
KWD - Iluminação LED Inteligente 

CASE STUDY

A KWD, empresa do grupo Schnellecke é uma das principais em-
presas de produção e logística do mundo para a indústria auto-
móvel. A KWD de
Palmela produz anualmente 200.000 peças e conjuntos de 
submontagens para as fábricas da Volkswagen e Seat Auto-
europa.

Desafio

Ao serviço do mundo empresarial desde 1995, a Nemotek acredita que a eficiência das suas soluções é uma parte 
indissociável da sua identidade. Da sua oferta destacam-se os serviços de consultoria e execução de projetos de enge-
nharia eletrotécnica. Desde a nossa criação a Nemotek tem adquirido uma vasta experiência e desenvolvido soluções 
chaves-na-mão.

+351 261 323 182 geral@nemotek.eu www.nemotek.pt

Lâmpadas de iodetos metálicos - 400W

Altura de montagem - 10metros

Funcionamento - 24/dia

Nível de iluminação - 60 à 125lux

Dimunuir custos

Aumentar nível global de iluminação

Instalação composta por: Proposta Nemotek

Solução proposta

A solução encontrada passou por instalar 
luminárias de tecnologia LED da marca 
SUNLUX com a designação CORY TGM TRIO – 
EXT-840-G4 com 528 Leds e uma potência 
de 184 W, associado ao sensor da Enlighted 
que recolhe e monitoriza, presença, tempe-
raturas e níveis de luz em tempo real.

Especificações

Eficácia         
Potência
Tº da cor
Fluxo luminoso        

166lm/W
184W
4000ºK
30500lm

Arquitetura do sistema 
inteligente de iluminação 
ENLIGHTED

Luminária + 
sensor inteligente Gateway Energy manager

Visualização em 
tempo real

Wireless Ethernet Interativo

€



Caso concreto

Medição de duas zonas iguais por um perío-
do de 8 meses com a respetiva contabiliza-
ção de energia

Economia no 
consumo de energia

Aumento do fluxo
luminoso médio

A utilização de tecnologia LED reduz o consumo em 55%

A utilização do sensor ENLIGHTED reduz o consumo em 30%

O objetivo é completamento alcançado

85,7%

240%
Iodetos metálicos -

 32659 KWh

Sistema Nemotek - 
4662 KWh

Resultado do desafio proposto

Iodetos metálicos VS LED Sunlux

DIALUX da zona a equipar

Consumo de KW/h ano luminárias de 
Iodetos metálicos VS  LED
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LED 
SUNLUX 

150W

Iodetos 
metálicos

400W

>2 min Imediato

10 min Imediato

84 lm/W 166 lm/W

Troca de lâmpada Possível com Sunlux

KWh/ano

€/ano
0,11€/KWh

KgCO2/ano

Tempo de 
acendimento

Tempo de 
reacendimento

Eficácia

Manutenção

Instalação

0€
Investimento

Nemotek
Solução de aluguer 
Tipo ESCO

16 meses
Balanço entre custos de 
aluguer e ganhos

Redução dos custos operativos

Menor impacto ambiental

Melhoria do conforto visual


