Luminárias Downlight de LED PIAZZA
Por que as luminárias PIAZZA Intral são
superiores?
As luminárias de LED PIAZZA, de embutir possuem visual moderno, perfeitas para uso
comercial e residencial. Construídas com materias de altíssima qualidade, tem longa durabilidade
redução no consumo de energia elétrica e relevante expectativa de vida, que ultrapassa 35.000hrs de
operação, com redução máxima do fluxo luminoso de 15%, ou seja, mantêm o fluxo acima de 85%
por toda sua vida útil.
Moldura: construída em policarbonato branco com
aditivo anti-UV. Não “amarela” com o tempo,
mantendo a luminária sempre com aspecto de nova.
Difusor: em PMMA (acrílico), com proteção contra
raios ultra violeta. Não “amarela” e mantêm a
eficiência e o fluxo luminoso da luminária
constante.
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LED: marca OSRAM, com certificação LM80, garantindo
expectativa de vida acima de 35.000hrs, com manutenção
do fluxo luminoso de 85%. Possui excelente reprodução de
cores (IRC > 80 e R9 ¹ > 0)
Placa de LED: em alumínio (MCPCB) de alta condutibilidade
térmica o que melhora o desempenho dos LEDs e aumenta
sua durabilidade
Corpo: em alumínio, que garante menor temperatura nos
LEDs, aumentando sua vida útil. Pintado com tinta branca
de alta refletância, que melhora o rendimento da luminária.

Disponíveis em três tamanhos: 130, 185 e 230mm
Potências: quatro diferentes potências: 10W (130mm), 15W (185mm),
19,5 e 24W (230mm).
Três opções de tonalidades de luz: branco neutro, frio e quente.

¹ R9: refere-se à capacidade da luz reproduzir a cor vermelha, permitindo a correta visualização das cores dos objetos iluminados. Para
produtos de LED o valor de R9 mínimo recomendável para a correta reprodução da cor vermelha deve ser >=0. Produtos com valor de
R9 negativo fazem com que os objetos apresentem cores “opacas”.

O Driver Intral
Dimensões:

Características que o tornam um diferencial

Os drivers INTRAL são projetados para oferecer alto desempenho e funcionamento livre de
manutenção por toda sua vida útil.

Driver IES 700/25W (Modelos: 24 e 19,5W)

Transformador que isola
eletricamente a entrada da
saída, permitindo maior
segurança para o usuário.

Filtro de entrada para reduzir
interferências eletromagnéticas e
garantir alto fator de potência.²

Sistema de conexão por
bornes, facilitando
a montagem.

Capacitores eletrolíticos de excelente qualidade e
marcas renomadas, proporcionando alta expectativa
de vida, superior a 35.000hrs.

Caixa de policarbonato anti-chama,
oferece
maior
segurança
na
instalação.

Circuito integrado SMD de alta
qualidade e excelente desempenho.

Processo automatizado de montagem e solda dos
componentes, garantindo maior confiabilidade.

²O driver para os modelos de 10 e 15W (130 e 185mm), por ser em potência reduzida, é de baixo fator de potência.

Alguns exemplos da qualidade superior
Dimensões:

Resultados superiores à concorrência (tamanhos 220 a 230mm)
Intral

concorrente 1

concorrente 2

Imagem da
luminária

Valores Declarados
Potência
Fluxo Luminoso
Fator de Potência
Eficiência
IRC
R9

19,5W
1550lm
0,95
80lm/W
≥ 80
≥0

24,0W
2000lm
0,95
83lm/W
≥ 80
≥0

18W
1360lm
>0,8
75lm/W
>80
ND

18W
1330lm
ND
74lm/W
≥70
ND

Valores Medidos
Potência
Fluxo Luminoso
Fator de Potência
Eficiência
IRC
R9

19,5 W
1560 lm
0,99
80 lm/W
83,5
10

24,4W
2030lm
0,99
83 lm/W
83,5
10

18,99W
1117,2lm
0,5586
58,8lm/W
69,2
-39

16,43W
1095,8lm
0,4332
66,7lm/W
72,2
-28

Fixação dos LEDs no Corpo da Luminária
Placa de alumínio fixada
diretamente no corpo de
alumínio, com ótimo
acoplamento térmico.
Imagem dos
LED´
´s no corpo da
luminária

LEDs montados em uma
fita flexível, com baixo
poder de dissipação. Fita
colada no corpo com
adesivo dupla face.

Idem ao concorrente 1

Exemplos da qualidade superior
Dimensões:

Resultados superiores à concorrência
Intral

Concorrente 1

Concorrente 2

Driver de alimentação
O driver possui componentes
de
marcas
renomadas
mundialmente. Garantia de
alta expectativa de vida e
ótima eficiência energética.

Possui componentes de
baixa confiabilidade, de
marcas desconhecidas.

Idem ao concorrente 1

Imagem superior
e inferior do
driver

Difusor de luz

Imagem do
difusor de luz

Difusor
de
PMMA
(acrílico), com proteção
contra raios ultra violeta.
Não “amarela”, mantêm a
eficiência e o fluxo
luminoso constantes. O
difusor Intral possui 2mm
de espessura, com maior
resistência mecânica a
impactos.

Possuem difusores em
PS, ou seja, não tem
proteção contra raios
ultra violeta. Com o
passar do tempo,
tendem a “amarelar” e
perder a eficiência.
Possuem 1,5mm de
espessura resultando
em menor resistência
a impactos.

Idem ao concorrente 1

Exemplos da qualidade superior
Dimensões:

Resultados superiores à concorrência
Intral

concorrente 1

concorrente 2

Cabos de alimentação dos LED´
´s
Conexão dos cabos através de
conector, garantindo maior
segurança e confiabilidade.

Possui fios de alimentação
expostos, aumentando a
chance de acidentes.

Idem ao concorrente 1

Cabos
de alimentação

Caixa dos drivers

Caixas
dos drivers

Luminárias Intral utilizam
drivers com correntes
padronizados no mercado
(700mA e 350mA). No
caso de uma eventual
falha, é possível realizar
somente a troca do driver.

Drivers com corrente
especial de (300mA),
não
comum
no
mercado. No caso de
falha do driver, não há
reposição e todo o
conjunto é perdido.

Caixa do driver muito
similar ao concorrente
1. O Driver não possui
marca.

O capacitor eletrolítico é um componente crítico para o bom desempenho e durabilidade do driver.

Capacitores
eletrolíticos

São utilizados componentes Componentes de marcas
de
marcas
renomadas desconhecidas ( oyee ?? )
mundialmente com alta de baixa confiabilidade
confiabilidade.

Idem ao concorrente
1. Marcas SanXg e
Kaijia ??

Após a análise minuciosa:
Dimensões:

Intral é a melhor opção!

Conclusões:
Os resultados mostram, que as luminárias Intral são superiores, em diversos aspectos, em
comparação a concorrência.
Fluxo Luminoso: concorrentes com fluxo abaixo do especificado (concorrente 1 = 86% do declarado,
concorrente 2 = 82% do declarado). Além disso, para a mesma dimensão, a Intral oferece duas
opções de potência, uma com aproximadamente 50% (modelo 19,5W) a mais de fluxo e outro com
aproximadamente 100% (modelo 24W) a mais de fluxo que os concorrentes;
Eficiência Luminosa: modelos Intral com até 41% mais eficiência que os concorrentes;
Fator de Potência: concorrentes com baixo fator de potência (<0,55, Ruído e interferência
eletromagnética). Para as luminárias deste porte, o driver Intral possui fator >0,99 o que garante
ótimo aproveitamento de energia e baixa distorção harmônica. A Intral utiliza somente drivers com
baixo fator de potência para potências baixas, abaixo de 15W.
IRC: concorrentes com IRC de 70, o que gera uma reprodução das cores muito deficiente ( o
vermelho não aparenta ser realmente vermelho, o amarelo não aparenta ser realmente amarelo,
etc..). A luminária Intral possui IRC > 80, o que garante reprodução correta das cores;
R9: Concorrentes com R9 muito abaixo de 0 (não reproduz corretamente a cor vermelha, deixando
objetos com cores opacas). As luminárias Intral garantem que o valor de R9 sempre será maior
que 0, o que é garantia de uma correta reprodução da cor vermelha;
Driver: os concorrentes possuem drivers montados manualmente, utilizando componentes de
marcas desconhecidos no mercado. O resultado disso é que o driver “queima” bem antes que os
LEDs. Os drivers Intral são montados por um processo automatizado utilizando componentes de
alta confiabilidade e de marcas renomadas mundialmente, isso permite a Intral garantir a excelente
confiabilidade do produto.

Escolha Intral e tenha o melhor produto! Garantia de satisfação !

