
Control automàtic 
de la llum
El complement per a les pautes d’estalvi

segons l’instituto para la diversificación y ahorro de energía (idae) la il·luminació suposa 
el 18 % del consum elèctric d’una llar, xifra que iguala el de l’electrodomèstic que més 
consumeix: la nevera. el control automàtic de la il·luminació pot fer que aquest percentatge 
disminueixi, reduint tant el consum com les emissions al medi ambient.
ALBERT PUNSOLA l info@cos12.com

Tot sovint es difon la idea 
que “la llum és el que menys 
gasta”, idea que, animada 
per la presència creixent de 
bombetes de baix consum, 
propicia una certa relaxa-
ció a l’hora de portar a ter-
me un ús més racional de 
la il·luminació a la llar. El 
control de la il·luminació 
és beneficiós i es pot dur a 
terme amb el seguiment 
de les clàssiques pautes de 
conducta orientada a l’estal-
vi, però també a través de 
les possibilitats que ofereix 
l’automatització. 

La necessitat de llum en 
una llar es pot regular amb 
sistemes automàtics que tin-
guin en compte l’activitat 
que s’estigui desenvolupant 
en una estança determina-
da que, per exemple, varia-
rà si s’està sopant o mirant 
la televisió. Un altre factor 
és l’hora del dia. No es fa 
fosc de cop i per aquesta 
raó pot ser molt interessant 
la instal·lació d’un sistema 
que, tot mesurant el nivell 
de lluminositat de l’ambient, 

seguint els patrons habitu-
als dels habitants de la casa, 
per donar la sensació que hi 
ha algú a dintre.

Tots aquests mecanismes 
poden instal·lar-se parcial-
ment o estendre’s a tots els 
racons de l’habitatge i fun-
cionar de manera conjun-
ta. La domòtica permet una 
integració amb un control 
centralitzat de tots els siste-
mes, en coordinació amb ele-
ments com la motorització 
de cortines i persianes o la 
videovigilància. Cal valorar 
les possibles inversions des 
de la perspectiva de l’estalvi 
a llarg termini, però també 
de la consecució immediata 
de confort amb menys con-
sum energètic. n

Hi ha sistemes 
automàtics que 
eviten l’encesa 
de llums mentre 
hi ha llum 
natural.

En l’Any de l’Enllumenat Eficient hi 
co·laboren institucions líder del sector:

eviti l’encesa de llum artifi-
cial mentre n’hi hagi prou 
de natural. Un altre instru-
ment que ajuda al control 
de la despesa energètica són 
els detectors de presència, 
molt útils en zones de pas o 
en aquelles habitacions on, 
per diverses raons, és més 
freqüent oblidar-se d’apagar 
l’interruptor.

Les motivacions econò-
miques i ambientals —gene-
rar menys emissions— són 
fonamentals a l’hora d’optar 
per l’automatització, però 
d’altres com la seguretat 
també compten. Mecanis-
mes com els simuladors de 
presència permeten encen-
dre i apagar el llum durant 
una absència prolongada, 
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