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COMO ESPECIFICAR FITAS
LED EM SEU PROJETO
Nesse e-book iremos apresentar 5 passos para que você possa especificar e valorizar o seu projeto de iluminação
através de fitas LED e seus acessórios.
O sistema de iluminação de fitas LED é fácil de planejar, fácil de instalar e fácil de combinar com outros sistemas
de iluminação. Seguindo essas recomendações garantimos o bem-estar das pessoas, seja em momentos de
descontração, lazer, e contribuímos para melhorar o desempenho enquanto trabalham.
Antes de especificar o melhor sistema de iluminação é preciso entender o projeto para conseguir atingir todas
as expectativas criada pelo cliente. Nesse e-book iremos apresentar uma metodologia em cinco etapas: briefing,
análise de projeto, conceito, seleção da fonte de luz e projeto. Nicole Gomes, Arquiteta e especialista em iluminação,
facilita todo esse processo na apresentação do webinar desse tema.

1. BRIEFING

Para iniciar um projeto é necessário analisar
o espaço a ser iluminado, ouvir as intenções
do seu cliente, como o espaço será
utilizado, qual o perfil das pessoas que irão
habitar esse ambiente
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2. ANÁLISE DO PROJETO
Depois de obter o máximo de informações sobre o espaço e como ele será utilizado, é hora de analisar
as informações e definir os pontos de iluminação. Nessa etapa precisamos responder duas perguntas:

O QUE QUER ILUMINAR?

Escute o cliente e defina hierarquias, não se deve
iluminar tudo, mas aquilo que merece destaque, sem
contar as áreas de trabalho e leitura. Através de fitas
LED você poderá obter a iluminação geral do ambiente
em sancas ou rasgos. E ainda criar uma iluminação de
destaque, decorativa, em paredes texturizadas, degraus,
contorno de espelho, em marcenaria, e onde mais a sua
criatividade te levar. Lembre-se que luz é informação.

COMO ILUMINAR?

As fitas de LED possuem diferentes intensidades de
luz e tonalidades de cor. Você precisará conhecêlas para especificar a que melhor atende a sua
necessidade. As fitas LED são tão versáteis que você
poderá utilizar mais de um tipo de fita em um mesmo
ambiente, e obter efeitos completamente diferentes.

lm/m

4

BARRA DE LED

ALTA
LUMINOSIDADE

MÉDIA
LUMINOSIDADE

MÉDIA
LUMINOSIDADE

BAIXA
LUMINOSIDADE

> 2000 lm/m

2000 - 1000 lm/m

1000 - 600 lm/m

600 - 400 lm/m

< 600 lm/m

Para áreas com o pé direito
alto, grandes áreas e LED
como luz principal

Para detalhes de luz
indireta, iluminação
principal do ambiente

Bancada de trabalho, de
cozinha, para maquiagem

Iluminação da área
de trabalho

Iluminação decorativa para
ressaltar nichos e objetos
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3. CONCEITO DO PROJETO
Seja um projeto residencial ou comercial, organize suas ideias para propor a atmosfera ideal para as pessoas que
estarão nesse espaço. Verifique se o projeto oferece conforto visual, defina o posicionamento da fita LED de forma
a iluminar o objeto e/ou o espaço, criando uma iluminação livre de ofuscamento. Eleja a temperatura de cor ideal
para o ambiente, e garanta uniformidade em todos os pontos de luz. O conceito do projeto deverá cumprir com três
aspectos:

AMBIÊNCIA

Garantir que as pessoas que estejam nesse
espaço tenham as mesmas impressões que
você teve ao planejá-lo. Que percebam os
contrastes, a valorização de objetos e/ou
texturas, o conforto, o direcionamento da luz.

DESEMPENHO

Garantir que as tarefas a serem realizadas nesse
espaço sejam desempenhadas com facilidade,
sem cansaço visual ou perda de atenção.

CONFORTO VISUAL

Garantir que as pessoas se sintam bem no
espaço, sem ofuscamento da fonte de luz e sem
reflexos, através de uma luz uniforme e com boa
reprodução de cores.
O Ra ou IRC - Índice de Reprodução de Cor, faz
um paralelo entre a luz artificial e a luz do sol (IRC
= 100), considerando basicamente 8 tonalidades
de cores, do R1 ao R8. Mais recentemente a
Illuminating Engineering Society (IES) propôs
um método próprio para avaliar a reprodução
de cor das fontes de luz, em uma escala que
chega ao R99, incluindo cores mais saturadas.
O R9 representa o vermelho intenso, e o R13, o
tom de pele caucasiano. Segundo eles, quanto
melhor a qualidade do LED melhor essas cores
são reproduzidas. Vale destacar que esse novo
método ainda nao foi homologado pela CIE
(Comissão Internacional de Iluminação).
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4. TIPOS DE LUZ
Aqui você define o seu tipo de luz ideal para o conceito que você pré-determinou. A fita LED é um bom recurso
e que atende grande parte dos conceitos abordados do passo 3. Para essa escolha, deve-se responder a três
perguntas:

QUAL O LOCAL DE INSTALAÇÃO?
Fitas LED instaladas em áreas externas requerem proteção contra a entrada de água (opte por fitas com
acabamento em silicone e drivers para uso externo).

IP65
Área sujeita à respingos
d’água e pó

IP20
Área seca e livre de poeira

IP66
Área sujeita a jatos
de água e poeira

ÁREAS SECAS E LIVRES DE POEIRA

ÁREAS COM POEIRA E UMIDADE

ÁREAS MOLHADAS E COM POEIRA

Áreas de aplicação como rasgos no teto,
dentro de armários, quartos, salas de estar,
banheiro (fora do box), ambientes corporativo
(áreas internas)

Uso típico em banheiros ou cozinhas, sob
armários e em locais onde há a possibilidade
de que as pessoas tenham contato com
o produto. Dentro do box recomenda-se
a aplicação de fitas LED de 12V, em baixa
tensão, ou 24V, e IP65, contra respingos de
água, por conta do vapor.

Áreas de aplicação típicas ao ar livre onde
podem ocorrer jatos de água de chuva
forte, escadas ao ar livre. Em áreas internas,
uso típico em banheiros ou cozinhas, sob
armários e perto de chuveiros ou pias

QUAL A INTENSIDADE DE LUZ DESEJADA?
Luz decorativa – fita LED como luz adicional, de baixo fluxo luminoso (lúmen/metro)
Luz principal - fita LED como luz principal, de alto fluxo luminoso (lúmen/metro)

ILUMINAÇÃO PRINCIPAL
ALTA LUMINOSIDADE

ILUMINAÇÃO DE SANCA
MÉDIA LUMINOSIDADE

ILUMINAÇÃO AMBIENTE
MÉDIA LUMINOSIDADE

ILUMINAÇÃO DECORATIVA
BAIXA LUMINOSIDADE

Áreas de aplicação como rasgos
no teto, dentro de armários,
quartos, salas de estar, banheiro
(fora do box), ambientes
corporativos (áreas internas)

Iuminação de sala de estar, áreas
de entrada, hospitalidade ...

Iluminação adicional para salas
de estar, hospitalidade, bares ...

Iluminação decorativa, prateleiras,
móveis ...

2000 - 1000 lm/m

1000 - 600 lm/m

600 - 400 lm/m

6

<400 lm/m
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QUAL A TONALIDADE DE LUZ DESEJADA?
A luz atribui sensações ao espaço, as diferentes tonalidades influenciam o estado de ânimo das pessoas no espaço.
Luz quente - Para relaxar – 2700K a 3000K
Luz neutra - Para trabalhar – 4000K
Luz fria - Para despertar – 6500K

Branco dinâmico (Tunable White) - Para sintonizar
Luz colorida RGBW - Para divertir

LUZ QUENTE
PARA RELAXAR

LUZ NEUTRA
PARA TRABALHAR

LUZ FRIA PARA
DESPERTAR

BRANCO DINÂMICO
PARA SINTONIZAR

LUZ COLORIDA
PARA DIVERTIR

Ambientes residenciais
em geral, ambientes
corporativos de
descompressão.

Iluminação de ambientes
corporativos, academias.

Iluminação de indústria,
em áreas de plantonistas
em hospitais.

Ilumincação de
ambientes de múltiplas
funcionalidades, home
office, salas de reunião,
em lojas, para marcar a
troca de estação.

Iluminação decorativa
para áreas de lazer,
cromoterapia, alusão
a marca, bares,
restaurantes, baladas.
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5. PROJETO
Para chegar a solução ideal, o projeto de iluminação deverá considerar um baixo consumo de energia, facilmente
obtido com a tecnologia LED, a facilidade de manutenção, o equilíbrio da luz artificial com a incidência de luz natural
no ambiente (caso haja).

Um projeto bem resolvido considera diferentes circuitos para que os pontos de luz possam ser acionados de forma
independente, criando diversas cenas de iluminação no ambiente. A escolha de fitas LED TW (Tunable White) de
branco dinâmico e RGBW já oferecem isso através do acionamento por controle remoto, ou a linha SMART, que
poderá ser controlada através do smartphone, tablet, computador ou assistente de voz.
Veja aqui algumas dicas para garantir um excelente projeto de iluminação, seja qual for o seu ambiente:
— Planos e volumes iluminados para
destacar formas
— Valorização de prateleiras,
marcenaria e escadas
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— Valorização de texturas

— Iluminação de bancadas de trabalho
para garantir a atenção (áreas
internas)
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— Iluminação com branco dinâmico e/ou RGBW
para ambientes de múltiplas funcionalidades
(home office, para seguir as cores da estação)
— Criação de diferentes atmosferas em um
mesmo ambiente

— Separação de ambientes através
da luz
— Criar sensações de ambiente
mais amplo, com pé direito mais
alto (fita LED na iluminação de
parede)

— Criar sensação de objeto flutuante
(fita LED como luz de contorno)

— Indicar o caminho através da luz
(em escadas, corrimãos,
corredores)
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SOLUÇÕES LEDVANCE
A LEDVANCE oferece um portfólio de fitas LED e acessórios adequado às suas necessidades: drivers, conectores, perfis em
alumínio e acessórios. Podemos realizar o gerenciamento de iluminação de fitas LED através da escolha do driver apropriado.
Confira a seguir a linha completa de fitas LED, perfis e acessórios da LEDVANCE, e inspire-se em nossos projetos!

FITA LED TUNABLE WHITE (TW) 24V

4
ATÉ

IP 20

IP65

24V

ANOS DE
GARANTIA

—
—
—
—
—
—
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ATÉ

40.000h
VIDA ÚTIL

IP20 9,6W/m –360 a 440 lm/m
IP65 9,6W/m –340 a 420 lm/m
Rolo de 5 metros
Compatíveis com os drivers PRIME FLEX 24V
Acessórios: controlador + controle remoto TW
Se instalada com um controlador inteligente,
poderá ser comandada por App
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FITA LED NEON PRIME 24V
LANÇAMENTO LEDVANCE

5
ATÉ

IP67

ATÉ

50.000h
VIDA ÚTIL

2700K

6000K

RGB

ANOS DE
GARANTIA

—
—
—
—
—
—

IP67, resistente a raios UV
12W/m: 900 a 975 lm/m
14W/m: 71 lm/m (RGBW)
Luz monocromática, branco dinâmico e RGBW
IRC > 80
Acessórios: compatível com os drivers, controladores e controle remoto
LEDVANCE PRIME 24V, TW, RGBW e Sistema SMART
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FITA LED RGBW 24V
4
ATÉ

IP20

IP 67

24V

RGB

ANOS DE
GARANTIA

— IP20 14,4W/m –360 a 440 lm/W
— IP65 14,4W/m –340 a 420 lm/W
— IP20 / IP65
— Rolo 5 metros
— Acessórios: controlador e controle remoto RGB
— Se instalada com um controlador inteligente,
poderá ser comandada por App
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FITA PRIMEFLEX 24V
5
ATÉ

IP20

IP66

DRIVER
24V*

ATÉ

5m

EXTENSÃO
DA FITA*

—
—
—
—
—
—

2700K

4000K

ANOS DE
GARANTIA

9,6W/m –1.110 a 1.300 lm/m
12W/m –1.350 a 1.650 lm/m
16,8W/m –1.950 a 2.350 lm/m
19,2W/m –2.200 a 2.600 lm/m
IP20 / IP66
Rolos de 4,5 / 5m

FITA ECOFLEX PLUG&USE
25 METROS
2
ATÉ

25m

EXTENSÃO
DA FITA

ANOS DE
GARANTIA

IP 65

2700K

4000K

PLUG & PLAY

—
—
—
—

127V / 220V
IP65
9W/m – 550 lm/m
Rolo de 25 metros
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KIT ECOFLEX
2
ATÉ

ATÉ

2700K

4000K

6000K

20.000h
VIDA ÚTIL

ANOS DE
GARANTIA

5m

EXTENSÃO
DA FITA

— 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

FITA ECOFLEX 12V
2
ATÉ

ATÉ

20.000h
VIDA ÚTIL

2700K

4000K

ANOS DE
GARANTIA

—
—
—
—
—
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4,8W/m e 12W/m
De 380 lm/m a 950 lm/m
IP20 / IP65
5m de extensão
1.400 lm a 4.750 lm por rolo

6000K
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PERFIS EM ALUMÍNIO
O perfil dissipa o calor da fita LED, garantindo: mais durabilidade, mais luz homogênea e linear, mais conforto
visual (anti ofuscamento), mais instalação livre de sombras.
A família de perfil LINE da LEDVANCE é composta por seis modelos de perfis para instalação embutida ou
sobreposta, com diferentes alturas e acabamento anodizado, preto ou branco.
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PERFIL LINE RETO
(EMBUTIR)

IP 40
23x10mm
Acabamento anodizado, preto ou branco
Para iluminação decorativa, aplicado em escadas,
prateleiras, forro de gesso e PVC. O perfil é fino,
por isso os pontos de LED ficam marcados na
peça. Deve ser aplicado fora da altura dos olhos.
Disponível em 1m e 2m. Acompanha difusor
translúcido PMMA, suporte de fixação para
alvenaria e marcenaria e cabeceiras.

PERFIL LINE COM RECUO
(EMBUTIR)

IP40
23x25mm
Acabamento anodizado, preto ou branco
Proporciona uma iluminação homogênea aplicado
em marcenaria. O perfil de LED é mais alto,
portanto, os pontos de LED não ficam marcados
na peça. Acompanha difusor translúcido PMMA,
suporte de fixação para alvenaria e marcenaria e
cabeceiras.
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PERFIL LINE BAIXO
(SOBREPOR)

IP 40
18x10mm
Acabamento anodizado, preto ou branco
Para aplicações decorativas, em áreas onde a fita
não é vista diretamente, apenas o efeito da luz.
Disponível em 1m e 2m. Acompanha difusor
translúcido PMMA, suporte de fixação para
alvenaria e marcenaria e cabeceiras.

Detalhe da
instalação embaixo
da escada

PERFIL LINE ALTO
(SOBREPOR)

IP40
18x15mm
Acabamento anodizado, preto ou branco
Oferece uma iluminação confortável e homogênea
aplicado em lajes, marcenarias e demais ambientes
que não foram preparados para a aplicação
embutida do perfil de LED. Disponível em 1m e 2m.
Acompanha difusor translúcido PMMA, suporte de
fixação para alvenaria e marcenaria e cabeceiras.
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PERFIL LINE CANTONEIRA
(SOBREPOR)

IP 40
20x20mm
Acabamento anodizado, preto ou branco
Para ser aplicado em marcenaria, a 45 graus, para
a iluminação de nichos, bancadas e áreas de
trabalho. Disponível em 1m e 2m. Acompanha
difusor translúcido PMMA, suporte de fixação para
alvenaria e marcenaria e cabeceiras.

PERFIL DECO
(ARANDELA)

IP40
21x21mm
Acabamento anodizado, preto ou branco
Para ser aplicado como arandela em espelhos,
quadros, ou como pendente, na iluminação geral
e de área de trabalho. Acompanha difusor
translúcido PMMA e cabeceiras. Kit pendente
vendido separadamente.
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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
Instagram: @ledvancebr
facebook.com/ledvancebrasil
linkedin.com/company/ledvance
Telegram: LEDVANCE Brasil

A LEDVANCE faz aqui um
agradecimento especial a Nicole
Gomes, arquiteta especialista
em iluminação que colaborou
na apresentação desse tema.
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