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Redução de até 80% no consumo de eletricidade.
Prazo médio de 9 meses para o retorno do investimento.
Redução dos custos de manutenção.
Condições ergonômicas ideais de iluminação nas áreas de trabalho conforme NBR.
Eliminação dos resíduos perigosos na iluminação conforme PNRS**.
Compensação da emissão de gases efeito estufa.
Redução de custos com a contratação de apenas um fornecedor.

**Política Nacional de Residuos Solidos



Solução

Projeto 
Luminotécnico

Produto

Instalação 
Elétrica

Gesso e 
Pintura

Disposição

Neutralização

+ Neutralização: 

Fornecimento de créditos 

de carbono equivalentes a 

um período de seis meses 

de consumo de energia 

referente ao projeto.

+ Disposição: 

Disposição pelo processo de 

manufatura reversa conforme 

a PNLS (Politica Nacional de 

Resíduos Sólidos).e NBR 

10004

+ Desenho: 

Desenho luminotécnico

Profissional para todos os 

tipos de ambientes, 

seguindo as especificações 

presentes na NBR

+ Analise financeira: 

Retorno do investimento 

baseado em consumos, 

tarifas e custos financeiros

+ Gerenciamento da 

instalação: 

Implantação completa dos 

produtos nos ambientes 

propostos.

+ Instalação Elétrica

Fiação/ Quadros/ Alteração 

de layouts

+ Gesso e Acabamento

Acabamento/ Pintura



EXEMPLO DE SITUAÇÃO 
ATUAL

PROJEÇÃO

158 luminárias

Potência total de 4.830 Watts

Consumo médio mensal de 3.478 kWh

Gasto mensal* de R$ 1217,30 

Gastos com Manutenção** de  R$ 7.814

158 luminárias

Potência total de 2.030 Watts

Consumo médio mensal de 1462 kWh 

Gasto mensal de R$ 511,7

Sem gastos com manutenção.

* Baseado em uma tarifa de eletricidade de R$ 0,35/kWh, considerando 24hr de uso diário, 30 dias no mês;
** Custos Baseados no período de Garantia dos equipamentos;

Custos não consideram ainda o desgaste sofrido pelo uso de sensores que somam em média 50% a mais de queimas. 

Economia de até 74% 
Retorno de Investimento em 1 ano e 9 meses 



HALOPAR 16 GU10 
50 W

LED SPOTLIGHT 
5W

No. Lâmpadas 205 205

Vida útil (horas) 1000 50.000

Custos operacionais R$ 230.261,31 R$  0 

Custos eletricidade R$ 227.304,00 R$ 14.206,50

Custo total no período R$ 457.565,31 R$ 14.206,50

Economia total 97%
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RETORNO DO INVESTIMENTO

Cálculo da economia considerando os

equipamentos atualmente instalados

no ambiente, frente a um retrofit por

produtos LED H SOLUÇÕES

Cálculo do retorno do investimento e

do Valor Presente Liquido para um

período de 10 anos.

Exemplo:

Retorno do investimento: 9 meses

VPL: R$  216.629,57* 

* Baseado numa taxa de desconto de 12% ao ano.



 Produtos com certificações 

internacionais UL, CE e ROhS

 Usamos chips das melhores marcas 

mundiais:

• CREE

• SHARP

• SAMSUNG

 A qualidade dos produtos é atestada 

desde a saída da fabrica até e  chegada 

ao Brasil garantindo 100% do padrão de 

qualidade da iluminação instalada.

 Todos os produtos com garantia 

mínima de 3 anos.
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Desenho luminotécnico desenvolvido 

através do software Dialux

• Níveis de iluminação conforme a 

legislação Brasileira

• Layout ideal que diminui o número de 

lâmpadas utilizadas

• Apontamento de iluminação específica 

para cada ambiente;



Todos projetos são 100% ambientalmente corretos, pois fazemos a disposição

das lâmpadas substituídas, através do processo de manufatura reversa.

Todas as lâmpadas retiradas pela equipe técnica são embaladas para evitar

quebras com potencial vazamento de vapor de mercúrio

Após embaladas e seguras contra possíveis vazamentos, são transportadas

até a planta de manufatura reversa por uma empresa especializada em transporte de

resíduos perigosos.

Na planta de manufatura reversa são desmontadas e os componentes

separados, recuperando o mercúrio e evitando potencial contaminação.

Após, todos os componentes são triturados e reaproveitados em outros

processos industriais.



Compensamos a emissão de carbono proveniente do consumo de eletricidade de

nossas lâmpadas, através do uso de créditos de carbono de projetos ambientais

certificados.

Procedimento:

 Cálculo das emissões de CO2 equivalentes ao consumo elétrico especifico de

cada projeto.

 Alocação dos créditos e emissão do certificado de neutralização em nome de

cada cliente.

 Os créditos são usados para financiamento de projetos ambientais que não

usam combustíveis fósseis.

 Os projetos ambientais que geram estes créditos operam no Brasil e são

certificados pela ONU.

Este serviço é fornecido em parceria com a Neutralize Carbono. 

(www.neutralizecarbono.com.br) 



Como membros do GREEN BUILDING COUNCIL BRASIL, utilizamos o conceito de

sustentabilidade definido pela ONU no relatório “ Our common future”.

Este documento de 1987, também conhecido como Relatório de Burndtland, estabelece

que o desenvolvimento sustentável é suportado por três pilares: A sociedade, a economia

e o meio ambiente.

Durante a UNCED (United Nations Conference on Environment and Development) no Rio

de Janeiro, em 1992, os lideres mundiais estabeleceram os princípios para o

desenvolvimento sustentável baseados na seguinte definição:

O desenvolvimento sustentável satisfaz as necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 

necessidades 

Fonte: Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012  

[http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/gsp/docs/GSP1-

6_Background%20on%20Sustainable%20Devt.pdf]



+ Sustentabilidade

- Projetos com ZERO carbono

- 98% do material é reciclável

- Ecologicamente correto

- Não contém vapor de mercúrio

- Produto com alta eficiência energética (90% da 

energia elétrica é convertida em iluminação)

+ Economia

- Até 80% mais econômica

- Vida útil de 50.000h, sem perda de eficiência

- Eliminação dos custos com manutenção da iluminação

- Não necessita luminária, reatores ou starters

+ Ergonomia

- Condições de iluminação ideais

- Não emite raios UV

- Iluminação direcionada



Cases de Sucesso - Edifício Pilar

ANTES

DEPOIS

10.546 Watts

3.760 Watts



Clientes



@H_solucoes H Soluções H Soluções

WWW.HSOLUCOES.COM.BR


