Continua formant-te amb
Premium Light Pro
Registre
https://forms.gle/Zz57Ayaq1MdrNZ2y7
Data i hora:
Dimecres 19 de juny de 2019
9:00 h
Lloc:
Auditori Centre Cívic Casa Golferich
Gran Via de les Corts Catalanes, 491
08015 Barcelona

Entra a www.premiumlightpro.es i fes servir els
nostres recursos gratuïts:
Formació i aprenentatge en línia
• Materials didàctics de consulta i per a la
preparació de sessions formatives
• Vídeos
• Webinars
Eines per al disseny de projectes
d’il·luminació

Jornada sobre
Il·luminació interior
Tecnologia, legislació i
finançament per a una
il·luminació interior de qualitat,
sana i eficient

• Fulls de càlcul per a criteris d’adquisició i cost
cicle de vida (LCC)
• Guies pràctiques sobre disseny i criteris de
compra

Dimecres, 19 de juny de 2019 || 9:00 h
Auditori Centre Cívic Casa Golferich

Ets fabricant i t’interessa donar
visibilitat als teus productes?
Registra’ls a la base de dades
PremiumLight Pro, productes LED
d’alta eficiència.
premiumlightpro@ecoserveis.net

https://basededatos.premiumlightpro.es

Col·laboren:

8:30 Registre de participants

Jornada. Il·luminació interior

9:00 Benvinguda i presentació
Aniol Esquerra, Associació Ecoserveis

Tecnologia, legislació i finançament per a una il·luminació interior
de qualitat, sana i eficient

9:15 Il·luminació tècnica: Qualitat
lumínica

Programa preliminar

Marc Ballbé, ASSELUM
Aprendrem a determinar els elements més
importants per conèixer la qualitat lumínica d’una
lluminària i ens centrarem d’una manera pràctica
en el “Flickering”, la llum blava i el ritme circadià,
aspectes molt importants en el concepte de
“Human Centric Lighting”.

09:45 Il·luminació tècnica: Qualitat
elèctrica
José Antonio Andrés, CERC Ingeniería
El driver d’un LED és la part electrònica que
més problemes a la xarxa pot donar. Des de
corrents d’arrencada fins a harmònics indesitjats.
Aprendrem a valorar la qualitat elèctrica de les
lluminàries i analitzarem els problemes més
comuns que cal evitar.

10:15 Il·luminació interior i salut
Eva Crespo, UPC
Com dissenyar una il·luminació d’interior tenint en
compte no només criteris d’eficiència energètica?
La salut i la il·luminació estan molt lligades i
cal saber quin són els criteris de disseny per
assegurar un espai de treball eficient i saludable.

10:45 PAUSA CAFÉ – NETWORKING

11:30 Instal·lació i manteniment: lliçons
apreses
Albert de Ramos, SECE
Parlar de les bondats de la il·luminació pot arribar
a ser fàcil. Però com ho viuen les entitats que
n’han de fer el manteniment després? Coneixerem
de primera mà les experiències de la instal·lació i
manteniment dels sistemes d’il·luminació.

11:50 EPBD i Aplicació de la legislació
estatal
Ainhoa Mata, ICAEN
Quin són els requisits obligatoris que estipula
la llei en el sector de la il·luminació interior?
Analitzarem i explicarem les lleis que ens
afecten i els recursos que tenim per aplicar-les
correctament.

12:20 Esquemes i estratègies financeres
per a la il·luminació
Joana Mundó, Associació Ecoserveis
Existeixen molts esquemes financers per iniciar
el nostre projecte d’il·luminació. Coneixerem la
diferència entre ells i quines són les tendències
internacionals que es poden adaptar en l’àmbit
estatal.

12:50 Eines per a la correcta
implementació d’il·luminació de
qualitat
Adrià Serarols, Projecte PremiumLight Pro
Amb la gran varietat de lluminàries i sistemes és
cada cop més difícil discernir quina és la millor
opció per al nostre edifici. Mostrarem les eines
que el projecte PremiumLight Pro ha posat a
disposició per aplicar els criteris de compra i
calcular el cost de vida útil del sistema.

13:20 TAULA RODONA: “Debat Candent”
En aquest debat no ens mosseguem la llengua
i tractarem temes candents de la il·luminació.
Com es defineix la informació en l’etiquetatge?
I dels catàlegs? Quin és el paper dels petits
fabricants en l’era de la nova il·luminació? Com
podem determinar correctament la qualitat d’una
lluminària? La sessió participativa se centrarà de
forma constructiva en posar llum en els dubtes més
tabús del sector.

14:00 Cloenda

