Agenda

17h30 – Receção

17h45 – Abertura
18h00 – O Papel da EDP Distribuição
Eng.º José Cardoso - Direção de Rede e Clientes Mondego

18h20– O novo Anexo I – E Agora?
Eng.º José Valdiviesso - Gabinete de Relações Institucionais

18h40 – O Novo Guia de IP
Eng.º Carlos Patrão - Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de Coimbra

19h00 – A Inovação na IP
Eng.º Pedro Carreira - Direção de Tecnologia e Inovação

19h20 – Debate
19h45 – Encerramento

O processo “gerir IP” visa dar estrutura operacional e relacional
com todos stakeholders

Pessoas

Municípios

Segurança de pessoas e bens
Qualidade da iluminação
Manutenção associada eficaz

Cumprimento rigoroso do Contrato de
Concessão
Fatura energética

Governo

Fornecedores

Cidadãos satisfeitos
Segurança Pública

Venda de novos produtos e
serviços

Ambientalistas

Parceiros (PSE)
Intervenção rápida e
eficiente na manutenção IP

Promoção da
eficiência energética

Minimização das
emissões de CO2
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As recentes evoluções na iluminação pública acompanham os
avanços tecnológicos e permitem uma maior eficiência na
gestão do processo

 Revisão do Anexo I do contrato de

concessão: integração do LED como
luminárias corrente e respetivas
implicações

 Intervenções por iniciativa dos

municípios e a gestão de resíduos

 Plano de instalação de LED
2016/2018 da EDPD (200.000
unidades): implicações na rede,
principalmente centradas na
eficiência energética e ambiental

 Introdução de LED versus
Luminárias em serviço: perspetiva
do valor líquido contabilístico por
amortizar na relação EDPD /
Municípios

 Cadastro IP

 Telecontagem IP e Smart IP
(ferramenta futura de controlo da
iluminação pública)
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A revisão do Anexo I do Contrato de Concessão adota novos
aparelhos como de uso corrente (luminárias com tecnologia
LED e colunas troncocónicas)
luminárias de VS e LED alternativos aos correntes
(comparticipação a 50%) para jardins

colunas
troncocónicas passam a
ser correntes

Níveis de iluminação:
 Recomendação de novos níveis
de iluminação e uniformidade
global

Lanternas LED alternativas
(comparticipação a 50%) nas zonas
históricas delimitadas
Tecnologia:
 VSAP, Vapor de Sódio (inclusão 50
W)
 LED, em ampliações (nova rede),
substituição de VM (Vapor de
Mercúrio) e renovação de focos
obsoletos VSAP

Características:
 VSAP e LED, ambas com ULOR < 3%
com graus de proteção mínimo
específicos para cada tecnologia
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A revisão do Anexo I do Contrato de Concessão clarifica os
pressupostos de aplicação de equipamentos de iluminação na
rede de IP
Equipamento qualificado:

Classifica-se como equipamento qualificado aquele para o qual existe projeto tipo ou

especificações aprovadas pela EDP Distribuição na sequência de sujeição a análise técnica.

Equipamento padronizado de uso corrente: Classifica-se como equipamento padronizado de uso corrente o
equipamento qualificado previsto no Anexo I ao contrato de concessão da distribuição de energia elétrica em vigor,
existe fornecedor qualificado e abastecimento regular em armazém da EDP Distribuição.

para o qual

Equipamento padronizado de uso não corrente: Classifica-se como equipamento padronizado de uso
não corrente o equipamento qualificado para o qual existe fornecedor qualificado mas não existe abastecimento regular em
armazém da EDP Distribuição.

Equipamento não padronizado: Classifica-se como equipamento não padronizado o equipamento para o qual não exista
projeto tipo ou especificações aprovadas pela EDP Distribuição, nem fornecedor qualificado mas cuja instalação excecional a EDP
Distribuição tenha autorizado na sequência de prévia análise técnica. Este equipamento não é aprovisionado pela EDP Distribuição.

Equipamento não qualificado: Classifica-se como equipamento não qualificado aquele que não foi sujeito a análise
técnica da EDP Distribuição, ou tendo sido, não obteve aprovação para efeitos de instalação na rede. Este equipamento não pode ser
instalado na rede IP.

Na iluminação pública existem três formas de se iniciar o
processo de instalação de uma nova infraestrutura

Iniciativa EDP Distribuição:

Iniciativa Município:
Pedido à EDP
Distribuição

Obras do plano
investimento
Anomalias/Incidentes
Modificações

Identificação
da
Necessidade

De acordo com contrato
de concessão podem
existir orçamentos sem
comparticipação para os
Municípios

EDP analisa e
envia
orçamento

Execução de
obra
Município
aceita o
orçamento
EDP executa e
liga as
infraestruturas

Informação ao Municípo

EDP executa e
liga as
infraestruturas

Com pagamento ou
aceitação de orçamento

Na iluminação pública existem três formas de se iniciar o
processo de instalação de uma nova infraestrutura

Promotores devidamente
autorizados pelos Municípios,
nomeadamente no caso de
loteamentos, urbanizações e obras
de terceiros:

Projeto entregue via município
ou outros promotores

Projeto de IP

Existe parecer prévio de
definição de condições

Submetido a
aprovação e
parecer

EDP aprova e
define condições

Se necessário, pedido de
esclarecimento ao projetista

Projeto aprovado

Devolve projeto
com carta de
aprovação e
condições
técnicas

Promotor Informa início de obra
com 30 dias de antecedência

Início de obra

Devolvido ao município, caso tenha dado
entrada por essa forma

Devolvido ao promotor com
conhecimento ao município e projetista,
caso tenha dado entrada via promotor

Em fase de projeto deverá ser enviada para a EDP Distribuição
a seguinte documentação

•

Identificação do responsável pela elaboração do projeto

•

Identificação da obra e sua localização

•

Memória descritiva incluindo conceito que suporta a solução, escolha da fonte de luz,
luminária, classificação da via e níveis a obter de acordo com as especificações deste manual

•

Eficiência energética e classificação energética previsível, exceto na iluminação pedonal, ciclovias,
remodelações parciais e em zonas especiais de intervenção

•

Especificação técnica dos materiais, equipamentos e trabalhos necessários para a implementação
da solução projetada

•

Peças desenhadas em suporte informático, SIT projeto externo, com pontos georreferenciados no
sistema HAYFORD-GAUSS, Datum 73

•

Mapa de quantidades de trabalho

•

Nas situações de substituição de luminárias existentes por tecnologia LED sem alteração de apoios
existentes, o projetista deverá apresentar apenas a equivalência optada

Nota: Na iluminação particular, cuja responsabilidade é de terceiros ou do Município, a alimentação desta segue as regras
das instalações classe C, com certificação junto das entidades competentes e com celebração prévia de contrato de
fornecimento de energia com o comercializador de energia. São exemplos, a iluminação em condomínios fechados,
parques fechados, iluminação decorativa, monumental, semafórica, passadeiras, sinalética, mupis, etc..

O cadastro de Iluminação Pública é uma ferramenta de
gestão partilhada com os principais stakeholders
Cadastro:

- 278 Municípios
- 3 milhões de pontos de luz
- 400 mil lâmpada de vapor de mercúrio
- 2,4 milhões de lâmpadas de vapor de
sódio
- 60 mil pontos de comando e contagem
- 200 mil operações anuais de
manutenção

O cadastro poderá ser cedido a pedido dos Municípios e formato integrável em SIG
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A Telecontagem , a Smart IP e APP EDP Distribuição
permitirão promover a proximidade dos diferentes atores à
gestão da IP, nomeadamente para os cidadãos e Autarquias
Telecontagem IP
• Recolha de leituras em tempo real eliminando a estimativa associada ao processo de faturação de IP
• Ferramenta de gestão de consumos na IP
• Processo de leitura mais fiável e processo de faturação mais real;

Smart IP
Permite por um lado a configuração dos
horários da Iluminação Pública a aplicar
aos PTs associados ao perfil do utilizador
em causa e por outro lado permite a
monitorização da IP, recebendo alarmes
de anomalias e disponibilizando relatórios
e dashboards específicos;

A EDP Distribuição pretende alargar o âmbito desta plataforma a todos os concelhos nos quais seja responsável pela
implementação e manutenção do sistema de comando da IP, disponibilizando ao município, via portal dedicado, as
funcionalidades e relatórios com este acordados.
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Evolução do Processo de Revisão do Novo “Anexo I”

2007

2010

2009

2011

2012

2013

2015

2014

…

1S 2016
•

•

Primeiros Municípios
solicitam à EDP D revisão
do Anexo I do CC para
inclusão de novos mod.
luminárias
•

Negociação com
ANMP para
especificações
técnicas dos
equipamentos e
do âmbito da
aplicação dos
mesmos a incluir
no novo Anexo I

Realização do 1º projeto piloto a
nível municipal (8k luminárias e mais
de 100 Municípios envolvidos)

EDP D realiza os
primeiros testes
piloto com LED
•

EDP D inicia
especificação técnica
dos equipamentos e
elabora os respetivos
DMA*

•

EDP D inicia
qualificação de
equipamentos
com tecnologia
LED e a
auscultação de
div. stakeholders
envolvidos na IP

*Documento (Normativo) de Materiais e Aparelhos - Características e Ensaios

•

Estudo
psicossocial
avaliação do
impacto da IP
no quotidiano
das populações
com vários
cenários;
conclui-se boa
aceitação da
tecnologia LED

•

Início de
contactos entre
a EDP D e a
ANMP para
acordo no
conteúdo do
“Novo Anexo I”
•

Preço das
luminárias LED
aproxima-se do
VSAP e tornandose tecnologia
competitiva

2S 2016
•

Assinatura
do
protocolo EDP D /
ANMP (Set. 2016)

•

ANMP comunica aos
Associados o texto
acordado para o
novo Anexo I

2017

Introdução do Led como tecnologia
corrente, mediante revisão ao Anexo I
com os Municípios que pretendam
aderir
Reforço do investimento em IP para
renovação do parque de luminárias e
adoção do LED em novas instalações

Instalação de 30k
luminárias LED

Instalação de 120k
luminárias LED

Contexto Legislativo

Contrato de
Concessão e Anexo I

•

A Portaria 454/2001 de 5 de maio estabelece o contrato tipo das concessões em baixa tensão, que
no seu Anexo I define os tipos “correntes” de focos luminosos a utilizar no município



Segundo o Contrato de Concessão, o concessionário suporta o custo dos aparelhos de iluminação
e lâmpadas de tipo corrente no município, que no Anexo I atual eram exclusivamente as lâmpadas
de Vapor de Mercúrio (VM) e as lâmpadas de Vapor de Sódio de Alta Pressão (VSAP)



O Artigo 29.º da Portaria 454/2001 estipula que o Anexo I pode ser revisto de 5 em 5 anos, se tal
se justificar, tendo em conta a evolução tecnológica e/ ou a redução dos custos e dos consumos,
sem pôr em causa os níveis de iluminação aconselháveis

Estudou-se com a ANMP alterações a incluir na revisão do
Anexo I - O que há de Novo?

Alterações introduzidas

Critérios de aplicação
•

Definição de caraterísticas luminotécnicas em
função do local (rural, urbano...) e das normas
europeias EN 13201 e CIE 115-2010

•

Critérios de seleção de tecnologia
alinhamento com as diretivas europeias

•

Definição de responsabilidades de ação na rede
de IP permitindo uma maior participação do
Município na gestão da IP

•

Alinhamento das especificações técnicas e de
segurança dos equipamentos com as tendências
de mercado

•

Definidas prioridades para o investimento LED

As luminárias LED apenas são consideradas material de
tipo corrente nos seguintes casos:
•

Estabelecimento de novas redes de IP

•

Substituição de luminárias com lâmpadas de vapor
de mercúrio, decorrente da remodelação de redes
de IP, (iniciativa da Câmara ou do concessionário)

•

Substituição de luminárias obsoletas ou em mau
estado de conservação, conforme validado pelo
concessionário. Neste último caso, se a substituição
se referir a luminárias pontuais e não a um circuito
inteiro, a Câmara pode optar pela respetiva
substituição por luminárias de vapor de sódio

em

O novo Anexo apresenta uma estrutura diferente, com uma
abordagem mais simples
•

Principais diferenças
Novo Anexo I

Antigo Anexo I
A Zonas Rurais (RA e RS)
- Iluminância
- Lâmpadas
B Zonas Urbanas e sedes Freguesia
- Iluminância
- Lâmpadas
C Núcleos Antigos Delimitados
- Iluminância
- Lâmpadas
D
-

Aparelhos de Iluminação
Vias de circulação automóvel
Jardins
Núcleos antigos delimitados

E Braços e Colunas
- Redes aéreas
- Redes subterrâneas
- Núcleos antigos delimitados

A
-

Níveis de Iluminação
Rurais e semiurbanas (RA))
Urbanas e semiurbanas (RS)
Jardins, parques públicos e
zonas de lazer

B Tipo de Luminárias, lâmpadas
e aplicação
- Universal (VSAP e LED)
- Jardins, parques públicos e
zonas de lazer
- Núcleos antigos delimitados
C Apoios e Braços
- Redes aéreas
- Redes subterrâneas
- Núcleos antigos delimitados

Notas Interpretativas

Próximos Passos

E agora ?

•

ANMP assinou protocolo com o conteúdo do novo Anexo I

•

ANMP divulgou o protocolo pelos Municípios

•

Municípios que queiram aderir devem contactar DRC

•

EDP Distribuição preparou os seguintes documentos:

 protocolo a celebrar entre as partes - Município/EDP D
 delegação de competências aos directores das DRC para
assinatura dos protocolos
•

Investimento em LED estão previstos de acordo com a
seguintes dotação anual:
 2016: 30k

 2017: 120k

Protocolo a assinado entre EDP Distribuição
e a ANMP e minuta do novo Anexo I do
Contrato de Concessão

Mensagens Finais

A reter



Os Municípios têm dado mostra de um forte empenho na redução da fatura energética associada à IP e de uma
grande apetência por tecnologias eficientes como o LED

 A tecnologia LED evoluiu significativamente nos últimos anos, estando mais madura, tanto do ponto de vista
técnico, como de mercado, com reflexo positivo na diversidade de oferta e nos preços
 A EDP Distribuição tem vindo a acompanhar o desenvolvimento da tecnologia LED desde há vários anos, o que lhe
permite estar hoje preparada para a sua adoção, tanto do ponto de vista técnico, como de gestão
 A EDP Distribuição reviu o Anexo I do Contrato de Concessão, em articulação com a ANMP, introduzindo a luminária
LED como material de uso corrente em casos específicos, como a criação de novas redes e a substituição de
equipamentos obsoletos

 Garantem-se critérios de racionalidade técnica e económica e uma adequada normalização da tecnologia
 A EDP Distribuição pretende ainda acelerar o ritmo de renovação do parque de luminárias, o que deverá traduzir-se
num aumento de cerca de 65% do investimento em IP (instalação de 150k luminárias LED em 2016 e 2017)

 Priorização do investimento em LED: novos investimentos, mercúrio, sódio obsoleto

O Novo Guia surge de uma colaboração estreita entre a EDP
Distribuição e o ISR-Universidade de Coimbra e pretende ser
um guia de referência para a IP
Conceitos

Tecnologias

Regras de Projeto

Aspetos Psicossociais

Exemplo Prático

Tramitação Processual

O Novo Guia de IP pretende ser uma ferramenta de apoio
para todos os stakeholders

Contextualização

Critérios de Projeto

• Enquadramento
• EDP Distribuição como operador da RND
• Caracterização da IP

• Classes de Iluminação
• Estabelecimento dos requisitos
fotométricos
• Regulação de Fluxo
• Fatores de Manutenção para Projeto

Conceitos
•
•
•
•

Luz
Noções Básicas de Luminotecnia
Visão
Parâmetros de uma instalação de IP

Aspetos Psicossociais

• Fundamentar conclusões
• Identificar oportunidades de melhoria
• Sustentar decisões futuras

Tecnologias

Exemplo Prático

•
•
•
•

• Projeto de uma nova rede de IP

Vapor de Sódio de Alta Pressão
Iodetos Metálicos
LEDs
Sistemas de Controlo e Gestão

Tramitação Processual
• Relação dos Stakeholders com a EDP
Distribuição
• O novo Anexo I

Luz - Radiação eletromagnética que tem comprimentos de
onda no espetro visível
A luz só se torna de facto visível quando interage com a superfície dos objetos.
Nesse contacto, a luz incidente pode ser:
• refletida pelo objeto
• absorvida pelo objeto
• refratada se sofrer alteração da direção através do objeto
• transmitida se passar quase totalmente pelo objeto

A visão mesópica é visão humana à noite com a IP ligada,
onde quer os bastonetes quer os cones estão ativos

No olho humano existem dois tipos de células fotossensíveis (ou fotorrecetores) à
gama de radiação visível:
• os bastonetes (responsáveis pela indicação de níveis de luminosidade e
fundamentais para o discernimento das formas e silhuetas, especialmente em
ambientes de baixa luminosidade)
• os cones (responsáveis pela perceção da cor)

Atualmente existe uma discussão ativa sobre a temperatura
de cor, sendo a gama dos 3000 k a 4500k a mais consensual
Temperatura de Cor

Países com >
exposição solar
Países com <
exposição solar

Índice de Restituição de Cor
Capacidade que uma fonte luminosa possui em restituir
fielmente as cores de um objeto ou de uma superfície iluminada.
Este índice varia entre 0 (nenhuma fidelidade) e 100 (máxima
fidelidade).

Conceitos

Tempo de Vida
O tempo de vida de uma fonte de luz é normalmente referenciado (mas não
exclusivamente) pelos seguintes indicadores:
• B50 – índice de mortalidade. Indica o número de horas após as quais 50% de um
lote significativo de lâmpadas acesas deixa de emitir fluxo luminoso
• L70 – é normalmente definido em horas e representa o tempo no qual o fluxo
luminoso inicial das lâmpadas testadas foi reduzido em cerca de 30%

Eficácia Luminosa é a relação entre o fluxo luminoso total
emitido pela fonte  e a potência elétrica por ela absorvida (p)

Os equipamentos fotométricos e os medidores de luz são geralmente calibrados
conforme a sensibilidade espetral dos cones, ou seja, na visão fotópica.
Em termos de visão mesópica, as fontes de luz branca (e.g. LED) são mais eficientes
que as amareladas (vapor de sódio).

Para calcularmos os lumens eficientes, de uma
fonte de luz, a níveis escotópicos, ou seja, na
ausência de luz, há que substituir os valores da
curva V(λ) pelos valores da sensibilidade
escotópica V'(λ).

A constituição de um Índice de Eficiência Energética (IEE) para
a IP no seu global (projeto) é um grande desafio e necessita
de referências e estudos…
Índice de Eficiência Energética (IEE)

Nota: teve como referência o trabalho desenvolvido no âmbito do Grupo de Trabalho do MEID em 2011

A Uniformidade é um parâmetro muito importante quando
estamos à procura dos limites de eficiência energética, uma
vez que não pode ser descurada
Uniformidade

O Rácio Envolvente (SR) assegura que o fluxo direcionado
para a periferia das estradas seja suficiente
Rácio Envolvente (SR – “Surrounding Ratio”)
Para além de uma adequada e uniforme iluminação das ruas e estradas, não se
pode descurar a visibilidade da parte superior de objetos mais altos na estrada, ou
de objetos que se encontrem nas laterais das faixas de rodagem. Estes apenas são
vistos se existir uma boa iluminação na envolvência da estrada, ou seja, na sua
vizinhança. É função do rácio envolvente (SR) assegurar que o fluxo direcionado
para a periferia das estradas seja suficiente para o efeito.

O Incremente Limite é um parâmetro que está diretamente
relacionado com a segurança rodoviária e aspetos de impacto
fotobiológico
Incremento Limite (TI – “Threshold Increment”)
O incremento limite define um valor a partir do qual o brilho da instalação causa
desconforto e redução na capacidade de observar informação essencial, pelo que
está diretamente relacionado com a segurança rodoviária.

O valor do fator de manutenção considera a depreciação
natural de uma instalação de IP ao longo do tempo
Fator de Manutenção (FM)
O valor do fator de manutenção considera a depreciação natural de uma instalação
de IP ao longo do tempo. Afeta assim a potência da lâmpada a instalar, bem como o
número de luminárias necessárias para alcançar os valores de iluminância
especificados.

O Manual de IP
estabelece tabelas
com os valores do
FML, FSL e FMLL

O Novo Guia de IP aborda as várias tecnologias que hoje
predominam nas redes IP
Fontes Luminosas

IRC

lm/W

h

• Lâmpadas de Vapor de Sódio de Alta Pressão

20 – 40

70 – 150

16k – 28k

• Lâmpadas de Iodetos Metálicos

80 – 90

65 – 120

12k – 24k

• LEDs (luminárias de LEDs)

80 – 90

90 – 180

25k – 100k

Sistemas de Controlo e Gestão
• Relógio Astronómico
• Reguladores de Fluxo de cabeceira

• Telegestão Integrada na Arquitetura Inovgrid

Os Critérios de Projeto são suportadas em métodos
simplificados da recomendação CIE 115-2010
As definições globalmente mais aceites ao nível das classes de iluminação, critérios
de desempenho e métodos de medição, podem ser encontradas na série de normas
EN 13201.

Os Critérios de Projeto são suportadas em métodos
simplificados da recomendação CIE 115-2010
A recomendação CIE 115-2010, veio estabelecer recomendações relativamente a
critérios de qualidade, classes de iluminação, requisitos para tráfego motorizado,
regulação de fluxo, etc., para todas as categorias de estradas e zonas a iluminar.

Os Critérios de Projeto são suportadas em métodos
simplificados da norma CIE 115-2010

Para uma mesma via, a
classe de iluminação nem
sempre é idêntica para
todas as horas da noite
CIE
115/2010

É necessário determinar
para cada um deles as suas
classes

Os Critérios de Projeto são suportadas em métodos
simplificados da norma CIE 115-2010

Para uma mesma via, a
classe de iluminação nem
sempre é idêntica para
todas as horas da noite
CIE
115/2010

É necessário determinar
para cada um deles as suas
classes

O Novo Guia de IP estabelece referência aos projetistas na
determinação de parâmetros subjetivos de caracterização dos
espaços

Os Critérios de Projeto são suportadas em métodos
simplificados da norma CIE 115-2010 e tentam implementar
orientações simples para os casos mais complexos

A iluminação condiciona a perceção que temos da
realidade, devendo permitir um equilíbrio entre a eficiência
e o conforto

Objetivos do estudo:
• Envolver a sociedade nas decisões
• Fundamentar conclusões
• Identificar oportunidades de melhoria
• Sustentar decisões futuras
Desenho dos cenários:
• Variações de intensidade
• Utilização de sensores
• Períodos de funcionamento
• Cor da iluminação

2ª Fase

1ª Fase

Para avaliar o impacto da IP na vida quotidiana das
populações, a EDP Distribuição fez um estudo onde foram
realizadas 2000 entrevistas

O que pensam?
(Atitudes e comportamentos)

Como reagem?
(Recetividade a novos conceitos)

1
2ªs Março
3ªs Julho

2

3ª Fase

4ªs Março

Como avaliam?

2013

1ªs Março

3

1ªs Abril

4

(Avaliação de cenários)
S1

S2

2ªs Abril

5

4ªs Julho

S3

Évora

Azaruja
+Ecopista

Leiria

• Período de utilização
(ligar/desligar);
• Regulação do fluxo.

7

S4

• Regulação do fluxo;
• Uso de sensores.
TOTAL:
~650 pessoas;
~2.000 entrevistas.

6

• Cor da luz
(amarelo HPS
p/ branco LED)

O estudo evidenciou que existem vários cenários que
promovem a eficiência energética e minimizam o impacto
psicossocial

Período
funcionamento

pouca margem
para alterar

Ganhos adicionais de
eficiência pequenos
(já em utilização)

Intensidade
luminosa

margem para
reduzir (20-30%)

Ganhos de eficiência
muito interessantes
(a considerar)

Cor da
iluminação

boa aceitação da
tecnologia LED

Ganhos de eficiência
potenciados
(ainda a crescer)

Sensores
movimento

apenas em zonas
específicas

Ganhos de eficiência
dependem dos custos
(avaliação económica)

Solução esgotada

Ganhos significativos:
• Pela redução de
intensidade (até 30%)
• Pela eficiência da
tecnologia LED (>60%)

Solução restrita

A regulação dos níveis de fluxo luminoso depende das zonas
e das horas
População

18h – 22h

22h – 02h

02h – 06h45

A cor branca é bem aceite pela população em geral

Antes
(amarelo
Sódio)

Conclusão
R C
 

Agora
(branco
LED)


 

• Aceitação.
• Vantagens:
‐ melhor visibilidade;
‐ permite reduzir custos;
‐ melhor nitidez dos
objetos e pessoas.
• Inconvenientes: não existem.

R - Residenciais C - Comerciantes

• Aceitação da cor

O Novo Guia apresenta um caso prático de realização de um
projeto

M5

O Novo Guia apresenta um resumo das condições de relação
com os vários stakeholders em alinhamento com o
estabelecido no ANEXO I
A EDP Distribuição, enquanto concessionaria da distribuição de energia elétrica em baixa
tensão em 278 municípios do continente, tem vindo a promover e implementar soluções
tecnológicas inovadoras na iluminação publica.
Nesse âmbito, a EDP Distribuição
tem interagido com diversos gentes,
em diferentes fases, nomeadamente
autarcas, projetistas (entre os quais
engenheiros e arquitetos),
fabricantes, fornecedores,
promotores e empreiteiros.
Todos eles desempenham um papel
no estabelecimento de uma
instalação de IP, sendo por isso
importante que as responsabilidades
estejam bem definidas e
compreendidas pelas partes

O Manual de Iluminação Pública está disponível no site
www.edpdistribuicao.pt no espaço para profissionais

A Inovação na Iluminação Pública é fundamental para
responder às aspirações de todos os stakeholders

A rede IP depende de uma infraestrutura complexa de redes e
aparelhos que importa gerir envolvendo todos os stakeholders
Comunidade CientificoTecnológica

Entidades Oficiais

Normalização / Certificação

Fabricantes / Fornecedores

A rede IP é o ativo da rede elétrica mais próximo e envolvente
da sociedade e á cada vez mais tecnológica, pelo que importa
mitigar os riscos no seu desenvolvimento

Riscos
Mecânicos

Estruturas
/ Suportes

Riscos
Elétricos

Fontes de
luz

Riscos
Sociais

Riscos
Ambientais
Riscos
Psicossociais

Acessórios
Sistemas
de controlo
Sistemas
de gestão
Regras
técnicas
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As luminárias de LED representam 60% dos equipamentos
normalizados pela EDP Distribuição
A EDP Distribuição desenvolveu em 2010 a
primeira especificação técnica de luminárias
LED da Europa e um protocolo standard de
comunicações para RFL

3
3
3

Relógios Astronómicos
Braços
Postes de Betão

5

Colunas de Aço

5

Ignitores

5

2

Lâmpadas

21

7

3

80
16
110
22
10
43

6
7

Balastros Ferromagnéticos

5

Balastros Eletrónicos

6

54
9
57
9

Luminárias LED
Luminárias Tradicionais

9

Reguladores de Fluxo

613

24

10

2

1

Modelos

1440

22
24

6

4

16

64

Fornecedores

256

1024 4096

Códigos

Num esforço constante para responder em conformidade às
necessidade da gestão da rede de IP foram criados
recentemente 9 documentos normativos

DNT-C71- 410

Telegestão de luminárias de iluminação
pública

Estabelece as condições de instalação de sistemas
de telegestão adquiridos e geridos pelos Municípios
Fixa procedimentos de ligação e funcionamento

DNT- C71- 411

DMA C71-512

DMA-C71-590

Equipamentos de iluminação pública
não padronizados: Luminárias, colunas e
braços

Material para iluminação pública:
colunas de aço da série H

Quadro de alimentação de iluminação
pública

Enquadra a aplicação destes equipamentos pelos
Municípios permitindo diversificar soluções para
situações especiais
Fixa os requisitos técnicos e de segurança para a
ligação à rede

Define as características técnicas das 277 colunas
normalizadas
Estabelece critérios de dimensionamento analítico
(estrutural) e experimental (ensaios)

Adequação dos quadros às colunas normalizadas e à
estrutura da rede de IP
Criação de quadro para aplicação em fachada

Num esforço constante para responder em conformidade às
necessidade da gestão da rede de IP foram criados
recentemente 9 documentos normativos

DIT-C11-010

Regras para a conceção, aprovação e
ligação à rede dos proj. de
infraestruturas elétricas de loteamentos
ou urb. de iniciativa privada

Estabelecer processos e regras de conceção em
alinhamento com as normas internacionais e regras
de boas práticas
Estabelecer e divulgar listas de produtos em uso na
EDP Distribuição

DIT- C71-114
DMA-C71-112

Regulação de fluxo luminoso para
luminárias Led através do sistema de
microeletrocortes

Define regras de instalação e ligação do armário
controlador que realiza a codificação binária por
micro cortes da onda de tensão, a ser interpretada
pelos LED que tenham essa funcionalidade

DMA-C71-540

Novos braços de IP adequados à
instalação de luminárias LED

Braços de aço tubulares de IP

Estabelece e harmoniza regras de execução,
montagem e ligação dos sistemas de iluminação

DIT-C11-010
DRE-C71-500

Guia técnico da Iluminação Pública

Define procedimentos para substituição de
luminárias convencionais por LED
Apresenta esquemas de ligação
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No âmbito da revisão/melhoria geral da documentação
normativas, estes doc. continuam a ser revistos para
incorporarem as tendências de mercado
DEF-C71- 400
DIT –C71- 400
DMA-C71- 400

Reguladores de fluxo luminoso:
Especificações técnicas e funcionais
Condições funcionais

DMA-C71-110

Luminárias de iluminação pública para lâmpadas de vapor de sódio de
alta pressão

DMA C71-111

Luminárias de iluminação pública: tecnologia LED

DMA-C71-200

Balastros eletrónicos com aplicação na iluminação pública para
lâmpadas de descarga de sódio de alta pressão e de iodetos metálicos

DMA C71-210

Balastros indutivos para lâmpadas de descarga

DMA C71-250

Condensadores para circuitos com lâmpadas de descarga
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No âmbito da revisão/melhoria geral da documentação
normativas, estes doc. continuam a ser revistos para
incorporarem as tendências de mercado
DMA C71-270

Ignitores para lâmpadas de descarga

DMA-C72-240

Lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão

DMA C71-520

Material para iluminação pública: colunas de betão

DTT-C71- 311

Relógios astronómicos

DMA C67-205

Postes de betão para rede BT

DMA C67-110

Postes de madeira para BT
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No estabelecimento de novos projetos, remodelações importa
garantir equilíbrios técnico-económicos numa ótica de
sustentabilidade e responsabilidade social
Dado que importa garantir a manutenção das topologias das redes de IP existentes aquando da substituição das
luminárias por novas luminárias com tecnologia LED, estabeleceram-se equivalências de substituição para as
topologias mais comuns na rede de IP. Elaboraram-se, assim, estudos luminotécnicos para apoio a decisão na
substituição de luminárias tradicionais por luminárias LED qualificadas/correntes.

A EDP Distribuição está a desenvolver soluções que
promovem a proximidade dos diferentes atores à gestão da
IP, nomeadamente para os cidadãos…
Nova funcionalidade para 2017:
Comunicar anomalia
Avaria na IP
Ligar GPS
Foco único ou rua ?
O poste tem autocolante?

É devolvida localização dos
focos
Pode anexar fotografia
Pode receber notificação da
resolução
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…e para as autarquias

Novo serviço para 2017:
(a disponibilizar no portal em construção)
Comando manual remoto
Configuração remota do horário
Leituras
Alarmes de anomalias
Relatórios de exploração

Dashboards específicos
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A EDP Distribuição tem vindo a trilhar um caminho de inovação
sustentável e eficiente na rede IP
Especificação LED

Telecontagem

GeoAct
Cadastro Nacional
de IP

A SMART-IP
Novo Anexo I
Concurso de LED

1º Piloto LED
Porto

2008

Estudo
Psicossocial

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Inovação Eficientes e Sustentável
Proj. Coimbra

1º projeto piloto alargado de instalação de
luminárias LED

Mitigação do Risco

Proj. Logradouro

Continua a ser projeto de referência mundial

1º Piloto de
IoL + AI
Évora

LED Corrente

