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Philips Brasil

• 90 anos 
• + de 3 mil funcionários

• 5 fábricas

Recife PE

Varginha – MG

Lagoa Santa - MG

Rio de Janeiro - RJ

Barueri e Santo 

Amaro - SP

Blumenau - SC

Manaus -

AM

Canoas - RS

Sobre a Royal Philips Eletronics

• Fundada em 1891 – 124 anos 

• Sede em Amsterdam, Holanda

• 122 mil funcionários
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Total de aquisições estratégicas em LED: €3,97bi

(2006)
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(2008)

(2008)

(2009)

(2009)

(2011)

Philips é o único “player” que domina toda a cadeia do LED

http://www.seleconlight.com/
http://www.seleconlight.com/


RETROFITS

Maiores desafios



 Compatibilidade de sistemas

 Qual a potência equivalente em leds? 

Não existe mágica!!

É necessário um estudo.



 Sistemas antigos

 Baixa iluminância no ambiente

 Depreciação do sistema atual

 Novo Projeto...Correções devem ser feitas

 Necessário aumento no nível de iluminância

 Manutenção ou acréscimo da carga instalada



Lampada T8 32W + Reator Eletronico 2x32w 
• Vida Util Lamp: 7500 horas

• Fluxo: 2700 lúmens 

• Eficiencia Luminosa: 84 lm/w 

• IRC: 85

Master LedTube 1200mm 18W 
• Vida Util: 40.000hs

• Fluxo: 1850 lumens

• Eficiência Luminosa: 102 lm/w

• Driver integrado

• Alimentação direta na rede (100V-240V)

• 100% Compatível com sistemas T8

• IRC:80

• Sem Mercúrio, sem vidro e sem risco de poluição

• Fator de Fluxo Reator: 0,9

• Rendimento Luminária (LOR): 70%

• Fluxo efetivo real: 1701 lúmens



SoftLED
Mais eficiência com economia de energia!



SoftLED
Análise de Performance e Benchmarking
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Quantidade de luminárias: 63 Vs 80



LED

GreenSpace







O que devemos evitar?

• Alegações vagas, não suportadas por dados reais

– Economia 80% de energia!

• Falta de, ou dificuldade para achar dados relevantes

• Dados em um formato que não é consistente com produtos comparáveis

• Notas de Rodapé

– * Unidades podem não operar em alguns locais devido ao baixo 

consumo dos LEDs

– * Fluxo luminoso pode variar

• Referências ao LED “cru”

– Lumens da matriz de LED ao invés da luminária

• Empresas que você nunca ouviu falar
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CASE FIAT AUTOMOVEIS

Antes

Fluor 2x32w

Área de Inspeção: 1000 lux



Depois

BMS952 LED

Área de Inspeção: 1000 Lux



Superior Tribunal de Justiça
Antes

Fluor 2x32w

Garagem coberta: 150 lux



Depois

MasterLed Tube 20w 2100 Lumens
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Philips Lighting tem mais de 100 anos de 

experiência em conhecimento de aplicação de 

iluminação e um histórico comprovado de mais 

de 15 anos em iluminação de LED no mundo 

todo.

Philips Lighting é totalmente integrado para 

soluções em LED, abrangendo toda a cadeia 

de valor e seleciona a melhor tecnologia LED 

para aplicação correta.

Philips lighting oferece apoio na procura da 

solução de iluminação para sua aplicação, na 

escolha de tecnologia e soluções.

Por que Philips?



Arthur Carrão

(31)9626-6052

arthur.carrao@philips.com

OBRIGADO!!!


