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Lumea este în schimbare…

• Mai multă lumină– 70% reprezintă creșterea în puncte de lumină până în 2030
datorită creșterii numărului populației și a gradului de urbanizare;

• Mai multă eficiență energetica– 19% din consumul de electricitate la nivel global
este iluminat;
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• Mai multe sisteme digitale de administrare – orașe inteligente, clădiri inteligente,
case inteligente - sistemele de iluminat conectate ar trebui să exista în toate
domeniile.

Lumea are nevoie de mai multă eficiență
energetică
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• 75% din iluminatul stradal este depășit și ineficient tehnologic;
• 50% din consumul de energie al unui oraș se îndreaptă către iluminat;
• 19% consumul global de energie merge către iluminat – trecerea la iluminatul cu LED
poate reduce cu 11% acest consum.

Lumea are nevoie de sisteme de iluminat
inteligent

Totul se transformă digital:
• Iluminatul conectat permite atingerea unor noi praguri de eficiență energetică – oferind experiențe
inedite și un nou mod de lucru;
• Piața iluminatului conectat este estimată la o creștere de 56 miliarde $ până în anul 2025;
• Mai puțin de 1% din iluminatul stradal este conectat;
• Lighting-as-a-Service (LaaS) - “Iluminatul ca serviciu” este un nou model de business, transformând
modul în care sistemele de iluminat sunt achiziționate și operate.
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Mai multă nevoie de lumină de calitate:
• Până în anul 2030, 60% din populația lumii va trăi la orașe;
• Până în anul 2050, vor fi 2 miliarde de oameni pe planetă;
• Pentru toate acestea este nevoie de mai multă lumină de calitate!
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CERINTELE ILUMINATULUI STRADAL

SELECTAREA CLASEI DE ILUMINAT

Procesul de selectare a clasei de iluminat pentru un anumit drum se face respectând următorii
parametrii:
• Situatia traficului pe drumul respective;
• Viteza de deplasare(0-30, 30=60, >60 km/h);
• Tip de trafic: motorizat, biciclete, pietonal, mixt;
• Numar de autovehicule pe zi (in trepte de la 4.000 la 40.000);
• Zone de conflict (intersecții) - mai puțin de 3, sau mai mult de 3 per kilometru.
Această situație ar trebui făcută de municipalitate împreuna cu poliția (inclusiv o consultare publica
cu cetățenii, în special acolo unde sunt zone pietonale).

VIZIBILITATEA OBIECTELOR

Un obiect trebuie să fie vizibil în fața fundalului:
suprafața drumului
• Vizibilitatea obiectului depinde de:
- luminanta obiectului (cd/m2);
- luminanta drumului (cd/m2);
- uniformitatea luminantei;
- controlul orbirii;
- iluminarea zonelor adiacente;
•
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Norme de iluminat
O balanță între performanțe și costuri

Performanțe
de iluminat
Luminantă
Uniformitate
Orbire
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Costuri
totale

Costuri de instalare
Costuri de întreținere
Energie

Pașii de urmat pentru o bună proiectare a
sistemului de iluminat exterior

1. Selectarea tipului de drum, implicit clasa de iluminat în care se
încadrează drumul conform standardelor.

2. Clasa de iluminat genereaza un set de 5 parametri care trebuie respectați
fără abatere:
• luminanta medie;
• uniformitatea generală;
• uniformitatea longitudinală;
• nivelul orbirilor;
• iluminarea zonelor adiacente.
3. Calculul performanței - Calculele luminotehnice trebuie făcute în fazele
incipiente ale proiectului;
4. Măsurarea performanțelor obținute.
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Iluminatul inteligent pentru spațiile publice
(școli, spitale, birouri)

Beneficiile unui iluminatul interior corect:
• Îmbunătățirea condițiilor de studiu și de joaca;
• Îmbunătățirea condițiilor de însănătoșire;
• Îmbunătățirea condițiilor de utilizare a birourilor, a spațiilor de lucru, a
spațiilor pentru activități sportive, recreative, sociale și culturale.
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Luduș

Iluminat public în Educație

Nevoile copiilor, studenților, profesorilor

10

STANDARD

ENERGIE

FOCUS

CALM

Beneficii dovedite ale iluminatului de interior în școli
Rezultate studii
Creșterea
concentrării la citit cu
Creșterea
vitezei de citire cu
Descreșterea
frecvențelor erorilor cu
Descreșterea
hiperactivității cu
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18%

35%
45%
76%

• Performanță crescută în învățare– Lumina
ajută elevii să se concentreze, să invete, să
aibă rezultate mai bune în timpul lecțiilor
sau exemenelor.

• Îmbunătățește creativitatea și relaxarea –
setările pentru o atmosfera calmă
îmbunătățește creativitatea și îi ajută să se
relaxeze.

• Satisfacție crescută – Profesorii au un ajutor
la lecții și în controlul clasei, iar studenții
sunt motivați de variațiile atmosferei
generale.
• Confort vizual crescut – iluminat potrivit
pentru tipul de sarcină ce trebuie rezolvată.

• Reducere hiperactivitate – Elevii se
calmeaza mai rapid cu ajutorul iluminatului.

Concluzii

Ca lider global în produse, sisteme și servicii de iluminat, Philips Lighting militează
pentru:
- un iluminat eficient şi de calitate,
- respectarea standardelor internaționale în iluminat,
- combaterea poluării luminoase,
- creșterea siguranței traficului rutier,
- valorificarea spațiului urban si arhitectural prin intermediul iluminatului
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Pentru alinierea țării noastre la alte țări mai eficiente energetic, este nevoie de:
- standarde și normative actualizate și armonizate cu cele internaționale și
europene.
- o mai mare claritate în legislație, pentru respectarea cu strictețe a
standardelor și actelor normative.
- obligativitatea aplicării acestor standarde, să nu existe neconformități cauzate
de limitării tehnogiei sau materialelor utilizate.
- de o verificarea mai bună a proiectării și un sistem de control al execuției in
instalații electrice.

Armonizarea standardelor europene și internaționale
Corespondența dintre clase
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Recomandările și normele aplicabile în iluminatul stradal:

Internaționale:
CIE 115 (revizuită în 2010)
CIE 140

Iluminatul stradal pentru traficul rutier și pietonal
Calcularea iluminatului stradal

Europene:
EN13201

Iluminatul stradal. Părțile 1-4

(EMC) Directive 2014/30/EU –
Compatibilitatea electromagnetică.
Corpurile de iluminat LED sunt
echipamente electronice care trebuie
testate ca ansamblu conform Directivei
EMC.

EN 55015:2013 Limitări și metode de măsura ale interferențelor radio pentru
echipamentele electronice de iluminat și ale altor echipamente
EN 61547:2009 Echipament pentru iluminat general – Cerințele EMC
EN 61000-3-2:2006÷A2:2009 Limitări pentru emisiile de curent aromonic
(16A)
EN 61000-3-3:2013 Limitări. (Limitarea fluctuaţiilor de tensiune şi a flickerului
în reţelele de joasă tensiune pentru echipamente cu curent absorbit ≤ 16A )

Norme și Directive Europene - Standarde din punct de vedere al construcției:

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU
Echipamentele electrice care funcționează
într-un prag de tensiune joasa sunt sigure
pentru cetățenii europeni.
RO: NP 061 – 2002 vs.
EU: EN 12646 – 2014
EN 1818
RO: NP 061 – 2002
I7 / 20188
vs.
EU: EN 12646 – 2014
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EN 60598-1:2015 Lămpi. Partea 1: Cerințe generale
EN 60598-2-1:1989 Lămpi. Partea a 2a: Cerințe specifice. Secțiunea 1
EN 60598-2-24:2013 Lămpi. Partea a 2 a: Cerințe specfice. Secțiunea 24
EN 62471:2008 Siguranța fotobiologica a lămpilor și sistemelor de iluminat (
lumina albastra, ultravioletă, etc).
Actul normativul românesc nu a mai fost actualizat de 15 ani, timp în care
tehnologia a avansat spectaculos, s-au făcut mai multe cercetări privind
iluminatul spațiilor.

Deși acest standard trebuia să fie adoptat și la nivel național încă din
decembrie 2011, în România încă se proiecteaza și se execută după NP061 –
02, deși cerințele de iluminat pentru zonele interioare, sarcini și activități s-au
schimbat odată cu flexibilitatea noii tehnologii LED.
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