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ESTUDO COMPARATIVO OMNIA vs ORBITA
Cálculo luminotécnico, em DIALux, para comparação entre duas 
luminárias industriais diferentes da marca primelux: as luminárias OMNIA 
(instalação 1) e as luminárias ORBITA (instalação 2).

Para o efeito, foi considerado um armazém/pavilhão industrial com as 
seguintes dimensões 

- 30 metros de comprimento;
- 20 metros de largura;
- 6 metros de altura; 

e foi dimensionado número de luminárias a utilizar para se obter um nível 
de iluminação médio, no plano de trabalho, de aproximadamente 500 lx.

1) RESUMO DE RESULTADOS 2) RESUMO DE RESULTADOS

Emed (lux) Emin (lux) Emax (lux) Emin/Emed

495 237 644 0.479

1) Luminária usada na instalação: OMNIA 200W 2) Luminária usada na instalação: ORBITA 150W

Vista de cima do armazém considerado no estudo (30x20x6m),
com um arranjo de luminárias de 4 fileiras de 5 luminárias (4x5)

Potência:

200 W

Fluxo luminoso:

17.000 lm

Eficácia luminosa:

85 lm/W

Potência:

150 W

Fluxo luminoso:

19.500 lm

Eficácia luminosa:

130 lm/W

Emed (lux) Emin (lux) Emax (lux) Emin/Emed

508 275 619 0.541

Número de luminárias:

20 (4x5)

Potência total:

4000 W

Custo PVP da instalação:

7960,00 €

Número de luminárias:

20 (4x5)

Potência total:

3000 W

Custo PVP da instalação:

6360,00 €

Representação em cores falsas da iluminação do armazémRepresentação em cores falsas da iluminação do armazém

CONCLUSÕES

Analisando os resultados luminotécnicos para as duas instalações, conclui-se que o desempenho da instalação com luminárias 
ORBITA 150W (2) conduz aos melhores resultados, em especial relativamente à uniformidade global (6% acima da instalação 
com luminárias OMNIA 200W). Para além da utilização das luminárias ORBITA 150W significar uma distribuição de luz mais 
uniforme, o consumo de potência baixa cerca de 25% e o custo total da instalação (P.V.P.) é aproximadamente 20% inferior ao 
da aquisição de luminárias OMNIA 200W. 

Pelas considerações acima, para um número igual de luminárias instaladas, pode concluir-se que as luminárias ORBITA de 
150W representam uma equivalência à luminária OMNIA de 200W, uma vez que a sua utilização, graças à maior eficácia 
luminosa (~130 lm/W), tem como benefícios um menor consumo energético e a redução do investimento inicial. 

Emin/Emed = Uo (uniformidade global)


