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1.

Resum de l’estudi





Adequació a la Normativa vigent: RD1890/2008 i Llei 6/2001
o Nivells segons usos
o Control i regulació
o Màxima eficiència energètica
o Mínima Contaminació Lumínica
Canvi de lluminàries de nova tecnologia LED
Llum blanca d’alta qualitat cromàtica




Inversió: 350.089,30 € (iva inclòs)
Estalvi energètic 11,38%  70.683,36 €/any (iva inclòs)

A continuació es mostra detall de l’escenari energètic teòric actual i global de tot el
municipi.
Escenari teòric actual municipi
Potencia instal·lada

763,83 kW

Hores anuals

4.200,00 h

Energia anual

3.208.094,40 kWh
3.208,09 GWh

Rati Co2

0,27

Emissions CO2

866.185,49 kg CO2/kwh
866,19 t CO2/kwh

i escenari objectiu global del municipi un cop feta la inversió prevista en aquest
informe.
Escenari objectiu municipi
Potencia instal·lada

685,68 kW

Hores anuals

4.200,00 h

Energia anual

2.842.994,40 kWh
2.842,99 GWh
0,27

Rati Co2
Emissions CO2

767.608,49 kg CO2/kwh
767,61 t CO2/kwh
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Per finalitzar, es mostra detall de indicadors exclusius de la instal·lació afectada per la
inversió i resultats energètics.
Detall Escenari objectiu teòric
Potencia actual
Potencia objectiu
Reducció potencia
Hores anuals sense regulació
Hores anuals amb regulació
Energia actual
Energia objectiu
Energia estalvi
Preu energia mig (iva inclòs)

139,60 kW
61,45 kW
78,15 kW
1.200,00 h
3.000,00 h
586.320,00 kWh
221.220,00 kWh

Preu energia mig (iva inclòs)

365.100,00 kWh
0,160 e/kWh
0,194 e/kWh

Total import estalvi (iva inclòs)

70.683,36 €

Inversió auditoria (iva inclòs)
Payback inversió

350.000,00 €
4,95 anys

% estalvi sobre inversió

62,27%

% estalvi sobre total

11,38%

Estalvi Emissions CO2

98,58 t CO2/kwh

* Tots els valores mostrats a les taules, són orientatius i teòrics, donat que alguns imports
poden variar.

2.

Antecedents

El municipi de Viladecans porta més de 10 anys millorant la eficiència de les seves
instal·lacions d’enllumenat públic, a través de diferents tecnologies existents al mercat.
Seguint aquest línia, s’exposa un procés de contractació del servei de manteniment
que inclogui més inversions necessàries per poder assolir, a curt termini, la major
eficiència energètica possible en les seves instal·lacions de l’enllumenat exterior
municipal.

3.

Objectiu de l’estudi

És imprescindible garantir que qualsevol plantejament d’estalvi energètic en
l’enllumenat públic, objectiu final d'aquest estudi, es faci tenint en compte les
necessitats essencials dels ciutadans als quals va destinat aquest servei essencial, i
no només cercant l’estalvi energètic i econòmic que se’n pugui derivar.
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Per això, en tot moment hem basat els plantejaments d’adequació de les instal·lacions
en les especificacions del Reglament d’Eficiència Energètica en instal·lacions
d’Enllumenat Exterior i les seves instruccions complementàries EA-01 a EA-07 (Reial
Decret 1890/2008 del 14 de novembre) i en la Llei catalana 6/2001, de 31 de maig,
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, entre
d'altres.
Cal assegurar que les inversions proposades al llarg del contracte que se’n derivi,
sovint de llarga durada, s’assegurin els nivells de servei al ciutadà que han estat
dissenyats i que aquests es mantinguin al llarg del temps. Així mateix, serà necessari
establir l’estat de conservació i funcionament de les instal·lacions al finalitzar el
contracte, i preveure actualitzacions al llarg del mateix per donar cabuda a millores
tecnològiques o canvis en la reglamentació, per exemple.
Un cop definit l’objectiu, l’abast de l’estudi de inversió es planteja amb dos accions
diferenciades:



Substitució de lluminàries actual VSAP per noves de tecnologia LED
Canvi d’equips i làmpades VSAP actuals per nous de inferior potència (marca
i model segons característiques del plec de condicions)

Canvi de lluminàries LED
Canvi de làmpada i equips
Total Ut inversió

4.

Ut
850
109
959

Normativa d’aplicació en la redacció del projecte.

La legislació bàsica, normatives i recomanacions per a enllumenat públic que s’ha
considerat és la següent:








Reial Decret 1890/2008 per el que s’aprova el Reglament de Eficiència
Energètica en Instal·lacions d’Enllumenat Exterior i les seves Instruccions
Tècniques Complementàries EA-01 a EA-07.
Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per la
protecció del medi nocturn.
Reial Decret 190/2015, 25 d’Agost, de desplegament de la Llei 6/2001, 31 de
Maig, d’Ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi
nocturn.
Estudis i recomanacions del CIE (Comissió internacional de l’Enllumenat).
Reglament Electrotècnic de baixa tensió. Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost,
BOE de 18 de Setembre de 2002.
Normativa de la Companyia distribuïdora de la zona ENDESA DISTRIBUCIÓN
ELECTRICA, S.L.U.
Ordres i Disposicions del Govern Central i de la Generalitat de Catalunya que
modifiquen o complementen el Reglament de Baixa Tensió i les Instruccions
Tècniques Complementaries.
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Resolucions i circulars de la Generalitat de Catalunya referents a instal·lacions
elèctriques en general.

El marc legal en que es mouen les instal·lacions elèctriques de l’enllumenat exterior és
el següent:

5.



Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT), RD 842/2002 de 2 d’agost.Aquest és un reglament que regula com han de ser les instal·lacions per tal que
siguin segures pel que fa a seguretat elèctrica. Dins del reglament les seves
instruccions tècniques complementaries (ITCs) es va fent referència a les
normes UNE que cal complir. La ITC 09 és la que fa referència específica a les
instal·lacions de l’enllumenat exterior. En el present projecte, el compliment del
REBT és una condició o requisit imprescindible que cal observar en qualsevol
de les modificacions previstes, encara que l’objectiu primer del projecte és la
millora lumínica de les instal·lacions del barri.



El 2008 es va publicar un real decret que desenvolupa la ITC 09 del REBT de
2002 i que és el que més utilitzarem com a referència pel desenvolupament de
la present auditoria, atès que fa referència exclusiva a l’eficiència energètica de
les instal·lacions de l’enllumenat exterior. És el RD 1890/2008 de 14 de
novembre pel que s’aprova el reglament d’eficiència energètica en les
instal·lacions de l’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques
complementaries EA-01 a EA-07. Aquest reglament utilitza pel seu
desenvolupament normatiu les recomanacions CIE (Comitè Internacional de
l’Eclariage)



Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la
protecció del medi nocturn sobre contaminació lluminosa. Aquesta llei de
l’àmbit català es va desplegar mitjançant el decret 190/2015 de la Generalitat
de Catalunya, decret que substitueix al derogat 82/2005.

Ubicació del municipi

A continuació es mostra la ubicació del municipi de Viladecans, que afecta el present estudi.
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6.

Abast de la inversió energètica

L’estudi del present projecte es focalitza en fer més eficient les instal·lacions d’enllumenat
públic del municipi i en eliminar el VSAP del municipi en substitució de tecnologia LED.
La inversió estudiada en el present projecte està definida per dos actuacions diferents sobre
una part dels punts de llum existents al municipi.
Per un costat s’ha valorat la substitució de 850 lluminàries per noves de tecnologia led, amb
potències entre 60-80W en funció de tipologies de carrers i nivells lumínics objectius definits al
municipi. Els drivers a instal·lar a les lluminàries noves, vindran programats amb corba de
càrrega de doble nivell, 100% funcionament fins a les 23h i 80% fins apagada.
L’altre actuació afecta a la substitució de làmpades i equips en 109 lluminàries existents.
S’han de substituir làmpada i equip de 150W VSAP existents per noves làmpades i equips
electrònics de 50-70W CMH. Els equips electrònics a instal·lar a les lluminàries existents
vindran programats amb corba de càrrega de doble nivell, 100% funcionament fins a les 23h i
80% fins apagada.
En totes les actuacions (959 lluminàries) estarà inclosa la substitució de caixes de connexions,
per noves de la marca Claved 1468 o 1465, així com el cable baixant existent, per nou de
3x2,5mm2. En cas de ser necessari canvi de portalàmpades també s’haurà de contemplar als
costos pertinents.
Els llistat de punts de punts de llum a canviar, es troba detallat a l’Annex 1.1 del present
estudi.
A l’Annex 1.2 del present estudi, es mostra detall de plànol municipal, amb la influència dels
punts detallats a la present inversió.

6.1 Influència de l’estudi per Quadre de Maniobra

L’abast del projecte afecte a 25 quadres, detallats a continuació i que afecten a diferents
espais públics, diferenciats entre carrers, avingudes, parcs o places.
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6.2 Influència de l’estudi per Carrer
A continuació es mostra detall de les actuacions per carrer i número de lluminàries afectades
per tram.
QM

AG

AL

AN

AO
BK

BV

BW

BX

CB

Localització

Ut

PL PRIMER DE MAIG

1

AV DOCTOR

1

AV GAVÀ

1

AV GAVÀ

9

C/ ERNEST LLUCH

1

AV MIL.LENARI

5

AV ANTONI

20

PL PAÏSOS CATALANS

3

C/ GARROFE

1

C/ ASSUTZEN

5

AV PROGRÉS

7

C/ COMERÇ

5

C/ ANDORRA

8

C/ ERNEST LLUCH

6

C/ TORRENT

11

C/ JOAN MIRÓ

1

PARC

1

C/ PABLO PICASSO

10

AV GAVÀ

4

AV DOCTOR

15

CE

CH

CI

C/ PARRÒQUI

10

PL OLIVERES

4

AV PAU CASALS

2

C/ ERNEST LLUCH

5

AV MIL.LENARI

35

C/ FERRAN I CLUA

6

C/ LLUÍS COMPANY

12

C/ NARCÍS MONTURI

5

DT

DX

AVDA SEGLE XXI

2

AV RIERA DE SANT

22

C/ ERNEST LLUCH

8

C/ NOU

7

C/ RAMON CASAS

2

C/ PABLO IGLESIAS

5

Carrer de la Tecnologia

42

C/ PRAT DE LA

1

Carrer de Catalunya

42

Carrer d' Antonio Machado

36

Carrer de la Tecnologia

48

EB

C/ SALVADOR

6

C/ SANTA ISABEL

9

PTGE LARGO

1

Carrer de la Ciència

4

C/ FERROCARRIL

32

Avinguda del Segle XXI

18

PÇ.ESTACIÓ

3

Carrer de la Ciència

17

AV ROUREDA

68

Carrer del Torrent

34

AV JOSEP TARRADEL

24

Avinguda del Segle XXI

42

C/ JAUME ABRIL

1

C/ PRAT DE LA

2

AV JOSEP TARRADEL

4

C/ MARE DE DÉU

4

C/ JOSEP IRLA

13

C/ MARE DE DÉU

4

AV BALLESTE

28

AV ROUREDA

1

C/ CANONGE

2

C/ PABLO GARGALL

2

C/ ERNEST LLUCH

5

AV MIL.LENARI

1

C/ FERRAN I CLUA

9

C/ ORIOL MARTORE

1

AV JOSEP TARRADEL

31

C/ MARQUÈS

1
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EC

ED

EE

Carrer de la Tecnologia

1

Carrer de la Ciència

31

EF

Avinguda del Segle XXI

58

ES

Avinguda del Segle XXI

4

Avinguda d'Olof

11

Avinguda d'Olof

30

Carrer de la Tecnologia

2

ET
EV

F
R

Ferrocarril

3

Plaça de l'Estació

12

C/ JOSEP VICENÇ

10

C/ PINTOR FORTUNY

9

PTGE XALOC

1

CT VILA

11
959
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7.

Zonificació de protecció Lumínica
Totes les instal·lacions es troben situades en una zona classificada com E3
respecte a la protecció contra la Contaminació Lumínica, aspecte que s’ha tingut
present per definir la present inversió.

8.

Nivells Lumínics Objectius

La normativa actual aplicable a Catalunya es composa d’una norma de la Generalitat
(Contaminació lumínica) i dues d’estatals (la primera és el reglament d’eficiència
energètica i la segona és un criteri de la llei d’accessibilitat).
A les instal·lacions de l’enllumenat exterior li són d’aplicació la llei 6/2001 amb el
reglament 190/2015 que la desplega i el reglament d’eficiència energètica de l’Estat
aprovat en el reial decret 1890/2008 i les seves ITCs complementàries.
Els nivells lumínics del municipi de Viladecans ja estan calculats i definits segons
plànol adjunt a l’Annex 5 del Plec de Prescripcions Tècniques i detallats al següent
quadre:
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Tipus de Via
Classe Enllumenat
Vies distribuidores
ME2
Residencial d'alta densitat
ME3
Residencial de baixa densitat
CE2
Zona industrial
ME4b
Zona Oficines
ME4b
Parcs i places
S2

9.

Nivell Objectiu
20 lux
15 lux
20 lux
11 lux
11 lux
10 lux

Anàlisi de lluminàries

L’avenç tecnològic als darrers anys ha consolidat la presència a l’enllumenat públic de
les lluminàries amb mòduls LED. El present estudi proposa realitzar el 90% dels
canvis, sobre noves lluminàries amb tecnologia led, i un 10% sobre làmpades de
descàrrega.
Les característiques a tenir en compte per decidir quines són les lluminàries que cal
substituir són el seu grau de contaminació lumínica instal·lat i el seu rendiment lumínic.
Els valors pels que les lluminàries es substituiran són:



El grau de contaminació lumínica (FHS), que no podrà superar el 5% en zona
E3.
El nivell de rendiment lumínic, que haurà de ser superior al 65%.

L’incompliment d’un dels criteris serà suficient per la substitució de la llumenera.
En la següent taula es mostren els diferents tipus de lluminàries que podem trobar
atenent al seu FHS:
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Els models de llumenera existents actualment al municipi i que seran substituïts en el
present estudi, es veuen reflectits en la següent taula:
JCH-250/CC
QS-2L
QSA-10

QSA-5
STR-154/CC
STR-154/GC

STR-404/CC
Syrma AP-101
Euro 2

9.1 Característiques tècniques de les lluminàries

Les lluminàries a instal·lar hauran de tenir unes característiques que permetin donar
compliment a tot el que s’ha descrit en els apartats anteriors, però també caldrà que
donin compliment a tot un seguit d’altres característiques constructives que es detallen
a continuació.
Les lluminàries inclouran al seu interior el corresponent Driver amb les característiques
descrites, una protecció contra sobretensions de classe 2 - 10kV o superior i el
corresponent dissipador de calor.
El factor de potència serà igual o superior a 0,9 i l’eficiència electrònica igual o superior
a 90%. Els mòduls LED hauran d'assegurar una vida útil mínima L80B1O de 80.000
hores.
Les lluminàries hauran de tenir una garantia mínima de 5 anys. Aquest termini de
garantia haurà d'incloure el conjunt de la llumenera amb tots els seus elements: Grup
òptic LEO, Driver, Protector contra sobretensions, etc.
Les lluminàries seran de classe I conforme a la norma UNE-EN 60.598-2-5, i tindran
un grau d’estanqueïtat IP-66 pel conjunt de la llumenera (segons UNE 20324) o
superior.
El present estudi s’ha preparat amb la llumenera Ampera de Schreder. A continuació
s’estableixen requeriment mínims a nivell de projecte, de les lluminàries ofertades a
cada licitador. Cada proposta podrà ser presentada amb material i models iguals o
equivalents al present estudi.
LUMINARIA VIAL FUNCIONAL (TIPO AMPERA)
Para este tipo de luminarias, se exigirá que sean de fundición de aluminio inyectado a alta presión y que
disponga de doble compartimentación, es decir, que tanto el compartimento del bloque óptico como el
de auxiliares eléctricos sean independientes, ambos accesibles de forma independiente (no siendo
necesaria la abertura del bloque óptico para acceder al compartimento de auxiliares, protegiendo así el
mismo y garantizando las prestaciones fotométricas a lo largo del tiempo). El acceso al compartimento
de auxiliares se hará sin necesidad de herramientas.
El diseño mecánico permitirá que, tanto al compartimento óptico como de auxiliares en una única pieza,
sea desmontable sin necesidad de herramientas y dotará de un grado de hermeticidad mínimo IP66,
para garantizar la mejor calidad de las instalaciones de alumbrado exterior. El grado de resistencia a
impactos global de la luminaria será mínimo IK09.
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La luminaria estará disponible en tres tamaños diferentes, de forma que la estética de la luminaria se
mantenga a cualquier altura de montaje y guarden cierta proporción entre ellas. Teniendo como
dimensiones máximas permitidas por cada tamaño los siguientes valores:
-

Tamaño pequeño: 600mm de largo, 350mm de ancho y 100mm de alto como valores máximos.
(*)

-

Tamaño mediano: 700mm de largo, 450mm de ancho y 140mm de alto como máximo. (*)

-

Tamaño grande: 910mm de largo y 450mm de ancho y 140mm de alto como valor máximo. (*)
(*) Todos estos valores sin tener en cuenta la pieza de fijación.

La instalación de la luminaria se podrá hacer, de forma que el operario no deba cargar con el peso total
de la luminaria durante el proceso de instalación, de tal manera que se pueda fijar a columna parte de la
luminaria y a continuación el resto del cuerpo donde se alojan tanto el bloque óptico como el de
auxiliares. La fijación de las luminarias constará de una pieza de fijación universal, de diámetros 4276mm, orientable in situ con el objeto de ajustar la fotometría a cada aplicación particular, con
posibilidad de inclinación en pasos de 5º desde 0º hasta 10º.
La luminaria deberá ir pintada en el color de RAL definido por la dirección de obra, con pintura al polvo
en poliéster mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor, y además deberá disponer
de manera opcional, la posibilidad de una protección extra para situaciones extremas, como pueden ser
aplicaciones de borde de mar.
Para garantizar la seguridad del operario durante posibles labores de mantenimiento, la luminaria
dispondrá de sistema de desconexión automática (seccionador integrado). Así mismo, la PCB dispondrá
de un sensor de temperatura como sistema de protección térmica adicional.
Las luminarias deberán tener una vida útil mínima de L90_100.000h (para corrientes de 350-500mA y
Tq: 25ºC, así como L80_100.000h para corrientes de 700mA y Tq: 25ºC).
La luminaria dispondrá de un dispositivo protector contra sobretensiones (SPD), integrado en la
luminaria, que proteja de hasta 10kV.
El Driver de la luminaria será alojado en el bloque de auxiliares y dispondrá de protocolo de
comunicación 1-10 V o DALI, además de poder ser regulado en programación horaria de 5 pasos, con
posibilidad de: doble nivel, hilo de mando, flujo lumínico constante (CLO), y así mismo, deberá incluir la
posibilidad de ser controlado mediante tecnología Bluetooth, de tal modo que se pueda evaluar el
estado del Driver para una posible Diagnosis, o chequear el estado de programación o incluso
reprogramar el perfil de regulación establecido a través de un smartphone o Tablet y sin necesidad de
subir a la altura de la luminaria.
El motor fotométrico estará basado en un sistema flexible basado en el principio de óptica plana de
adición fotométrica, mediante múltiples fuentes de luz tipo LED de alta potencia. Cada LED, estará
asociado a una lente específica fabricada en PMMA (Metacrilato), y la luminaria en su totalidad
generará la distribución fotométrica de salida determinada, de forma que se pueda ofrecer el mismo
aparato para las diferentes aplicaciones, tipologías y secciones de estudio. Deberán ofrecerse diferentes
fotometrías intercambiables (mínimo 15 diferentes, incluyendo dos ópticas exclusivas para pasos de
peatones, tanto a derecha como a izquierda). Además, dispondrá de la posibilidad de paralúmenes que
se ubicaran en la propia PCBA y que evitaran la emisión lumínica trasera (luz intrusa y contaminación
lumínica) indeseada siempre y cuando sea necesario. Dicho sistema, será mecánico y nunca se ubicará
en el exterior de la luminaria, sino que deberá ir acoplado en el mismo motor fotométrico en el interior
de la luminaria, y lo más cercano a los LEDs que se pueda.
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El bloque óptico estará equipado por un protector de vidrio plano extra-claro, que garantice la
durabilidad y mantenimiento de las características fotométricas del sistema de óptico.
Para optimizar la eficiencia energética y que haya una menor contaminación lumínica el flujo
hemisférico superior de la luminaria tipo vial funcional será del 0%.
La luminaria deberá disponer del bloque óptico con LEDs en al menos 4 temperaturas de color
diferentes, con el objeto de poder usar la temperatura adecuada para cada aplicación: Blanco cálido,
neutro y frío con las siguientes características:
-

LED Extra Cálido: CCT=2200K y CRI=70% (±5%)

-

LED Blanco Súper Cálido: CCT=2700K y CRI=70% (±5%)

-

LED Blanco cálido: CCT= 3000K (±5%) y CRI=70%-80% (±5%)

-

LED Blanco neutro: CCT= 4000K (±5%) y CRI=70% (±5%)

La eficacia mínima de este tipo de luminarias equipadas con LED blanco neutro (NW), considerando el
flujo real emitido por la luminaria y el consumo total de la misma con una alimentación a 350mA será
de:
-

Tamaño pequeño: >130lm/w

-

Tamaño mediano: > 140lm/w

-

Tamaño grande: > 145lm/w

La luminaria deberá disponer como opción, la posibilidad de integración de fábrica del controlador para
su Telegestión punto a punto, dicho controlador deberá ser de tecnología abierta y del mismo fabricante
para evitar incompatibilidades. La luminaria deberá disponer de manera obligatoria la posibilidad de
ubicar un sensor de movimiento del tipo PIR (Passive Infrared sensor) en el propio cuerpo de la
luminaria, con el objeto de que quede integrado en ella, siempre y cuando sea necesario. Además, la
luminaria, deberá disponer como opcional, la posibilidad de integrar una célula fotoeléctrica o un nodo
de control externo ambos de estándar internacional, en la parte superior de ésta mediante conector
NEMA 7 Pines o Zhaga.
La luminaria dispondrá de la siguiente certificación en cuanto a normativa aplicable en la construcción
de la luminaria:


Certificado ENEC+ de la luminaria.







UNE-EN 60598-1: Luminarias. Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-3: Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado público.
UNE-EN 60598-2-5: Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores.
UNE-EN 62031: Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 55015: Límites y métodos de medida de las características relativas a la
perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
UNE-EN 61547: Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM.
UNE-61347-2-13: Dispositivos de control electrónico.
UNE-EN 61000-3-2: Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites
para las emisiones de corriente armónica (equipos de corriente de entrada <=16A por
fase).
UNE-EN 61000-3-3: Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Límites. Sección 3:
Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes
públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente de entrada <= 16A por
fase y no sujetos a una conexión condicional.
UNE-EN 62471 de Seguridad Fotobiológica.
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Curva Fotométrica acorde a UNE EN 13032.
Marcado CE.
Certificado que incluye el ensayo y estudio fotométrico de las luminarias conforme a lo
establecido en la Norma UNE-EN 13032 (dicho estudio deberá proporcionar datos
completos de las curvas fotométricas de la luminaria, la eficiencia lumínica y el rendimiento
de la misma, la temperatura de color y el rendimiento de color de la fuente de luz, y el
porcentaje de flujo emitido al hemisferio superior, entre otros datos).
Certificado de reciclabilidad, en el que se justifique el cumplimiento de las directivas RoHS
y WEEE.
Certificado del Fabricante de cumplimiento ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y OHSAS
18001.
Certificado emitido por el fabricante de la depreciación del flujo luminoso en el transcurso
de la vida útil de la luminaria.

Características técnicas resumen

Valores

Material del cuerpo

El cuerpo y la fijación de la luminaria, estará formada por
piezas de fundición de aluminio inyectado a alta presión.

Tamaños

Mínimo 3

Dimensiones máximas

Tamaño pequeño: 600mm de largo, 350mm de ancho y
100mm de alto
Tamaño mediano: 700mm de largo, 450mm de ancho y
140mm de alto
Tamaño grande: 910mm de largo y 450mm de ancho y
140mm de alto

Material del protector

Vidrio templado extraclaro

Accesibilidad componentes

Independiente acceso y por separado, tanto del bloque
óptico (módulos LED) como de los auxiliares, accesibles y
reemplazables in situ.

Vida útil de la luminaria

L90_100.000 h (350-500 mA y Tq: 25°C)
L80_100.000 h (700 mA y Tq: 25°C)

Rango mínimo de temperatura de
funcionamiento

De -15 a +40°C.

Grado de protección (IP) bloque óptico y
compartimento auxiliares

≥ 66

Grado de protección IK global de
luminaria

09

Fuente de luz

LED de chip único (single die) de alta eficiencia
- Lentes de PMMA sobre PCBA multiled plana basada en el
principio de adición fotométrica.

Ópticas
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- Varias ópticas diferentes (Al menos 15 distintas).
- También debe disponer de un sistema de control de
emisión de luz trasera.
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Características técnicas resumen

Valores
Disponible en 4 opciones:
- LED Extra Cálido: CCT=2200K y CRI=70% (±5%)

Temperatura de color y CRI

Eficacia de la luminaria útil LED NW
@350mA (lm/w)

-

LED Blanco Súper Cálido: CCT=2700K y CRI=70%
(±5%)

-

LED Blanco cálido: CCT= 3000K (±5%) y CRI=70%80% (±5%)

-

LED Blanco neutro: CCT= 4000K (±5%) y CRI=70%
(±5%)

Tamaño pequeño: >130lm/w
Tamaño mediano: > 140lm/w
Tamaño grande: > 145lm/w

Contaminación lumínica

FHS = 0%.

Sensor de temperatura integrado en
PCBA de luminaria

Si.

Posibilidad de integrar Controlador para
Telegestión

Si.

Posibilidad de integrar PIR para
sensorización en el cuerpo de la
luminaria

Si.

Posibles configuraciones de control

1-10 V, DALI, regulación horaria de 5 pasos, doble nivel, hilo
de mando, flujo lumínico constante, integración de sensor
de detección de presencia, integración con sistema de
telegestión mediante controlador de luminaria.
Comunicación vía Bluetooth.

Clase

Disponible Clase I y Clase II.

Protección contra sobretensiones

Misma pieza universal, pudiendo servir tanto para entrada
lateral como vertical.
- Diámetros del acoplamiento: 32mm, 42-48mm, 4860mm y 76mm para fijación horizontal y vertical a
los báculos, columnas y brazos existentes y/o
nuevos a instalar.
- Inclinación: 0, 5°, 10°.
Protección contra sobretensiones hasta 10 kV.

Sensor

PIR integrado

Conector Externo

Tipo NEMA 7 Pines o Zhaga

Acoplamiento a columna/brazo

Certificación Luminaria

Certificado ENEC+.
Marcado CE, Rohs, Weee.

Proceso de Fabricación

ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y OHSAS 18001

Pintura

Pintura en polvo poliéster mediante electrodeposición con
al menos 60 micras de espesor, en cualquier RAL.
Disponibilidad de protección para ambientes agresivos.
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Si en el decurs de la obra, en la fase de replanteig, es presenten alternatives, caldrà
verificar que els càlculs justificatius de la nova proposta s’ajusten a les previsions de
nivells i que els supòsits emprats permeten la comparació entre la nova proposta i la
continguda en el present projecte. Particularment caldrà emprar en qualsevol càlcul
justificatiu un fm=0.8.
10. Planificació de l’obra

S’ha previst una durada total de l’obra de 6 mesos, segons el següent esquema:
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3.208.094,40

350.000,00 €

2.842.994,40

Proposta

2021

%

Estalvi
365.100,00 11,38%

Estalvi

Annex 1- Auditoria energètica

Per tant, el conjunt de les mesures proposades suposen un estalvi energètic del 11.38%

* imports amb IVA i suposant preu mig de 0194€ (iva inclòs)

Actual

Inversió

kWh/any

70.683,36 €

€/any (*)

4,95

(anys)

PRSI
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Si es calculen els nous consums tenint en compte aquests canvis de lluminàries, equips i làmpades, les menors pèrdues dels equips electrònics i la
reducció de nivell que apliquen, resulta una comparativa entre consums actuals i proposats:

Tots els imports mostrats al present estudi porten inclosos les proporcions de gestió de residus i partides de seguretat i salut

A totes les actuacions valorades de les 959 lluminàries, es considera el canvi de cable 3x2,5mm2 i la caixa de connexions tipus Claved 1468 o 1465.

A continuació es presenta resum del estudi portat a terme, amb costos associats i càlculs energètics sobre els 959 punts de llum actuals al municipi.

1. Valoració i conclusions
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