
 

 

Metalfrio adota lâmpadas LED e elimina uso de lâmpadas fluorescentes 

Em 2011, a Metalfrio Solutions no Brasil utilizará lâmpadas LED em todos os seus refrigeradores 
em substituição às lâmpadas fluorescentes. Essa substituição de tecnologia nos produtos 

comercializados pela companhia poderá gerar economia anual de energia de cerca de 34,5 

GWh1 e redução anual de emissão de CO2 na atmosfera de aproximadamente 8,9 toneladas. 

O consumo de energia de uma lâmpada de LED corresponde a aproximadamente um terço do 
consumo de uma lâmpada fluorescente comum e sua vida útil é seis vezes maior, o que 

praticamente elimina a despesa com a troca de lâmpadas ao longo da vida útil do refrigerador. 

Outra vantagem do LED é permitir melhor qualidade de iluminação e visibilidade dentro do 
refrigerador. 

A Metalfrio é a primeira empresa de refrigeração comercial a adotar a tecnologia de lâmpadas 

LED em 100% de seus produtos feitos no Brasil.  

1. Equivalente ao consumo médio anual de uma cidade com 28 mil habitantes. 
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Metalfrio adopts LED lamps and eliminates fluorescent lamps 
 

 

In 2011, Metalfrio Solutions Brazil will use LED lamps in all its refrigerators in substitution of 
fluorescent lamps. This technology substitution in the products sold by the company will allow 

for annual energy savings around 34.5 GWh1 and an annual reduction of CO2 emissions into the 
atmosphere of nearly 8.9 ton. 

 

LED lamp energy consumption is equivalent to around one third that of an ordinary fluorescent 
lamp and its life expectancy is six times greater, which virtually eliminates the expenses 

associated with the replacement of lamps over the lifetime of the refrigerator. Another 
advantage of LED is the improved visibility inside the refrigerator. 

 
Metalfrio is the first Brazilian commercial refrigeration company to adopt the LED lamps 

technology in 100% of its products produced in Brazil. 

 
1. Equivalent to the annual average consumption of a town with 28,000 inhabitants. 
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