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Circle light
LABEL
IZYLUM 1, 2, 3

A circularidade centra-se na redução da carga 
ambiental através da valorização do fluxo de todos os 
materiais. 
Ela é definida principalmente em oposição à economia 
linear tradicional que estimula a substituição 
constante dos produtos, sem que haja preocupação 
com o reaproveitamento adequado dos recursos. 
Numa economia circular, os produtos fazem parte de 
uma rede de valor onde serão utilizados durante tanto 
tempo quanto possível. 
Depois, dependendo das suas caraterísticas, podem 
ser reutilizados, renovados, melhorados ou reciclados. 
A Schréder tem em conta conceitos da economia 
circular, desde a sua origem. Antes de começarmos 
a desenhar os nossos produtos, incorporamo-los no 
seu ADN. Após uma análise cuidadosa da potencial 
circularidade das nossas luminárias, decidimos 
introduzir uma etiqueta de produto, a “Circle light”. Esta 
etiqueta funciona como um indicador circular para os 
nossos clientes. Designa claramente os produtos que 
são otimizados para a economia circular através de 12 
critérios objetivos.

Destaques Circulares: 

• Abertura sem ferramentas do 
compartimento de acessórios 
para uma fácil manutenção

• Menos de 5 passos para des-
montar completamente a 
luminária 

• Materiais com alta taxa de reci-
clagem
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PONTUAÇÃO 0 5 10 TOTAL

LONGA DURAÇÃO, LONGA UTILIZAÇÃO

FIM DE VIDA

F/P 
< 110 lm/w

110 lm/w =< F/P < 
140 lm/w 

140 lm/w =< F/P Eficácia luminária1

Vida nominal dos 
LEDs2

Contolo de energia

Abertura

Ficha técnica

Separabilidade do 
material

Ótica

Ficha de instalação

Acessórios (driver, 
SPD, smart, ...)

Asset data sheet

Pronta para uso 
Smart 

 Disponibilidade6

Compatibilidade do 
material com a reci-

clagem 8

Método de fixação 
mecânica

Profundidade de 
desmontagem 7 

Mecânica3 

x < L90/100.000 L90/100.000 =< x < 
L95/100.000 L90/100.000 =< x 

Sem controlo Dimável Dinâmico

Ferram. especiais 
/Impossível

Ferramentas 
básicas

Ferramentas 
básicas

Ferramentas 
básicas

Sem ferramentas

Sem ferramentas

Sem ferramentas

Na caixa

Não separável Todos os materiais

Mais de 95% da 
massa do produto 
(90% para produ-
tos sem pintura)

Entre 90% - 95% 
da massa do 

produto

Na caixa

Na caixa No website

No website

5

No website

Em rótulo 
inteligente

Em rótulo 
inteligente

Em rótulo 
inteligente

Não disponível

Nível 1 Nível 2 Nível 3

Solução própria 
pronta para smart

Garantia do 
Produto

Menos de 90% da 
massa do produto

Diretamente ao 
molde (apenas 
um método de 

fixação mecânica 
permitido)

Uso de um módulo 
para todas as 

partes funcionais  
(permitir diferentes 
métodos de fixação

Uso de placa para 
algumas peças 

funcionais (permitir 
diferentes métodos 

de fixação)

Ferram. especiais 
/Impossível

Ferram. especiais 
/Impossível

10 anos após o 
anunciado fim da 

vida útil

Fim de vida 
anunciado

Solução aberta 
pronta para smart

>= 8 8 < x < 5 <= 5
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indicativo. Devido a um aperfeiçoamento constante os nossos produtos poderão sofrer modificações sem pré-aviso. Os nossos produtos podem apresentar caracteristicas diferente de acordo com os países a 
que se destinam, pelo que aconselhamos nos consulte.

NOTAS:

(1) A eficácia da luminária é a relação entre o fluxo de saída (F) e a potência consumida (P). A medição é 
realizada a 700mA com o número máximo de LEDs, uma cor branca neutra 740 (4000K - CRI70) e uma 
temperatura ambiente de 25°C.
(2) A vida nominal dos LEDs é medida a 700mA.
(3) Os critérios mecânicos têm em conta o nível IP e IK da luminária. Os nossos critérios são os seguintes: 

(4) Uma luminária é considerada pronta para uso smart se puder integrar uma solução IoT. Uma solução 
inteligente aberta é uma tomada Nema ou Zagha (ZD4I).
(5) Este fator garante que é viável e prático para um profissional aceder aos componentes após a luminária 
ter sido colocada em serviço.
(6) As peças de substituição devem ser iguais às originais, mas se tal não for possível, podem ser 
utilizadas peças de substituição equivalentes que desempenhem a mesma função com o mesmo nível de 
desempenho ou superior.
(7) A profundidade de desmontagem é o número mínimo de passos necessários para remover um 
componente de um produto.
(8) O critério centra-se nas partes principais da luminária (corpo e refletor) com materiais reconhecidos 
pelo Grupo Schréder e pela R-Tech.

O produto obteve 
uma pontuação entre 

90 e 120

O produto obteve 
uma pontuação entre 

30 e 60

O produto obteve 
uma pontuação entre 

0 e 30

O produto obteve 
uma pontuação entre 

60 e 90

Foi desenvolvido para 
atender plenamente 

aos requisitos da 
economia circular  

Foi desenvolvido para 
atender a maioria dos 

requisitos da economia 
circular  

Foi construído para 
durar, mas não com 

requisitos de economia 
circular

Foi concebido para ser 
rentável

Nível 2 Nível 3Nível 1

Qualquer luminária com um 
nível IP igual ou inferior a IP 54

Qualquer luminária com um 
nível IK igual ou inferior a IK 07. 
Ou qualquer luminária com um 

nível IP entre IP 54 e IP 66

Qualquer luminária com um 
nível IP igual ou superior a IP 

66 e um nível IK igual ou 
superior a IK 08
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