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ILUMINAÇÃO
DE VAREJO
COMO A LUZ
CONTRIBUI PARA
UMA EXPERIÊNCIA
DE COMPRAS

E-BOOK ILUMINAÇÃO PARA LOJAS DE VAREJO

BOM PARA O NEGÓCIO
LUMINÁRIAS PARA A
ILUMINAÇÃO DE LOJAS
DE VAREJO
A iluminação adequada em uma loja cria um ambiente relaxante para os clientes, ajuda-os a
identificar os produtos e promove os itens em destaque. Além disso, proporciona uma
impressionante eficiência energética, longa vida útil, baixa manutenção e grande versatilidade. A
luz é um importante fator de rendimento, eficiência econômica, e, consequentemente, o sucesso
de uma loja a longo prazo.

PRODUTOS –
inovadores, eﬁcientes e amplos
— Spotlights com excelente reprodução de cores e brilho para uma ótima
apresentação dos produtos
— Sistema modular de LED que permite até 72 combinações, com ângulos,
fachos, efeitos e acabamentos diferentes
— Tudo de uma única fonte: Luminárias LED, iluminação inteligente, sistemas
de gerenciamento e lâmpadas LED
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Procure por esses ícones
e deixe-nos guiá-lo

?

O DESAFIO:
Aspectos fundamentais e dicas de iluminação
que você precisa considerar e resolver nesta área.

NOSSA SOLUÇÃO:
Luminárias para o varejo adequadas para estes
requisitos, incluindo suas principais vantagens
e dados técnicos.

NOSSO DESTAQUE:
Detalhes adicionais, características técnicas,
dicas de aplicação e informações sobre produtos.
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ILUMINAÇÃO MODERNA:
ALTOS PADRÕES, MUITOS DESAFIO
SABER O QUE IMPORTA…
Os desafios do projeto de iluminação nas áreas de varejo são
extremamente diversificados, complexos e diferentes em
cada loja. Por trás do sucesso da iluminação de lojas está o
know-how técnico e experiência baseada em aplicações.
2. ENCONTRE O SEU CAMINHO

1. PROMOÇÃO DE VENDAS EFICAZ

— Projeto de iluminação variado
que setoriza os espaços da
loja e guia a visita dos clientes
— Iluminação de segurança para
emergências

4. ALTO CONFORTO VISUAL

— Apresentação atrativa do produto e da marca
— Adaptação do conceito de iluminação para o tipo de produto e da
loja através de combinações individuais de iluminação de destaque,
geral e de efeito
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OS DIFERENTES

3. VITRINE BEM ILUMINADA

— Excelente reprodução
de cor (IRC > 90) e a
seleção da temperatura
de cor correta promove
materiais e cores
— Iluminação focalizada
através de spots
destaca os produtos

5. APRESENTAÇÃO BRILHANTE

— Criando transparência através de
altos níveis de iluminação
— Vitrines que despertem o desejo
pelos produtos através de
iluminação de destaque de alto
contraste

— Tecnologia LED moderna e durável e luz inteligente (sensores
de luz do dia e de presença) proporcionam alta eficiência
energética, baixa manutenção, baixo consumo de energia e
redução de custos operacionais
6.ECONOMIA ATRAENTE

— Evitando o ofuscamento
dos clientes e
funcionários: seleção de
produtos com controle de
ofuscamento e
posicionamento correto
das luminárias
— Iluminação vertical
uniforme para a
iluminação de prateleiras
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UMA VITRINE
PRO MUNDO
Altos níveis de luminosidade atraem mais atenção e
criam uma exposição mais clara. Iluminação de
destaque e de contrastes criam profundidade e interesse,
transformando a vitrine em um palco.

DESTAQUE PARA A APRESENTAÇÃO
Distância (m)

Facho de Luz (m)

Facho de Luz (m)

Ângulo
Flood 36°

Ângulo Flood
15º a 55º
1.0

Distância (m)

0.42

2,659 lx

1.0

Distância (m)

Facho de Luz (m)

de aberturas de facho para

Ângulo
Flood 36°
0.709

1,549 lx

1.0

Inúmeras possibilidades
a iluminação de destaque.

0.712

2,234 lx

Outros ângulos poderão
ser obtidos com o sistema
TRACKLIGHT + lâmpadas

2.0

0.84

665 lx

2.0

1.418

387 lx

2.0

1.424

559 lx

LED PAR (15º, 25º, 30º,
35º, 36º e 40º) e LED AR
(12º e 24º).

3.0

1.25

295 lx

3.0

2.127

172 lx

3.0

2.136

248 lx

Diagramas de iluminância e distância das luminárias TRACKLIGHT SPOT ZOOM e SPOTLIGHT MODULAR 13W e 18W.
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O DESAFIO:
1. Transparência:
— Altos níveis de iluminação evitam um efeito espelho da vitrine;
dependem da luz ambiente

?

2. Excelente qualidade de luz para a vitrine:
— Spotlight: iluminação de destaque sobre os produtos atraem a
atenção de quem passa
— Excelente reprodução de cores e brilho
— Opções de ângulos de abertura de facho e temperatura de cor
3. Posicionamento ideal da iluminação:
— Flexibilidade de ajuste dos spots para a troca de coleções
— Evite ângulos de iluminação muito inclinados que possam causar
sombras desfavoráveis
— Iluminar o primeiro plano e o fundo criam uma sensação de profundidade;
use a parede traseira para reﬂetir a luz

SPOTLIGHT MODULAR
SQUARE BRANCO

SPOTLIGHT MODULAR
CIRCULAR PRETO

SPOTLIGHT
HIGH POWER

TRACKLIGHT
SPOT ZOOM BRANCO

TRACKLIGHT PRETO

NOSSA SOLUÇÃO:
TRACKLIGHT SPOT ZOOM
— Sistema de trilho + spot com LED integrado com acabamento
em alumínio branco e preto
— Excelente qualidade de luz para apresentação de produtos (IRC>97)
— Alta ﬂexibilidade: lente de policarbonato com ângulo de abertura
ajustável de 15º a 55º
— Rotação do spot do trilho 0 - 350° e giratório 0 - 90° para o
ajuste do foco 25W, com duas opções de temperatura de cor, 3000K
e 4000K
— Dimerizável 7% a 100%
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ILUMINAÇÃO DE
DESTAQUE:
APRESENTAÇÃO DOS
PRODUTOS EM LOJAS
A luz define o cenário para uma
experiência de compra – a iluminação de
destaque valoriza os produtos expostos
em cabides e mesa, direcionando a
atenção do cliente. Isto mostra como a
luz na medida certa pode garantir uma
vantagem competitiva.

DESTAQUE PARA A VENDA

Trilho com spots permitem uma iluminação de destaque ﬂexível, os
fachos de luz são direcionados para onde necessitar, de acordo com
o layout de exposição dos produtos.
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O DESAFIO:
1. Apresentação da área de varejo:
— Adaptação da solução de iluminação ao conceito de loja
— Iluminação com alto contraste para um ambiente de vendas estimulante

?

2. Iluminação ﬂexível:
— Spots montados em trilhos para a mudança de configuração e alcance
3.
—
—
—

Excelente apresentação do produto::
Iluminação adequada dos produtos para atrair a atenção
Luz de destaque brilhante através de spots com abertura de facho estreito
Excelente reprodução de cores

NOSSA SOLUÇÃO:
TRACKLIGHT + LÂMPADAS LED PAR OSRAM
— Trilho e spots para a instalação de lâmpadas LED
— Trilho de 1m e 2m, de embutir e sobrepor
— Spots de diferentes diâmetros para a instalação de lâmpadas PAR 16, PAR 20 ou PAR 30,
AR 70 e AR 111. Com acabamento em branco e preto
— Rotação do spot do trilho 0 - 350° e giratório 0 - 90° para o ajuste do foco
— Lâmpadas com temperatura de cor branco quente (2700K e 3000K), neutro (4.000 K)
e branco frio (6.500 K)
— Lâmpadas com excelente reprodução de cores (PAR 30 HCI com IRC 92)
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ORIENTANDO O CAMINHO:
ILUMINAÇÃO PARA
CORREDORES E ÁREAS
PERIFÉRICAS
Iluminação geral balanceada e iluminação de destaque focada - para fácil orientação
e boa percepção visual na área de varejo.

ORIENTAÇÃO E ÓTIMA PERCEPÇÃO
 2.2 m
Trecho
 1.7 m

 1.6 m

Linha dos olhos
Altura da pega
do produto
 0. 7 m
Curvatura/ angulação
 0.2 m

ILUMINAÇÃO DE PRATELEIRAS
– Valor da referência: distância entre a fonte de
luz e a prateleira corresponde a cerca de um
terço da altura do ambiente
– Nas áreas periféricas, downlights giratórios
são adequados para apresentação dos
produtos
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O DESAFIO:

?

1. Orientação na loja:
setorizar a loja através da luz;
separar pontos de luz para
corredores e pontos de cruzamento
2. Layout do ambiente:
criar profundidade através da iluminação
de áreas periféricas e áreas verticais
3. Iluminação das paredes:
iluminação completa das paredes, sem
sombras sobre os produtos
4. Iluminação geral balanceada:
disposição regular de luminárias com facho
de luz aberto

NOSSA
SOLUÇÃO:
Spots ﬂexíveis e versáteis que
combinam iluminação geral e de
destaque (dependendo do giro).
SPOTLIGHT HIGH POWER
— Alto ﬂuxo luminoso com ótima reprodução de
cores (IRC 90)
— Design com recuo anti ofuscante para garantir
uma iluminação confortável
SPOTLIGHT MODULAR
— 72 combinações possíveis de molduras, ângulos e
fachos, efeitos e acabamentos
— Compatíveis com módulos de LED ou lâmpadas
PAR16
— Acabamento preto ou branco
— Módulos de LED disponíveis em 13W e 18W,
respectivamente 1200lm e 1700lm, em 3000K e
4000K
LEDVANCE MULTIPLE SPOT
— Combinação ideal para spots de alto ﬂuxo
luminoso, para a instalação de lâmpadas LED
PAR30, AR111 ou COIN 111
— Indicada para iluminação de destaque e para
ambientes com pé direito duplo
— Acabamento em alumínio, em preto e branco
— Conector elétrico incluso, lâmpadas não inclusas

SPOTLIGHT
HIGH POWER

SPOTLIGHT
MODULAR

MULTIPLE SPOT

VERIFIQUE!
Os caixas e balcões são locais de trabalho - e
possuem telas de computador. Portanto, de acordo
com a norma ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 –
Iluminação de ambientes de trabalho, precisam ser
iluminados com um mínimo de 500 lux e UGR < 19
para garantir uma luz brilhante sem ofuscamento.
As linhas LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT
e PERFORMANCE atendem esses requisitos.
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SUPERMERCADO:
ILUMINAÇÃO EFICIENTE
E ATRATIVA
Iluminação das prateleiras com destaque
na apresentação das mercadorias
proporciona orientação e garante a
atratividade dos produtos com alta
eficiência energética.

LUZ NA MEDIDA CERTA

A luminária pode ser usada
para destacar paredes e
prateleiras.
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O DESAFIO:
1. Disposição: sistemas de iluminação contínua em paralelo às prateleiras
garantem iluminação eficiente, menor consumo de energia e menores custos
operacionais
2. Iluminação focada: as mercadorias são bem iluminadas, e os corredores e
áreas de passagem também são iluminados de forma indireta
3. Suporte às vendas: excelente apresentação e visão geral das mercadorias
através de uma distribuição de luz compatível com a geometria da prateleira
e com a disposição dos produtos

NOSSA
SOLUÇÃO:
LEDVANCE TRUSYS®
Sistema de iluminação linear com LEDs de alta intensidade.
Eﬁciente e versátil para a iluminação de produtos com baixo consumo de energia.

Sistema de trilhos de 1,5m e
3m que podem se conectar a
outros fornecendo uma
iluminação linear contínua e
homogênea

Sistema conectável de encaixe
permite a instalação de luminárias
de forma contínua, sem emendas
ou sombras

Sistema de fechamento
das laterais da luminária
e do trilho para melhor
acabamento

Alta qualidade
alumínio anodizado

Módulo de LED + driver se conecta ao
trilho com os conectores de 1,5m e 3m

Suportes metálicos para
fixação, ou cabo de aço
para suspender

Lentes com ângulo aberto de 90º (wide)

Ganchos de segurança
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HOME CENTERS:
PÉ DIREITO ALTO,
ALTO FLUXO LUMINOSO
Um desafio - em áreas com o pé direito e
prateleiras altas você precisa de
luminárias de alto ﬂuxo luminoso, mas
também precisa garantir uma iluminação
vertical suficiente para destacar as
mercadorias nas prateleiras.

ILUMINAÇÃO UNIFORME PARA BOA VISIBILIDADE

FACHO ABERTO 90º (WIDE)
Luminárias de facho aberto são
particularmente adequadas para
proporcionar uma iluminação
homogênea de áreas com pé
direito elevado.
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O DESAFIO:

1. Flexibilidade: mudanças constantes na
exposição das mercadorias requerem um
conceito de iluminação ﬂexível
2. Distribuição da luz: pontos de luz altos de até 5 a 6 m
requerem luminárias de facho aberto e de alta intensidade.
Ao mesmo tempo, em corredores estreitos, tanto a
mercadoria nas prateleiras como os corredores devem estar
bem iluminados
3. Posicionamento: iluminação brilhante e uniforme através de
sistemas de iluminação montados no meio dos corredores,
que também iluminam os produtos nas prateleiras
4. Atenção: mercadorias iluminadas com iluminância vertical
suficiente

NOSSA SOLUÇÃO:
Sistema de iluminação linear com LEDs de alta intensidade.
Iluminação contínua e homogênea. Conectável,
eﬁciente e ﬂexível.
TruSys®
— Alto ﬂuxo luminoso de até 8.000 lúmens
— Eficiência de até 160 lm/W
— Temperatura de cor: 4.000K
— Ângulo aberto: 90º
— Vida útil (L80/B10): 60.000h
— Instalação simples e rápida das luminárias graças ao sistema de encaixe
— Os suportes internos de fixação das luminárias simplificam ainda mais a
instalação
— Design de alta qualidade graças ao suporte de montagem embutidos e
tecnologia de lente contínua

EFICIÊNCIA
EXEMPLO DE ATUALIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
O desempenho de uma luminária é
demonstrado nos custos operacionais.
Você pode ver a partir deste exemplo da
vida real quanta energia pode ser
economizada.
Horas ligadas por dia:
10h
Dias de operação por ano:
300
Custos de energia elétrica:
EUR 0,20 kW/h

Tipo

Luminária 2 × 54W T5
lâmpadas fluorescentes

TruSys LED
50W 4000K

Número de luminárias

100

100

Lúmen por luminária

7,100 lm

7,200 lm

Potência do sistema da luminária
(incl. perda de potência do equipamento de
controle)

115 W

50 W

Potência do sistema de todas as luminárias

11.5 kW

5.3 kW

Custos de energia/ano (EUR)

EUR 6,900

EUR 3,180

Economia de energia/ano (EUR)

EUR 3,720

Economia de energia em %

53.91 %
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ILUMINAÇÃO
SUTIL EM
TETOS E
SANCAS
Destaque atraente através de uma iluminação
indireta e sutil - luz linear em toda a sua volta.

O DESAFIO:

?

— Adaptação da iluminação à arquitetura
do espaço
— Criar iluminação indireta: idealmente,
luminárias embutidas em reentrâncias ou saliências.
Não devem ser visíveis de qualquer ângulo de visão
— Pouco espaço disponível requer luminárias compactas
— Propriedades fotométricas requeridas: luz suave e uniforme

NOSSA SOLUÇÃO:
Iluminação linear homogênea que permite a ligação de até dez
luminárias em série, instaladas em espaços estreitos, graças às suas
dimensões compactas. Sistema de encaixe simples de fácil instalação.
LINEAR
— Disponível em três versões: 8W com botão on/off instalado na luminária, 14W e 20W
— Fluxo luminoso: 850lm, 1.500lm e 2.000lm
— Três temperaturas de cor: 3000K, 4000K e 6500K
— Instalação completa e acessórios de conexão incluídos com as luminárias

ILUMINAÇÃO LINEAR LIVRE DE
SOMBRAS
Com a LEDVANCE LINEAR você pode criar uma iluminação linear contínua,
sem sombras, com até dez luminárias ligadas em série.
O resultado: iluminação linear ininterrupta sem nenhuma ﬁação visível.
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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 fornecedores líderes em iluminação geral para
profissionais e consumidores finais. Surgiu da iluminação
geral da OSRAM GmbH, a LEDVANCE oferece uma
ampla gama de luminárias LED para diversas aplicações,
produtos de iluminação inteligente para residências e
aplicações comerciais, um dos maiores portfólios de
lâmpadas LED do mundo, além de iluminação tradicional.

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 é o parceiro ideal para a iluminação de lojas
para diversos segmentos de mercados, como o de
alimentos, moda, construção e móveis. Além do nosso
amplo portfólio de luminárias LED, oferecemos também uma
linha completa de fitas, perfis e lâmpadas LED.

LEDVANCE.COM.BR

