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HOME OFFICE
Seja qual for o ambiente que escolha para trabalhar, garantir o conforto visual através de uma iluminação adequada irá influenciar
positivamente sua produtividade e bem-estar. E com o aumento do número de pessoas trabalhando em home office percebemos
a necessidade de orientar sobre a forma correta de posicionar o computador e a mesa de trabalho diante de uma fonte de luz, seja
ela natural, vinda da janela ou sacada do apartamento, ou a própria luminária.

O home office pode ser bem produtivo. Com a iluminação adequada você pode aumentar sua concentração, motivação e fazer do
seu home office um ambiente confortável.

A luz neutra é um
elemento importante:
Cor de luz fria - estimula e ajuda
na concentração

Cores quentes e claras - relaxam
e estimulam a criatividade

A luz solar e a iluminação interna podem
causar ofuscamento.

O reflexo também pode ser ocasionado
por mesas com acabamento em vidro
ou materiais brilhantes.
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Para um trabalho confortável devemos evitar o reflexo da luz diretamente sobre os olhos. O brilho da janela ou sacada de
apartamento pode ser evitado pelo posicionamento correto da mesa de trabalho. Para isso, basta se posicionar lateralmente
à janela ou sacada. Dessa forma, a luz do dia irá incidir sobre o espaço de trabalho sem te ofuscar, e a sombra cai de lado.
Se for canhoto, a janela deve estar do seu lado direito, para evitar a formação de sombra enquanto escreve.

Para tarefas visuais mais exigentes existem óticas e materiais específicos que impedem o ofuscamento das próprias luminárias.
Isto é definido pelo índice UGR - Unified Glare Rating. Este método calcula o brilho da luminária. Quanto mais baixo o valor UGR,
menor o brilho.

O nível ideal de iluminação é de 500 lux para a área de trabalho (nível de iluminação sobre a mesa). Sugerimos uma iluminação
adequada no teto, e uma luminária de mesa para ajudar na concentração.

SOLUÇÕES LEDVANCE
PARA HOME OFFICE
Para luz de tarefa, em uma luminária de mesa:
Lâmpada LED SMART+

Lâmpada LED
RGBW OSRAM

Para a iluminação de
prateleiras e gabinetes:

Para a iluminação geral do ambiente

Sobre a mesa de trabalho:

Fita LED Kit ECO FLEX

LIVIN

LINEAR PENDANT

LINEAR

LEDVANCE PANEL
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ILUMINAÇÃO DE ESCRITÓRIOS
Passamos até 90% de nossas vidas dentro
de ambientes fechados com luz artificial.
É muito comum encontrar escritórios onde
as pessoas passam um dia inteiro sob a
mesma iluminação.

Os escritórios podem variar de acordo com
sua aparência, no entanto, uma iluminação
adequada deve ser planejada para estimular,
motivar e promover uma sensação de bemestar. Tudo isso irá resultar na produção de
um trabalho de alta qualidade.

COMO A ILUMINAÇÃO PODE INFLUENCIAR
POSITIVAMENTE O AMBIENTE DE TRABALHO?
A iluminação pode influenciar positivamente o ambiente
de trabalho. O desempenho das pessoas aumenta em até
12% com a iluminação adequada.
Promova o nível de luz adequado para a tarefa,
a atividade e o ambiente
Planeje uma iluminação sem ofuscamento para evitar
o cansaço da visão
Crie um ambiente visual motivador ao longo do dia de trabalho
Garanta uma iluminação acolhedora e descontraída
que promova a interação de pessoas nas áreas
de convivência, café, refeitório / cozinha

Os escritórios têm como objetivo uma
iluminação ergonômica e econômica. Trabalhe
com iluminação direta e indireta para uma
distribuição equilibrada da luz que assegure
um ambiente visual agradável, promova a
comunicação e seja avaliada positivamente
pelos funcionários.
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QUANTA LUZ É NECESSÁRIA?
O nível de luz recomendado em escritórios irá variar dependendo do tamanho e do contraste da tarefa, da velocidade e precisão
necessárias para a tarefa, e da idade dos funcionários. A norma de Iluminação de ambientes de trabalho (NBR ISO/CIE 8995-1)
afirma que, quanto mais difícil uma tarefa visual, maior deve ser a intensidade de iluminação naquela área:

Ao menos 500 lux para a leitura e escrita, para o
desempenho visual e o conforto.
Entre 300 e 500 lux para zonas com menos demanda
visual, como áreas de passagem, copiadoras, estoque etc.
Mínimo de 750 lux para desenho técnico - por exemplo,
espaços de trabalho para arquitetos ou engenheiros.
Mínimo de 500 lux para escritórios com planta abertas
e salas privativas - para atividades de escrita, digitação,
leitura e processamento de dados
Mínimo de 500 lux também para salas de reuniões - para
projeções ou videoconferência
Entre 100 e 300 lux para salas multiuso e corredores - o
alcance dependerá das atividades que serão realizadas
nesses espaços.

Considerando a longa vida útil das luminárias LED, a diminuição gradual do fluxo luminoso devido ao envelhecimento e à poluição
deve ser considerada no planejamento de uma instalação. Dependendo do fator de manutenção utilizado no planejamento, até
50% mais luminárias podem ser instaladas para garantir o nível de Iluminação necessário durante toda a vida útil do produto.

COMO EVITAR O OFUSCAMENTO?
O brilho impacta negativamente no desempenho do trabalho, ocasionando aumento da fadiga e efeito negativo sobre o bem-estar.
Por isso a iluminação deve ser posicionada e ajustada de modo a não ofuscar o usuário.

De acordo com a norma ABNT NBR ISO/CIE 8995-1- Iluminação de ambientes de trabalho - os valores UGR dependem da
dificuldade das tarefas visuais:
Desenho técnico: UGR ≤ 16
Leitura, escrita, salas de aula, trabalho com computador,
trabalho de controle: UGR ≤ 19
Trabalho em indústria, exposições, recepção: UGR ≤ 22
Outros, por exemplo, áreas de circulação e corredores:
UGR≤ 28
Em salas com projeção e locais de trabalho em
escritório, o valor da UGR não deve exceder 19
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COMO LIMITAR OS REFLEXOS:
Escritórios com incidência limitada de luz natural
Computadores com luminância de fundo L≤200 cd/m²
Luminária com ângulos >65°: L<1.500 cd/m²

Escritórios com boa e ótima incidência de luz natural
Computadores ajustados à situação da sala brilhante
com luminância de fundo L>200 cd/m²
Luminária com ângulos >65°: L< 3.000 cd/m²
Requisitos para uma boa iluminação de escritórios

REQUISITOS PARA UMA BOA ILUMINAÇÃO DE ESCRITÓRIOS
CONFORTO E BEM-ESTAR DAS PESSOAS
Mesclar elementos de iluminação direta e indireta para
garantir um alto conforto visual e prolongar os momentos
de concentração
Criação de cenas de iluminação flexíveis para escritórios
e salas de reunião em plano aberto
Promover uma iluminação aconchegante que promova a
interação das pessoas em áreas de convivência

ALTA QUALIDADE DE ILUMINAÇÃO
Eleger luminárias com baixo índice de ofuscamento e
distribuição de luz homogênea
Combinar sensores e controles através da instalação de
sistemas inteligentes de gerenciamento da iluminação
Prever uma iluminação de emergência
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Luminárias com tecnologia LED e fontes de luz
de alta eficiência (lm/W)

DESIGN ATRAENTE E VALORIZAÇÃO
DA ARQUITETURA
Luminárias com design atraente para ressaltar a
arquitetura do ambiente de trabalho
Complementar a iluminação geral com iluminação
de destaque

COMO GARANTIR UMA ILUMINAÇÃO EFICIENTE E AO MESMO TEMPO CONFORTÁVEL?
Escolha luminárias LED / fontes de luz de alta eficiência (lm/W). Você irá necessitar de menos pontos de luz.
Com um sistema de gerenciamento de iluminação você controla as luminárias de forma particularmente flexível.
Especifique luminárias com brilho reduzido nos locais de trabalho com computador (UGR < 19). São indicadas
luminárias com cobertura micro prismática.
Planeje de acordo com as normas com ao menos 500 lux em média e um alto nível de uniformidade (0,60). Isto
também permite que você garanta flexibilidade em um escritório de plano aberto.
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SOLUÇÕES LEDVANCE PARA ESCRITÓRIOS
SALAS DE REUNIÃO
Acima da mesa, LINEAR PENDANT, que emite iluminação
direta e indireta, proporcionando alto conforto visual. As
paredes são acentuadas com SPOTLIGHT ajustáveis.
LINEAR PENDANT

LEDVANCE LINEAR

SPOTLIGHT

FITA LED TUNABLE
WHITE 24V

LEDVANCE PANEL

RECEPÇÃO
Uma iluminação tipo spot conduz o caminho até a
recepção, e ilumina a parede atrás do balcão. Fachos de
luz sobre o balcão criam uma iluminação de destaque que
valoriza a entrada do escritório.
SPOTLIGHT

FITA LED RGBW 24V

MULTIPLE SPOT +
PAR30 HCI/ AR111

PENDULUM+
LÂMPADAS VINTAGE

LÂMPADA LED
VINTAGE EDSON
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ESCRITÓRIO PLANTA ABERTA
Promova uma boa iluminação geral homogênea através
de painéis de LED embutidos no forro ou sobrepostos
no teto. Luminárias tipo downlight iluminam o caminho e
trilhos promovem uma iluminação de destaque para os
objetos de decoração, quadros e troféus.
LEDVANCE PANEL

DOWNLIGHT

TRACKLIGHT +
LED PAR / AR

FITA LED RGBW 24V

*Sob encomenda.

PANEL INDIVILED*

ÁREAS DE CONVIVÊNCIA / COZINHA / CAFÉ
As áreas de convivência e café deverão garantir uma
iluminação acolhedora, que promova a comunicação e a
interação de pessoas.
Dê preferência por uma tonalidade de luz quente, e crie
cenas para que possa garantir uma boa iluminação geral
do espaço, homogênea, e ainda uma iluminação de
destaque para iluminar as mesas e valorizar a decoração.
PENDULUM +
LÂMPADAS VINTAGE

FITA LED TUNABLE
WHITE 24V

TRACKLIGHT +
LED PAR / AR

LEDVANCE PANEL

LÂMPADA LED
VINTAGE EDSON

LÂMPADAS LED
PAR / AR
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ZONAS DE TRÁFEGO E CORREDORES
Instale as luminárias paralelamente às escadas e
certifique-se de que a fonte de luz não ofusque as
pessoas ao subir ou descer. Luminárias de facho aberto
iluminam as paredes, melhorando o aspecto do ambiente,
sem causar o efeito túnel.
Dicas
Tetos iluminados fazem com que os corredores
pareçam maiores.
Se quiser criar um efeito para encurtar o corredor,
instale a luz no sentido da circulação.
Integre a luz diretamente nas escadas. Ilumine pelo
menos a cada três degraus.
Economize energia combinando sensores de presença
e controles para que a luz só seja ligada quando
necessário.
Use luzes de emergência adicionais para indicar as
rotas de fuga.

FITA ECOFLEX 12V

INSERT

DOWNLIGHT PRO

LINEAR

11

LEDVANCE | ILUMINAÇÃO DE ESCRITÓRIOS

SISTEMAS INTELIGENTES DE
ILUMINAÇÃO NO ESCRITÓRIO
A iluminação inteligente vai muito além de ligar, desligar e alterar a cor da luz. Dentre os objetivos dessa tecnologia no ambiente
de trabalho citamos a ergonomia, a garantia da sensação de bem-estar das pessoas e o aumento da produtividade.
A LEDVANCE oferece um portfólio versátil de luminárias e fitas LED inteligentes de alta qualidade, para tornar o sistema de
iluminação mais fácil, conveniente e flexível em salas de reunião, plantas abertas, áreas de convivência, entre outros ambientes.
A família de luminárias e fitas LED inteligentes da LEDVANCE são conectadas via Bluetooth, proporcionando um gerenciamento
moderno e eficiente de luz combinado com a Internet das Coisas (IoT).
Em escritórios de plano aberto, uma iluminação uniforme é obtida com luminárias tipo painel controladas por um sistema de
gerenciamento inteligente. A versão com UGR < 19 garantem uma iluminação ergonômica no local de trabalho.
PANEL INDIVILED*

SPOTLIGHT HIGH POWER

DOWNLIGHT

FITA LED RGBW 24V

FITA LED TUNABLE
WHITE 24V

DOWNLIGHT PRO

*Sob encomenda.

PANEL INTELIGENTE
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A ILUMINAÇÃO CENTRADA
NO SER HUMANO

Escritórios com pouca luz do dia, salas de reuniões escuras e luz artificial até tarde da noite - em nossa sociedade moderna
estamos cada vez mais afastados do nosso ambiente natural. A luz do dia é uma das mais importantes fontes de energia
para o ritmo biológico. A falta de luz natural pode causar graves perturbações em nosso dia / ritmo noturno (o nosso “relógio
biológico”), e redução de desempenho e bem-estar geral.
Com a luz certa no momento certo, a iluminação centrada no ser humano (HCL) cria um
ambiente de trabalho que simula as mudanças da luz natural e as suas alterações visuais,
biológicas e efeitos emocionais. Para alcançar esse efeito as luminárias são conectadas a um

FALTA DE LUZ,
UM PROBLEMA
SUBESTIMADO

sistema de controle inteligente que cria cenas de iluminação apropriadas às atividades que
estão sendo desempenhadas no escritório.

Dia ensolarado
100,000 lux

Através de temperaturas de cor e níveis de luminosidade, as cenas da iluminação centrada
no ser humano (HCL) podem simular o curso natural da luz do dia de tal forma a contribuir
positivamente no ritmo circadiano humano (o nosso “relógio biológico”).

Dia nublado
10,000 lux

O sistema BIOLUX® HCL da LEDVANCE adapta automaticamente a luz artificial às mudanças
da luz natural graças a um sistema inteligente e patenteado de algoritmo - permitindo aos
usuários escolher a dinâmica adequada a cada atividade. Por essa tecnologia a LEDVANCE
- Soluções de Iluminação”. As cenas estimulantes do sistema BIOLUX HCL aumentam a
produtividade e o bem-estar durante o dia e melhoram a qualidade do sono das pessoas à
noite.

Em escritórios
500 lux
Fonte: LightingEurope

recebeu o Prêmio Alemão de Inovação 2020 na categoria “Excelência em Business to Business

Passamos em média 90%
do nosso tempo em
ambientes internos.

A HCL é baseada nas mudanças naturais da luz do dia. Isto tem um efeito positivo nas
pessoas.
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A HCL promove e apoia o recurso mais
valioso de sua empresa: os seus empregados.
Isso se reflete na produtividade deles, e em
sua saúde.

+ 2 HORAS

+ 1 ANO

- 1 POR CENTO

Ganho de tempo
efetivo por mês

Lealdade dos
empregados

Ausência/falta por
doença

Fonte: http://en.licht.de/

HCL TEM UM IMPACTO POSITIVO TAMBÉM SOBRE O DESEMPENHO DA
SUA EMPRESA

SOLUÇÕES LEDVANCE
UNIDADE DE CONTROLE BIOLUX® HCL

Controle intuitivo de até 20 luminárias BIOLUX® HCL
Ligação e configuração automáticos através do app BIOLUX® HCL
Comunicação sem fio entre a unidade de controle e as luminárias graças à tecnologia smart

Cinco cenas de iluminação disponíveis:
IMPULSIONAR (boost) - Concentração mais elevada para
detalhes e tarefas particularmente exigentes;
FOCO (focus)- Melhora a concentração e a produtividade;
LUZ Natural (natural) - Simula com precisão o curso
natural da luz do dia;
CRIAR (create) - Encoraja a criatividade nas sessões
de brainstorming;
RELAXAR

CRIAR

LUZ NATURAL

FOCO

IMPULSIONAR

Relaxar (relax) - Luz relaxante durante as pausas.

LUMINÁRIAS PANEL BIOLUX® HCL E DOWNLIGHT BIOLUX® HCL

Temperatura de cor varia de 2700K a 6500K
Controle de ofuscamento (UGR 16)
Alto índice de reprodução de cores (IRC > 92)
Comunicação sem fio entre a unidade de controle e as luminárias
através do protocolo ZigBee

APP BIOLUX® HCL
Basta fazer o download do app BIOLUX® HCL
para configurar as luminárias com a unidade de
controle. Disponível para Apple e Android.
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INSTALAÇÃO TÍPICA DO SISTEMA BIOLUX®
HCL EM UMA SALA DE REUNIÃO:
Aproximadamente 450 lux são alcançados nos
olhos do usuário. Suporte ideal do sistema
biológico para usuários de meia-idade.

O QUE A ILUMINAÇÃO CENTRADA
NO SER HUMANO PODE FAZER?
Com a luz certa no momento certo, a iluminação centrada no ser humano (HCL)
cria um ambiente de trabalho que simula as mudanças da luz natural e as suas
alterações visuais, biológicas e efeitos emocionais. Para saber mais a respeito
da Iluminação Centrada no Ser Humano consulte os E-books HCL e Sistema
BIOLUX® HCL.

NOSSOS PRODUTOS
PANEL INTELIGENTE

PANEL INDIVILED
- Iluminação homogênea com brilho reduzido (UGR < 19)

- Painel de teto inteligente para embutir

- Acabamento em alumínio

- Conexão sem fio via Blluetooth

- Eficiência de 110 lm/W

- Alta eficiência: 120lm/W

- Durabilidade: 50.000 horas

- Disponível nas versões quadrada e retangular
- Versão antiofuscante, UGR<19

INSERT

LEDVANCE PANEL
- Disponível nas versões quadrada e retangular

- Disponível nas versões quadrado e redondo

- Iluminação homogênea com brilho reduzido (UGR < 19)

- Design ultra fino

- Acabamento em alumínio

- Distribuição de luz homogênea

- Eficiência de 110 lm/W

SPOTLIGHT HIGH POWER

SPOTLIGHT

- Spot inteligente com facho de luz direcionável

- Spots com facho de luz direcionável, de fácil instalação

- Acabamento em alumínio branco fosco

- Economiza até 90% na substituição de luminárias

- Eficiência de até 75 lm/W

equipadas com lâmpadas halógenas
- Acabamento em alumínio branco fosco
- Recuo antiofuscante
- Eficiência de até 80 lm/W

15

LEDVANCE | ILUMINAÇÃO DE ESCRITÓRIOS

DOWNLIGHT

DOWNLIGHT PRO
- Para iluminação geral e uniforme

- Eficiência de até 120 lm/W

- Substituição direta para downlight CFL (1 × 36 W)

- UGR <19

- Durabilidade: 30.000 horas

- IP54
- Dimerizável 1-10V

MULTIPLE SPOT + PAR30 HCI/ AR111

TRACKLIGHT + LED PAR / AR

- Iluminação geral e de destaque em um só produto:

- Spots giratórios disponíveis para lâmpadas PAR16,

spots giratórios

PAR20, PAR30 HCI, AR70 e AR111, em branco e preto

- Disponível nas versões com 1, 2 ou 3 spots, branco

- Acabamento em alumínio acetinado

ou preto, para as lâmpadas PAR 30 HCI e AR 111

- Trilhos disponíveis nas versões de embutir e sobrepor,

- Acabamento em alumínio acetinado branco e preto

de 1 ou 2 metros

- Soquetes E27 e GU10

PENDULUM + LÂMPADAS VINTAGE

LIVIN

- Pendente em estilo retrô com soquete E27

- Luminária de sobrepor

- Duas opções de cores, preto e bronze

- Economiza até 60% na substituição de luminárias

- Cabo ajustável com 1m de comprimento

equipadas com lâmpadas fluorescentes tubulares
- Disponível nas versões curta e longa: 60 cm ou 120 cm
- Temperatura da cor branca fria (5000K)

LINEAR PENDANT

LINEAR
- Iluminação indireta, sem sombras com a possibilidade

- Para instalação suspensa no teto (acessórios incluídos)

de conexão de até 10 luminárias

- Economiza até 40% na substituição de luminárias

- Disponível nas versões de 60cm e 1 metro

equipadas com lâmpadas fluorescentes tubulares

- Necessita de pouco espaço graças às dimensões

- Iluminação direta e indireta

compactas

- Eficiência de até 90 lm/W

- Fácil instalação e acessórios de conexão incluídos

- Temperatura da cor branca fria (4000K)

Lâmpada LED SMART+

FITA LED RGBW 24V
- 10W - 800 lm

- Potência: 14,4W/m

- Branco ajustável e RGB

- Fluxo luminoso: 340-440 lúmens por metro

- Controlada por smartphone, tablet, Apple watch ou

- Temperatura de cor: RGBW (RGB + branco)

assistente de voz (Siri, Google Assistente ou Alexa)

- IP20 e IP65
- Durabilidade: 40.000 horas

FITA LED TUNABLE WHITE 24V

FITA ECOFLEX 12V

- Potência: 9,6W/m

- Potência: 4,8W/m e 12W/m

- Fluxo luminoso: 750-970 lúmens por metro

- Temperatura de cor: 2.700K a 6.500K

- Temperatura de cor: 2.700K, 4.000K a 6.500K

- IP20 e IP65

- IP20 e IP65

- Durabilidade: 20.000 horas

- Durabilidade: 40.000 horas

FITA LED Kit ECO FLEX
- 4,8W/m
- Kit plug & play
- Contém 5m de fita LED e um driver com plug para
ligação da fita em rede elétrica
- A fita pode ser cortada a cada 8,3cm, nos locais
indicados com uma tesoura
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SOBRE LEDVANCE
Com escritórios em mais de 50 países e atividades
comerciais em mais de 140 países, a LEDVANCE é
um dos principais fornecedores de iluminação geral
do mundo para profissionais e consumidores finais.
Surgiu do negócio de iluminação geral da OSRAM
GmbH, e oferece uma ampla variedade de luminárias
LED para diversas áreas de aplicação, produtos de
iluminação inteligentes para residências e edifícios,
um dos maiores portfólios de lâmpadas LED do
setor, além de lâmpadas tradicionais.

LEDVANCE Brasil
Alameda Araguaia, 2104
12° andar, Conj. 1201/1204
Barueri - SP
CEP: 06455-000
SAC: 0800-0-55-7084
sac@ledvance.com
ledvance.com.br
@ledvancebr
facebook.com/ledvancebrasil

Licenciado a utilizar a marca OSRAM
para lâmpadas em iluminação geral

LEDVANCE.COM.BR

