
OBJECTIUS

SEMINARI ON-LINE

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS 
(Polígon Industrial els Pintors, Carrer Joan Miró, 2. Ripoll)

CETAP - TELECENTRE ALT URGELL
(Plaça de les Monges, 3a planta · La Seu d’Urgell)

Les reglamentacions sobre eficiència energètica i sobre seguretat exigeixen en 
molts casos la realització de justificacions per càlcul dels sistemes d'enllumenat: 
nivells lumínics obtinguts, graus d'uniformitat, enlluernaments produïts, eficiències 
energètiques, enllumenats d'emergència,... 

El seminari permetrà l’adquisició d’aquests coneixements i la pràctica en la 
utilització d’eines de càlcul com el programa Dialux® per a poder oferir un servei 
complert en termes d’eficiència energètica en instal · lacions d’enlumenat.

Seminari de 24h on-line + 12h d’exercicis amb atenció personalitzada per e-mail 
(resolució de dubtes i valoració dels exercicis plantejats

Seminari a càrrec de Lluis Miret Mas. Enginyer industrial - consultor. 

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.

calendari

A QUI  VA DESTINAT
Professionals, tècnics municipals i estudiants del sector energètic. Places limitades.
Tindran preferència aquelles persones o empreses del territori d’acció del projecte.

Abril de 2018 - Dies 10, 12, 17, 19, 24 i 26
horari
Dimarts i Dijous de 10h a 14h

El seminari és gratuït però cal inscriure’s prèviament a:
inSCripcions

eficiència energètica
EN INSTAL.LACIONS
D’ENLLUMENAT
normativa i  càlculs aMb dialux

Agència de Desenvolupament del Ripollès
Tel: 972 70 44 99 
innovadors@ripollesdesenvolupament.com

Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Tel: 973 35 31 12
mediambient@ccau.cat

Inscripcions fins el dijous 5 d’abril indicant nom, cognoms, DNI, empresa i població.



SEMINARI ON-LINE

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.

És convenient disposar d’ordinador amb el programa Dialux evo ja instal.lat.
El programa es pot descarregar gratuïtament d’internet: www.dial.de
Es recomana equip amb CPU Intel i 3 o superior, 4GB de RAM, Targeta gràfica dedicada, altaveus, 
Windows 7 o superior i connexió d’internet d’alta velocitat.

S’ofereix la possibilitat als alumnes de realitzar la part teòrica del curs a les 
instal.lacions de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès o bé al CETAP 
Telecentre de la Seu d’Urgell (cal portar-se l’ordinador).

requeriments tècnics

TEMARI
A. Repàs dels conceptes bàsics de luminotècnia:
Magnituds, unitats, equivalències i aplicacions

B. Diverses reglamentacions sobre enllumenat i els seus àmbits d'aplicació:
Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior (REIAE). Decret 190/2015 de 
desenvolupament de l' ordenació de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn, Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE) i els seus apartats pertinents HE-3 i SUA-4, etc.

C. Instal·lacions d'enllumenat exterior: REIAE i Decret 190/2015
Àmbit d’aplicació. Eficiència energètica i la seva qualificació. Nivells d'il·luminació. Resplendor lluminosa 
nocturna i llum intrusa o molesta. Components de les instal·lacions. Documentació tècnica. Verificacions 
i inspeccions. Manteniment de les instal·lacions. Mesures luminotècniques.

D. Instal·lacions d'il·luminació interior: CTE: HE-3 i SUA-4
Àmbit d’aplicació. Valor de l'Eficiència Energètica de la Il·luminació. (VEEI). Classificació en Grups de les 
zones il·luminades i valors límits de VEEI. Potència instal·lada d’il·luminació. Sistemes de control i 
regulació. Aprofitament de la llum natural. Pla de manteniment. Enllumenat mínim en espais de 
circulació. Enllumenat d’emergència. Documentació justificativa.

E. Utilització pràctica del Dialux evo
Visió general del programa Dialux evo: Cóm està organitzat i què es pot fer. Tipus de projectes possibles 
Interfície d'usuari: elements, normes, idiomes, opcions, etc. Objectes, mobles i superfícies. Colors i 
textures. Catàleg de lluminàries. Diferents resultats que es poden obtenir. 

F. Casos pràctics a realitzar fora de l’horari del seminari amb correcció per part del professor
Local interior simple. Enllumenat vial. Escena exterior: Plaça pública. Enllumenat d'edifici.

eficiència energètica
EN INSTAL.LACIONS
D’ENLLUMENAT
normativa i  càlculs aMb dialux


