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Prefácio

A EN 12464-1 é uma norma para aplicações de iluminação. A norma original foi elaborada pelo Grupo de estudo 2 do TC 169 Comissão Técnica
da Comissão Europeia para a Normalização (CEN). Foram precisos treze anos e quase trinta reuniões internacionais, mas em 2002, a norma
EN 12464 entrou em vigor na Europa. Uma norma europeia que substituísse as tão diversificadas normas nacionais exigia uma adaptação
considerável por parte de todos os países. Ao longo dos anos, foram recolhidas todas as observações e a norma foi adaptada. Tal deu origem
a uma versão renovada que foi aprovada em 2011 e, desde então, tem estado em vigor. No espaço de dois anos, todos os países irão ratificar a
norma renovada e a versão antiga será gradualmente descontinuada.
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ÂMBITO DA NORMA
A norma rege a iluminação em locais de trabalho interiores. Tal como acontece com a maioria das normas, são estabelecidos requisitos
mínimos. Por outras palavras, definem-se as obrigações mínimas que a iluminação de um local de trabalho e do ambiente com ele directamente
relacionado tem de cumprir. Uma iluminação em conformidade com a norma não constitui, por si só, garantia de uma boa iluminação. Para tal,
são necessários o know-how relacionado com a aplicação e com o produto, bem como uma compreensão da situação do cliente.
Neste documento, descreve-se a norma tendo em vista o desenvolvimento de uma solução de iluminação:
Ŧ3FVOJSPTEBEPTOFDFTT¡SJPTBPQSPKFDUPFFTUBCFMFDFSBTDPOEJ§µFTQS©WJBT
Ŧ$POTJEFSBS EJGFSFOUFT BMUFSOBUJWBT EFUFSNJOBS P DPODFJUP EF JMVNJOB§£P NBJT BEFRVBEP  B FTDPMIB EP UJQP EF MVNJO¡SJB  B FTDPMIB EB
lâmpada, etc.).
Ŧ$BMDVMBSFEPDVNFOUBS

PRINCIPAIS INOVAÇÕES
Ŧ0TSFRVJTJUPTEFMVNJO¢ODJBEBTMVNJO¡SJBTQBSBUSBCBMIPFNFDS£EFDPNQVUBEPST£PNFOPTSFTUSJUJWPT
Ŧ"VOJGPSNJEBEFQBSBUBSFGBTWJTVBJTQPEFTFSJOGFSJPSFNN©EJB BCBJYPEBOPSNBBOUJHB
Ŧ0TUFSNPTšUBSFGBŢ šBNCJFOUFŢFšCBTFŢGPSBNSFEFǃOJEPTTFS£PFNJUJEBTOPWBTEJSFDUSJ[FTQBSBJMVNJO¢ODJBEFCBTF
ŦBUSJCVEBNBJPSBUFO§£P JMVNJO¢ODJBWFSUJDBMFTQFDJBMNFOUF OPDPOUFYUPEFTPMV§µFTEFJMVNJOB§£PNBJTRVBMJUBUJWBT/£PCBTUBRVF
QBSFEFTFUFDUPTTFKBNTVǃDJFOUFNFOUFMVNJOPTPTBDPNQPOFOUFEFJMVNJOB§£PWFSUJDBMUBNC©NDPOTUJUVJVNGBDUPSEFFYUSFNBJNQPSU¢ODJB
no ambiente de trabalho.
Ŧ1POUPTEFHSFMIBQBSBD¡MDVMPBOPSNBSFOPWBEBEFǃOFVNTJTUFNBQBSBEFUFSNJOBSPOºNFSPNOJNPEFQPOUPTEFD¡MDVMPFNFEJ§£P
"OPSNB&/DFOUSBTF FNQSJNFJSPMVHBS OPTBTQFDUPTRVBOUJUBUJWPTEBMV[FEBJMVNJOB§£P$VNQSJSFTTFTSFRVJTJUPTRVBOUJUBUJWPT
VUJMJ[BOEPU©DOJDBTEFCBJYPDPOTVNPFOFSH©UJDP©VNBNJTT£PEJGDJM NBTQPTTWFM"TDPOEJ§µFTQS©WJBTOPSNBUJWBTQBSBBTQFDUPTFOFSH©UJDPT
T£PBCPSEBEBTFNPVUSBTOPSNBT"&/SFOPWBEBQSPNPWFBVUJMJ[B§£PEBMV[OBUVSBM
0T-&%O£PT£PFTQFDJǃDBNFOUFSFGFSJEPT NBTBOPWBOPSNBUBNC©NTFBQMJDBBTPMV§µFTEFJMVNJOB§£PDPN-&%"QMJDBNTFPTNFTNPT
DSJU©SJPTRVBOUJUBUJWPT
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DEFINIR A APLICAÇÃO
/B NBJPSJB EPT QSPKFDUPT  DPNF§BTF QPS EFUFSNJOBS P UJQP EF BQMJDB§£P QBSB B RVBM © OFDFTT¡SJP EFǃOJS BT OFDFTTJEBEFT EF JMVNJOB§£P
/BUVSBMNFOUF BTOFDFTTJEBEFTEFVNBFTDPMBO£PT£PJHVBJT TEFVNFTDSJU³SJPPVEFVNBJOTUBMB§£PJOEVTUSJBM0BOFYP OPSNBDPOU©N
VNBMJTUBEFQ¡HJOBTRVFJODMVJBTSFGFSJEBTBQMJDB§µFT4£PFTQFDJǃDBEPTRVBUSPDSJU©SJPTQBSBDBEBBQMJDB§£P
Ŧ"N©EJBEFJMVNJO¢ODJBNOJNBSFRVFSJEB PVTFKB JMVNJO¢ODJBNBOUJEB QPSUBSFGB Ēm).
Ŧ6(3 šOEJDF EF FODBOEFBNFOUPŢ  N¡YJNP 0 6(3 © VN NPEFMP BQSPYJNBEP RVF FYQSFTTB B QSPCBCJMJEBEF EF FODBOEFBNFOUP EJSFDUP
QPSQBSUFEBTMVNJO¡SJBT2VBOUPNBJTFMFWBEPGPSFTTFWBMPS NBJPS©BQSPCBCJMJEBEFEFFODBOEFBNFOUP1BSBDBEBMVNJO¡SJB ©QPTTWFM
DBMDVMBSVNBUBCFMBOPSNBMJ[BEBDPNPTWBMPSFT6(30TQBS¢NFUSPTT£PBTEJNFOTµFTEBEJWJT£P PTGBDUPSFTEFSFǄFY£PFBPSJFOUB§£PEP
PCTFSWBEPSOBEJWJT£P0TBOFYPT OPSNBFTQFDJǃDBNPWBMPS6(3RVFO£PQPEFTFSVMUSBQBTTBEPQBSBDBEBBQMJDB§£P"OPSNBBQMJDBMJNJUFT
UQJDPT0TGBCSJDBOUFTEFMVNJO¡SJBTQSPEV[FNUBCFMBTEFEBEPTRVFFYQSFTTBNP6(3EFVNBMVNJO¡SJBSFMBUJWBNFOUF SFǄFDUJWJEBEFEBT
TVQFSGDJFTF HFPNFUSJBEBEJWJT£P0TWBMPSFT6(3T£PHFSBMNFOUFFYQSFTTPTFNOWFJTEF1PSFYFNQMP VNUQJDPBNCJFOUFEFFTDSJU³SJP
SFRVFSVN6(3JHVBMPVJOGFSJPSB
Ŧ6OJGPSNJEBEFNOJNBBSFTQFJUBS Uo).
Ŧ3FQSPEV§£P NOJNB FYJHJEB EBT DPSFT " FTDPMIB EB M¢NQBEB © EFDJTJWB QBSB FTTF BTQFDUP &N EJWJTµFT POEF BT QFTTPBT OFDFTTJUFN EF
USBCBMIBSPVQFSNBOFDFSQPSMPOHPTQFSPEPT T£PFYJHJEBTM¢NQBEBTDPNVNNOJNPEF3B

3

Escritórios

Ref. No.

Tipo de interior, tarefa ou actividade

Ēm

UGR L

Uo

Ra

3.1

Desempenho do trabalho, fotocópia, etc.

300



0,4



3.2

Escrita, digitação e leitura, processamento de dados num PC

500



0,6



3.3

%FTFOIPU©DOJDP

750

16

0,7



3.4

Postos de trabalho CAD

500



0,6



3.5

Salas de conferências e reuniões

500



0,6



3.6

Secretárias de recepção

300

22

0,6



3.7

Arquivos

200

25

0,4



Quer se trate de reflectores, difusores ou lentes; com LED ou lâmpadas fluorescentes, a ETAP possui os conhecimentos fotométricos necessários
para desenvolver soluções de iluminação que cumpram todas as exigências da norma.
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TRABALHO EM EQUIPAMENTOS COM ECRÃS DE VISUALIZAÇÃO (EEV)
2VBOEP©VUJMJ[BEPFRVJQBNFOUPDPNFDS£TEFWJTVBMJ[B§£P BOPSNBFTQFDJǃDBMJNJUFTEFMVNJO¢ODJBQBSBBTMVNJO¡SJBT PWBMPSEPRVBM
EFQFOEFBRVBMJEBEFEPFDS£OPSNBMNFOUFBQMJDBEPVN¢OHVMPEFEFTFOIPEFp

5BCFMBŜ-JNJUFTN©EJPTEFMVNJO¢ODJBEBTMVNJO¡SJBT RVFQPEFNSFǄFDUJSTFOPTFDS£TQMBOPT
Estado de luminância elevada do monitor *

Caso A

Caso B

Ecrã de alta luminância
L > 200 cd/m2

Ecrã de luminância média
L ≤ 200 cd/m2

polaridade positiva e requisitos normais de cor e detalhes
da informação apresentada em escritórios, instalações
educativas, etc.

≤ 3000 cd/m2

≤ 1500 cd/m2

polaridade negativa e/ou requisitos superiores de cor e
detalhes da informação apresentada em inspecção de
cores CAD, etc.

≤ 1500 cd/m2

≤ 1000 cd/m2

* O estado de luminância elevada do ecrã (veja EN ISO 9241-302) descreve a luminância máxima da parte branca do ecrã e é um valor
disponibilizado pelo fabricante do ecrã.

As luminâncias de luminárias para trabalho em ecrãs de computador requerem uma avaliação aprofundada. Para ângulos de desenho menores,
©SFDPNFOE¡WFM FNBJTDPOGPSU¡WFM MJNJUBSBTMVNJO¢ODJBTPVEFUFSNJOBSVNN¡YJNPNBJTCBJYPEPRVFQBSBVN¢OHVMPEFEFTFOIPEF
p EFQFOEFOEPEBRVBMJEBEF DMBSJEBEFF¢OHVMPEPFDS£&NDBTPTDSUJDPT QPEFS¡BU©DPOTJEFSBSTFVNBQMBUBGPSNBEFUFTUF"TEJUBT
luminâncias de pico não são especificadas na norma. Naturalmente, um bom controlo da luminância de pico continua a ter um efeito positivo
OBMVNJO¢ODJBN©EJBFHBSBOUFVNBJNBHFNSFǄFDUJEBVOJGPSNFFDPOGPSU¡WFM

TER EM CONTA AS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
Conforme especificado na introdução, a norma estabelece os requisitos
NOJNPT /P FOUBOUP  B OPSNB FTQFDJǃDB UBNC©N RVF  QPS WF[FT 
© OFDFTT¡SJP šNBJTŢ  EFQFOEFOEP EB TJUVB§£P /FN TFNQSF JTTP ©
FTQFDJǃDBEPEFGPSNBQPSNFOPSJ[BEB NBTPGBDUPEFTFSSFGFSJEP©VN
DPOWJUFBRVFUPEPTTVQFSFNPNOJNPFYJHJEPQFMBOPSNB
1PSFYFNQMP
Ŧ " JMVNJO¢ODJB FYJHJEB EFWF BVNFOUBS TF šBT DPOEJ§µFT WJTVBJT
EJGFSJSFNEBTOPSNBJTTVQPTJ§µFTŢ QPSFYTFBSFDUJǃDB§£PEFFSSPTGPS
EJTQFOEJPTB TF B QSFDJT£P PV VNB QSPEVUJWJEBEF NBJT FMFWBEB GPSFN
EFHSBOEFJNQPSU¢ODJBTFPTQPSNFOPSFTEBUBSFGBGPSFNEFUBNBOIP
PV DPOUSBTUF JOWVMHBSNFOUF SFEV[JEPT TF B DBQBDJEBEF WJTVBM EP
trabalhador for inferior ao normal, etc.
Ŧ6NB NBJPS VOJGPSNJEBEF BVNFOUB P DPOGPSUP QBSB P VUJMJ[BEPS
Diminuição da necessidade de adaptação ocular.
Ŧ6NB TPMV§£P EF JMVNJOB§£P EFWF QFSNJUJS BPT USBCBMIBEPSFT SFBMJ[BS
BT TVBT UBSFGBT WJTVBJT  šNFTNP FN DJSDVOTU¢ODJBT EJGDFJT F EVSBOUF
QFSPEPTQSPMPOHBEPTŢ
Ŧ" JMVNJOB§£P EF VNB EJSFD§£P FTQFDǃDB QPEF SFWFMBS QPSNFOPSFT
de uma tarefa visual, aumentando a sua visibilidade e facilitando a
FYFDV§£PEBUBSFGB
Ŧ1BSB USBCBMIPT FN FDS£T EF DPNQVUBEPS  QPEFN TFS SFDPNFOE¡WFJT
MVNJO¢ODJBT JOGFSJPSFT T QSFTDSJUBT QFMB OPSNB  QPS NPUJWPT EF
conforto ou para alcançar uma margem de segurança. Tanto os ecrãs
EF DPNQVUBEPS DPNP P UJQP EF USBCBMIP B SFBMJ[BS QPEFN NVEBS
posteriormente.
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EXPERIÊNCIA DE ILUMINAÇÃO: ESCOLHA DO CONCEITO DE ILUMINAÇÃO
"&/BCPSEBW¡SJPTBTQFDUPTSFMBDJPOBEPTDPNBFYQFSJªODJBEFJMVNJOB§£POVNBEJWJT£P"BUFO§£PBPDPOGPSUPWJTVBMDPOUJOVBB
ser o principal aspecto. Isso resulta numa sensação mais agradável e numa produtividade mais elevada. O designer de iluminação continua a
ter a missão de alcançar um conforto visual suficiente com base nas necessidades do cliente. A iluminação directa e indirecta, as luminárias
DPNSFǄFDUPS BTTPGUMJHIUTFBTMFOUFT BJMVNJOB§£PHFSBMFBJMVNJOB§£PEFUBSFGBT FUD QPEFNTFSVUJMJ[BEBTQBSBHBSBOUJSPDPOGPSUPWJTVBM 
desde que tenham sido bem planeadas.
&NCPSBPDPOGPSUPWJTVBMTFKBQBSDJBMNFOUFTVCKFDUJWP BOPSNBFTQFDJǃDBUSªTDSJU©SJPTPCKFDUJWPTRVF©OFDFTT¡SJPDVNQSJS
Ŧ ILUMINÂNCIA MÍNIMA NAS PAREDES E NO TECTO
 "OPSNBSFDPNFOEBJMVNJO¢ODJBWFSUJDBMTVǃDJFOUF/£PCBTUBUPSOBSBEJWJT£PTVǃDJFOUFNFOUFMVNJOPTBQBSBBVNFOUBSPDPOGPSUPWJTVBMBQSF
TFO§BEFVNBDPNQPOFOUFEFJMVNJO¢ODJBWFSUJDBMUBNC©NBVNFOUBPOPTTPEFTFNQFOIPFDPOGPSUPWJTVBMNVJUBTUBSFGBTWJTVBJTO£PUªNVNB
PSJFOUB§£PUPUBMNFOUFIPSJ[POUBM"M©NEJTTP BDPNVOJDB§£PDPNJMVNJO¢ODJBTWFSUJDBJTNBJTFMFWBEBT JMVNJOB§£PEFSPTUPT FUD ©NBJTFǃDB[
FBHSBE¡WFM"OPSNBO£PFTQFDJǃDBRVBJTRVFSDSJU©SJPTEFMVNJO¢ODJBQBSBQBSFEFTFDI£PRVF OPFOUBOUP ©VNGBDUPSJHVBMNFOUFJNQPSUBOUF
PVBU©NBJTJNQPSUBOUFOBJMVNJOB§£PEFVNBEJWJT£P
Requisitos da norma:
Paredes: Ēm (iluminância média) > 50 lx e Uo ≥ 0,1
Tectos: Ēm >30 lx e Uo ≥ 0,1
Para certas divisões fechadas, como escritórios e salas de aulas,
bem como para divisões de entrada (corredores, escadarias),
aplicam-se requisitos mais rigorosos: Ēm >75 lx para paredes e
Ēm >50 lx para tectos.

Escritório com luminárias U7. Paredes: Ēm = 241 lx e Uo = 0,38
Tecto: Ēm = 141 lx e Uo = 0,55

Ŧ ILUMINÂNCIA CILÍNDRICA
 "OPSNBFTQFDJǃDBBMVNJO¢ODJBWFSUJDBMQBOPS¢NJDB p NOJNB RVFEFUFSNJOBTFPTSPTUPTEBT
QFTTPBTQSFTFOUFTOB¡SFBEFUSBCBMIPFTU£PTVǃDJFOUFNFOUFJMVNJOBEPT"BMUVSB RVBMBJMVNJO¢ODJB
© NFEJEB EFQFOEF EF BT ¡SFBT TFSFN FTQB§PT POEF BT QFTTPBT QBTTBN NBJT UFNQP FN Q© QPS FY 
TVQFSNFSDBEPT PVTFOUBEBT FTDSJU³SJPT 
Requisitos da norma:
Ē[ > 50 lx e Uo ≥ 0,1
Altura: 1,2 metros para trabalhos de secretária e 1,6 metros para trabalho em pé.
Para aulas, escritórios e salas de conferência: Ē[ > 150 lx

+90º
-90º

Ēz

Ŧ MODELAGEM
 " OPSNB FTUBCFMFDF B SB[£P FOUSF B JMVNJO¢ODJB
IPSJ[POUBM F DJMOESJDB $PN VNB SB[£P DPSSFDUB 
as formas e estruturas das superfícies de objectos
tridimensionais sobressaem claramente. Isso
DPOTFHVFTF TF B MV[ GPS FNJUJEB QSJODJQBMNFOUF
EF VNB EJSFD§£P MV[ EJSFDDJPOBM  " MV[ O£P QPEF
ǃDBS EFNBTJBEP DPODFOUSBEB  VNB WF[ RVF JTTP E¡
PSJHFNBTPNCSBTFYBHFSBEBT&UBNC©NO£PEFWF
TFS EFNBTJBEP GSBDB  VNB WF[ RVF JTTP SFEV[ P
contraste.
Requisitos da norma:
Ēz / Ēh = 0,3 - 0,6
 & TUFTUSªTWBMPSFT RVFUBNC©NEFUFSNJOBNPDPOGPSUPWJTVBM QPEFNTFSJOGFSJEPTBQBSUJSEFEBEPTTJNQMJǃDBEPTPVDBMDVMBEPTBUSBW©TEF
QSPHSBNBTFTQFDJBJTDPNPP%*"-VY
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DEFINIR A ÁREA E O AMBIENTE DA TAREFA
Dependendo da situação, a área da tarefa no plano de trabalho pode ser definida da seguinte forma:
Ŧ5PEBVNBEJWJT£PQPEFTFSDPOTJEFSBEBB¡SFBEFVNBUBSFGBJTTPQPEFTFSºUJMTFPMPDBMFYBDUPEB¡SFBEBUBSFGBO£PGPSBJOEBDPOIFDJEP
PVTFGPSOFDFTT¡SJBǄFYJCJMJEBEFQBSBBMUFSBSB¡SFBEBUBSFGBOVNBGBTFQPTUFSJPS
ŦQPTTWFMUBNC©NVNQFOTBNFOUPPSJFOUBEPQBSBBUBSFGBOFTTFDBTP ©QPTTWFMEJTUJOHVJSFOUSFBT¡SFBTPOEFBUBSFGB©FYFDVUBEBFB
área circundante.
"JMVNJO¢ODJBNOJNBFYJHJEBQBSBBUBSFGB©FTQFDJǃDBEBQFMBOPSNB4FBJMVNJOB§£PO£PTFBQMJDBSBUPEBBEJWJT£PNBTBUBSFGBTJOEJWJEVBJT 
BJMVNJO¢ODJBOBT¡SFBTDJSDVOEBOUFTJNFEJBUBTQPEFTFSVNOWFMBCBJYP"OPSNBEFǃOFFTTFTOWFJTEBTFHVJOUFNBOFJSB
20-30-50-75-100-150-200-300-500-750-1000-1500-2000-3000-5000 (valores em lx):
" ¡SFB DJSDVOEBOUF JNFEJBUB © GSFRVFOUFNFOUF EFǃOJEB DPNP šP SFTUP EP FTQB§PŢ QBSB FWJUBS VNB JOUFSQSFUB§£P SFTUSJUB EB OPSNB F
DPOTFRVFOUFTTPMV§µFTJNQFSGFJUBT QPSFY FTDSJU³SJPTDPNHSBOEFT¡SFBTDPOUFOEPBQFOBTMY "OPSNBO£PFTQFDJǃDBFYQMJDJUBNFOUF 
NBTBMVEF BVNB[POBQFSJG©SJDB

/PFYFNQMPRVFTFTFHVF TVQPNPTVNB[POBQFSJG©SJDBEF N
zona periférica 0,6m

zona periférica 0,6m

500 lx
uniformidade 0,6

500 lx
(ou outro, dependendo do tipo de indústria)
uniformidade 0,6

Escritório: toda a sala é a área de tarefas.

Indústria: toda a sala é a área de tarefas.

zona periférica 0,6m
área de tarefas
min. 1,6 x 1,8 m
500 lx
uniformidade 0,6

300 lx
uniformidade 0,4
área de tarefas
min. 1,6 x 1,8 m
500 lx
uniformidade 0,6

Escritório: várias áreas de tarefas.

edição 2, junho 2012. Ultima versão em www.etaplighting.com

área de tarefas
min. 1,6 x 1,8 m
500 lx
uniformidade 0,6

200 lx

300 lx, área circundante > 0,5m
uniformidade 0,4

Grande sala industrial: uma (ou mais) áreas de tarefas
com áreas circundantes, nível mínimo no resto da sala.
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ILUMINAÇÃO DE BAIXO CONSUMO
"OPSNBFTQFDJǃDBFYQMJDJUBNFOUFRVFPDPOTVNPFOFSH©UJDPUBNC©N©JNQPSUBOUFBPDPODFCFSVNBTPMV§£PEFJMVNJOB§£PPTSFRVJTJUPT
EFJMVNJOB§£PEFWFNTFSDVNQSJEPTTFNEFTQFSEDJPEFFOFSHJB/PFOUBOUP ©JNQPSUBOUFO£PDPNQSPNFUFSPTBTQFDUPTWJTVBJTEFVNB
JOTUBMB§£PEFJMVNJOB§£PBQFOBTQBSBSFEV[JSPDPOTVNPFOFSH©UJDP/FTTFBTQFDUP BVUJMJ[B§£PEFTJTUFNBTEFSFHVMB§£P©JEFBMQBSBDPODJMJBS
PDPOGPSUPWJTVBMFBTFYJHªODJBTEFCBJYPDPOTVNP&DMBSPRVFMVNJO¡SJBTDPN-03FMFWBEB BVUJMJ[B§£PEFM¢NQBEBTEFBMUPSFOEJNFOUP FUD 
BKVEBNBGPSOFDFSTPMV§µFTEFCBJYPDPOTVNP/PFOUBOUP BOPSNB&/O£PFOUSBFNQPSNFOPSFTO£PEFWFNPTFTRVFDFSRVF©VNB
OPSNBEFBQMJDB§£PFO£PVNBOPSNBEFEFTFNQFOIPFOFSH©UJDP
A norma de desempenho energético aprofunda mais os aspectos energéticos da iluminação. Uma directiva europeia (Directiva 2002/91/EC
do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2002 para o desempenho energético de edifícios) obrigou todos os Estadosmembros ou regiões a elaborar regras e regulamentos para o desempenho energético de edifícios, residenciais e não residenciais. Essa norma
foi introduzida em diversos países europeus.
"OPSNBSFDPNFOEBUBNC©NBVUJMJ[B§£PEBMV[OBUVSBM*TTPHFSBWBSJBCJMJEBEFOVNFTQB§PJOUFSJPS EFWJEP WBSJB§£PEFOWFMFEBDPNQPTJ§£P
FTQFDUSBMBPMPOHPEPUFNQP FQPEFDPOUSJCVJSQBSBVNBCPBSFQSPEV§£PUSJEJNFOTJPOBMEPTPCKFDUPT"M©NEJTTP BNBJPSJBEBTQFTTPBT
QSFGFSFUFSDPOUBDUPWJTVBMDPNPNVOEPFYUFSJPS$PNP©FWJEFOUF BVUJMJ[B§£PEFTJTUFNBTEFSFHVMB§£PFNGVO§£PEBMV[EPEJBBKVEBB
aumentar o rendimento do sistema de iluminação.

A ETAP atribui grande importância a luminárias de baixo consumo.
Lentes sofisticadas, reflectores e difusores dirigem a luz para onde
quer que seja necessário.

Um engenhoso design de iluminação determina a solução de mais
baixo consumo para cada ambiente de trabalho.

Com sistemas de regulação da iluminação como o ELS, a luz artificial é
regulada em função da luz natural. Assim, poupa-se energia por cada
luminária.

O Excellum gere a iluminação ao nível do edifício e optimiza o consumo
geral de energia.

]&5"1
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ESCOLHA DE LUMINÁRIAS E COMPONENTES
Depois de tomada a decisão quanto ao conceito de iluminação, segue-se a vertente prática: a escolha das luminárias finais e pormenores como
BQPTJ§£PEBTM¢NQBEBT PUJQPEFCBMBTUSP BGPOUFEFMV[ -&%PVM¢NQBEBǄVPSFTDFOUF 
%FBDPSEPDPNBOPSNB ©OFDFTT¡SJPUFSFNDPOUBPTFHVJOUF
Ŧ"TDPOEJ§µFTQS©WJBTTVQSBDJUBEBTFNDBTPEFFRVJQBNFOUPTDPNFDS£TEFWJTVBMJ[B§£P UªNEFTFSDVNQSJEPTPTSFRVJTJUPTEFFODBOEFBNFOUP
EJSFDUP WJB6(3 FPTMJNJUFTEFMVNJO¢ODJB
Ŧ&TDPMIBEPUJQPEFM¢NQBEBBSFQSPEV§£PEBTDPSFT BUFNQFSBUVSBEBDPS BDBQBDJEBEFEFSFHVMB§£P PDPNQPSUBNFOUPEFBSSBORVF P
SFOEJNFOUPEBM¢NQBEB BEFQSFDJB§£P FUD T£PGBDUPSFTRVFDPOUSJCVFNQBSBFTDPMIFSPUJQPDFSUPEFM¢NQBEB"OPSNB©OFVUSBOPRVF
EJ[SFTQFJUPBPT-&%DPNCPBTMVNJO¡SJBT-&% T£PQPTTWFJTTPMV§µFTFNQFSGFJUBDPOGPSNJEBEFDPNBOPSNB
Ŧ1BSBPOEJDFEFSFQSPEV§£PEBDPS 3B BOPSNBFTQFDJǃDBVNSFRVJTJUPNOJNPQBSB QSBUJDBNFOUF UPEBTBTUBSFGBT&NEJWJTµFTPOEFBT
QFTTPBTOFDFTTJUFNEFUSBCBMIBSPVQFSNBOFDFSQPSMPOHPTQFSPEPT T£PFYJHJEBTM¢NQBEBTDPNVNNOJNPEF3B
Ŧ"FTDPMIBEFVNBEFUFSNJOBEBUFNQFSBUVSBEFDPSEBGPOUFEFMV[©EFUFSNJOBEBQFMBQTJDPMPHJB FTU©UJDBFTFOTB§£PUSBOTNJUJEB&TTB
FTDPMIBEFQFOEFEBTDPSFTFYJTUFOUFTOBEJWJT£P EBBQMJDB§£P EPDMJNB EBTQS¡UJDBTEPNFSDBEP FUD
Ŧ0TPVUSPTBTQFDUPT DBQBDJEBEFEFSFHVMB§£P FUD EFQFOEFNEBBQMJDB§£P
Ŧ&TDPMIBEPTUJQPTQPTTWFJTEFSFHVMB§£PEBMV[ WFKBFNDJNB
Ŧ&TDPMIBEPUJQPEFCBMBTUSP
Ŧ1SPUFD§£PNOJNBEBM¢NQBEBQBSBFWJUBSPFODBOEFBNFOUPBTGPOUFTEFMV[JOUFOTBQPEFNDBVTBSFODBOEFBNFOUPFTTFPNPUJWPQFMP
qual a norma especifica um ângulo de protecção mínimo em função da luminância da lâmpada.

Luminância da lâmpada cd/m2

Ângulo de protecção mínimo

20.000 a < 50.000

p

50.000 a < 500.000

p

≥ 500.000

p

&YFNQMPT
Ŧ-¢NQBEBT5¸NNUªNMVNJO¢ODJBTEFBDENr
Ŧ-¢NQBEBT5¸NN)&UªNMVNJO¢ODJBTBQBSUJSEFBQSPYJNBEBNFOUFDENr
Ŧ/BTM¢NQBEBT5¸NN)0 PTWBMPSFTWBSJBNFOUSF QBSB8 FDENr QBSB8 
Ŧ/BTM¢NQBEBTDPNQBDUBT FTUFTWBMPSFTWBSJBNFOUSFFDENr
Ŧ/VNQSPKFDUPSEFIBMPH©OFPEFCBJYBUFOT£P WBSJBNFOUSFFDENr
Ŧ"TM¢NQBEBT$%.5BQSFTFOUBNTFNQSFWBMPSFTTVQFSJPSFTBDENr SFRVFSFOEPTFNQSF QPSUBOUP VNQSPUFD§£PNOJNBEFp
Ŧ-&%OPDBTPEF-&%OVTEFBMUBQPUªODJB BMVNJO¢ODJBQPEFBVNFOUBSQBSBNBJTEFDENr"TTJN ©TFNQSFOFDFTT¡SJBVNB
protecção adicional.
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UNIFORMIDADE A EMPREGAR
%FVNNPEPHFSBM ©FTQFDJǃDBEBVNBVOJGPSNJEBEFEF CBTUBOEP OB¡SFBDJSDVOEBOUF

O FACTOR DE MANUTENÇÃO
"OPSNBFTQFDJǃDBBJMVNJO¢ODJBNBOUJEB Ēm). A iluminância
NBOUJEB©PWBMPSBCBJYPEPRVBMBJMVNJO¢ODJBN©EJBOBTVQFSGDJF
FTQFDJǃDBEBO£PQPEFDBJSBPMPOHPEBWJEBºUJMEBJOTUBMB§£P0
envelhecimento e a acumulação de sujidade têm um efeito negativo
na luminosidade, e o design da iluminação deve ter em conta esse
facto. Nos cálculos, o factor de manutenção compensa esses efeitos
negativos. A norma EN 12464-1 especifica que os seguintes factores
devem ser tidos em conta na determinação do factor de manutenção:
Ŧ2VFEBEPSFOEJNFOUPMVNJOPTPEBTM¢NQBEBT
Ŧ1PMVJ§£POBEJWJT£P
Ŧ.©UPEPTEFNBOVUFO§£PFMJNQF[BEBTMVNJO¡SJBT
Ŧ.©UPEPTEFNBOVUFO§£PFMJNQF[BEBEJWJT£P
Ŧ"DVNVMB§£PEFTVKJEBEFOBTMVNJO¡SJBT

Ŧ .7/+04+#5(.714'5%'06'5
O perigo consiste no estabelecimento de comparações erróneas nos
cálculos entre fabricantes devido a diferentes suposições relativas
ao factor de manutenção. Foi esse o motivo pelo qual a ETAP, a
Philips, a Zumtobel Staff e a Osram pediram a um instituto científico
independente que elaborasse um relatório para determinar o
factor de manutenção. Esse relatório especifica factores para
determinados tipos de poluição por poeiras, tipos de luminárias,
etc. Isso resultou na tabela seguinte, que se aplica a luminárias
DPN SFǄFDUPS EF BMVNOJP FRVJQBEBT DPN CBMBTUSPT FMFDUS³OJDPT
numa divisão regularmente limpa. Quando todas as lâmpadas são
TVCTUJUVEBTBPNFTNPUFNQP TVCTUJUVJ§£PDPMFDUJWB QSFTVNFTF
que a divisão e as luminárias são minuciosamente limpas.

Protecção contra poeira de trabalhos de construção.

Com os entalhes dos uplight, é criada uma circulação de ar
direccional que impede depósitos inconvenientes de poeira no
reflector.

Nível de poluição

Factor de manutenção (FM) para as lâmpadas fluorescentes

mínimo 1

CBJYP2

N©EJP3

alto 4

Luminárias abertas para iluminação directa (T5 - ø16 mm ou T8 - ø26 mm: Ra > 85)
substituição colectiva

 

 

0,75

0,70

substituir a lâmpada + substituição colectiva

 

 

 

0,70

factor de correcção para
1

2

3

4

Uma sala livre de poeiras e fumos que é
limpa minuciosamente todos os dias. Por
ex., salas de limpeza, salas de operações, .
Uma sala onde não são praticamente
produzidos fumos ou poeiras. Por ex.,
escritórios, quartos de hospitais, .
Uma sala próxima de um ambiente no qual
são produzidos fumos e poeiras; no qual
é produzida uma quantidade limitada de
fumos ou poeiras. Por ex., restaurantes,
padarias, .
Uma sala onde é produzida uma grande
quantidade de fumos e poeiras. Por ex.,
indústria, .
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as luminárias com tampa para uma iluminação directa

'.Y 

MVNJO¡SJBTDPNSFǄFDUPSQJOUBEP

'.Y 

Uplights (T5 - ø16 mm ou T8 - ø26 mm: Ra > 85)
substituição colectiva

 

0,70

0,65

0,65

substituir a lâmpada + substituição colectiva

 

0,75

0,70

0,65

factor de correcção para
MVNJO¡SJBTDPNSFǄFDUPSQJOUBEP

'.Y 

Luminárias com uplight e downlight (T5 - ø16 mm ou T8 - ø26 mm: Ra > 85)
substituição colectiva

 

0,75

0,70

0,65

substituir a lâmpada + substituição colectiva

 

 

0,75

0,70

factor de correcção para
MVNJO¡SJBTDPNSFǄFDUPSQJOUBEP

'.Y 
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Ŧ .7/+04+#5.'&
 %FUFSNJOBSFTVQPSUBSPGBDUPSEFNBOVUFO§£PEBTMVNJO¡SJBT-&%FYJHFVNBNBJPSBUFO§£P0GBCSJDBOUFBM©NEFUFSFNDPOUBBMVNJO¡SJB
EFDBSSFHBNFOUPFBQPMVJ§£PFTQBDJBMUFS¡EFEJTQPOJCJMJ[BSEBEPTCFNGVOEBNFOUBEPTBDFSDBEPT-&%DPNPTGBDUPSFTEFNBOVUFO§£P
CBTFBEPTFNUFTUFTOPSNBMJ[BEPTFNGVO§£PEBTIPSBTEFGVODJPOBNFOUPFTDPMIJEBT"TOPSNBT*&4-.F5.T£PBTSFGFSªODJBT
A ETAP calcula sempre o factor de manutenção da lâmpada com base nos dados do fabricante e nas nossas próprias medições de temperatura
dos LED, em conformidade com a norma TM-21.
25,000 h
350mA

500mA

'. 

'. 

D42/LEDN20S



%-&%84



%-&%/4



%-&%84



'-"3&Y-&%/$ Y



'-"3&Y-&%/$ Y



'-"3&Y-&%/$ Y



'-"3&Y-&%8$ Y



'-"3&Y-&%8$ Y



'-"3&Y-&%8$ Y



Extracto da tabela com o fluxo luminoso e os factores de manutenção da série FLARE (estado 2012).

DOCUMENTAR O FACTOR DE MANUTENÇÃO
"OPSNB&/FTQFDJǃDBRVFBQFTTPBRVFSFBMJ[BPFTUVEPEFJMVNJOB§£PUFNEFGB[FSVNBMJTUBEBTTVQPTJ§µFT OPRVFEJ[SFTQFJUPB
RVFEBEPSFOEJNFOUPMVNJOPTPEBTM¢NQBEBT QPMVJ§£PEBTMVNJO¡SJBTFEBEJWJT£PQPSQPFJSBT MJNQF[BEBTMVNJO¡SJBTFEJWJT£P OBTRVBJTTF
baseou a aplicação de um determinado factor de manutenção. Portanto, essas suposições têm de ser incluídas no estudo.

CÁLCULO DE PONTOS DE GRELHA
"OPWB&/EFǃOFVNTJTUFNBQBSBEFUFSNJOBSPOºNFSPNOJNPEFQPOUPTEFD¡MDVMPFNFEJ§£P"¡SFBEBUBSFGB B¡SFBDJSDVOEBOUF
JNFEJBUBFBCBTFUªNEFTFSEFUFSNJOBEBTJTPMBEBNFOUF"JMVNJO¢ODJBIPSJ[POUBMFDJMOESJDBQPEFNTFSEFUFSNJOBEBTDPNFTUBHSFMIBEF
D¡MDVMP"UFO§£PFTUF©POºNFSPNOJNPEFQPOUPTEBHSFMIB/BQS¡UJDB PD¡MDVMPDPOUJOVBBCBTFBSTFOVNOºNFSPTVQFSJPSEFQPOUPT 
QPSFY DPNP%*"-VY
"TEJTU¢ODJBTFOUSFPTQPOUPTEBHSFMIBEFWFNTFSBTNFTNBTQBSBDPNQSJNFOUPFMBSHVSB4FKBDPNPGPS BSB[£PFOUSFBTEVBTEFWFTFSFOUSF
0,50 e 2,00
/ºNFSPNOJNPEFQPOUPTEBHSFMIB
Comprimento do
espaço em metros

Distância máxima entre
pontos da grelha em metros

Número mínimo de
pontos da grelha

2,00

0,30

6

5,00

0,60



10,00

1,00

10

25,00

2,00

12

50,00

3,00

17

100,00

5,00

20
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