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Motto

Ceea ce nu poţi să măsori, nu poţi să îmbunătăţeşti!

Lord Kelvin



Iluminatul în şcoli



Iluminatul în şcoli



Introducere

Standardul european EN15193, devenit standard românesc în 
noiembrie 2008, definește cerințele energetice pentru iluminat. În 
principal introduce un nou termen LENI, exprimat în kWh/mp/an, 
contorizarea consumului de energie electrică utilizat în iluminat 
etc. Calculul LENI în faza de proiectare, pornește de la diverse 
ipoteze, iar rezultatul final este influențat de aceste ipoteze. 

Standardul creşte importanţa iluminatului natural şi descrie 
modul de calcul.



Crește importanța iluminatului natural

Impact direct asupra numărului de ore de utilizare a iluminatului 
electric
Mențiuni clare referitoare la modalitatea de calcul
Accentuare economiei de energie prin utilizarea iluminatului 
natural
Necesitatea automatizării controlului iluminatului electric



Energia utilizată pentru iluminat
LENI

Standardul EN 15193 precizează 
modalitățile de calcul și de măsură 
pentru energia electrică consumată de 
iluminat.

Unitatea de măsură este KWh per m2 și 
an.

Calculul LENI: Lighting Energy Numeric Indicator după EN 15193:

LENI =
Necesar de energie pentru iluminat

Metrii pătrați  An
[kWh/m²a]

LENI
Lighting Energy Numeric Indicator
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Calculul energiei utilizate

Energia utilizată = 30 kWh/m2a Energia utilizată = 20 kWh/m2aEnergia utilizată = 15,12 kWh/m2a   

LENI = Lighting Energy Numeric Indicator [kWh/m²a]
Conform EN15193. 

Pn = Putere instalată [kW/m2]
t = Timp de utilizare[h/a]
Fd = Factor de lumină naturală 

disponibilă
Fo = Factor de ocupare
Fc = Factor de iluminare constantă

LENI = Pn x t x Fd x Fo x Fc

Ex. 12 x 2500 x 0,7 x 0,8 x 0,9



LAMPĂ Ap. 
iluminat

Managementul 
iluminatului

Concept de 
iluminat

Ap. auxiliară

Potențial de economisire 



Glühlampen: 9-16 lm/W

Lampă fluorescentă: 85-95 lm/W

Halogenuri metalice: 63-95 lm/W
Sodiu: 37-137 lm/W

Fluorescent compactă: 50-76 lm/W

Incandescență: 9 - 16 lm/W
Halogen: 10-22 lm/W

LED alb: 100-165 lm/W

Tip lampă

Lampă Ap. iluminat
Management 
iluminat

Concept iluminatAp. auxiliară

Potențial lampă



Potențial lampă
Lămpile economice sunt doar o parte dintr-un întreg

Sursă: Agenția Internațională de  Energie, Comisia EU

Potențial economic datorită lămpilor 
economice în Europa

45 Miliarde kWh en. electrică

19 Milioane tone CO2

Doar 19% din consumul de 
energie electrică al lumii pentru 
iluminat (potențial de economie 
de 65%)

Lampă Ap. iluminat
Management 
iluminat

Concept iluminatAp. auxiliara



Noi tehnologii
Potențial lampă
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Potențial ap. auxiliară
Balast electronic

Putere instalată pe balast redusă cu 
până la 50%
Durata de funcționare crește cu până 
la 50%

Criterii de confort:

Aprindere instantanee, fără pâlpâire
Stingerea automată a lămpilor defecte
Posibilitatea de comunicare pe bus, în 
cazul balasturilor DALI

Lampă Ap. iluminat
Management 
iluminat

Concept iluminatAp. auxiliară

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/EL_2x58ngn.jpg


Potențial aparate de iluminat

Reflectoare argintate LED Microprisme

Creșterea eficienței cu 80% Randament de 85%

Lampă Ap. iluminat
Management 
iluminat

Concept iluminatAp. auxiliară



Componentele iluminatului eficient

Potențial 
economisire

Utilizarea 
luminii naturale

Ap. auxiliară
eficientă

Lămpi
eficiente

Comanda inteligentă

Ap. Iluminat
optimizate

Certificat energetic
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EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Das GehirnTabele de calcul LENI
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Eficiență energetică
Norma austriacă ÖNORM H5059 pentru EN 15193
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Eficiență energetică
Caiet de sarcini „Energieeffizienz“ pentru clădiri publice din 
Niederostereich

Iluminat
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Eficiență energetică
Caiet de sarcini „Energieeffizienz“ pentru clădiri publice 
din Niederostereich



Avantaje

- stabilirea de criterii simple şi clare pentru evaluare

- valori ţintă pentru proiectanţi

- valori măsurabile după reabilitare

- refacerea integrală a instalaţiei electrice

- automatizarea controlului iluminatului

- contractanţii nu pot fi decât firme specializate



Dezavantaje

- iluminare existentă – 100 lx, cf. noilor standarde 300 lx

- lipsă experienţă în proiectare, montaj şi exploatare

- investiţie iniţială mai mare (10-20%)



Avantajul final

- reducerea consumurilor de energie electrică până la 1/3 !!!

-Cheluieli cu întreţinere mult reduse (durata de funcţionare 

lampa incandescenţă 1.000h, fluorescentă 15.000h, LED – 

peste 50.000h)

-Evaluare  clară a economiilor kWh/mp/an

-Strategie pentru viitor



Studiu de caz: EcoBiblioteca - Cacica



EcoBiblioteca - Cacica

Varianta 1
Ap. iluminat suspendate 2 lampi
T16 de 49W, balast electronic
LENI = 29,81kWh/ m2 /an

Varianta 2
Ap. iluminat inglobate cu LED-
uri de 36W
LENI = 9,90kWh/ m2 /an

Posibilitatea RoGBC de a realiza o cladire certificata Living Building Challenge
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