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 Iluminat – un punct de vedere simplist

Cei din iluminat  găsesc un echivalent pentru: 

• Lampi, aparate de iluminat etc.. 



 Iluminat – un punct de vedere simplist

Cei din iluminat  găsesc un echivalent pentru: 

• Lampi, aparate de iluminat etc.. 

In realitate, fluxul 
luminos LI 100W 
este intre 
1340-1400lm



SPECIALIST în ILUMINAT - O NOUĂ OCUPAȚIE

Ocupația de specialist în iluminat = certificată și formalizată

4/5/16 5AG CNRI 2016

1. Introdusă în CLASIFICAREA OCUPAȚIILOR din ROMÂNIA (COR). (cod 214237 din grupa de 
bază 2142 – Ingineri constructori) 

2. Are un standard ocupațional pentru stabilirea nivelelor de competență din noiembrie 2015 

3. Orientare spre partea practică 



  Specialistul in iluminat

• Are competenţe în luminotehnică  

• Respectă SR EN 12464, 13201, 1838, 15193 

• Soluţiile furnizate sunt în acord cu standardele şi nu vor 

afecta sănătatea oamenilor, mediul înconjurător şi vor fi 

eficiente energetic.



  De ce nu se respectă standardele în România?



  De ce nu se respectă standardele în România?

• Nu sunt cunoscute 

• Sunt in vigoare SR sau NP care au puncte în divergenţă cu 

noile SR EN 

• Nu sunt consecințe 

• Codul de etică al asociațiilor profesionale nu este considerat 

important



Iluminatul ca pasiune - Guerilla Lighting la Sibiu 
sponsorizat de ARI



GfK Trends in 2016 
 http://www.gfk.com/insights/infographic/infographic-the-10-tech-trends-for-2016



Invisible analytics

• Datele furnizate de senzori (radar la exterior, prezența sau 

mișcare la interior) vor fi folosite ca date statistice (flux de 

mașini/pietoni/bicicliști sau gradul de utilizare a spațiilor, 

flux/coridor etc.) 

• Informațiile legate de orele de funcționare, dimmare sau de 

defecte vor fi importante pentru utilizatori sau producători  



Virtual reality

• Clientii sau arhitecții își doresc simulări cât mai reale ale 

sistemelor de iluminat interior/exterior 

• Presupune lucrul în echipe complexe arhitecți/designeri de 

interior/specialiști în iluminat



Wearables

• Bicicliștii vor fi obligați să poarte dispozitive care sa-i 

semnalizeze și să apară pe hărțile GPS (in locul vestei)



Smart home

• Li-Fi (internet de mare viteză prin intermediul aparatelor LED) 

• Reglarea fluxului luminos, temperaturii de culoare, direcției 

luminii 

• Reglarea luminii electrice în funcție de lumina naturală 

• Sisteme de iluminat active (cu oglinzi pentru direcționarea 

luminii naturale) 

• Iluminat adaptat la fiecare utilizator comandat prin 

smartphone



Drones

• Utilizate la montaj la înălțime sau la reglarea proiectoarelor 

• Utilizate la iluminatul ocazional



Artificial Intelligence

• Sistemele de control vor învăța cerințele fiecărui utilizator 

referitor la nivelul de iluminare, temperatura de culoare etc. 

Pot să estimeze  traficul și schimbările diurne etc.



Video consumption

• În locul instrucțiunilor de montaj vor fi filme sau pliante on-line 

• Pliantele, broșurile, catoagele vor fi on-line



Connected cars

• Iluminatul public poate fi acționat în funcție de destinația 

mașinii (iluminatul străzii pe care urmeaza să meargă mașina, 

după ce trece de intersecție) 

• Semnalizarea luminoasă a locurilor de parcare libere



3D printing

• Imprimarea pieselor lipsă la un proiect 

• Dezvoltarea industriei de subansamble (modul LED, driver, 

cabluri etc.) pentru ca difuzorul și alte piese să fie realizate 

de utilizator/designer etc. 

• Posibilitatea de a cumpăra de pe Internet fișierul cu modelul 

unui aparat de iluminat pe care apoi sa-l imprimi



Riscuri

• Utilizarea camerelor video pentru evaluarea traficului 

(afectarea vieţii private) (radar vs. camera video) 

• Cybersecurity – pierderea controlului asupra unui sisteme de 

iluminat 

• Fiecare aparat de iluminat poate devenii o sursă de virus 

informatic 

• Volum impresionant de date



Riscuri

• Pierderea/schimbarea smartphone-lui creaza probleme intr-o 

casă smart – sistemul trebuie dublat de intreruptoare clasice 

• Lipsa unui standard de comunicare acceptat de toți. 

• Lămpile/aparatele de iluminat cu LED pot conține și alte 

echipamente (microfon, camera video etc.)



Noua lampă cu incandescență

•  Dezvoltată de MIT 

• Lampa cu incandescenta clasică are un randament de 2-3 % - 

cea noua ar putea ajunge la 40% (momentan 6%) 

• Proiect finantat de Army Research Office 

• Sursa https://solarthermalmagazine.com/2016/01/11/63704/



Noua hartă a luminanței pe timp de noapte

negru <2% albastru 8-16% galben 128-250% 
portocaliu 5-10 ori mai mare decât cel natural (nu se 

vede Calea Lactee)



•Think global, act local 



WWW.ARTIFICIALLIGHTATNIGHT.ORG

http://www.artificiallightatnight.org
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http://
www.artificiallightatnight.org/
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