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Text Úrsula Sanjuan 
Cap d’obra d’enllumenat. Zona 
Nord-Est, d’Instal·lacions i Serveis
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Col·legiada 24.732

Les noves tecnologies, com ara els dis-
positius LED, augmenten l’eficiència 
de l’enllumenat públic, amb una re-
ducció del consum i unes prestacions 
molt superiors a les que es coneixien 
fins ara. IMESAPI, amb una experièn-
cia de més de 70 anys, es basa en 
aquestes noves tecnologies i en el Sis-
tema Integral de Gestió i Manteni-
ment d’Enllumenat (SIGMA) per 
aconseguir que els ajuntaments, el 
seu principal client, puguin il·luminar 
les ciutats amb seguretat, amb un cost 
mínim i alta eficiència, amb la limita-
ció de la lluminositat nocturna. 

Una gran part de la rehabilitació en 
l’enllumenat públic és reformar i ade-
quar les instal·lacions elèctriques a la 
normativa vigent complint el Regla-
ment electrotècnic de baixa tensió 
(RD 842/2002) i el Reglament d’efici-
ència energètica (RD 1890/2008), re-
alitzant una anàlisi exhaustiva de me-
suraments i verificacions. Abans de 
portar a terme qualsevol reforma s’es-
tudien diversos assajos lumínics per 
decidir quin tipus de producte pot 
aconseguir un rendiment més gran 
amb la il·luminació mitjana i amb la 
uniformitat.

L’EFICIÈNCIA DELS LED
La introducció del LED és el canvi a 
una nova tecnologia, a la qual tothom 
comença a habituar-se. Les zones ur-
banes es van adaptant a aquesta nova 
il·luminació, enfocada cap a una re-

ducció del consum, una eficiència més 
elevada i una definició més concreta 
dels volums i dels colors les hores en 
què no hi ha llum solar. 

La rehabilitació dels carrers amb 
els nous dispositius LED permet il-

LA REHABILITACIÓ 
LUMÍNICA DELS 
CARRERS AMB 
DISPOSITIUS LED 
REDUEIX EL CONSUM 
I PERMET ENFOCAR I 
DIRECCIONAR LA LLUM
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luminar molt millor la zona que inte-
ressa, enfocar i direccionar la llum 
d’una manera molt més concreta i fo-
calitzada, per evitar intrusions i con-
taminacions lumíniques. L’objectiu 
és aconseguir una distribució opti-
mitzada de la llum sense provocar en-
lluernaments. A més, es pot jugar amb 
una temperatura de color que va dels 
2.500 ºK (color més ataronjat i càlid) 
fins als 5.000 ºK (color més blanc i 
fred), segons ho estableixin els tèc-
nics d’enllumenat de cada Ajunta-
ment. Un cop finalitzada la instal-
lació es mesuren els índexs lumínics a 
la zona i es comparen amb els estudis 
lumínics teòrics, així com la reducció 
de potència en els sistemes regulats. 

Fins ara, un dels principals incon-
venients dels LED havia estat la poca 

dispersió de la calor. Avui en dia els fa-
bricants estan aconseguint una regu-
lació molt eficient de l’escalfament 
mitjançant un intercanvi d’aire entre 
l’interior i l’exterior de la llumenera, 
una reducció automàtica de la inten-
sitat d’entrada mitjançant sensors de 
temperatura i disminuint el flux llu-
minós (no apreciable a l’ull humà).

CANVI REVOLUCIONARI
Tot això està creant un canvi revoluci-
onari a les empreses de manteniment, 
on tots els treballadors realitzen una 
formació contínua. En definitiva, hi ha  

REHABILITACIÓ LUMÍNICA 
DEL CASTELL DE TORRE BARÓ

Un exemple de rehabilitació lumínica ornamental, on IMESAPI ha 
utilitzat aquesta nova tecnologia, és el castell de Torre Baró de 
Barcelona, on s’han instal·lat dos tipus d’enllumenat artístic: un a 
les obertures de les dues plantes superiors per realçar 
l’arquitectura de l’edifici i l’altre, a la part exterior, creant un bany 
de llum blanca de LED de 3.000 ºK i 58 W a tota la façana exterior. 

Es va dissenyar amb un sistema de control de la il·luminació de 
l’interior, instal·lant-hi uns projectors IRIS de 600 mm RGB amb 
controlador Scena DMX de 30 W de l’empresa Simon Ligthing a 
tot l’entorn de l’estructura amb la finalitat d’il·luminar-la amb 
diferents colors, escenes i seqüències, amb un control constant 
de la llum, gestió del consum i programació del calendari, i que 
permet, segons el dia assenyalat, una seqüència única. 

Aquests receptors de LED lineals, orientables i de baix consum 
(30 W) consten de tres colors bàsics (vermell, verd i blau), que 
permeten representar tota la gamma de colors, els quals arriben 
a crear escenes molt variades i il·luminen de diferent color les 
plantes, la façana sud, la nord; tot, en la mateixa seqüència. 
També es pot definir la durada d’una tonalitat cromàtica passant 
lentament o bé ràpidament a una altra. Hi ha la possibilitat de 
repetir seqüències o fer-les totes diferents i d’emmagatzemar 
aquestes programacions en un USB. La mateixa línia de 
distribució inclou potència i senyal DMX.

Aquesta rehabilitació ha estat dirigida pels tècnics de 
l’Ajuntament de Barcelona.

SIGMA ÉS UNA 
NOVEDOSA PLATAFORMA 
DIGITAL PER A LA 
REGULACIÓ I CONTROL 
DE L’ENLLUMENAT 
PÚBLIC

l’electrònica i les comunicacions ins-
taurades a cada pas. 

Els recanvis de làmpades s’allarguen 
ja que s’hi aplica una correcció del fac-
tor de manteniment mitjançant un 
driver, una programació electrònica 
nova, una comunicació de dades bidi-
reccional a través de la xarxa d’enllu-
menat, que allarga la vida útil fins a uns 
valors del 100%. Fins i tot hi ha sensors 
de depreciació de lúmens dels LED 
instal·lats a les llumeneres que comu-
niquen amb la xarxa. 

Per al control de la regulació noctur-
na, que sol iniciar-se entre les 22 i les 
24 hores, se sol reduir entre un 30% i 
un 50% el consum d’electricitat fins a 
l’apagada del matí (ocàs), que es pot 
controlar per telegestió. Aquests dío-
des són alimentats per drivers electrò-
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nics connectats a un controlador que 
s’encarrega de gestionar-ne la regula-
ció, de manera que ajustant el corrent 
d’entrada es poden definir diferents 
corbes de reducció. 

L’estalvi energètic que s’aconse-
gueix respecte de l’anterior és de gaire-
bé un 65%, més el que es pot produir 
amb la regulació (entre un 2% i un 
5%). S’ha passat de mantenir uns siste-
mes d’estabilització del corrent mit-
jançant reactàncies magnètiques, i 
després reactàncies electròniques, a 
sistemes de regulació i control mitjan-
çant LED, drivers i, més endavant, LED 
amb drivers regulables i sistemes de 
control o nodes dels punts de llum, i 
s’ha aconseguit una eficiència de 
lm/W, impensable fa només uns anys.

TECNOLOGIA SIGMA
IMESAPI ha estat desenvolupant els 
darrers anys una tecnologia pròpia en 

l’àmbit de la regulació i control de 
l’enllumenat públic, anomenada Sis-
tema Integral de Gestió i Manteni-
ment d’Enllumenat (SIGMA). 

SIGMA és una plataforma digital 
que integra des de la gestió del mante-
niment d’una instal·lació d’enllume-
nat fins a un sistema GIS, que integra 
base de dades, inventari i cartografia, 
amb tots els elements del sistema ge-
oreferenciats. Aquesta eina té un dis-
positiu com a part de la plataforma 
que permet diversos ports de comu-
nicació de dades (des de ModBUS fins 
a Wi-Fi, passant per USB, Ethernet o 
altres protocols de comunicació sen-
se fils de nova generació com ZigBee). 
També inclou la possibilitat de confi-
gurar i regular les instal·lacions en 
enceses i apagades, i reducció de po-
tència i del flux lluminós a partir de 
certes hores del vespre on es produei-
xi una disminució del trànsit urbà, 

carrils bici, zones de passeig, edificis 
de patrimoni artístic o vies de veloci-
tat baixa, així com realitzar mesures 
en temps real de l’estat de les instal-
lacions, que proporcionen des d’esta-
dístiques i previsions de consum fins 
a alarmes davant d’anomalies o possi-
bles avaries. Mitjançant el sistema 
central de gestió podem arribar a co-
nèixer la depreciació dels LED, el con-
sum de la xarxa. A més a més, es pot 
connectar amb les instal·lacions se-
mafòriques, fonts ornamentals, etc., i 
aconseguir fins i tot un manteniment 
integral de tot tipus de sistemes ener-
gètics d’un municipi.

La xarxa elèctrica de l’enllumenat 
públic fins ara ha estat utilitzada no-
més per a transport de flux elèctric. 
D’un cert temps ençà i en un futur 
aquesta xarxa serà utilitzada per 
transportar dades de serveis agregats 
de l’entorn urbà.  l

Actualment, la 
xarxa elèctrica de 

l’enllumenat 
públic ja serveix 
per transportar 

dades de serveis 
agregats de 

l’entorn urbà.


