
Jordi Bigas

Màster en Smart Cities - UdG

05/09/2014

SMART LIGHTING

“El futur de l’enllumenat públic”



Característiques principals:

• Respectar el medi ambient

• Utilització de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) 

com eina per la gestió (Smart)

• La seva finalitat ha de ser el desenvolupament sostenible

Cap a la Smart City
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Àmbits de la Smart City

3/32



Enllumenat públic antic

Inconvenients:

• Utilització de làmpades de descàrrega d’alt consum

• Funcionament dels punts de llum al 100% de potència (excepte regulació doble –

nivell)

• Pèrdues elèctriques per components electromagnètics

• Més averies  mal manteniment

• Lluminàries amb contaminació lumínica (FHS)

• Representa el 40-60% del consum elèctric de l’ajuntament
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Tipologies de làmpades de descàrrega

Vapor de Sodi de Baixa Pressió (VSBP)

Característiques

• Eficàcia lluminosa: 180lm/W

• IRC(%) : 1

• Vida útil mitja – alta: 15.000 h

• Temperatura color (K): 2.000 (groc-taronjat)

• Potències (W): 18 – 180

• Flux lluminós (lm): 1.800-32.000

• Equip auxiliar

• No necessita arrencador

• Temps encesa i reencesa

• Regulació: treball fins al 50 - 60%

Aplicacions

• Enllumenat públic (IRC no molt elevat)

• Vial: rutes, autopistes, parcs, túnels ...

• Enllumenat de seguretat

• Enllumenat arquitectònic
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Tipologies de làmpades de descàrrega

Vapor de Sodi d’Alta Pressió (VSAP)

Característiques

• Eficàcia lluminosa: 100lm/W

• IRC(%) : 25-65

• Vida útil mitja – alta: 15.000 h

• Temperatura color (K): 2.300 (daurat)

• Potències (W): 50 – 1.000

• Flux lluminós (lm): 3.500-130.000

• Equip auxiliar

• Temps encesa i reencesa

• Regulació: treball fins al 50 - 60%

Aplicacions

• Enllumenat públic (IRC no elevat)

• Grans espais interiors

• Vial: rutes, autopistes, parcs, ...

• Més utilitzada per enllumenat públic
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Tipologies de làmpades de descàrrega

Halogenurs metàl·lics (HM)

Característiques

• Eficàcia lluminosa: 70-90 lm/W

• IRC(%) : 60-90

• Vida útil mitja: 10.000 h

• Temperatura color (K): 2.800 – 5.000

• Potències (W): 20 – 2.000

• Flux lluminós (lm): 3.300 - 32.000

• Equip auxiliar

•Temps encesa i reencesa

• Cost elevat

• Regulació: (segons fabricant,

treball fins el 60%)

Aplicacions

• Enllumenat públic (Bona IRC)

• Estacions de combustible, places, espais 

esportius, centres comercials, monuments,...
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Tipologies de làmpades de descàrrega

Vapor de mercuri alta pressió (VM)

Característiques

• Eficàcia lluminosa: 60 lm/W

• IRC(%) : 40

• Vida útil mitja - alta: 12.000 h

• Temperatura color (K): 3.200 – 4.000

• Potències (W): 50 – 2.000

• Flux lluminós (lm): 2.000 - 58.000

• Equip auxiliar

•Temps encesa i reencesa

• Regulació: treball fins al 50 - 60%

• Prohibides a partir de 2015

Aplicacions

• Enllumenat públic

• Es recomana substituir per altres més 

eficients i ecològiques
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Tipologies de làmpades de descàrrega

Làmpades Fluorescents (PL)

Característiques

• Eficàcia lluminosa: 80 lm/W

• IRC(%) : 60- 90

• Vida útil mitja - alta: 15.000 h

• Temperatura color (K): 2.700 – 6.000

• Potències (W): 11 – 58

• Flux lluminós (lm): 220 - 7.000

• Equip auxiliar

•Temps encesa i reencesa

• Regulació: Si

• Elevat cost de regulació

• Residu perillós

Aplicacions

• Enllumenat públic

• Comercials, industrials, magatzems, 

escoles, oficines, etc.

• Recomanable llocs sense número elevat 

d’enceses
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Estalvi Energètic en l’enllumenat públic
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Perquè no apagar una de cada dos faroles?



Inconvenients

• El resultat no es òptim

• Generació de zones fosques

• Pèrdua d’uniformitat

• La foscor provoca inseguretat

• Augmenta el risc d’accidents

Vespre

Nit
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Perquè no apagar una de cada dos faroles?

Estalvi Energètic en l’enllumenat públic



La solució: Regulació del flux lumínic

Avantatges

• No es perd uniformitat

• Més duració de les làmpades

• Més estalvi energètic

• No genera zones fosques

• Disminueix el risc d’accidents

Nit
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Vespre



• Diagnòstic eficaç i en temps real  de tots els elements de la xarxa.

• Registre dels consums energètics de punts de llum, línies i comptadors 

de companyia. 

• Permet actuar des d’un únic centre de comandament.

• L’objectiu es donar la llum justa quan es necessita i només on es 

necessita.  

Què és el Smart Lighting?

És un sistema de control total sobre les instal·lacions d’Enllumenat 

Públic que proporciona:
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Utilització: Tecnologia LED

Característiques

• Eficàcia lluminosa: 10 - 80 lm/W

• IRC(%) : 90

• Vida útil molt alta: 50.000 h – 100.000h

• Temperatura color (K): 2.700 – 5.000

• Potències (W): 1 – 150

• Flux lluminós (lm): 170 – 3.000

• Necessitat de driver

• Instantani encesa i reencesa

• Volum molt reduït 

• Regulació: de 0% fins el 100%

• Cost Elevat

Aplicacions

• Qualsevol àmbit d’il·luminació exterior
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Utilització: Tecnologia LED

Avantatges

• Major Eficiència

• Baix Consum

• Major control de la distribució lluminosa

• Depreciació lluminosa (30% a 50.000h)

• Independència dels cicles d’encesa

• Baixa temperatura

• Rapidesa i resposta

• Sense errors d’il·luminació

• Major vida de funcionament

• Major control cromàtic

• Imita la llum del dia

• No atrauen insectes

• Brillen més eficients quan fa més fred

• Volum reduït

Desavantatges

• Gama de potències

• Necessitat d’equip auxiliar

• Sensible a la temperatura

• Preu
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Estalvi Energètic

Tipus de Làmpada Estalvi amb LED (%)

Làmpada incandescent 90

Vapor de mercuri color corregit 50 - 85

Vapor de sodi d'alta pressió 40 - 66

Halogenurs metàl·lics 40 - 66

Fluorescents 40 - 66
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Utilització: Tecnologia LED

Comparativa rendiment lluminós
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Control

• Encesa i apagada de les làmpades, augmentar o reduir el nivell d’il·luminació.

• Paràmetres interns (un programador)

• Paràmetres externs (densitat del tràfic, llum diürna)

Supervisió

• Estat de la làmpada: encesa, apagada, atenuada, fosa

• Estat de la xarxa

• Hores de funcionament

• Consum de energia

Sistema de Telegestió

Característiques:
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Arquitectura de Telegestió
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Gestió de les dades
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Beneficis

• Control de punt de llum independent

• Estalvi Energètic (Reducció lumínic, programació d’enceses i apagades, monitorització 
de consums)

• Millora del manteniment (alarmes, avisos d’anomalies a la xarxa, dades històriques)

• Instal·lació ràpida i fàcil (sense obres ni extensió de línies)

• Tecnologia oberta i estàndard (muntatge escalable per etapes, compatible amb altres 
marques, software i sistemes)

• Informes de consums i estalvis

• Tensió 24h. Integració de sistemes (càmeres, punts Wifi, sensors, punts de recàrrega, 
panells informatius, sistemes de rec, etc.

Control remot punt a punt

Control total del punt de llum de manera independent per a xarxes d’enllumenat 

públic existents.
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Arquitectura del sistema
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Components de la Telegestió punt a punt

Plataforma web

• Control i monitorització de 

qualsevol dispositiu en el carrer

• Gestió d’encesa, apagada i 

regulacions

• Gestió energètica  ESE’s

• Detecció i comunicacions 

d’alarmes

• Gestió a distància
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Components de la Telegestió punt a punt

Comunicacions 1 (Plataforma web i QE)

• Internet (GPRS, WI-FI, Fibra òptica, etc.)

• GSM

• Radio
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Components de la Telegestió punt a punt

Elements del quadre elèctric

• Comunicacions

• Controlador de segment

• Comptador elèctric

• Elements auxiliars (sensors, I/O, ..)
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Components de la Telegestió punt a punt

Comunicacions 2 (QE i nodes)

• Per cable

• PLC

• Bus 

• Inalàmbric

• Mixtos

Protocol

• LonWorks

– Estàndard Obert i multi fabricant

– Resolt el problema de xarxes de 

control tradicionals

– Dispositius intercanviïn informació 

i cooperin entre ells

– Aplicacions per Smart Cities, 

Smart Buildings i Smart Grids.
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Components de la Telegestió punt a punt

Farola

• Node de comunicació

• Driver

• Lluminària

Protocol

• Dali (Digital Adressable Lighting Interface)

– Estàndard Obert i multi fabricant

– Control de sistemes d’il·luminació

– Comunicacions entre unitats de control i 

equips de control de les lluminàries
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Comunicacions Telegestió punt a punt
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Controlador de segment 

Controlador ilon Smart Server (ECHELON)

• Servidor Web

• Programable

• Rellotge astronòmic incorporat

• 2 sortides de relé

• 2 entrades digitals

• Gestiona fins a 300 dispositius independents

• Possibilitat d’ampliació

– Sortides/ entrades (mesura, sensors,...)

– Mòduls LonWorks I/O

– Comunica amb més de 30 dispositius diferents 

d’altres fabricants.
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Node, controlador de punt de llum 

Controlador punt de llum LLC7035 (PHILIPS)

• Control d’equip/ driver

– ON/OFF/Regulació

– Doble nivell/ Multinivell

– Comunicació via PLC

– Protocols: DALI, 1–10V

• Alarmes

– Làmpada

– Condensador

– Intermitència

– Temperatura

– Etc.

• Mesures

– V, I, cosφ , W

– Energia

– Hores de funcionament

– Etc..
30/32



Integració de Serveis: Smart City
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Conclusions

Client

• Estalvis d’un 50% o més d’energia i CO2

• Control en temps real de la instal·lació

• Adaptabilitat al entorn, condicions 

climàtiques, festivitats,...

• Eficiència i reducció de costos en el 

manteniment

• Monitorització de consums i detecció 

d’irregularitats

• Retirar les patrulles nocturnes

• Reduir els números de trucades entrants 

dels ciutadans insatisfets

• Disponibilitat de tensió 24h en la línia per 

escalar altres serveis

Usuari

• Llum intel·ligent adaptada a les 

necessitats del ciutadà

• Disminució de les averies i temps 

de reacció

• Enllumenat sostenible al servei del 

ciutadà

• Millora de la seguretat
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