_
ILUMI
NAÇÃO

Este e-book veio para ajudar você
a escolher e decidir, com segurança,
o produto que vai atender suas
necessidades de iluminação,
de forma adequada e desejada.

QUERIDO
CONSUMIDOR

Dividido em três capítulos,
a Tramontina desmistificará o uso
do LED NA ILUMINAÇÃO.
Boa leitura!

COMO
ESCOLHER

É importante que você receba
um mínimo de informações
técnicas para estar habilitado
a tomar as decisões quanto
à melhor iluminação.
Vamos listar as informações básicas
sobre o LED e nossos produtos.
E indicar fontes confiáveis, se você
desejar aprofundar o estudo.

APARÊNCIA
DA LUZ

REPRODUÇÃO
DE COR
Podemos decidir se a lâmpada
escolhida terá uma
boa reprodução de cores.

Podemos escolher a aparência
da luz que será emitida
(luz quente, morna ou fria).

Nas lâmpadas incandescentes,
era necessário apenas decidir
pelo consumo (Watts)
e pelo tipo de foco que queríamos
dar a cada local
(foco mais aberto ou fechado).
Com o LED, além do consumo
e do foco, temos outras
escolhas a fazer.

EFICIÊNCIA
LUMINOSA
Podemos optar por uma lâmpada
com melhor eficiência luminosa
(lúmens/Watts).

ECONOMIA NO
CONSUMO DIÁRIO
DE ELETRICIDADE

E O MELHOR:
VEJA O QUE
O LED
GARANTE

MAIOR
DURABILIDADE

• 2 ANOS DE GARANTIA
• 25.000 HORAS DE USO

ECOLOGICAMENTE
SUSTENTÁVEL

1. COMO
O GUIA FOI
ORGANIZADO
CONSIDERANDO
3 ETAPAS

ESCOLHER

2. COMO
USAR

3. COMO

DESCARTAR

É fácil identificar as lâmpadas
encontradas no mercado.

Nesses tipos de lâmpadas LED,
você encontra o selo de certificação
exigido pelo Inmetro.

As lâmpadas LED seguiram formatos
semelhantes às incandescentes e
às halógenas, apenas mudando
a tecnologia da emissão de luz.
A troca de tecnologia para o LED
é chamada de retrofit.
BULBOLED
Formato semelhante
às incandescentes.

Energia
Lâmpada LED

POTÊNCIA
DA LÂMPADA

Potência

4,8
(W)

TUBULARLED
Formato e tamanho
das antigas fluorescentes
tubulares.

EFICIÊNCIA
LUMINOSA

Fluxo
Luminoso

480

(lm)

Eficiência
Luminosa

Segurança
Desempenho

(lm/W)

Registro
00000/2018

100

LÚMENS DA
LÂMPADA
NÚMERO DO
REGISTRO
OBTIDO PELO
INMETRO

PARLED
GU10LED

A lâmpada segue
o mesmo formato.

Formato semelhante
a antiga dicróica.

SELO DO INMETRO

Certificação obrigatória (JAN/2018).
Serve para equilibrar e regularizar
a qualidade das lâmpadas LED
do mercado.

PRINCIPAIS ÍNDICES
POTÊNCIA

FLUXO LUMINOSO

Medida em Watts, significa o consumo
de energia elétrica que a lâmpada tem
quando em funcionamento.

Medida em lúmens, é o valor
quantitativo de luz que uma fonte
luminosa está emitindo.

EFICIÊNCIA LUMINOSA
Medida da razão entre lúmens e Watts,
significa a quantidade de luz gerada
para cada Watt consumido.

A tecnologia evolui tão rápido,
que a cada 6 meses, novas
lâmpadas são fabricadas,
iluminando mais (mais lúmens) e
gastando menos (menos Watts).

INCADESCENTE
Watts [W]

lúmens [lm]

100
75
60
40
25

1600
1100
800
450
210

Uma lâmpada incandescente de 100 Watts
gerava o equivalente a 1600 lúmens.
O mesmo que uma Bulbo LED Tramontina
de 14 Watts (consumo energético 7 vezes
menor]. Isso é economia e sustentabilidade!

DEMAIS ÍNDICES

LUZ AMARELA

1000K

2000K

LUZ NEUTRA

3000K

4000K

5000K

LUZ BRANCA

6000K

7000K

8000K

9000K

TEMPERATURA DE COR (K)
Aparência cromática da luz emitida
por determinada fonte luminosa.
Quanto mais alta a temperatura de cor,
mais branca é a tonalidade
de luz emitida.
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)
Expresso em uma escala de 0 a 100,
é a medida qualitativa da capacidade
da fonte luminosa reproduzir a cor
dos objetos, em comparação com
a fonte de luz natural, o Sol = 100.

São usadas em ambientes
onde se deseja criar
uma atmosfera tranquila
e aconchegante.

As luzes neutras são ideais
para ambientes de trabalho,
facilitando e intensificando
o foco nas atividades.

Proporcionam a sensação
de um ambiente frio e clean,
que necessita maior rendimento,
altíssimo nível de atenção
e agilidade.

Quanto maior este número,
melhor é a qualidade de luz desta fonte luminosa.

IRC 100

IRC 80

IRC 60

DEMAIS ÍNDICES
ÍNDICE DE PROTEÇÃO (IP)

RGB (RED, GREEN E BLUE)

Definido por padrões internacionais que
classificam o grau de proteção de produtos
eletrônicos (contra entrada de poeira e água).

Nomenclatura utilizada no LED,
que muda de cor dentro desse
espectro luminoso das cores
vermelho, verde e azul.

TENSÃO (VOLTS)
Medida elétrica encontrada no fornecimento
de energia elétrica, em 127v e em 220v.
LUXÍMETRO
Instrumento utilizado para
medir a intensidade de luz
em um ponto determinado.

NORMAS ABNT
ABNT NBR ISSO/CIE 8995-1:2013
Especifica os requisitos de iluminação
para locais de trabalho internos, para que
as pessoas desempenhem tarefas visuais
de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.

Os tipos de lâmpadas LED
que você vai conhecer neste guia,
você encontra na Tramontina*.
*com exceção das fitas LED.

com

COMO
USAR

Para auxiliar na escolha da
iluminação LED adequada para
os mais variados ambientes,
é importante que você conheça
os tipos de lâmpadas LED
e suas características de uso.

AS LÂMPADAS DEVEM
SE ADEQUAR AO AMBIENTE*
Para saber quantos lúmens serão
necessários para iluminar determinado
ambiente de sua casa, de acordo com
a área que ocupa, deve ser feito um cálculo
que mostrará o valor exato de lúmens.
Por exemplo, um quarto com 12 m ,
para ter iluminação adequada, precisa
de uma lâmpada de 1200 lúmens
ou duas de 600 lúmens, conforme
cálculo ao lado.
2

*Fonte: Revista Proteste - Agosto2018

12 m x 100 lm = 1200 lm
2
m
2

BASE E27

BULBO
LED

A lâmpada LED que veio substituir
as nossas lâmpadas incandescentes.
Serve para todos os tipos de ambientes,
do residencial ao comercial. Nas mais
diversas alturas e necessidades.
É a lâmpada de uso geral. Sua luz é
difusa, ou seja, não direcionada para
um ponto apenas.

O LED não emite calor.
MENTIRA – A lâmpada de LED emite
calor sim, embora bem menos que
as incandescentes. Devemos ter
cuidado ao manuseá-la.

Quando as lâmpadas LED são utilizadas
em uma luminária ou plafon,
seus índices modificam. Isto quer dizer
que o vidro cria uma barreira diminuindo
a luminosidade do ambiente.
FACHO DE LUZ

BASE GU10

GU10
LED

Lâmpada que direciona a luz, deixando-a
mais focada. Usada em ambientes
residenciais e comerciais.
Pela quantidade atual de lúmens, o foco
luminoso chega de 2 a 3 metros de alcance.
Seu ângulo de abertura vai revelar uma luz
mais fechada ou aberta.

GU10 é o nome dado ao tipo
da base da lâmpada.
Nas lâmpadas bulbo a base
é o E27, nas tubulares é o G13,
nas velas é o E14 entre outros.

FACHO DE LUZ

BASE E27

PAR
LED

São encontradas em 3 apresentações:
Par 20 LED, Par 30 LED e Par 38 LED.
Seu uso é semelhante ao da GU10,
porém o alcance da luz é maior.
E a quantidade de lúmens é mais alta.
Como a luz fica bem direcionada,
consegue-se dar destaque aos
objetos ou pontos visuais específicos.
Quanto maior os watts mais lúmens terá o LED.
MEIA VERDADE – A evolução do LED é tão acelerada que a tecnologia
vem consegindo, cada vez mais, reduzir o consumo (Watt)
e aumentar os lúmens.
Hoje uma lâmpada de 8,8 Watts está gerando 860 lúmens; em breve
esse mesmo consumo energético poderá gerar ainda mais lúmens.

ALCANCE DA LUZ:
Par 20 LED até 3 m;
Par 30 LED até 5m;
Par 38 LED até 7,5 m.

FACHO DE LUZ

TUBO

Substitua imediatamente suas
lâmpadas tubulares fluorescentes
pelas Tubo LED!
Para ficar isento de ter em casa
um elemento tóxico e perigoso.

LED

Geram uma luz bem difusa
(a luz sai para todos os lados).

BASE G13

A grande inovação é o fato de substituir
as antigas fluorescentes, que tinham
em sua composição elementos tóxicos,
precisavam de reator (que a tubo LED
dispensa) e ao quebrarem faziam
uma bagunça terrível.

Luz branca significa mais luz.
MENTIRA – A temperatura de cor mais elevada
6500K, não significa mais luz.
O índice para mais luz são os lúmens. As lâmpadas,
independentemente de sua temperatura, geram a
mesma quantidade de luz [em lúmens].

FACHO DE LUZ

PLAFON
LED

Uma solução para vários usos.
Aqui já não estamos falando
em lâmpada, mas sim em
luminária completa, pronta.
São apresentadas em dois formatos
(redonda e quadrada) e em dois tipos
de aplicação (sobrepor e embutir).
Atualmente é o produto mais
utilizado em iluminação pela
sua relação custo-benefício.

OUTROS MODELOS

FACHO DE LUZ DIRETA

_
LUMI
NÁRIA
LED

Luminária para uso em ambientes
de circulação que não necessitam
de luz focada.
Seu formato slim favorece
a instalação em teto e parede.
Luz difusa e de sobrepor,
não necessita reator.

FACHO DE LUZ

_
RE
FLETOR
LED

Usado em áreas externas.
Serve para iluminar jardins, fachadas,
quadras poliesportivas, etc.
Luz difusa. Fácil instalação.
OUTROS MODELOS

FACHO DE LUZ

BASE E27

ALTA
_
POTÊN
CIA LED
Para uso em ambientes grandes e altos,
onde se precisa de iluminação geral
(não focada) e muitos lúmens.
Muito utilizada em fábricas,
depósitos, galpões, etc.

FACHO DE LUZ

Na iluminação residencial
não existe o certo e o errado.

DICAS DE
APLICAÇÃO

Com o conhecimento que passamos
a você, queremos que se sinta livre
para utilizar as lâmpadas e luminárias
LED Tramontina da forma que mais
lhe proporcionarem conforto.
Como exemplo, mostramos nesse guia
o uso das lâmpadas LED em alguns
ambientes residenciais.

Iluminação sobre a churrasqueira:
PLAFON LED (EMBUTIR)
1500 lúmens – 3000K
Iluminação sobre a mesa:
BULBO LED
810 lúmens – 3000K

Arquiteta: Cátia Giachelim | Foto: Guilherme Jordani | @anuarioarqsg

Iluminação sobre balcão:
PAR 20 LED
525 lúmens – 3000K

COZINHA

Iluminação teto:
PLAFON LED (EMBUTIR)
1000 lúmens – 4000K
1500 lúmens – 4000K

Arquiteta: Fabiana Morari Maggioni | Foto: Renan Costantin | @anuarioarqsg

Iluminação sobre balcão:
GU10 LED
525 lúmens – 3000K
Iluminação sobre a mesa:
FILAMENTO LED
Representam as antigas
lâmpadas incandescentes.
3000K

COZINHA

Iluminação direcionada:
GU10 LED
525 lúmens – 3000K

Luminária de chão:
BULBO LED
Para uma boa leitura
e sensação de conforto.
1521 lúmens – 3000K

Arquiteta: Andréia Benini | Foto: Guilherme Jordani | @anuarioarqsg

Ambientização sancas:
FITAS LED*
3000K

SALA

Iluminação direcionada:
PAR 20 LED
525 lúmens – 3000K

Arquitetas: Monique Pedruzzi e Caroline dos Santos | Foto: Renan Costantin | @anuarioarqsg

Iluminação sobre à mesa:
FILAMENTO LED
Representam as antigas
lâmpadas incandescentes.
3000K

*Fitas LED não são comercializadas pela Tramontina.

Ambientização espelho:
FITAS LED*
3000K

SALA

Iluminação direcionada:
GU10 LED
350 lúmens – 3000K
Ambientização sancas:
FITAS LED*
3000K

Arquiteto: Roberta Delazzeri | Foto: Renan Costantin | @anuarioarqsg

Abajur:
BULBO LED
810 lúmens – 3000K

*Fitas LED não são comercializadas pela Tramontina.

QUARTO

Iluminação teto:
PLAFON LED (EMBUTIR)
480 lúmens –- 3000K

Arquitetos: Claudia Ruzzarin Veronese e Gildo Felipe Muner | Foto: Guilherme Jordani | @anuarioarqsg

Pendente lateral:
BULBO LED
860 lúmens – 3000K

QUARTO

Iluminação teto:
PLAFON LED (EMBUTIR)
1000 lúmens – 6500K

Arquiteta: Adriane Cesa | Foto: Guilherme Jordani | @anuarioarqsg

Ambientização degrau:
FITAS LED*
6500K

*Fitas LED não são comercializadas pela Tramontina.

BANHEIRO

Iluminação direcionada:
GU10 LED
350 lúmens – 3000K
Iluminação teto:
TUBO LED
1850 lúmens – 4000K

Arquitetas: Andréia N. Menegotto e Kláudia Vendrame | Foto: Renan Costantin | @anuarioarqsg

Iluminação teto:
PAR 20 LED
525 lúmens – 3000K

BANHEIRO

DESCARTAR

COMO

Nossos produtos LED são

100% recicláveis.
Para isso, precisam ser direcionados
aos locais de coleta especializada.
Mesmo que nossos produtos sejam
livres de chumbo e de mercúrio,
seu descarte deve ser feito em
locais próprios, e não devem ser
colocados no lixo seletivo normal.

Você encontra o local para destinar
seu LED em redes de supermercados,
em lojas de material elétrico e
iluminação, bem como em centros
de coleta de lixo reciclável existentes
em todas as cidades.
Alguns parques públicos já contam
com lixeiras seletivas para reciclagem
de materiais específicos (LED, baterias,
vidro, óleo, etc.).
O descarte correto garante o ciclo
de proteção ao meio ambiente que
buscamos com nossos produtos.
Auxilie na busca por uma vida melhor:
JAMAIS JOGUE UM PRODUTO
DE LED NO LIXO COMUM.

Acesse o site www.lixo.com.br
e saiba mais sobre as possibilidades
de reciclagem e o que pode
ou não ser reciclado.

Além das lâmpadas LED, as nossas
embalagens também são recicláveis.
Ao adquirir um produto LED Tramontina,
faça o descarte de sua embalagem
em um lixo de coleta seletiva.

OBRIGADO

por seu interesse em conhecer
um pouco mais sobre a coleção
LED da Tramontina.

tramontina.com

Dúvidas ou informação adicional,
entre em contato conosco.

Projeto Gráfico: ZON Design
Consultor Técnico: Rainer Hillmann

