
FIŞĂ DE PREZENTARE A PROIECTULUI DE INOVARE NR.  210/12.09.2008 
 
PRODUSUL:  SISTEME EFICIENTE DE ILUMINAT PUBLIC CU LĂMPI CU 
                         HALOGENURI METALICE  
 
Agentul economic contractor (CO): SC SCEI SRL Bucureşti  
Partenerii proiectului:  
P1: Universitatea Politehnică Bucureşti – Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa 
Materialelor;  
P2: Institutul de Cercetări Electrotehnice – ICPE SA Bucureşti;  
Perioada de realizare a proiectului: 12.09.2008 – 12.09.2010  
Valoarea totală a proiectului:    1.761.319 lei 
Valoarea finanţată de la buget: 1.020.000 lei 
Valoarea contribuţiei agenţilor economici implicaţi în proiect: 741319 lei, reprezentând 
42 % din valoarea totală a proiectului. 
 
ASPECTE INOVATIVE  
 
1. Caracteristici  
1.1 Caracteristici tehnice:  
 
Sistemul reprezintă o soluţie novatoare având ca obiectiv asigurarea condiţiilor luminotehnice 
impuse iluminatului stradal în condiţiile utilizării surselor moderne cu halogenuri metalice în 
condiţiile reducerii consumurilor de energie electrică cu până la 20% printr-un control adecvat 
a caracteristicilor de funcţionare.  
 
1.1.1.Caracteristicile corpului de iluminat exterior  
 
Corpul de iluminat este realizat din metal sau materiale plastice ignifuge într-o gamă largă de 
forme şi dimensiuni, pentru a putea fi utilizat atât în iluminatul stradal cât şi în iluminatul 
arhitectural şi este alcătuit din urmatoarele elemente :  
- corp de iluminat din metal sau policarbonat cu reflector;  
- balast electronic pentru lămpi cu halogenuri metalice de 150W sau 250W;  
- lampă cu halogenuri metalice de 150W sau 250W;  
- unitate de comandă dimming.  
 
1.1.2. Caracteristicile balastului electronic pentru lămpile cu halogenuri metalice  
 
- economie de energie electrică : 20%;  
- factor de putere >0,99;  
- distorsiuni armonice ale curentului (THD) < 10%;  
- funcţionare fără zgomot şi pâlpâire ( flickering );  
- permite reglarea nivelului de iluminare ( dimming );  
- funcţionează ca un regulator de putere (fluxul luminos nu este afectat de variaţiile tensiunii 
de alimentare);  
- randament energetic 94 %.  
Balastul electronic pentru lămpile cu halogenuri metalice este un dispozitiv electronic 
complex pentru care s-au proiectat mai multe subansamble (circuite imprimate, carcase de 
transformatoare cu ferite, carcase de produs, radiatoare pentru tranzistoarele de putere şi 
punţile redresoare), s-au realizat testoare pentru verificarea subansamblelor şi a întregului 



balast care permit finalizarea produsului în conformitate cu contractul de cercetare şi totodata 
ne dă siguranţa păstrării uniformităţii produselor.  
 
1.1.3 Lampa cu halogenuri metalice  
 
Lămpile cu halogenuri metalice sunt realizate în diverse tehnologii, într-o gamă largă de 
puteri  (de la 20 de W la mii de W), dimensiuni şi forme diferite, mai nou realizându-se 
variante ecologice care folosesc mai puţine substanţe toxice ( mercur);  
Lămpile cu halogenuri metalice, deşi foarte scumpe, au marele avantaj că redau aproape 
perfect culorile, având un indice de redare a culorilor apropiat de lumina naturală.  
Aceste surse de lumină au urmatoarele caracteristici :  
- Tensiune nominală : 230 V;  
- Putere nominală: 150 W si 250 W;  
- Flux luminos iniţial: 12500 lm si 19000 lm;  
- Indice de redare a culorii – CRI : 75;  
- Temperatura de culoare: 4000-4500 K;  
- Durata de viaţă: minim 15.000 ore de funcţionare.  
 
1.2 Caracteristici economice  
 
Sunt prezentate caracteristicile economice ale corpului de iluminat exterior echipat cu balast 
electronic pentru lampa de 250W comparativ cu ale corpului de iluminat cu balast clasic de 
250W: 
 

Iluminat stradal  Ore/an  4380 
Cost electricitate  Lei/KWh  0,4370 
Emisie CO2 ( energie din combustibili fosili)  Kg/KWh  0,90 
Putere consumată Corp de iluminat cu balast clasic  W/buc  320 
Putere consumată Corp de iluminat cu balast electronic  W/buc  250 

 
Caracteristici legate de costurile de electricitate, emisia de gaze şi durata de viaţă: 
 

Caracteristică  Balast clasic 250 W  Balast electronic 250W 
Factor de putere       0,83 0,99 
Consum electricitate anual (kWh)  1401,60 1095,00 
Cost anual electricitate (LEI)    612,50 478,50 
Emisie anuală de gaze cu efect de seră  
( kg)  

                1261,44                985,50 

 
Emisia totală de gaze cu efect de seră în 10 ani va fi cu 2760 kg mai mică în cazul înlocuirii 
unui corp de iluminat exterior de 250 W cu balast clasic pentru lămpi cu halogenuri metalice cu 
un corp de iluminat exterior cu balast electronic pentru lămpi cu halogenuri metalice de 250W.  
Din datele de mai sus rezultă :  
-  din anul 2 de exploatare, iluminatul cu corpuri cu balasturi electronice începe să se 

amortizeze comparativ cu echipamentele cu balast clasic;  
- reducerea emisiei de gaze cu efect de seră cu 276 Kg/an/corp, iar pentru 5000 de corpuri va 
fi de aproximativ 1380 tone/an.  

 
 



 
1.3 Caracteristici estetice  
 
Prin utilizarea balasturilor electronice în corpurile de iluminat se reduce semnificativ 
greutatea produselor (cu 3 kg pe corp), se simplifică modul de conectare a balasturilor în corp 
prin eliminarea balastului clasic, a igniterului, a condensatorului şi cablurilor de legătură. 
 
1.4 Caracteristici sociale  
 
Datorită economiilor de energie, care implică la rândul lor emisii mai scăzute de noxe, 
sistemul de iluminat propus prezintă şi caracteristici sociale importante. 
 
1.5 Tehnologie  
 
În cadrul realizării proiectului intitulat SISTEME EFICIENTE DE ILUMINAT PUBLIC CU 
LĂMPI CU HALOGENURI METALICE se pune la punct o tehnologie complexă ce permite 
realizarea balasturilor electronice pentru lămpi cu halogenuri metalice (circuite imprimate, 
inductoare cu ferite, radiatoare, carcase de produs, carcase pentru transformatoarele utilizate în 
diferite module ale balastului), proiectarea şi punerea la punct a unor automate de testare şi 
verificare în timp a balasturilor electronice precum şi proiectarea şi punerea la punct a unor 
microprograme implementate în balast.  
 
1.6 Avantaje privind durabilitatea, fiabilitatea, mentenabilitatea sistemului de iluminat  
 
Prin utilizarea balasturtilor electronice pentru lămpile cu halogenuri metalice se dublează 
durata de viaţă a lămpilor, prin faptul că balastul permite controlarea curentului prin lampă în 
perioada de amorsare şi intrare în regim normal de funcţionare şi datorită faptului  că balastul 
este regulator de putere şi nu permite ca toate variaţiile tensiunii de alimentare să se transmită 
lămpii şi să ducă la uzura prematură a acesteia. 
Totodată, prin menţinerea constantă a fluxului luminos în cazul îmbătrânirii lămpilor cu 
halogenuri metalice se obţine o mărire cosiderabilă a mentenabilităţii sistemului de iluminat.  
 
1.7 Impactul asupra mediului  
 
Aşa cum s-a văzut mai sus, prin utilizarea balastului electronic la un corp de iluminat cu 
lampă de 250 W se eliberează în atmosferă o cantitate de dioxid de carbon care este anual cu 
aproape 280 Kg mai mică decât în cazul utilizării balasturilor clasice.  
 
1.8 Impactul asupra pieţei  
 
Datorită caracteristicilor electrice şi luminotehnice superioare, a emisiilor de gaze toxice mai mici, 
precum şi a posibilităţilor de control de la distanţă considerăm că sistemele de iluminat public şi 
arhitectural realizate în urma acestui proiect, vor avea un impact important asupra pieţei de iluminat.  
 
2. Gradul de noutate  
 
A fost depusă şi înregistrată la OSIM cererea de brevet de invenţie cu numărul A/00472/2009 
având titlul ”Balast electronic pentru lămpi cu halogenuri metalice”.  
Cererea este în curs de examinare. 
 



 
3. Nivel de competitivitate  
 
Un sistem de iluminat exterior cu lămpi cu halogenuri metalice este o noutate atât pentru piaţa 
din România cât şi pentru cea din Europa..  
Sunt preocupări pentru dezvoltarea acestora în special pentru zone rezidenţiale şi pentru 
iluminatul arhitectural de calitate.  
 
EFECTE ECONOMICE  
 
1. Efecte la producator  
 
- Costuri: 

- corp de iluminat complet echipat : 230 EURO ( include lampa si balastul electronic )  
- costuri auxiliare( marketing, montaj,service) : 70 EURO  
COST TOTAL: 300 EURO/corp conectabil in sistem  
Pret vanzare : 370 EURO/corp conectabil in sistem  
Profit : 70 EURO = 297 lei ( 1EURO = 4,25 lei):  
Productie:  
Anul 1 : 1000 buc  
Anul 2 : 2000 buc;  
Anul 3 : 3000 buc;  
Total profit anii 1..3 : 1.782.000 lei ( 420.000 EURO)  
Nota: in calculele de mai sus s-a luat in considerare productia de 6.000 buc corpuri de 
iluminat cu balasturi electronice cu halogenuri metalice conectabile in sistemul de 
iluminat fabricate in 3 ani.  

 
-   O imagine mai bună pe piaţă (va fi asociată grupului de firme prezente pe piaţă cu produse 
de calitate/performante);  acest fapt va contribui la o mai bună promovare şi a celorlalte produse ale 
SCEI  pe piaţă; 
-  Ehipamentele achiziţionate în cadrul acestui proiect şi know-how-ul dobândit vor contribui 
la dezvoltarea firmei ca urmare a creşterii productivităţii muncii, a ridicării nivelului calitativ 
general al produselor oferite pieţei de către SCEI.;  
-   Stabilizarea locurilor de muncă în cadrul firmei (având drept consecinţă un mai mare ataşament 
al agajaţilor faţă de firmă şi o implicare activă în susţinerea unei activităţi performante); 
-   Posibilitatea creşterii numărului de angajaţi în primul an de producţie cu 3 persoane (2 
operatori electronişti şi 1 inginer) iar pentru realizarea capacităţii de producţie proiectate se 
preconizează angajarea a încă 3 persoane (2 operatori electronişti şi 1 inginer absolvent).  
 
2. Efecte la utilizator  
 
-   Utilizatori: producătorii interni şi externi de corpuri de iluminat cu lămpii cu halogenuri 
metalice; 
-   Toţi utilizatorii de astfel de sisteme de iluminat (pentru mentenanţă); 
-   Creşterea duratei de viaţă a balastului electronic în comparaţie cu balastul clasic;  
-  Dublarea duratei de viaţă a lămpilor cu halogenuri metalice prin utilizarea balastului 
electronic; 
-  Micşorarea costurilor de exploatare şi reducerea costurilor cu mentenanţa datorită 
performanţelor balastului electronic şi a duratei mai mari de viaţă a acestuia; 
-    Contribuţia la scăderea gradului de poluare (gaze cu efect de seră)  



-  Scăderea consumului de energie electrică 
  
 
 
Conducător de proiect Director,                                                        Director Proiect, 
SC SCEI SRL 
Ing. Gheorghe Ghiur                                                                          Ing. Gheorghe Ghiur 
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