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PUBlIREPORTATgE

Durant la jornada es va ana-
litzar la normativa sobre 
eficiència energètica, com-
parant les diferents tipolo-
gies de lluminàries d’emer-
gència, i es va presentar la 
nova família de lluminàries 
d’emergència d’alta eficièn-
cia sèrie LENS.

L’ús del LED de potència 
amb alta eficàcia lluminosa 
(lm/W) permet reduir la ca-
pacitat d’emmagatzematge 
en bateries. D’aquesta ma-
nera, queda garantida l’alta 
vida de la font de llum mit-
jançant una òptima gestió 
tèrmica del seu dissipador.

El disseny òptim adqui-
reix gran importància en la 
distribució de la llum, permet 
utilitzar diferents lents espe-
cífiques per a determinades 
alçades i lents asimètriques 
per col·locar-se a la paret 
amb la finalitat de permetre 
el màxim aprofitament de la 
llum. L’actual normativa no 
permet aprofitar la reflexió 
de la llum en els sostres i les 
parets per justificar els ni-
vells d’il·luminació.

El conjunt òptic es com-
pleta amb un difusor opa-
lescent o transparent textu-
ritzat per reduir l’excessiva 

luminància del LED d’alta 
brillantor, amb la qual cosa 
s’obté la major uniformitat i 
es redueix al màxim el risc 
d’enlluernament.

Les lluminàries d’emer-
gència passen la major part 
del temps en estat d’alerta, 
consumint de la xarxa per 
mantenir la seva bateria 
completament carregada. La 
sèrie LENS integra tecno-
logia pròpia de càrrega mi-
croprocessada polsant per a 
les bateries de Ni-MH, que 
les equipa i en redueix dràs-
ticament el consum.

L’impacte mediambiental 
de la sèrie LENS queda àm-
pliament reduït ja que no 
produeix residus tòxics ni 
de complicat reciclatge.

En les lluminàries de ti-
pus permanent TCA la sèrie 
LENS disposa d’un fotosen-
sor per funcionar en “ecoper-
manència” mentre existeixi 
xarxa i la lluminària s’apaga 
si hi ha il·luminació, per con-
tribuir a l’estalvi energètic 
(opció programable).

Dedicada al disseny, fa-
bricació i comercialització 
d’il·luminació d’emergència, 
abalisament i senyalització, 
Daisalux mostrarà les se-
ves novetats i solucions a 
la Fira Light+Building del 
15 al 20 d’abril a Frankfurt 
(Hall 3.0 Stand E91). n

Projectes d’il·luminació d’emergència basats en 
l’eficiència energètica

Més informació: 
www.daisalux.com

daisalux va impartir el passat 26 de març la conferència 
“Projectes d’il·luminació d’emergència basats en l’efici-
ència energètica i medi ambient. Manteniment”. david 
Pérez de Albéniz va conduir l’acte, en què es van presen-
tar les últimes innovacions en luminàries.
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