
SISTEMES D’ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA (SAI) + ESTABILIZADORS-REDUCTORS DE FLUX LLUMINÓS  + FONTS D’ALIMENTACIÓ + ESTABILITZADORS DE TENSIÓ + ONDULADORS ESTÀTICS  +  INVERSORS FOTOVOLTAICS + MICROTURBINES + ESTABILITZADORS DE TENSIÓ

ESTABILITZADORS-REDUCTORS DE FLUX LLUMINÓS

Els enllumenats actuals, si bé cada dia són més optimitzats i eficients, també són més grans en nombre de punts de llum i, per tant, repre-
senten una càrrega econòmica cada cop més important per als ens públics o privats encarregats de la seva gestió.

La sèrie ILUEST de SALICRU és un estabilitzador-reductor de flux lluminós concebut per portar al límit els estalvis energètics obtinguts en 
les instal.lacions d’enllumenat exterior, que aconsegueix rebaixar considerablement la factura elèctrica, a la vegada que protegeix i cuida 
les làmpades perquè siguin més longeves i d’aquesta manera, incideix també en el crític apartat del manteniment.

Disponibles en una àmplia gamma de potències, tant en configuració monofàsica com trifàsica, es fabriquen en tres versions diferents i 
diverses opcions, entre les quals destaca, pel seu important paper a l’hora de gestionar eficaçment els enllumenats, la comunicació GSM/
GPRS a distància.

Des dels enllumenats  públics urbans (avingudes, carrers, vials, cinturons, rotondes, ponts, etc.) fins als que hi ha en zones industrials, cen-
tres comercials, aparcaments, hospitals, ports, estacions de ferrocarril o aeroports, es poden gaudir dels beneficis aportats per l’ILUEST 
en aspectes tan importants com la racionalitat en els nivells lumínics, el manteniment de les instal.lacions i el consum elèctric.

ILUEST: Estalvi energètic en l’enllumenat exterior 

PRESTACIONS

APLICACIONS: Enllumenats exteriors més eficients 

Regulació electrònica del flux lluminós mitjançant elements es-
tàtics i control a microprocessador.
Regulació totalment independent per fase.
Bypass estàtic independent per fase.
Protecció magnetotèrmica i contra descàrregues atmosfèriques 
integrades per fase.
Rendiment superior al 97%.
No introdueix harmònics ni altera el factor de potència de la 
instal.lació.
Estabilització instantània en tots els estats de funcionament.
Cicle de treball adaptat a la fase inicial de l’escalfament de les 
làmpades.
Apta per a qualsevol tipus de làmpada de descàrrega (inclosos 
els halogenurs metàl.lics).
Transicions suaus entre els estats de flux nominal i reduït.
Ajustaments fins de tots els nivells de tensió i precisió de sorti-
da millor del ± 2%.
Tensió d’arrencada seleccionable. 
Dos nivells d’estalvi ajustables via software. (1)

Protecció amb rearmament automàtic, programable per sobre-
càrrega i sobretemperatura. (2)

ILUEST
ESTABILITZADORS-REDUCTORS DE FLUX LLUMINÓS

Equips ILUEST

Estalvi energètic addicional mitjançant la total eliminació de les so-
bretensions nocturnes.
Important augment de la vida de les làmpades.
Monitoratge per LED/display LCD i telegestió remota, mitjançant 
mòdem GSM/GRPS (1).
Estalvis superiors al 40%.
Facilitat d’instal.lació al costat del centre de comandament o en el 
seu interior.
Amortització mitjana  de la inversió entre 6 i 24 mesos.
Manteniment optimitzat de l’equip.

(1) Opcional
(2) Segons model
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

ILUEST ESTABILITZADORS-REDUCTORS DE
FLUX LLUMINÓS

MODEL ILUEST
ENTRADA Tensió monofàsica 120 V, 220 V, 230 V, 240 V

Tensió trifàsica 3 x 208 V, 3 x 220 V, 3 x 380 V, 3 x 400 V, 3 x 415 V

Marge de regulació + 15% / - 8% tensió nominal
+ 4% / - 29% tensió reduïda 1
+10% / - 24% tensió reduïda 2

Freqüència 48 ÷ 63 Hz

Protecció per fase Magnetotèrmica unipolar

SORTIDA Tensió monofàsica 120 V, 220 V, 230 V, 240 V

Tensió trifàsica 3 x 208 V, 3 x 220 V, 3 x 380 V, 3 x 400 V, 3 x 415 V

Precisió Millor que ± 2 %

Tensió d’arrencada suau Nominal o 210 V (seleccionable) 

Tensió mínima de nivell d’estalvi 180 V (fase-neutre) ajustable per a VM, VSAP, HM i fluorescència

Regulació Independent per fase

Distorsió harmònica Nula

Rendiment > 97%

Factor de potència admissible De 0,5 inductiu a 0,7 capacitiu

Desequilibri entre fases Admissible 100%

Selecció tensió reduïda 1 o 2 (3) Mitjançant display LCD o software de PC

BYPASS Automàtic d’estat sòlid incorporat i independent per fase

AMBIENTALS Temperatura de funcionament - 40º C ÷ + 45º C

Humitat relativa Fins al 95%, sense condensar

Altitud màxima 2,400 m.s.n.m.

Temps mitjà entre fallades (MTBF) 60,000 hores

Temps mitjà  de reparació (MTTR) 30 minuts

Soroll acústic a 1 metre < 35 dB

INDICADORS (3) Òptiques (per fase) Procés “mode”, Ordre d’estalvi activada “Saving On”, Presa se-
leccionada, Bypass automàtic, Alarma Bypass automàtic

Acústica (per fase) Alarma Bypass automàtic

Monitoratge Display LCD

EXECUCIONS Versió trasquadre Horitzontal Muntats dins un xassís d’acer laminat al carboni en fred, amb 
trepants per fixar a terra o a la paret.Vertical

Versió intempèrie Instal.lats en armaris de polièster o metàl.lics

NORMATIVA Seguretat EN-60950-1

Compatibilitat electromagnètica (CEM) EN-61000-6-2; EN-61000-6-3

Marcatge CE

Gestió de Qualitat i Ambiental ISO 9001 i ISO 14001 TÜV

(3) Segons model

MODEL POTÈNCIA
(kVA)

VERSIÓ TRASQUADRE VERSIÓ INTEMPÈRIE
DIMENSIONS
(F x AM x AL mm)

PES
(Kg)

DIMENSIONS
(F x AM x AL mm)

PES
(Kg)

NE 3,5-2 3.5 220 x 270 x 550 42 320 x 500 x 860 72

NE 5-2 5 220 x 270 x 550 43 320 x 500 x 860 73

NE 7,5-2 7.5 220 x 270 x 550 45 320 x 500 x 860 75

NE10-2 10 220 x 270 x 550 46 320 x 500 x 860 76

NE 15-2 15 220 x 270 x 550 50 320 x 500 x 860 80

NE 20-2 20 220 x 270 x 650 67 320 x 500 x 860 105

MODEL POTÈNCIA
(kVA)

VERSIÓ TRASQUADRE VERSIÓ INTEMPÈRIE
DIM. HORITZONTAL

(F x AM x AL mm)
DIM. VERTICAL
(F x AM x AL mm)

PES
(Kg)

DIMENSIONS
(F x AM x AL mm)

PES
(Kg)

NET 7,5-4 7.5 235 x 653 x 840 275 x 350 x 800 60 320 x 770 x 1098 94

NET 10-4 10 235 x 653 x 840 275 x 350 x 800 80 320 x 770 x 1098 116

NET 15-4 15 235 x 653 x 840 275 x 350 x 800 81 320 x 770 x 1098 117

NET 20-4 20 235 x 653 x 840 275 x 350 x 800 82 320 x 770 x 1098 118

NET 25-4 25 235 x 653 x 840 275 x 350 x 800 90 320 x 770 x 1098 125

NET 30-4 30 235 x 653 x 840 275 x 350 x 800 95 320 x 770 x 1098 130

NET 45-4 45 235 x 653 x 840 275 x 350 x 800 139 320 x 770 x 1098 173

NET 60-4 60 260 x 653 x 1070 - 181 320 x 770 x 1348 221

NET 80-4 80 350 x 653 x 1070 - 204 420 x 770 x 1348 244

NET 100-4 100 350 x 653 x 1070 - 214 420 x 770 x 1348 254

NET 120-4 120 350 x 800 x 1070 - 225 420 x 1020 x 1348 265

GAMA Entrada / Sortida 230 V

Entrada / Sortida 3 x 400 V

SICRES: control total

OPCIONS disponibles

SERVEIS

Bypass manual, per aïllar elèctricament l’equip 
durant les tasques de manteniment.

Bypass automàtic a contactors, per fase o 
comú.

Rellotge astronòmic, per a un millor control de 
l’orto i l’ocàs. (1)

Descarregador atmosfèric de gas.

Targeta concentradora per proveir entrades/
sortides digitals i analògiques. (2)

Estudis i simulacions personalitzades d’estalvi 
i amortització.

Garanties esteses (a consultar). 

Múltiples fòrmules de manteniment i teleman-
teniment (SICRES).

SICRES és una targeta electrònica de comuni-
cacions que possibilita el servei de telemanteni-
ment mitjançant connexió a Internet. Disponible 
per a les versions amb comunicacions.

Mapa cartogràfic d’un parc d’equips amb SICRES

Interface per a xarxes Ethernet amb protocols 
TCP-IP i SNMP i mòdems GPRS i RTC.

10 mesures digitals i 17 mesures analògiques 
(12 de tensió, 3 d’intensitat de sortida i 2 de 
temperatura).

Múltiples mesures disponibles: Potències ac-
tives i aparents, factor de potència, nivell de 
càrrega, etc.

Diversos paràmetres de programació i ajust: 
Hora, dia i mes en curs, selecció de tipus de 
llum, tensió d’arrencada, nominal i estalvi, etc.

Calibratges.

Programació i missatges de SMS i e-mails.

Programació horària 7 dies per setmana + 10 
dies especials.

Selecció i programació rellotge astronòmic 
inclòs.

Entre les funcions del sistema, destaquen:

(1) Inclòs en equips amb comunicacions.
(2) Només per a equips amb comunicacions.

1  Situació d’alarma.
2 Enviament / recepció d’informació.
3 Anàlisi / diagnòstic de la informació.
4  Intervenció in-situ del SST (Servei i Suport Tècnic)
5  Enviament de l’informe.

Fluxe de funcionament del sistema SICRES


