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SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO
PARA HOSPITAIS
LUZ DE ALTA QUALIDADE PARA
UMA RÁPIDA RECUPERAÇÃO
Luz é vida. Seus efeitos no corpo e na alma são insubstituíveis. A luz de boa qualidade tem uma influência significativa no estado
de espírito dos pacientes e em seu tempo de recuperação.*

A luz cria uma atmosfera positiva: Uma boa iluminação faz
os pacientes se sentirem relaxados e ajuda a criar uma
atmosfera acolhedora para promover a saúde do ambiente não apenas em hospitais, mas também em centros de
reabilitação, casas de repouso e centros médicos. Em
especial, a iluminação que simula as mudanças da luz
natural tem um efeito benéfico sobre os padrões do sono
dos pacientes, acelerando o processo de recuperação e
melhorando o desempenho do pessoal. O foco é a luz
centrada no ser humano.
A luz aumenta a eficiência: Iluminação LED eficiente e
inteligente. Sistemas de gerenciamento de iluminação
proporcionam economia de energia de até 80%.
* Fonte: AT Kearney, Human Centric Lighting: Indo Além da Eficiência Energética

ILUMINAÇÃO CENTRADA NO SER HUMANO (HCL) - LUZ DO DIA PARA A SAÚDE
A luz do dia é a nossa fonte de energia
mais importante. A falta de luz natural
pode causar uma grave perturbação
em nosso ciclo circadiano (nosso
“relógio biológico”). Este, por sua vez
pode levar a uma redução dos níveis de
desempenho de pessoas saudáveis,
podendo ter um efeito negativo no

processo de recuperação de pacientes
doentes.
A HCL promove a saúde. Seu princípio
está baseado na simulação da luz do
dia, criando um cenário que imita o
curso natural da luz com todas as suas
características biológicas e efeitos
emocionais.

MUITOS DESAFIOS, UMA
RESPOSTA: LEDVANCE
A LEDVANCE oferece soluções em
iluminação para qualquer que seja a
tarefa – possui um extenso portfólio
e serviços profissionais.

RITMO CIRCADIANO - O CICLO DE 24 HORAS DO CORPO HUMANO
Ótimo estado de alerta

12h, meio-dia

Ótima coordenação
Tempo de reação mais rápido

Luz do dia pela manhã
Estimula a formação do humor,
melhora a serotonina - nos sentimos
em forma e motivados

– Ao anoitecer, sem nenhum estímulo de luz, o corpo
produz melatonina (hormônio do sono) - nos sentimos
cansados
– Quando a manhã chega nosso nível de melatonina cai

Início do dia
Fase de despertar

e o cortisol, hormônio do stress programa o corpo para

Sono profundo
O corpo está se recuperando
24h, meia-noite

Se recebermos muito pouca luz durante o dia, o nosso
nível de melatonina cai muito. Como resultado, não
dormimos bem à noite, ficamos mais lentos, cansados
e indiferente durante o dia

Fonte: LightingEurope

as atividades diurnas
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LEDVANCE BIOLUX
LUZ SOB MEDIDA
PARA AS PESSOAS

®

BIOLUX® é o sistema HCL inovador da LEDVANCE. Com a ajuda de
um algoritmo inteligente, ele ajusta automaticamente a luz artificial
para simular as mudanças da luz natural - preciso para a hora do
dia e o local da instalação - para produzir o melhor efeito biológico
possível. As mudanças nas temperaturas de cor e níveis de
iluminação suportam o nosso ritmo biológico.

Vencedor dos prêmios de design, função e inovação:

SISTEMA BIOLUX® LEDVANCE: CINCO CENAS DE ILUMINAÇÃO

RELAXAR

CRIAR

LUZ NATURAL

FOCO

IMPULSIONAR

O funcionamento do Sistema BIOLUX® é intuitivo. As cenas pré-programadas podem ser facilmente selecionadas na unidade
de controle.

LUZ NATURAL QUALQUER QUE SEJA A TAREFA: OS COMPONENTES DO SISTEMA BIOLUX
SUPERIOR
CLASS

UNIDADE DE CONTROLE
BIOLUX® HCL

SUPERIOR
CLASS

DOWNLIGHT BIOLUX® HCL

SUPERIOR
CLASS

PANEL BIOLUX® HCL

BIOLUX® é ideal para ambientes
com até 20 luminárias* - como
quartos dos pacientes, salas de
staff, área de visitas e escritórios
com pouca incidência de luz
natural.
* Para ambientes com necessidade de
mais luminárias, sob encomenda
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A RECEITA PERFEITA:
SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO
PARA TODAS AS ÁREAS
SAGUÕES/ÁREAS
DE ESPERA

Uma iluminação adequada de fundo nos foyers e áreas de espera cria uma
atmosfera acolhedora e ajuda os visitantes a se localizarem. Luminárias tipo spot
com controle de facho podem ser direcionadas sobre objetos de decoração para
realçar a iluminação. Fitas LED produzem uma agradável luz indireta.
PANEL IndiviLED®

ESCADAS/CORREDORES

LEDVANCE INSERT

Cores claras e frias nas salas dos funcionários ajudam a manter médicos e enfermeiros motivados e em estado de alerta durante seus turnos de trabalho. A iluminação deverá apoiar altos níveis de concentração e contribuir mais rapidamente
para a retomada das atividades imediatamente após as pausas de trabalho.
LINEAR PENDANT
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FITAS LED

Escadas e corredores precisam de uma boa iluminação 24 horas por dia, com o
mínimo de iluminação garantida por iluminação de emergência opcional no caso
da queda de energia. A tecnologia DALI proporciona uma iluminação inteligente e
eficiente.
DOWNLIGHT

SALAS DE STAFF

SPOTLIGHT

PANEL Retangular

DOWNLIGHT
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Os hospitais são edifícios complexos com ambientes que apresentam necessidades distintas. A iluminação
deve cumprir tarefas muito específicas para pacientes, funcionários e visitantes. Enquanto os aspectos
funcionais predominam em escadas e corredores, por exemplo, a luz nas áreas de recepção, quartos de
pacientes, salas de espera e refeitório também devem promover o bem-estar das pessoas.
A luz ao redor dos edifícios e ao longo das vias de acesso devem atender a requisitos específicos. Os
visitantes apreciam fachadas que são bem iluminadas e estacionamentos e garagens que garantam
máxima segurança e facilidade de locomoção.

QUARTOS DOS
PACIENTES

Crie um ambiente confortável com uma luz agradável e sem ofuscamento, que
os pacientes possam controlar de suas camas. Para banheiros e lavatórios é
indicado uma luz brilhante e uniforme por questões de segurança.
LEDVANCE LINEAR

CAFETERIAS/
SALAS DE JANTAR

LÂMPADAS LED FILAMENTO

A luz brilhante e acolhedora aumenta o apetite e promove o relaxamento. Enquanto
luminárias que promovam uma iluminação geral e homogênea são recomendadas
para a iluminação de fundo, lâmpadas vintage podem criar uma atmosfera
aconchegante em zonas de cafeteria. As luminárias herméticas IP65 à prova de
umidade são adequadas para a preparação de alimentos e áreas de serviço.
LEDVANCE PANEL

ÁREAS EXTERNAS/
ESTACIONAMENTO

LEDVANCE INSERT

DAMP-PROOF LED

LUMINÁRIA PENDULUM +
LÂMPADAS VINTAGE

Vias de acesso, fachadas e áreas de entrada bem iluminadas se tornam
convidativas e promovem um senso de confiabilidade. Tubos LED fornecem
uma iluminação de alta eficiência energética em garagens e estacionamentos.

FLOODLIGHT

DAMP-PROOF LED

TUBO LED + SENSOR
DE PRESENÇA
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CLINICAMENTE TESTADOS
EXEMPLOS PRÁTICOS
TIROL KLINIKEN - INNSBRUCK
TECNOLOGIA LED E GESTÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA SUSTENTÁVEL
A Clínica Tirol, localizada no coração
dos Alpes austríacos, é sinônimo de
inovação de primeira classe em
medicina na região. A clínica
estabeleceu objetivos ambiciosos
como parte de seu programa de
sustentabilidade, e fez o retrofit de sua
iluminação. Foram instaladas 6 mil
luminárias LED da LEDVANCE, que
melhoraram significativamente a
qualidade da luz nos ambientes, além
de reduzir o consumo de energia
elétrica em até 50%.

Destaques:
— Cerca de 6 mil novas luminárias LED
— Consumo de energia elétrica reduzido
em até 50%
— Economia de custos de até 50%*
— Melhoria da qualidade da luz em
diversos ambientes
— Fácil instalação e montagem, baixa
manutenção

HOSPITAL CONNOLLY - DUBLIN
CONFIÁVEL E EFICIENTE NO
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
O Hospital Connolly é um hospital de
grande porte com altos níveis de
admissão de pacientes. O desafio foi
estabelecer uma iluminação que
combinasse eficiência energética com
taxas mínimas de falhas. Foram
instaladas mais de 400 luminárias
LEDVANCE PANEL e um gerenciamento
de iluminação que proporcionou uma
economia de energia de até 70%.
Produtos de alta confiabilidade, com
garantia de 5 anos.

* Considerando a substituição de lâmpadas
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Destaques:
— Mais de 400 luminárias LEDVANCE
PANEL equipadas com sensores,
integrados a um sistema de
gerenciamento de iluminação
— Economia de energia de até 70%*
— Melhoria da qualidade da luz graças
— a alta homogeneidade
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TODO O CUIDADO, SEMPRE
PORTFÓLIO COMPLETO E
EXCELENTE NÍVEL DE SERVIÇO
LEDVANCE: A ESCOLHA CERTA
PARA UMA INSTALAÇÃO NOVA
OU RETROFIT
Estamos continuamente investindo no
desenvolvimento de um portfólio
completo de produtos para oferecer a
maior liberdade possível de design em
iluminação. Como um parceiro de
serviços e presença mundial,
oferecemos total suporte aos projetos
de iluminação, com base em nossa
especialização e experiência, desde o
planejamento até a implementação do
projeto.
Especialmente no setor de saúde, e
consciente dos custos, muitas de
nossas lâmpadas LED OSRAM são
projetadas para a substituição
imediata de lâmpadas de tecnologia
tradicional, de maneira simples e
econômica.

PROGRAMA COMPLETO

— Luminárias LED

Inovador, de alta qualidade e de uma
fonte única: nosso portfólio oferece
tudo o que você precisa para o
sucesso de seu projeto.

— Componentes eletrônicos, drivers e módulos de LED

— Lâmpadas LED OSRAM
— Fitas LED
— Sistemas inteligentes de gerenciamento de iluminação
— Lâmpadas de tecnologia tradicional

NÍVEL DE SERVIÇO
Conte com o total suporte da
nossa equipe para alcançar o
melhor resultado e otimizar
tempo.

— Sugestão de produtos para o projeto
— Cálculo inteligente de iluminação com DIALux
— Presença mundial e contatos pessoais em todos
os continentes (healthcare@ledvance.com)
— Webinars para usuários profissionais
— Catálogo digital
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SOBRE A 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.
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