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A participação na instalação deste projecto foi muito simples. O
apoio técnico oferecido pela Philips ajudou-nos a fazer o melhor
trabalho no menor tempo possível.
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Historial

cenários dinâmicos usando regulação, a poupança de energia é ainda maior.

A renovação da Fonte Monumental da Alameda D. Afonso Henriques gerou

De forma a manter uma solução de luz branca (tal como no projecto origi-

a oportunidade de renovar o sistema de iluminação instalado.

nal), foi desenvolvida uma versão especial do CSplash2 com LEDs brancos

– As velhas lâmpadas de halogéneo consumiam muito e eram completamen-

– a temperatura de cor escolhida foi 4000K.

te estáticas segundo Manuel Saldanha, arquitecto coordenador do projecto,

Através desta tecnologia, a alimentação e o sinal de controlo estão unificados

da Câmara Municipal de Lisboa. O projecto original continha 290 projecto-

num único cabo, permitindo que o CSplash esteja até 45 metros da fonte de

res de halogéneo e a primeira meta foi reduzir mais de 50% do consumo

alimentação. Consolidando a conversão de tensão na linha e a regulação de

energético.

corrente do LED, esta tecnologia reduz as perdas de potência, maximiza a
eficiência operacional e reduz o custo da instalação, operação e manutenção.
Apesar de haver 290 aparelhos apenas foram utilizadas 87 fontes de alimen-

Desafio

tação, controladas via DMX por um controlador Pharos LPC2.

Para atingir uma poupança de 50% em consumo energético, a Câmara
Municipal de Lisboa decidiu instalar novos aparelhos com tecnologia LED. O
objectivo era poupar energia mas também criar cenários dinâmicos que pud-

Benefícios

essem atrair turistas para a zona. A Câmara Municipal de Lisboa está convicta

Pela utilização de um sistema composto por projectores CSplash2 e um

de que a iluminação dos principais monumentos é uma prioridade quando

controlador Pharos, a Câmara Municipal de Lisboa reduziu em mais de 91%

se trata do Marketing da Cidade. A criação de ambientes agradáveis e com

o consumo de energia. Estes aparelhos com elevado tempo de vida também

segurança é uma das chaves para o sucesso.

ajudam a reduzir custos de instalação e manutenção.
As pessoas sentem-se seguras e gostam de observar os cenários da fonte –
é um ponto de interesse para turistas e cidadãos. Estamos muito satisfeitos

Solução

com o resultado, diz Manuel Saldanha, arquitecto coordenador do projecto.

Foi escolhida uma solução que assenta no aparelho da Philips CSplash2,
que com o mesmo fluxo luminoso, reduz de 300W (halogéneo) para 25W
(LED) obtendo 91% de poupança!!! Além do mais estes aparelhos são
totalmente reguláveis por um sistema Pharos LPC2 e com a elaboração de

www.philips.pt/iluminacao ou email: geral.iluminacao@philips.com

©2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial é proibida sem autorização prévia, por escrito, do detentor dos direitos de propriedade. As
informações apresentadas neste documento não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, considerando-se precisas e fiáveis e podendo ser
alteradas sem aviso prévio. O editor nao aceitará qualquer responsabilidade pela sua utilização. A publicação destas informações não representa nem implica
qualquer licenca mediante patente ou quaisquer outros direitos de propriedade industriais ou intelectuais.
Data de edição: 02/2013
www.philips.pt/iluminacao

