
Bloc 2. Eficiència energètica 

Conceptes bàsics d’eficiència energètica  
en enllumenat públic. 

Professors: Pere Teruel i Albert de Ramos, 
        Enginyers experts en enllumenat de l’empresa SECE - www.sece.com. 
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EL CICLE DE VIDA DE LA INSTAL·LACIÓ 

 



“Es tracta d’il·luminar amb qualitat carrers, façanes d’edificis, grans 
superfícies i vies de comunicació. Complint les normatives per tal que 

aquestes instal·lacions resultin segures i sostenibles” 

Imatge 

Il·luminació 

Seguretat 

Sostenibilitat 

Qualitat 

Funcionalitat 

Zonificació 

 
 

Disseny 
 
 

Contaminació 

Nivells 

Potencia 

Proteccions 

Càlculs 

Cost 

Instal·lació 

Font de llum 

Durabilitat 

 
 

Sistemes 
 
 

Manteniment 
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DISSENY 
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DEFINICIÓ DE NIVELL LUMÍNICS 

• Anàlisis 
 Estudis de Mobilitat del municipi 

 Detecció de les vies principals de transit rodat 

 Definició de vies ràpides a la ciutat >50km/h 

 Zones amb d’especial atenció(Centre, Àrees Comercials,..) 

 Definir la zonificació del municipi (Casc Urbà, Residencial, 

Industrial,….) 

• Plantejament 

 Classificació de nivell lumínics necessaris per al municipi d’acord 

amb la normativa vigent. 

 Estudis de les tipologies lumíniques necessàries. 
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DEFINIR TIPOLOGIES LUMÍNIQUES 
CARRE

R    
TIPUS 

AMPLE VORER
A A 

CALÇAD
A 

VORER
A B 

TRÀNSI
T 

Em 
(Lx) MARCA LLUMENERA 

MODEL 
LLUMENE

RA 
Um INTER. 

(m) 
SUPOR

T 
ALÇAD

A 
SORTIN

T 
POT.    

LAMP. (W) 
TIPUS 
LAMP. 

A 16 2 12 2 ALT 30 SIMON LIGHTING SYRMA 0,42 34 BÀCUL 10 2 250 VSAP 
B 16 2 12 2 MIG 23 CARANDINI ESTILO 0,54 15 BÀCUL 9 1 100 VSAP 
C 13 2 9 2 ALT 31 SIMON LIGHTING SYRMA 0,47 36 BÀCUL 10 2 250 VSAP 
D 13 2 9 2 MIG 20 CARANDINI ESTILO 0,60 20 BÀCUL 9 1 100 VSAP 
E 13 2 9 2 BAIX   CARANDINI ESTILO 0,42 20 BRAÇ 8 1,5 100 VSAP 
F 11 2 7 2 ALT 30 SIMON LIGHTING SYRMA 0,54 25 COL. 7 0 150 VSAP 
G 11 2 7 2 MIG 22 CARANDINI JUNIOR 0,51 20 COL. 6 0 100 VSAP 
H 11 2 7 2 BAIX 12 SIMON LIGHTING SYRMA 0,40 25 COL. 7 0 70 VSAP 
I 9 1 7 1 MIG 20 RUUDLIGHTING LEDWAY 0,70 17 BRAÇ 7 2 80 LED 
J 9 1 7 1 BAIX 12 CARANDINI JUNIOR 0,49 15 BRAÇ 4,5 1 50 VSAP 
K 7 1 5 1 MIG 20 RUUDLIGHTING LEDWAY 0,66 17 BRAÇ 6 2 65 LED 
L 7 1 5 1 BAIX 12 CARANDINI JUNIOR 0,43 15 BRAÇ 5 1 35 HMC 
M 4 0 4 0 BAIX 11 SOCELEC CITEA 0,44 15 BRAÇ 5 1 35 HMC 

                                 
• Definició 

 Suports: Definir disposicions, alçades, interdistancies 
 Llumeneres: Definir models orientatius (imatge), distribució 

lumínica, fotometries! 
 Làmpades: Tipologia, reproducció cromàtica, temperatura de color, 

sistema de regulació. 
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CÀLCULS LUMÍNICS 
• Programes de disseny 

 Programes facilitats pel fabricant 
 Analitzar els càlculs dels fabricant; factor de manteniment, intensitat 

lumínica de les làmpades emprades, àrees de treball,… 
 

 Programes de pagament: OxyTech, AGI32 
 Programes gratuïts: DiaLux, ReLux 

www.dial.de ; www.relux.biz  
 

• Càlculs Manuals - 
La il·luminància es inversament proporcional a la distància. 
 

I(cd)=Em*d2 

(cd/kLm)=I(cd)/Lm 

http://www.dial.de/
http://www.relux.biz/
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PROJECTE 
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PROJECTE: Definició de les diverses classes d’enllumenat 

Indicar les diferents disposicions d’enllumenat que existiran en la 

instal·lació.  

Determinar característiques tècniques.  

Característiques de l’entorn ens permet classificar les vies en Tipus 

segons velocitat, peatonals o carrils bici, poden fer subgrups segons la 

Intensitat Mitja de tràfic Diari (IMD). 

 Per cada resultat de possibles combinacions obtindrem una classe 

d’enllumenat que ens determinarà la Il·luminància mitja (Em), Il·luminància 

màxima i la uniformitat. 
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PROJECTE: Verificar Components de les instal·lacions 

• Llumeneres: FHS, Rendiment,  

                           Factor utilització,  Grau IP 

   i IK 
 

• Làmpades: Mínim 65 Lm/W. El vapor de Mercuri en queda fora per molt 

poc. 
 

• Sistema D’encesa: >5kW Rellotge Astronòmic 

       <5kW Fotocèl·lula 
 

• Sistemes de Regulació de Flux: Reduir fins a un 50% el flux lluminós 

mantenint la uniformitat. (Reductor de Flux en capçalera, Doble Nivell i 

Equips Electrònics “Dimming”). 
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PROJECTE: Càlcul de Factor de Manteniment 

La ITC-EA-06 s’estableix un factor de manteniment que condiciona la 
il·luminació mitja al final d’un període respecte al valor en posada en 
servei.  
 

Aquest factor de manteniment s’estableix mitjançant la següent expressió: 
 
 
 
 
Segons la Taula 1 i 2 de la ITC-EA-06 per a unes làmpades amb Hal·logenurs 
Metàl·lics amb un període de funcionament de 3 anys li per toca un FDFL = 
0,73 i FSL = 0,88. 
 

Segons la Taula 3 de la ITC-EA-06 per a una llumenera IP-6X amb un interval 
de neteja de 3 anys i un grau de contaminació normal li per toca un FDLU = 
0,87. 
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PROJECTE: Tipologies d’enllumenat 

TIPOLOGIA VORERA: 
 
Segons la taula 1 de la ITC-EA-02 el vial és Tipus E 
(Via peatonal velocitat v≤5)    
  
Es tracta d’una vial peatonal de 4 mts d’amplada.  
 
Classifiquem el vial del present projecte segons la taula 
4 de la ITC-EA-02 són (Espacios peatonales de 
conexión, calles peatonales, y aceras a lo largo de 
la calzada) on es considera una classe d’enllumenat 
S2. 
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PROJECTE: Tipologies d’enllumenat 
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PROJECTE: Tipologies d’enllumenat 

TIPOLOGIA VORERA: 
 
Les llumeneres es troben a una alçada 8 i 3,6 m equipades amb 
70+35 W  i una de 35 W HMC respectivament. 
  
La làmpada de 35 W HMC il·luminarà la vorera mentre que la 
llumenera de dues làmpades de 70+35 W HMC il·luminarà la 
calçada, al ser part de la vorera.  
(Vegeu Calçada) 
 
 
FHS <1% 
Rendiment >65% 
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PROJECTE: Tipologies d’enllumenat 
TIPOLOGIA CALÇADA: 
 
Segons la taula 1 de la ITC-EA-02 el vial és Tipus 
B (Via de baixa velocitat 30<v≤60)  
  
Es tracta d’una calçada de 6 mts d’amplada.  
 
Donat que es tracta d’una via local, els carrers 
permeten l’accés a les finques i locals comercials, 
hi ha separació entre la calçada i les voreres, 
classifiquem el vial del present projecte segons la 
taula 4 de la ITC-EA-02 són (Vías distribuidoras 
locales y accesos a zonas residenciales y 
fincas) on es considera una classe d’enllumenat 
ME4b. 
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PROJECTE: Tipologies d’enllumenat 
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PROJECTE: ESTUDIS LUMÍNICS II 

Càlculs teòrics del fabricant segons les característiques de cada 
tipologia d’enllumenat 
 
CALÇADA: 
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TIPOLOGIA CALÇADA: 
 
Les llumeneres es troben a una alçada 8 i 3,6 m equipades amb 
70+35 W  i una de 35 W HMC respectivament. 
  
La làmpada de 35 W HM il·luminarà la vorera mentre que la 
llumenera de dues làmpades de 70+35 W HM il·luminarà la 
calçada, al ser part de la vorera.  
(Vegeu Calçada) 
 
 
FHS <1% 
Rendiment >65% 
  
  

PROJECTE: Tipologies d’enllumenat 
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PROJECTE: Tipologies d’enllumenat 
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PROJECTE: ESTUDIS LUMÍNICS III 

Càlculs teòrics del fabricant segons les característiques de cada 
tipologia d’enllumenat 
 
RAMBLA: 
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PROJECTE: Tipologies d’enllumenat 

TIPOLOGIA RAMBLA: 
 
Els projectors es troben a una alçada 5 m equipats amb una 
làmpada 35 W HMC respectivament. 
  
FHS <1% “Atenció amb la orientació” 
Rendiment >65% 
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PROJECTE: Resum de les tipologies d’enllumenat i diverses 
característiques. 

La variabilitat de la morfologia de les vies del Passeig s’ha optat per 

situar els punts de llum en tres tipologies d’enllumenat diferents: 
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    Per obtenir l’eficiència energètica de cada via seguirem els passos establerts a 
la ITC-EA-01.  

  
 Determinar el paràmetre d’eficiència seguint la fórmula següent: 
 
 
 
 
 
 
 

PROJECTE: CÀLCUL D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

ε Eficiència de la RAMBLA:    

( )
( ) 83,24. =
⋅

=
Rambla

RamblamitRambla

P
ES

ε
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PROJECTE: CÀLCUL D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 ε a la VORERA i CALÇADA: Al formar les dues vies un conjunt 
això es contempla en el càlcul.   

( ) ( )
( ) 34,20

·· .. =
+
+

=
calçadavorera

calçadacalçadamitvoreravoreramit

PP
SESE

ε
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PROJECTE: CÀLCUL D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA MÍNIMA 
Al disposar de la Em en servei extreta de l’estudi lumínic, la comparem amb els mínims 

establerts utilitzant la taula 2 de la ITC-EA-01 on s’exigeix una eficiència mínima. 

 VORERA:     
 
 

Em=12 Lux en enllumenat Ambiental exigeix com a mínim ε=6,60. Veiem clarament que la 

il·luminància obtinguda en la nostra instal·lació està per sobre de la Eficiència Energ. 
Mínima. 
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PROJECTE: CÀLCUL D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA MÍNIMA 
 
Al disposar de la Em en servei extreta de l’estudi lumínic, la comparem amb els 
mínims establerts utilitzant la taula 2 de la ITC-EA-01 on s’exigeix una eficiència 
mínima. 

 CALÇADA:     
 
 

Em=12 Lux en enllumenat Funcional exigeix com a mínim ε=13,20. 
Veiem clarament que la il·luminància obtinguda en la nostra instal·lació 
està per sobre de l’Eficiència Energ. Mínima. 
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PROJECTE: Qualificació energètica d’una instal·lació 
d’enllumenat 

08,2
80,9
34,20

===
voreraR

vorera
voreraI

ε
ε

ε

48,0
08,2
11

===
vorera

vorera I
ICE

ε

Índex d’Eficiència Energètica 

Índex de Consum Energètic 
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PROJECTE: Qualificació energètica d’una instal·lació 
d’enllumenat 

Taula resum de les diferents tipologies del Quadre 
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 8,03 lx 

 4.200 h. 

   27 % 

       2,71 

 10.327 
 22.949 

PROJECTE: ETIQUETA ENERGÈTICA 
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Definició 
(Anàlisis de la situació que ens permet  conèixer el mode 

d’explotació, funcionament i prestacions d’unes instal·lacions 
d’enllumenat exterior, l’estat dels seus components, els seus 

consums energètics i els seus corresponents costos d’explotació 
amb l’objectiu de:.) 

 

 Millorar l’eficiència i l’estalvi energètic de les instal·lacions. 

 Adequar i condicionar les instal·lacions a la normativa 
vigent. 

 Limitar el resplendor lluminós i la contaminació lumínica. 

 

 

AUDITORIA ENERGÈTICA 
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En un primer anàlisi de la eficiència energètica de les 
instal·lacions tindrem en compte els següents aspectes: 
 
Estudi de l’eficiència del elements del enllumenat; Sistema d’encesa 
i d’estalvi dels quadres de comandament, tipologies de fonts de llum 
utilitzades. 

 
La relació de la potència contractada amb la potència real instal·lada 
(segons dades del inventari). 

 
La verificació de les contractacions revisant els següents 
paràmetres; la discriminació horària i el recàrrecs derivats per 
consum d’energia reactiva i/o per excés de potència instal·lada en les 
instal·lacions amb control per maxímetre. 
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QUÈ TENIM? INVENTARI INSTAL·LACIONS 

Determinar les característiques de l’enllumenat exterior, tipus de 
làmpades, suports i llumeneres, quadres de comandament i maniobra.  
 

Marcar la ubicació real al carrer de les instal·lacions.  
 

Conèixer l’estat real de les instal·lacions. 
 

És imprescindible disposar d’aquestes dades actualitzades per 
l’elaboració dels diversos estudis relacionats amb l’adequació de 
l’enllumenat. 
 

Important! Un inventari d’enllumenat exterior és com un ser viu, 
necessita una manteniment. 
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 Realitzar fotografies de tots els quadres, de tots els punt de llum diferents 
per quadre segons tipologia.  

 Totes aquestes fotografies relacionar-les i emmagatzemar-les 
ordenadament a la base de dades. 

 En casos especial realitzar fotografies dels punts de llum conflictius, Braç 
a façana,.. O fins i tot de la totalitat dels fanals. 
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Relacionar les base dades de punts de llum amb les dades Geogràfiques. 
(Coordenades U.T.M.) 
 



34 

▪ Ubicació Geogràfica de tots els 
punts de manteniment. Amb el (OGC, 
Consorci de GIS “obert”) garanteix la 
compatibilitat.(Microstation, 
AutoCAD, ...) 

 
▪ Situació de tot el elements no 

inventariats, Arquetes, línies, 
baixants i altres elements. 

 

▪ Possibilitat d’elaborar plànols 
temàtics amb altres característiques 
dels punts de llum. 
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SISTEMA DE REGULACIÓ POTENCIA

4% 7%

89%

Sense regulació Doble nivell reg. En capçalera

SISTEMA D'ENCESA QUADRES DE COMANDAMENT

80%

3%
17%

Rellotge manual Rellotge astronòmic Cèl·lula

TIPUS DE LÀMPADES

1%

80%

18% 1%

HM VM VSAP Altres

TIPOLOGIA DE LLUMENERA SEGONS EL F.H.S

39% 27%

4%
3% 5%

22%

A (> 25 FHS) B (15< FHS >25) C (5< FHS >15)
D (1< FHS >5) E (FHS <1) F (Depèn Orientació)
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POTÈNCIA NOMINAL QUADRES DE COMANDAMENT

26%

22%

29%

23%

PI<5kW 5<PI<10kW 10<PI<15kW PI>15kW

QC CUPS Carrer Encesa 
Potència (W) Tarifes 

Instal·lada Contractada Actual D.H. Recom. 

1 1220678 Carrer d'Enric Aymerich i Rigol Cèl·lula 17.095 13.856 TUR DH 3.0 

2 243176 Carrer de Pi i Molist Cèl·lula 8.775 6.000 3.0 - TURDH 

3 229701 Carrer de la Muntanya Cèl·lula 13.683 10.392 2.1 DH 2.1DH 

4 260132 Carrer de Walt Disney Cèl·lula 6.955 6.928 TUR DH TURDH 

5 246644 Carrer de Valls Cèl·lula 9.588 5.196 TUR - TURDH 

6 260127 Carrer de Joan Llimona Cèl·lula 16.218 20.785 3.0 3 3.0 

7 260126 Avinguda del Mas Picó Cèl·lula 13.910 10.392 TUR DH 3.0 

Verificar que la potència Contractada és l’adient 
en funció de la instal·lada. Maxímetres. 
 
Possibles Recàrrecs, Reactives, Discriminacions. 

 
Rang de Potències instal·lades per QC, 
interessant alhora de licitar la contractació 
energètica. 

Nota: Els quadres remarcats en groc són aquells els quals el maxímetre ha registrat una potència superior a la contractada. Els 
quadres en taronja  son els quadres en què es cobra un recàrrec per consum de potència reactiva. 
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RATIS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
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RATIS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
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CONCLUSIONS 

Realitzar un seguiment anual dels paràmetres d’eficiència 
energètica de l’enllumenat exterior del municipi. 

 

Planificació de les accions correctores a implementar. 

Valoració de les actuacions executades. 

Comprovació actualització de la informació “inventari”. 
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CONCLUSIONS 
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QUE HA D’INCLOURE EL P.A.? 
 
Una breu anàlisi de l’estat general del quadre 

 
Descripció de les anomalies detectades indicant en cada cas una 
categoria o grau d’importància, segons els nivells de gravetat marcats 
per la ITC-BT-05. 

 
Un informe fotogràfic de la instal·lació (canalitzacions, cablejat i 
punts de llum) que es considerin prou significatives per il·lustrar l’estat 
en que es troben aquests elements. 

 
Valoració de les Adequacions 
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Segons la ITC-BT-05 “VERIFICACIONES E INSPECCIONES” 
 

•DEFECTES MOLT GREUS (1-3) 

Risc elèctric immediat davant les persones o bens, que puguin generar 
les instal·lacions d’enllumenat exterior. 
 

•DEFECTES GREUS (4-8) 

No constitueix un risc immediat per la seguretat de les persones o 
bens, però poden ser-ho al originar-se una avaria a la instal·lació. 
 

•DEFECTES LLEUS (9-11) 

No constitueix perill per les persones o bens, no pertorba el bon 
funcionament de la instal·lació i no te un valor significatiu per al bon 
ús. 
 
 

DEFINICIÓ NIVELLS DE GRAVETAT 
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QUADRE: XXX 

La maniobra no es troba protegida adequadament contra 

contactes indirectes, hi ha una sortida sense protecció 

individual, una altre sense protecció diferencial i amb les 

proteccions magnetotèrmiques de tall unipolar.  

Es detecten diverses llumeneres obsoletes i en mal estat.  
   

 

REPORTATGE FOTOGRÀFIC: 

FITXA TIPUS PER QUADRE DE COMANDAMENT 

N. Ut Descripció Defecte Àmbit 

03 1 Protecció diferencial circuits secundaris // No 
existeixen //  QUADRE 

07 1 Circuit de maniobra. Proteccions // Protecció 
magnetotèrmica inexistent o inadequada //  QUADRE 

06 4 Quadre sense doble aïllament // No té protecció a 
parts actives amb les portes obertes //  QUADRE 

08 4 Llumenera en mal estat // Oberta, no adequada a 
locals mullats //  

PUNT DE 
LLUM 
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Els quadres en estat molt deficient, es 
recomana no adequar sinó realitzar una 
renovació total. 

 
Prioritzar els defectes per nivell de 
gravetat 

 
Analitzar en quin àmbit de la instal·lació es 
troben les anomalies. 

 
Pressupost general de tots el QC per 
unitats d’obra per abaratir costos en les  
reparacions.  
 
 

CONCLUSIONS 
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 La reducció del làmpades de mercuri instal·lat en pro de les làmpades 

de sodi. (o altres de més eficients,... HMC, LEDS). 

 La reducció de potència real instal·lada de làmpades. Adequació dels 

nivells lumínics que marca la llei. 

 La substitució i/o adequació de llumeneres lluminosament 

contaminants. 

 Millorar la il·luminació existent obtenint una millor uniformitat i a la 

vegada aconseguint un rendiment superior de Lumens/W. 

 Implantació de Sistemes d’encesa eficient. 

 Implantació de Sistemes de Reducció de Flux lluminós. 

ACCIONS CORRECTORES AUDITORIA ENERGÈTICA 
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MAPA LUMÍNIC 
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 El grau del servei 
 El Rendiment de l’enllumenat 
 L’eficiència energètica de les instal·lacions 
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ADEQUACIÓ NIVELLS LUMÍNICS 
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 Anàlisi de les Llumeneres 
Existents; veure el seu estat i el seu 
nivell de FHS. Zona E3 F.H.S. > 15% 
 

 Llumeneres “Irreparables”, model 
molt antigues i obsoletes on es 
recomana la seva substitució degut 
a que es troben afectades pel canvi 
d’equip i làmpada. 
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LOCALITZACIÓ ACTUACIONS 
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Una Exemple Canvi Llumeneres Contaminants: 

Llumenera: Vuitcentista Asim. 
F.H.S.= <1%  
Rendiment = 70% 
Potència Làmpada: 70 W  VSAP 

 

 

Llumenera: Vuitcentista 
F.H.S.= 31,5%  
Rendiment = 75% 
Potència Làmpada: 100 W VSAP 
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Exemple 
Llumeneres 
Clàssiques 
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Un altra exemple de Canvi Llumeneres Contaminants: 

Llumenera: Duna Lira. 
F.H.S.= <1%  
Rendiment = 70% 
Potència Làmpada: 70 W  VSAP. 

 

 

Llumenera: Globus Opal 
F.H.S.= 50%  
Rendiment = 82% 
Potència Làmpada: 250 W VM. 
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Exemple 
Llumeneres 
Globus 
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Un altra exemple de Canvi Llumeneres Contaminants: 

Llumenera: Stela 
F.H.S.= <1%  
Rendiment = 70% 
Potència Làmpada:  52W LED. 

 

 

Llumenera: Pal 
F.H.S.= 45%  
Rendiment = 80% 
Potència Làmpada: 4x58 W FL. 
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Exemple 
Pal 
Lluminosos 
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ESTALVI ENERGÈTIC 

• Pel càlcul de l’estalvi energètic obtingut amb l’aplicació de 
l’adequació, calcularem els kWh consumits per cada una de les 

instal·lacions. Si suposem unes 4200 h/any de funcionament, tenim: 
 
 

 
 

Estalvi energètic = (kWh/any) Actuals  – (kWh/any) Modificats  
 

• Valoració dels resultats obtinguts en funció de l’estalvi energètic 
Estalvi energètic anual = 893.117,40  kWh/Any  

 
• L’estalvi econòmic, amb una estimació de 0’13 €/kWh  

Estalvi econòmic anual = 116.105,26   €/Any  
 
 

( )
1000

%4200 PèrduesLampsLamps WNPotènciakWh +⋅
=⋅=
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• Traducció d’aquests estalvis en TEP (tones equivalents de petroli) 

  
80,30 TEP/any. “L’equivalència entre kWh i TEP és de: 1 kWh = 0,9 x 10-

4 TEP” 
 

 
• Traducció d’aquests estalvis en TCO2  

 
602,85 TCO2 /any. “L’equivalència entre kWh i TCO2 és de: 1 kWh = 

0,000675 TCO2” 
 

233 gCO2/kWh Observatori Electricitat WWWF/Adena 
(2010) 

ESTALVI MEDIAMBIENTAL 



• Flux lluminós resultant d’aplicar la mesura correctora 
11.186,48 kLm. = 1.100 Làmpades de 100 W VSAP enfocant el cel. 

 

Marca Model llumenera 
Nou Rendiment FHS 

Carandini JNR-V/CC 72,00% 0,01% 

Simon Lighting SYRMA AP-101 75,00% 0,10% 

ESTALVI MEDIAMBIENTAL 

1000
FHS

N llumeneralamp
llumeneresemès

∗∗Φ
∗=Φ

η

Marca Model Llumenera 
Existent Rendiment  F.H.S. 

Astronomic LAE-500 80,00% 50,00% 

Carandini SM-500 80,00% 36,67% 
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PRIORITZACIÓ ACTUACIONS 

 
1. Implantació de Rellotge Astronòmics. 

 

2. Canvi Equip i làmpades de VM a VSAP, HMC o LEDs 
 

3. Implantació de sistemes de reducció de flux lluminós; Doble 
Nivell, Equips Electrònic (1-10V, DALI), Reductor 
Estabilitzadors de Flux en capçalera,, altres sistemes,... 
 

4. Substitució de les llumeneres contaminants. 
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Moltes gràcies 
per la seva atenció 

 
 
 

Albert de Ramos Pons 
aramos@sece.com 

 

mailto:aramos@sece.com
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