.

Resultados: 

• Entrega dentro de uma escala de tempo apertada
• Estilo com eficiência 
•  Aumento do controlo

O 17 Connaught Place, 
situado perto de 
Marble Arch, sofreu 
recentemente uma 
grande remodelação.
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