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0. Conceptes i definicions 

Luminotècnia: és la ciència que estudia les diferents formes de producció de llum, així 

com el seu control i aplicació. 

Flux lluminós: És la magnitud que mesura la potència o caudal d’energia de la radiació 

lluminosa i es defineix com: 

Potencia emesa en forma de radiació lluminosa a la que l’ull humà es sensible, es 

mesura en lumen (lm) 

Φ=flux lluminós (lumen) 

Eficiència lluminosa: Expressa el rendiment energètic d’una làmpada i mesura la 

qualitat d’una font.  

Es el quocient entre el flux lluminós total emès i la potència total consumida per la font. 

Com més gran sigui aquest valor més eficient serà la làmpada. 

  
 

 
 = lumen/ watt 

Il·luminància:  

És la magnitud física que expressa la quantitat de llum que arriba a la superficie. Es 

defineix com el flux lluminós per unitat de superficie. La seva unitat es el lux. 

  
 

 
 = lumen/ m2 = lux 

Em: Il·luminància mitja;  Emin: Il·luminància mínima;  Emàx: Il·luminància màxima 

Um: Uniformitat mitja: és la relació entre la il·luminància mínima i la il·luminància mitja en 

la superfície d’estudi 

Um= Emin / Em 

Intensitat lluminosa:  

 El flux lluminós ens dona la quantitat de llum que emet una font de llum en totes les 

direccions. Per a saber el flux que es distribueix en cada direcció de l’espai es defineix la 

intensitat lluminosa. 

La intensitat lluminosa es la relació entre el flux lluminós contingut en un angle sòlid 

qualsevol i el valor d’aquest angle sòlid expressat en estereoradiants. La seva unitat es la 
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candela (cd).  

  
 

 
    

Luminancia:  

És la intensitat lluminosa reflectida per una superfície. El seu valor s’obté dividint la 

intensitat lluminosa per la superfície aparent vista per l’ull en una direcció determinada. La 

seva unitat es la candela / m2. 

  
 

 
       

Lm: Luminància mitja; Lmin: Luminància mínima;  Lmàx: Luminància màxima 

Uo: Uniformitat global: és la relació entre la luminància mínima i la luminància mitja en la 

superfície d’estudi. 

Uo= Lmin / Lm 

Ul: Uniformitat longitudinal: és la relació entre la luminància mínima i la luminància 

màxima en el mateix eix longitudinal en la superfície d’estudi. 

Ul= Lmin / Lmàx 

Enlluernament pertorbador: 

Aquest enlluernament es degut a l’aparició d’un vel lluminós enlluernador, provocant una 

visió borrosa i amb poc contrast.  

Aquest enlluernament s’avalua mitjançant l’increment de llindar (TI), que mesura la 

quantitat d’enlluernament pertorbador de la instal·lació d’enllumenat públic (veure taula 

1). 

 

 

 

 

 

Increment de llindar (%) Avaluació 

> 20 Dolent 

10 Moderat 

 < 10 Bo 

Taula 1. Avaluació de l’enlluernament pertorbador 
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Coeficient de il·luminació dels voltants 

Per a calcular el nivell de il·luminació d’una zona determinada a més de considerar les 

fonts de llum de la instal·lació d’enllumenat s’ha de tenir en compte el coeficient de 

il·luminació dels voltants (Sorround Ratio,  SR) que es una mesura de il·luminació en les 

zones limítrofs de la superfície d’estudi. 

Generalment el SR, es considera pel càlcul d’enllumenat de vies publiques i s’obté 

calculant la il·luminància mitja d’una franja de 5 metres d’amplada a cada costat de la 

calçada. 

Disposició de les lluminàries (veure fig. 1) 

 Unilateral: Els punts de llum es disposen al mateix costat del carrer. 

 Al portell o “tresbolillo”: Els punts de llums es disposen alternats a ambdós costats 

del carrer. 

 Parellada: Els punts de llums es disposen per parells enfrontats a una i altra 
banda del carrer. 

 Suspeses transversalment: També és possible suspendre la lluminària d'un cable 
transversal, però només s'usa en carrers molt estrets. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Disposició de les lluminàries 
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1. Memòria explicativa de la metodologia 

1.1. Antecedents 

El present annex, de l’auditoria energètica de les instal·lacions d’enllumenat públic de la 

localitat costanera, es redacta amb l’objectiu de conèixer l’actual nivell d’il·luminació a 

totes les zones il·luminades del municipi, l’eficiència energètica actual de les instal·lacions 

d’enllumenat públic. Per a assolir aquest coneixement s’ha procedit a analitzar els valors 

actuals luminotècnics segons la normativa i metodologia explicada al present annex. 

Aquest coneixement de l’estat luminotècnic actual serà molt  important a l’hora de 

determinar les possibilitats d’estalvi en les diferents zones referenciant-los als nivells 

admissibles per la normativa de referència. Així en aquelles zones sobre il·luminades es 

podran prendre decisions per tal de reduir els seus nivells i per tant reduir el seu consum 

actual tot respectant la normativa. 

El Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions 

tècniques complementàries EA-01 a EA-07, estableix els requisits mínims d’eficiència 

energètica de les instal·lacions, fixa els valors màxims d’emissions lluminoses,  determina 

les característiques energètiques de les làmpades i per últim exigeix una programació 

sistemàtica de manteniment. 

Aquest reglament es pot considerar complementari al REBT 842/2002 i té per objecte 

establir les condicions tècniques de disseny, execució i manteniment que han de reunir 

les instal·lacions d’enllumenat exterior, amb la finalitat de: 

 Millorar l’eficiència energètica i estalvi energètic, així com la disminució de les 

emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

 Limitar el resplendor lluminós nocturn o contaminació lluminosa i reduir la llum 

intrusa o molesta. 

1.2. Metodología de treball 

La present auditoria energètica, es redacta per tal de conèixer a fons la situació de 

l’enllumenat públic del municipi, determinar el nivell de contaminació lumínica dels seus 

elements i també la valoració de les actuacions necessàries per aconseguir una reducció 

del consum elèctric, assolint una millora de l’eficiència dels emissors de llum. 
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1.2.1. Divisió del municipi segons les classes d’enllumenat 

Com a punt de partida, s’ha classificat cadascuna de les vies il·luminades del municipi 

seguint els criteris establerts pel Reglament d’eficiència energètica exposats a 

continuació, associant a cada via o tram de via una classe d’enllumenat. 

Les classes de zones lumíniques resultants es poden resumir en : 

 Vies principals urbanes 

 Vies secundàries urbanes 

 Espais per a vianants 

 Vies residencials suburbans 

1.2.2. Definició de les diferents zones lumíniques 

Un cop establert per cada via, o tram de via, la seva classe d’enllumenat i per tant el nivell 

lumínic que li correspon, s’han agrupat, en funció de la zona del municipi,  totes aquelles 

lluminàries que presenten el mateix tipus de llumenera,  làmpada i que estan muntades  a 

la mateixa alçada del vial. La voluntat d’aquesta agrupació de lluminàries, és la de facilitar 

la presa de decisions ja que en totes elles les propostes de millora podran ser comuns.  

Aquestes agrupacions les hem anomenat zones lumíniques i es llisten adjuntes al 

present annex. Apartat 1.5.1.  

1.2.3. Estudis luminotècnics actuals in situ 

Una vegada determinades totes les zones lumíniques existents al municipi, s’han efectuat 

estudis luminotècnics in situ de l’estat actual de la instal·lació per cadascuna d’elles per 

poder atorgar-los-hi els seus valors lumínics actuals. 

Per a determinar els nivells d’il·luminació actuals s‘ha efectuat una campanya de treball 

de camp in situ i nocturna per a efectuar càlculs reals dels valors de il·luminància que hi 

ha a les les zones lumíniques del municipi.  

Al tractar-se d’un municipi amb moltes zones lumíniques similars, per tal de simplificar la 

feina, s’han analitzat els nivells de il·luminació dels carrers més representatius de la 

localitat costanera. Per tant, s’han realitzat estudis luminotècnics en alguns vials del 

centre urbà i també, en alguns carrers de les diferents urbanitzacions que la composen. 

A l’apartat 1.5.2. s’adjunten els resultats de tots els estudis luminotècnics actuals, 

realitzats in situ mitjançant el mètode dels “nou punts” establert al Reglament d’eficiència 

energètica. 

Aquest mètode estableix una sistemàtica homologada de com realitzar aquestes 
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mesures in situ basades en mesures puntuals, amb un luxòmetre, en una distribució 

geomètrica repartida per la superfície del vial amb un mínim de nou valors en base al 

gràfic següent (veure fig.2): 

 

 

 

 

 

 

 

Aquests valors obtinguts s’han implementat en una plantilla de càlcul que n’obté els 

paràmetres mitjos i d’uniformitat que serveixen per a caracteritzar la zona estudiada (Em i 

Um) comparant-los amb els valors estàndards normalitzats. Aquest paràmetres 

representatius de cada zona s’han afegit a la base de dades com a dades de partida per 

analitzar les possibilitats d’estalvi i optimització de l’eficiència actual de l’enllumenat 

públic. S’han comparat amb els nivells d’il·luminació establerts per la normativa vigent, el 

que ha permès determinar en cada zona si els nivells actuals són majors, quant poden 

reduir-se i quanta energia es pot estalviar. I, en el cas de que els valors de il·luminació 

siguin menors, quina es la millor solució tan en estalvi com en eficiència energètica. 

1.2.4. Criteris de reducció de la potència actual 

En funció de les diferències i el desviament entre els valors luminotècnics actuals i els 

establerts per la normativa, es determinarà les possibilitats de reduir la potència 

instal·lada de cada punt de llum i en quina quantitat es podrà reduir per assolir el valor 

desitjat, el qual si que complirà la normativa vigent. 

1.3. Normativa aplicada 

La present auditoria energètica de les instal·lacions d’enllumenat públic de la localitat 

costanera es redacta amb la finalitat d’adaptar les instal·lacions d’enllumenat exterior del 

Fig.2 Determinació de la il·luminància mitja i uniformitats mitjançant el mètode dels 9 punts 
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Municipi a les prescripcions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 

l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, igualment al Reial Decret 1890/2008, del 

14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 

d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 

El Reial Decret 1890/2008 de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 

d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior, té com a finalitat millorar 

l’eficiència i l’estalvi energètics, així com disminuir les emissions de gasos d’efecte 

hivernacle i limitar el flux lluminós nocturn i contaminació lumínica i reduir la llum intrusa o 

molesta. 

Així mateix, la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 

protecció del medi nocturn, regula la implantació de sistemes d’il·luminació per, protegir el 

medi ambient a la nit, mantenir el màxim possible la claror natural del cel, evitar la 

contaminació lluminosa i prevenir els efectes nocius sobre els espais naturals i l’entorn 

urbà. 

Els sectors objecte del present estudi disposaran de sistemes d’enllumenat exterior 

d’acord amb el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior 

(RD 1890/2008) i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07, en 

vigor des del 1 d’abril de 2009. 

1.4. Criteris de il·luminació 

D’acord amb el Reial Decret 1890/2008 d’eficiència energètica, i segons la ITC-EA-01 a 

07 es descriuen els paràmetres de disseny d’una instal·lació. 

1.4.1. Tipus d’enllumenat 

A efectes del Reglament d’eficiència energètica, es consideren els següents tipus 

d’enllumenat: 

 Vial (funcional i ambiental) 

 Específic 

 Ornamental 

 Vigilància i seguretat nocturna 

 Senyals i anuncis lluminosos 

 Festiu i nadalenc 

Enllumenat vial funcional: Comprèn autopistes, autovies, carreteres i vies urbanes, 

considerades a la ITC-EA-02 com situacions de projecte A i B. 

Enllumenat vial ambiental: És el que s’executa generalment sobre suports de baixa 
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alçada (3-5 m) en àrees urbanes per a la il·luminació de vies peatonals, comercials, 

voreres, parcs i jardins, centres històrics, vies de velocitat limitada, etc., considerades a la 

ITC-EA-02 com situacions de projecte C,D i E. 

1.4.2. Classificació de les vies i selecció de les classes d’enllumenat 

El criteri principal de classificació de les vies és la velocitat de circulació, segons 

s’estableix a la següent taula (veure taula 2): 

 

 

 

S’estableixen subgrups segons el tipus de via i la intensitat mitjana de trànsit diari (IMD) 

(veure taula 3): 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2. Classificació de les vies en funció de la velocitat 
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 Taula 3. Classes d’enllumenat en funció del tipus de vies i de la intensitat de trànsit 
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1.4.3. Nivells d’il·luminació dels vials 

A les taules 4, 5 i 6 es reflecteixen els requisits fotomètrics aplicables a les vies 

corresponents a les diferents classes d’enllumenat. 

  

 

Ç 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Taula 4. Sèries ME de classe d’enllumenat per vials secs tipus A i B 

Taula 5. Sèries S de classe d’enllumenat per vials tipus C,D i E 
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1.5. Documentació adjunta 

1.5.1. Zones Lumíniques 

1.5.2. Treball de camp luminotècnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 6. Sèries CE de classe d’enllumenat per vials tipus D i E 
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1.5.1. Zones Lumíniques  

Zona Model lluminària Potència (W) Equip font Alçada (m) Unitats 

  Alcor 150 VSAP 3.5 4 

  Alliance  150 VSAP 9 5 

  Baliza Empotadra 11     20 

  BL2 100 VSAP 3 37 

  Euro 2 150 VSAP 8 11 

  Genèrica 70 VSAP 4 5 

  Genèrica  150 HM 9 31 

  HEKA  150 VSAP 6 48 

  HEKA  150 VSAP 7 22 

  Junior-V 70 VSAP 5 3 

  Junior-V 150 VSAP 4 11 

  Junior-V 150 VSAP 6 2 

  LAT 11  70 VSAP 5 9 

  LAT 11  100 VSAP 5 53 

  LAT 11  100 VSAP 6 71 

  LAT 11  150 VSAP 5 15 

  LAT 11  150 VSAP 6 2 

  LAT 11  150 VSAP 7 6 

  Nautica 70 VSAP 4 74 

  Nautica 100 VSAP 5 8 

Centre Urbà Pasetto 70 VSAP 5 8 

  Pot d'alumini 70 VSAP 4 6 

  Projector 70 VSAP 2 10 

  Projector 100 VSAP 5 1 

  Projector 100 HM 6 7 

  Projector 150 VSAP 4 2 

  Projector 150 HM 7 10 

  Projector  150 VSAP 8 10 

  Projector 150 VSAP 9 6 

  Sirius-IZS  70 HM 5 6 

  SM 500  70 VSAP 3 27 

  SM 500 70 VSAP 4 3 

  SM 500  100 VSAP 3 75 

  SM 500  100 VSAP 4 128 

  SM 500  150 VSAP 3 11 

   SM 500 150 VSAP 4 17 
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  STR 154/M 70 VSAP 5 166 

  STR 154/M 100 VSAP 5 21 

  STR 154/M 100 VSAP 7 2 

  STR 154/M 150 VSAP 6 18 

  STR 154/M 150 VSAP 7 9 

  STR 154/M 150 VSAP 8 100 

  STR 154/M 250 VSAP 8 19 

  Villa  70 VSAP 4.5 16 

Urbanització 1 

 Aplique  26 FLC   6 

Junior-V 100 VSAP 6 31 

PRQ 104 VSAP 100 VSAP 6 140 

Urbanització 2 

CLM  70 VSAP 4 7 

Junior-V 70 VSAP 4 249 

Pasetto 100 VSAP 4 244 

Pasetto 125 VMAP 4 246 

Projector 70 VSAP 9 9 

QSA-5  100 VSAP 6 72 

VL-250M  150 VSAP 8 128 

Urbanització 3 

Alcor 100 VSAP 4 200 

Baliza Empotadra 11     34 

STR 154/M 150 VSAP 9 41 

QSA-5  100 VSAP 7 89 

Urbanització 4 

 Aplique  25 FLC   10 

JCH-250 VSAP 150 VSAP 7 81 

Junior-V 70 VSAP 4 127 

MDA 15 100 VSAP 6 297 

QSA-5 150 VSAP 7 72 

STR 154/M 150 VSAP 7 1 

Tango 100 VSAP 7 2 

Tango 150 VSAP 8 12 

Tango 250 VSAP 9 2 
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1.5.2. Treball de camp luminotècnic 

 

    Verificació del compliment del REEA               

                                    

Verificació inicial, prèvia a la posada en servei per a compliment del disposat en la ITC-EA-05 del  
REIAL DECRET 1890/2008, de 14 de novembre, (Reglament de eficiència energètica en 
instal·lacions d' enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques complementàries EA-01 a 
EA-07). 

  

                                    

INSTAL·LACIÓ:   LAT 11 (150W), Carrer del Bruc (Centre Urbà)         

TIPUS DE VIAL (CLASSE D'ENLLUMENAT): B1 (ME4b)               
                                    

GEOMETRIA: Disposició lateral                  

      Interdistancia (m):       25,0                 

      Alçada de muntatge (m):     6,0                 

      Alçada del punt de llum (m):   6,0                 

      Sortint sobre la calçada (m):   1,0                 

      Inclinació del braç (º):     10,0                 

      Amplada de la calçada (m):   4,3                 

                                    

MÈTODO DE VERIFICACIÓ:                         

                                    

    Mètode simplificat de mesura de la il·luminància mitja             

                                    

VALORS OBSERVATS:   1 2 3 4 5               

          B 52,4 39,3 9,1 14,0 60,0               

          C 31,0 32,3 10,5 16,2 42,5               

          D 22,0 25,1 9,2 16,0 27,5               

                                    

E1=B1+B5/2 E2=C1+C5/2 E3=D1+D5/2 E4=B2+B4/2 E5=C2+C4/2 E6=D2+D4/2 E7=B3 E8=C3 E9=D3 

E1 56,2 E2 36,8 E3 24,8 E4 26,7 E5 24,3 E6 20,6 E7 9,1 E8 10,5 E9 9,2 

 

 

 

 

 

                        Um=Emin / Em   

Em [lx] 24,1   Emin [lx] 9,10   Emax [lx] 56   Um:   0,38   
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    Verificació del compliment del REEA               

                                    

Verificació inicial, prèvia a la posada en servei per a compliment del disposat en la ITC-EA-05 del  
REIAL DECRET 1890/2008, de 14 de novembre, (Reglament de eficiència energètica en 
instal·lacions d' enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-
07). 

  

                                    

INSTAL·LACIÓ:   SM-500 (100W), Passeig marítim (Centre Urbà)         

TIPUS DE VIAL (CLASSE D'ENLLUMENAT): E1 (S1)               
                                    

GEOMETRIA: Disposició lateral                  

      Interdistancia (m):       10,0                 

      Alçada de muntatge (m):     4,0                 

      Alçada del punt de llum (m):   4,0                 

      Sortint sobre la calçada (m):   0,0                 

      Inclinació del braç (º):     0,0                 

      Amplada de la calçada (m):   6,0                 

                                    

MÈTODO DE VERIFICACIÓ:                         

                                    

    Mètode simplificat de mesura de la il·luminància mitja             

                                    

VALORS OBSERVATS:   1 2 3 4 5               

          B 20,1 19,0 20,5 24,5 23,0               

          C 20,4 19,3 14,0 15,5 18,5               

          D 9,5 9,6 8,0 7,6 8,5               

                                    

E1=B1+B5/2 E2=C1+C5/2 E3=D1+D5/2 E4=B2+B4/2 E5=C2+C4/2 E6=D2+D4/2 E7=B3 E8=C3 E9=D3 

E1 21,6 E2 19,5 E3 9,0 E4 21,8 E5 17,4 E6 8,6 E7 20,5 E8 14,0 E9 8,0 

 

 

 

 

 

                        Um=Emin / Em   

Em [lx] 16,0   Emin [lx] 8,00   Emax [lx] 22   Um:   0,50   
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    Verificació del compliment del REEA               

                                    

Verificació inicial, prèvia a la posada en servei per a compliment del disposat en la ITC-EA-05 del  
REIAL DECRET 1890/2008, de 14 de novembre, (Reglament de eficiència energètica en 
instal·lacions d' enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques complementàries EA-01 a 
EA-07). 

  

                                    

INSTAL·LACIÓ:  QS5 150W, Carrer principal de la Urbanització 2         

TIPUS DE VIAL (CLASSE D'ENLLUMENAT): A3 (ME4a)               
                                    

GEOMETRIA: Disposició lateral                  

      Interdistancia (m):       28,0                 

      Alçada de muntatge (m):     8,0                 

      Alçada del punt de llum (m):   8,0                 

      Sortint sobre la calçada (m):   0,8                 

      Inclinació del braç (º):     0,0                 

      Amplada de la calçada (m):   6,5                 

                                    

MÈTODO DE VERIFICACIÓ:                         

                                    

    Mètode simplificat de mesura de la il·luminància mitja             

                                    

VALORS OBSERVATS:   1 2 3 4 5               

          B 18,3 6,2 3,2 6,7 20,0               

          C 25,9 10,9 6,8 10,3 29,1               

          D 17,0 13,1 11,3 9,8 17,8               

                                    

E1=B1+B5/2 E2=C1+C5/2 E3=D1+D5/2 E4=B2+B4/2 E5=C2+C4/2 E6=D2+D4/2 E7=B3 E8=C3 E9=D3 

E1 19,2 E2 27,5 E3 17,4 E4 6,5 E5 10,6 E6 11,5 E7 3,2 E8 6,8 E9 11,3 

 

 

 

 

 

 

                        Um=Emin / Em   

Em [lx] 12,4   Emin [lx] 3,20   Emax [lx] 28   Um   0,26   
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    Verificació del compliment del REEA               

                                    

Verificació inicial, prèvia a la posada en servei per a compliment del disposat en la ITC-EA-05 del  
REIAL DECRET 1890/2008, de 14 de novembre, (Reglament de eficiència energètica en 
instal·lacions d' enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-
07). 

  

                                    

INSTAL·LACIÓ:  PASETTO 125W, Carrers residencials de la Urbanització 2         

TIPUS DE VIAL (CLASSE D'ENLLUMENAT):  D3 (S4)               
                                    

GEOMETRIA: Disposició lateral                  

      Interdistancia (m):       24,0                 

      
Alçada de muntatge 
(m): 

    4,0         
  

      

      Alçada del punt de llum (m):   4,0                 

      Sortint sobre la calçada (m):   0,0                 

      Inclinació del braç (º):     0,0                 

      Amplada de la calçada (m):   6,5                 

                                    

MÈTODO DE VERIFICACIÓ:                         

                                    

    Mètode simplificat de mesura de la il·luminància mitja             

                                    

VALORS OBSERVATS:   1 2 3 4 5               

          B 9,0 1,0 0,2 0,4 12,6               

          C 4,5 1,0 0,2 0,5 6,4               

          D 2,0 1,1 0,1 0,6 3,7               

                                    

E1=B1+B5/2 E2=C1+C5/2 E3=D1+D5/2 E4=B2+B4/2 E5=C2+C4/2 E6=D2+D4/2 E7=B3 E8=C3 E9=D3 

E1 10,8 E2 5,5 E3 2,9 E4 0,7 E5 0,8 E6 0,9 E7 0,2 E8 0,2 E9 0,1 

 

 

 

 

 

                        Um=Emin / Em   

Em [lx] 2,0   Emin [lx] 0,10   Emax [lx] 11   Um   0,05   
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                        Um=Emin / Em   

Em [lx] 10,0   Emin [lx] 4,40   Emax [lx] 23   Um   0,44   

 

 

 

 

 

    Verificació del compliment del REEA               

                                    

Verificació inicial, prèvia a la posada en servei per a compliment del disposat en la ITC-EA-05 del  
REIAL DECRET 1890/2008, de 14 de novembre, (Reglament de eficiència energètica en 
instal·lacions d' enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques complementàries EA-01 a 
EA-07). 

  

                                    

INSTAL·LACIÓ:  JCH-250 150W, Carrer principal de la Urbanització 4         

TIPUS DE VIAL (CLASSE D'ENLLUMENAT): A3 (ME4a)               
                                    

GEOMETRIA: Disposició lateral                  

      Interdistancia (m):       30,0                 

      Alçada de muntatge (m):     8,0                 

      Alçada del punt de llum (m):   8,0                 

      Sortint sobre la calçada (m):   1,0                 

      Inclinació del braç (º):     0,0                 

      Amplada de la calçada (m):   7,6                 

                                    

MÈTODO DE VERIFICACIÓ:                         

                                    

    Mètode simplificat de mesura de la il·luminància mitja             

                                    

VALORS OBSERVATS:   1 2 3 4 5               

          B 15,7 7,5 4,4 5,9 15,0               

          C 23,0 13,0 6,2 6,5 23,0               

          D 10,0 8,3 6,0 4,1 12,6               

                                    

E1=B1+B5/2 E2=C1+C5/2 E3=D1+D5/2 E4=B2+B4/2 E5=C2+C4/2 E6=D2+D4/2 E7=B3 E8=C3 E9=D3 

E1 15,4 E2 23,0 E3 11,3 E4 6,7 E5 9,8 E6 6,2 E7 4,4 E8 6,2 E9 6,0 


