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1. INTRODUCCIÓ 

 

 

El present treball acadèmic té una clara orientació professional, d’aplicació pràctica de 

coneixements, ja que l’objectiu és traduir un text especialitzat, en concret, un dossier 

tècnic de la casa alemanya ERCO sobre sistemes d’enllumenat en botigues i centres 

comercials. 

 

El perquè de la temàtica escollida té a veure directament amb la meva trajectòria 

professional: provinc d’una llicenciatura d’enginyeria industrial i des de la meva 

incorporació al món laboral, m’he dedicat a la realització i execució de projectes 

d’instal·lacions en els edificis, molt en particular, al disseny d’instal·lacions elèctriques. 

L’enllumenat representa només una part de la instal·lació elèctrica, però una part que ha 

anat adquirint una rellevància notable, en relació al concepte arquitectònic d’un edifici, 

a la imatge que l’arquitecte vol projectar tant des de l’exterior com des de l’interior, a la 

personalitat, en definitiva, que li vol conferir. A més a més, la tecnologia que hi ha al 

darrera de sistemes lumínics avançats  ha evolucionat exponencialment, i avui dia, una 

instal·lació d’il·luminació ben projectada no només té com a objectiu tenir cura de la 

imatge i la personalitat de l’edifici, sinó que ha de contribuir a l’estalvi d’energia i a 

l’eficiència energètica. I això és el que ofereixen un bon sistema de gestió i control 

lumínic i, evidentment, un manteniment i ús acurat de l’edifici.  

 

El text original que he seleccionat per traduir al català tracta justament de tots aquests 

aspectes. Cal remarcar que ERCO és una de les cases mare alemanyes de més renom i 

de qualitat més reconeguda, dins del sector de sistemes d’enllumenat.  

 

A banda d’aquest interès personal en la matèria, cal esmentar que es troben ben poques 

traduccions al català de textos tècnics d’aquest estil. En el cas de dossiers tècnics 

d’enllumenat no n’he trobat cap, només textos paral·lels traduïts al castellà, sovint amb 

nombroses errades lingüístiques de tota mena; és a dir, si bé, aquestes traduccions 

transmeten les idees i els conceptes tècnics, ho fan sense tenir massa cura del 

llenguatge, cosa que, particularment, em sembla inacceptable.  
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Per tot això, el treball està estructurat en tres parts diferenciades: el cos principal de la 

traducció a la llengua d’arribada (el català), les conclusions, i els annexos. Es presenten 

com annexos el text original en la llengua de sortida, l’alemany, la traducció de 

l’original al castellà, i un glossari extens de termes especialitzats, extrets del text 

original, que també conté termes menys especialitzats, de caire més divulgatiu, però que 

es podrien trobar en textos d’aquesta temàtica. 

 

El text traduït al castellà es presenta com annex per a exemplificar justament aquesta 

manca de cura en algunes traducciones especialitzades. 

 

La numeració dels paràgrafs del text traduït al català només té la finalitat de poder 

identificar amb facilitat els diferents segments del text traduït amb els del text original, 

donat que aquest darrer conté nombroses fotografies i imatges, necessàries per a la bona 

comprensió del contingut. Com que la finalitat del treball és realitzar una bona 

traducció, s’ha cregut que aquesta correspondència ja seria suficient. També he 

mantingut tot allò referent al format de la font (tipus de lletra, tamany, negretes, etc.) 

per a que la traducció s’assemblés més a l’aspecte de l’original, ja que no he introduït 

les imatges. 

 

Finalment, és bàsic destacar que he enfocat aquest treball com si es tractés d’un 

encàrrec real de traducció, des del punt de vista d’agilitat alhora de traduir: tinc intenció 

de “posar-me a proba”, és a dir, de traduir amb seguretat, però també amb la màxima 

agilitat, encara que això suposi un detriment de la qualitat global del resultat final, que, 

evidentment, intentaré minimitzar. Pretenc plantejar en una situació professional real, en 

la qual, massa sovint, no es disposa d’un temps indefinit per a realitzar un treball 

“perfecte”, sinó només, d’un temps definit, unes eines, i uns resultats que s’han 

d’obtenir. En definitiva, pretenc comprovar en quin grau han estat assimilats els 

coneixements adquirits en aquesta llicenciatura de traducció i interpretació. 
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2.  TRADUCCIÓ D’UN TEXT TÈCNIC SOBRE SISTEMES D’ENLLUMENAT  

 

 

Les botigues i l’entorn comercial 
Disseny 

Luminotècnia 

Planificació 
 
*** 1 *** 

Contingut 
 

La fàbrica de llum 

 

Anar de botigues arreu del món (WORLD WIDE SHOPPING) 

La llum com a experiència en l’arquitectura de les botigues 

 

Qualitats de la llum 

La gramàtica de la llum 

Il·luminació vertical 

Confort visual eficient 

 

Jugar amb la llum (“tune the light”) 

Escenografies en la xarxa d’enllumenat 

 

Metodologia i tècniques de planificació 

Metodologia 

Aparells d’enllumenat  

Tipus d’enllumenat i luminotècnia 

Enllumenat corporatiu 

 

Situacions 

L’experiència d’anar de botigues 
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Efecte a llarga distància  

Escenificació i decoració 

Presentació de productes 

Trànsit i senyalització de recorreguts 

Serveis 

Centres comercials 

 

Serveis d’ERCO 

Sales d’exposició 

Logística de la informació 

Adreces 

 
*** 2 *** 

És condició necessària pensar en termes de qualitat de la llum per tal de desenvolupar i 

comunicar conceptes d’enllumenat adients destinats a les botigues. La base d’un sistema 

d’enllumenat de qualitat és l’estructuració entorn els conceptes de llum per veure-hi, 

llum per mirar i llum per contemplar. L’enllumenat vertical esdevé de capital 

importància alhora d’emfatitzar espais arquitectònics i constitueix un element central en 

el concepte de confort visual eficient d’ERCO. 

 
***3 *** 

Aquesta fórmula aporta una nova manera de concebre els sistemes d’enllumenat: 

lluminàries que ofereixen, tant al projectista com a l’usuari, noves i fantàstiques 

possibilitats, més marge d’acció i més control creatiu. La llum es pot simular de manera 

més fàcil, senzilla i individualitzada, la qual cosa és ideal per complir els requeriments 

del sector comercial, en concret de les botigues. 

 
*** 4 ***  

Existeixen eines i mètodes contrastats per a crear escenes de llum i assolir un confort 

visual eficient en les botigues. El disseny del sistema del programa d’ERCO permet la 

implantació d’aquest concepte en totes les seves fases. 
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*** 5*** 

Jugar amb la llum (“tune the light”), vol dir també adaptar l’enllumenat de manera 

òptima a diferents situacions i usos d’un espai, mitjançant un disseny intel·ligent i 

creatiu. Hi ha nombrosos exemples de tot tipus d’establiments comercials, de criteris de 

disseny i d’aclariments tècnics, que obren un ampli ventall de possibilitats. 

 

La fàbrica de llum 
 
*** 6 *** 

Els laboratoris d’ERCO treballen en el desenvolupament de noves tecnologies com el 

control electrònic digital o la tècnica LED, per introduir-les al mercat i poder 

comercialitzar productes i diferents aplicacions. 

 
*** 7 *** 

ERCO imparteix regularment seminaris dirigits a grups d’arquitectes, projectistes de 

sistemes d’enllumenat, enginyers i estudiants. 
 

*** 8 *** 

La seu central tècnica d’ERCO, situada a Lüdenscheid, ofereix un espai funcional per a 

l’estreta col·laboració dels departaments de desenvolupament, màrqueting i distribució. 

 
*** 9 *** 

ERCO és una empresa especialitzada en software i hardware luminotècnic per a la 

il·luminació arquitectònica. En primer lloc, venem llum i no lluminàries, i aquest 

principi, segons el qual preval el software immaterial, o llum, enfront el hardware 

material, o lluminàries, ja fa anys que caracteritza la nostra feina. Per això ens 

anomenem a nosaltres mateixos: ERCO, la fàbrica de llum. 

La llum interpreta els espais, els fa perceptibles i els dóna vida. En aquest sentit, 

entenem la llum com la quarta dimensió de l’arquitectura. 

La nostra contribució cultural i el sentit de la nostra activitat es resumeix en millorar la 

bona arquitectura mitjançant la llum adequada. 

Avui dia ERCO és present a museus, universitats, aparadors, esglésies, aeroports, 

hotels, cadenes de botigues, fires, edificis oficials i edificis residencials, entre molts 

altres. L’objectiu és sempre el mateix: trobar una solució ajustada a l’ús específic i a les 
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particularitats arquitectòniques pròpies de cada projecte, independentment de si la 

funcionalitat o la representació ocupen el primer pla en l’arquitectura de l’edifici. 

Els sistemes de control lumínic, així com les lluminàries per interiors i exteriors, 

constitueixen una variada gamma d’instruments per a solucionar les instal·lacions 

d’enllumenat en els edificis de manera contínua i integral. La lluminària és un 

instrument lumínic, una eina d’il·luminació per a una aplicació concreta. 

Sota el lema “juga amb la llum” (“tune the light”), ERCO desenvolupa aparells 

d’enllumenat innovadors que combinen a la perfecció un confort visual excel·lent amb 

possibilitats de disseny escenogràfiques, en una època en què l’ús racional dels recursos 

i l’eficiència energètica són primordials. Des que existeix la il·luminació artificial, la 

llum juga un paper determinant en l’arquitectura de les botigues, cercant l’equilibri 

entre un disseny atractiu i l’optimització de l’espai de cara a assolir un òptim volum de 

negoci . Aquesta publicació pretén aportar la informació bàsica, mostrar exemples i 

estimular la fantasia, en tot allò referent a la llum en les botigues i locals comercials. 

 
*** 10 *** 

Anar de botigues arreu del món  

La llum com a experiència en l’arquitectura de les botigues 
 

El nostre món és cada cop més reduït, ja que les xarxes globals de transport i dels medis 

de comunicació atorguen una mobilitat sense precedents a les persones, béns, 

mercaderies i imatges. Com sempre, comprem per a cobrir les nostres necessitats 

bàsiques de roba i alimentació, però cada cop més, anar de botigues s’està convertint en 

una activitat d’oci, de plaer, en definitiva, en una aventura. Les grans ciutats i els destins 

turístics d’arreu del món es posicionen segons l’atractiu de la seva oferta comercial i 

cada cop són més nombroses les marques i cadenes comercials que s’incorporen a 

l’expansió internacional. Al mateix temps, els comerços locals individuals es reafirmen 

en la competència mitjançant l’originalitat, la qualitat exquisida, un assessorament 

competent i un servei personalitzat. 

En aquest context, les expectatives que els clients tenen del seu entorn, quan van de 

botigues, creixen constantment. Així doncs, el disseny de tot allò relacionat amb 

l’activitat comercial, ha esdevingut una de les branques més dinàmiques i interessants 

de l’arquitectura, i la llum hi juga un paper determinant : atrau l’atenció, maximitza la 
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percepció dels productes, afavoreix l’orientació i la sensació de benestar. La llum, 

doncs, si se’n fa un ús adient, pot arribar a caracteritzar de manera inequívoca un 

establiment comercial i pot fer que l’anar de botigues esdevingui tota una experiència. 

 
*** 11 *** 

- Zara, Lexington Av., Nova York. Arquitecte: José Froján & Inditex architectural team. 

- Bailly Diehl Shop Boutique, Darmstadt. Arquitecte: Kandora + Meyer Architekten, Frankfurt. 

- Galeria Kaufhof, Alexander Platz, Berlin.Arquitecte: Prof. Josef P. Kleihues, Berlin. Projecte 

d’il·luminació : Licht Kunst Licht, Bonn/Berlin. 

- Virgin Megastore, Mall of the Emirates, Dubai. Arquitecte: Collet & Burger, París. Projecte 

d’il·luminació : Collet & Burger, París. 

- D & G Shop, Londres. Arquitecte : Rodolfo Dordoni, Milà. 

- Zara Salamanca, Salamanca. Arquitecte : Sònia Vàzquez, José Froján & Inditex architectural 

team. 

- Diesel Boutique Spring Street (Soho), Nova York. Aquitecte: el Departament de disseny 

d’interiors de Diesel, Molvena. 

 
*** 12 *** 

Les qualitats de la llum 

La gramàtica de la llum 

 
Llum per veure, llum per mirar i llum per contemplar: aquests són els principis d’un 

disseny lumínic de qualitat. En els anys cinquanta del segle passat, el projectista 

Richard Kelly ja va conjugar en un únic concepte les seves apreciacions sobre  la 

psicologia de la percepció i l’enllumenat dels escenaris, i va diferenciar les qualitats de 

la llum en tres grups funcionals: llum ambient (llum per veure), focus de llum (llum per 

mirar), i combinació de brillantors (llum per contemplar). 

La llum per veure crea la il·luminació general de l’entorn. En el marc de la luminotècnia 

qualitativa, la llum per veure no és l’objectiu, sinó només la base per  estudis lumínics 

més profunds. La llum per veure satisfà la necessitat bàsica d’orientació dins l’espai. 

El concepte de llum per mirar va una mica més enllà: la llum dirigida accentua punts 

d’atenció, estableix jerarquies en la percepció, emfatitza les zones més importants i 

deixa en segon terme la resta. En aquest sentit, l’anomenat enllumenat d’èmfasi es 

constitueix com a mètode fonamental per a la presentació de productes i objectes. 
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Quant a la llum per a contemplar, els efectes lumínics decoratius amb colors, patrons i 

canvis dinàmics generen ambient i màgia. Amb aquesta finalitat es poden utilitzar 

aparells específics (tipus projectors) per a assolir efectes lumínics, lluminàries 

decoratives (aranyes) i objectes de llum, així com reclams de llum o expositors. El 

concepte lumínic complet només s’obté amb la combinació de la llum per veure, llum 

per mirar i llum per a contemplar. 

Per a l’enllumenat de botigues hi ha menys directrius en comparació amb unes oficines 

o amb naus industrials, però, d’altra banda, les marques, els diferents tipus de botiga i 

els canvis de col·leccions de cada temporada proporcionen sempre temes i continguts  

que es poden transmetre mitjançant l’estructuració de l’espai i de la llum. Pensar en 

termes de gramàtica de la llum és la base per a un disseny lumínic encertat en l’àmbit 

comercial. 

 
*** 13 *** 

La llum per veure es refereix a la il·luminació bàsica homogènia. A la botiga els 

downlights ja donen prou claredat per a orientar-se, moure’s amb seguretat i reconèixer 

els productes. De fet, les botigues dotades amb un sistema d’enllumenat diferenciat no 

precisen necessàriament una gran aportació de llum per veure mentre estan obertes al 

públic, però sí cal, en tot cas,  un enllumenat general suficient per a les tasques de neteja 

i manteniment. 

 
***14*** 

La llum per mirar es materialitza en l’anomenada llum d’èmfasi, la qual accentua 

objectes, superfícies o espais, i estableix jerarquies de percepció. Es tracta d’un 

instrument essencial en relació a la presentació de productes i objectes per a dirigir 

l’atenció de l’observador. 
 

*** 15*** 

La llum per a contemplar equival a la llum decorativa, a la llum per sorprendre, a la 

llum entesa com a pur objectiu estètic. Els efectes, tals com les seqüències cromàtiques 

o els patrons lumínics obtinguts mitjançant projeccions Gobo, generen un impacte 

considerable en l’observador. Però també cal tenir en compte les lluminàries 

decoratives, els objectes o els reclams lumínics, que juguen un paper destacat en 

referència al concepte de llum per a contemplar. 
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***16*** 

Qualitats de la llum 

Enllumenat vertical 

 
L’enllumenat vertical és un component de la luminotècnia estretament relacionat amb 

l’arquitectura : la seva missió principal és fer visibles les proporcions i els límits de 

l’espai. En contraposició, l’enllumenat horitzontal convencional es configura sovint 

com el resultat d’una planificació funcional i quantitativa, de tal manera que la vivència 

de l’espai es manté sovint en segon terme, a favor de la tasca visual immediata. 

L’enllumenat vertical no només pot contribuir a completar la luminotècnia funcional, 

sinó que també pot esdevenir el punt de partida per a conceptes d’il·luminació orientats 

a l’arquitectura. La il·luminació de les parets transmet a l’observador  una impressió 

clara i oberta de l’espai. La fascinació dels efectes dels banyadors de paret s’assoleix, 

juntament amb la claredat de l’espai, amb la representació planera del mateix, que 

configura l’arquitectura i afavoreix la interpretació de l’entorn. 

Des del punt de vista de la psicologia de la percepció i del disseny, els sistemes 

d’enllumenat mitjançant banyadors de paret són un component clau per a il·luminar 

prestatges i per a construir espais jugant amb la llum. A més, i en combinació amb la 

il·luminació horitzontal dels expositors, forma part integrant, sense cap mena de dubte,  

del repertori de la luminotècnia aplicada als ambients comercials. 

 

Tipus d’enllumenat vertical 

Dins de l’enllumenat vertical existeixen diferents plantejaments per a la distribució de la 

llum, que ofereixen al projectista un marge de maniobra per a il·luminar les parets de 

manera diferenciada. Des del punt de vista arquitectònic, el banyat de parets uniforme 

adquireix un interès particular. Així, una distribució uniforme de la llum del sostre fins 

al terra, posa en relleu tota la superfície de la paret entesa com a una unitat i d’aquesta 

manera s’obté una impressió lluminosa de l’espai, i es manté en un segon pla la paret, 

entesa com a superfície funcional de delimitació d’espais. Molt en particular, i en 

relació a l’arquitectura de les botigues, mereix una esmena especial el tipus 

d’enllumenat amb banyadors de paret que es concentra en el terç superior de la 

superfície a il·luminar. 
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Una segona opció seria aplicar un raig de llum suau i lineal directament sobre la paret, 

d’una intensitat lumínica tal, que minvi notablement amb la distància. D’aquesta manera 

es pretén destacar, molt en especial, la materialitat i la textura superficial de les parets. 

Les fonts de llum puntuals sobre les superfícies de les parets creen efectes lumínics 

brillants; en canvi, l’efecte és més suau si s’utilitzen lluminàries lineals. 

El tercer tipus d’enllumenat amb banyadors de paret fa servir llum suau i puntual. La 

seqüència regular de cons de llum truncats (« scalops ») esdevé un patró i imprimeix  un 

ritme a la superfície de la paret, gràcies al contrast de lluminositat. 

Es disposa de lluminàries especials per a les tres tècniques diferents d’enllumenat amb 

banyadors de paret, de les quals, la del banyat de paret uniforme és la més exigent. Tant 

per l’esmentada tècnica com per l’enllumenat amb llum puntual focalitzada, es pot triar 

entre una àmplia gamma de banyadors de paret. Per al requeriment d’un enllumenat 

dinàmic amb llum de colors canviants, els banyadors de paret coneguts com 

varicromàtics (“varychrome”) són els més adequats, ja sigui amb làmpades fluorescents 

o amb tecnologia LED de barreja de colors RGB. 

 
*** 17 *** 

Els banyadors de paret i la sensació de lluminositat 

Els projectes d’enllumenat orientats a la percepció no només contribueixen en gran 

mesura a satisfer de manera òptima les necessitats dels compradors, sinó que també, 

mitjançant els conceptes lumínics, permeten estalviar energia. Així doncs, per exemple, 

el sistema més eficient per a assolir una sensació de claredat d’un espai és el que utilitza 

banyadors de paret, en front un sistema d’il·luminació basat en un nivell lumínic 

uniforme amb llum general directa. 

Com que la sensació espaial ve determinada essencialment per la luminància de les 

superfícies verticals, els banyadors de paret ofereixen un mètode eficient per a crear una 

atmosfera lluminosa i , al mateix temps, els productes exposats en els prestatges i 

aparadors de paret reben una il·luminació immillorable. També resulta molt eficient en 

aquest sentit, una  il·luminació d’accent dosificada, per a destacar objectes situats al 

centre de la sala. Si es compara la il·luminació general directa d’un espai amb la 

vertical, es demostra que, per a un mateix consum d’energia, les lluminositats 

obtingudes són totalment diferents. 

 
*** 18*** 
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Els banyadors de paret amb lents i làmpades d’halogenurs metàl·lics proporcionen una 

il·luminació homogènia de l’estanteria de dos pisos. La bona reproducció cromàtica de 

les làmpades de descàrrega d’alta pressió destaca de manera òptima l’ampli espectre 

cromàtic dels teixits. 

 
*** 19 *** 

La il·luminació vertical homogènia dels banyadors de paret donen la sensació d’un espai 

ampli i lluminós. Els projectors es concentren en accentuar els mobles exposats. 
 

*** 20 *** 

Qualitats de la llum 

Confort visual eficient 

 
Les instal·lacions d’enllumenat necessiten energia. Tots els actors implicats en el sector 

de la il·luminació, fabricants, projectistes i usuaris, han de ser conscients i fer un ús 

responsable dels recursos limitats. En els darrers anys i degut, entre altres factors, a la 

forta pressió de l’increment del preu de l’energia, la il·luminació arquitectònica ha fet 

passos de gegant i ha assolit un nivell d’eficiència energètica considerable. No es poden 

aturar els esforços en aquesta direcció, però tampoc s’ha de perseguir l’eficiència 

energètica en detriment de la qualitat de la llum. 

 

Menys pot convertir-se en més 

En l’arquitectura de les botigues es fa un ús intensiu, professional i experimental de la 

llum, i moltes vegades s’apliquen ja plantejaments escenogràfics. Per altra banda, el 

pensament comercial és lògic i omnipresent. 

La inversió en qualitat de llum és rentable, tant des del punt de vista econòmic com 

ecològic: d’una banda, un disseny i una implementació acurats, amb productes d’alta 

qualitat, repercuteix de manera directa i positiva en les vendes, gràcies a l’augment de 

l’atractiu i la satisfacció dels clients. D’altra banda, els costos d’explotació i 

manteniment es redueixen a llarg termini. El major preu unitari d’una lluminària 

professional s’ha de relativitzar en front d’altres productes més econòmics, ja que, donat 

un efecte lumínic específic assolit amb una lluminària de gamma alta, es requereixen 

potències menors i la quantitat total de lluminàries pot ser també inferior. Les làmpades 

modernes i eficients redueixen considerablement, no només la potència instal·lada de la 
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instal·lació d’enllumenat pròpiament dita, sinó  també les pèrdues de calor, i com a 

conseqüència, es produeixen un seguit d’efectes positius en relació, per exemple, al 

dimensionat i als costos d’explotació de les instal·lacions de climatització i ventilació. 

En instal·lacions d’enllumenat amb sistemes de control com el Light System DALI, la 

potència instal·lada representa únicament el màxim teòric: el consum real es pot adaptar 

de manera flexible a les circumstàncies, gràcies a la regulació escènica programada, fet 

que suposa un potencial d’estalvi immens. Un enllumenat atenuat però ric en contrastos 

pot resultar molt més estimulant que unes intensitats lumíniques elevades i homogènies, 

i la rellevància que tenen els sistemes d’enllumenat vertical amb banyadors de paret, en 

relació a la percepció subjectiva de la lluminositat, és ben diferent a la que té la llum 

aplicada sobre superfícies horitzontals. En resum: amb una planificació intel·ligent i 

unes eines d’il·luminació d’alta qualitat, es poden obtenir solucions que, mantenint uns 

costos d’explotació baixos, assoleixin totes les expectatives estètiques, funcionals i 

ecològiques. 

 
*** 21 *** 

6 passos vers el confort visual eficient 

 

1. Luminotècnia efectiva 

Els sistemes òptics precisos i d’alt rendiment fan caure la demanda energètica requerida 

per les instal·lacions d’enllumenat. Les innovacions, tals com els reflectors Spherolit 

d’ERCO, combinen una eficiència i un confort visual elevats. Les eines que ofereixen a 

l’usuari el control lumínic total són les úniques que fan possible una planificació a llarg 

termini. 
 

*** 22 *** 

2. Làmpades eficients 

ERCO ofereix un ventall extraordinari de productes i possibilitats per a l’ús, tant de 

làmpades d’halogenurs metàl·lics, econòmiques i de llarga vida útil, com també de 

làmpades fluorescents compactes. A més a més, ERCO s’implica a fons en el 

desenvolupament de la tecnologia LED, i així contribueix a la posada en pràctica dels 

grans avenços, quant a l’eficàcia lluminosa dels LED. 

 
*** 23 *** 
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Eficàcia lluminosa 

La taula mostra l’eficàcia lluminosa mitja dels diferents tipus actuals de làmpades. Les 

divergències parlen per elles mateixes; no obstant això, l’eficàcia lluminosa no hauria 

de ser mai l’únic criteri de selecció de làmpades en una planificació de qualitat.  
 

*** 24 *** 

3. Gestió tèrmica 

A la realitat, totes les fonts de llum artificials generen pèrdues de calor. ERCO, empresa 

responsable respecte l’ús racional dels recursos, es preocupa de dissenyar les seves 

làmpades amb la finalitat que puguin evacuar aquest calor eficaçment, de manera que 

les làmpades i els components electrònics sensibles al calor, com els LED o els 

elements auxiliars, s’acostin al seu punt òptim de funcionament i esgotin la seva vida 

útil mitjana. 

 
*** 25 *** 

En el cas del projector Emanon, els components sotmesos a cargues tèrmiques elevades, 

com són les làmpades, els portalàmpades i els reflectors, estan muntats sobre un suport 

cilíndric metàl·lic, proveït d’una ventilació controlada, el qual s’allotja entre els 

casquets del material sintètic d’alta qualitat del cos del projector. 

 
*** 26 *** 

4. Equips moderns 

Els equips electrònics moderns no només ofereixen més confort que els convencionals, 

sinó que també tenen menys pèrdues, són més compactes, protegeixen millor les 

làmpades, i , en conseqüència, són més respectuosos en conjunt en relació a l’ús 

racional dels recursos naturals. ERCO, a més, utilitza exclusivament la soldadura sense 

plom en tots els seus components electrònics. 

 
*** 27 *** 

5. Planificació qualitativa 

La planificació detallada i orientada a la percepció aplica la llum selectivament, en els 

llocs idonis per satisfer les necessitats dels usuaris. Així, per exemple, els sistemes 

d’il·luminació vertical persegueixen assolir una sensació subjectivament elevada de 

lluminositat en un espai. L’enllumenat d’èmfasi dosificat sol ser més efectiu que un 

nivell elevat i uniforme d’il·luminació. 
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*** 28 *** 

Enllumenat vertical 

Els banyadors de paret són un clar exemple, de com amb una planificació orientada a la 

percepció es pot crear una sensació lluminosa en un espai i reduir les potències 

instal·lades. 

 
*** 29 *** 

Enllumenat d’accent 

Una planificació de qualitat es concentra en allò que és veritablement essencial per a 

l’arquitectura i ofereix moltes possibilitats per a disminuir el consum energètic. 

 
*** 30 *** 

Enllumenat escènic 

La crida d’escenes lumíniques segons l’ús d’una sala ofereix un enorme potencial 

d’estalvi energètic, tant si el control és manual com si es fa mitjançant temporitzadors o 

sensors automàtics. 

 
*** 31 *** 

6. Control lumínic intel·ligent 

Amb la tècnica DALI d’ERCO, la il·luminació escènica esdevé senzilla i rentable. Les 

escenes lumíniques d’acord amb cada situació poden ser seleccionades i modificades 

per l’usuari, i juntament amb la gestió automàtica del sistema d’enllumenat mitjançant 

sensors  i programes horaris, ofereixen un gran potencial d’estalvi energètic. 

 
*** 32 *** 

El sistema de control DALI representa l’eina que integra el software i el hardware per a 

poder parlar d’un sistema d’enllumenat eficient, per exemple, amb la implementació 

d’entrades digitals per a detectors de presència o interruptors crepusculars. 

 
*** 33 *** 

Jugar amb la llum (“tune the light”) 

Escenografia en la xarxa lumínica 
La irrupció de la llum escenogràfica ha estat molt condicionada a les noves tecnologies. 

Fins ara, és cert que el concepte d’il·luminació escenogràfica s’ha implementat en 
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projectes d’arquitectura,  si bé això ha generat una despesa molt elevada en materials i 

instal·lacions. A més, i segons la procedència de la tecnologia emprada, aquest concepte  

d’il·luminació s’ha vist molt influenciat pel sistema de gestió dels edificis o per la 

tècnica de creació d’escenes. 

 

El sistema d’enllumenat DALI 

El sistema de control lumínic DALI d’ERCO ha estat concebut específicament per a la 

il·luminació escenogràfica en projectes d’arquitectura. Es basa en una idea innovadora: 

l’aplicació intel·ligent de la tecnologia DALI (Digital Addressable Lighting Interface) 

per a lluminàries direccionables individualment , juntament amb el sofware Light 

Studio d’ERCO, configuren un sistema integral de gestió. En combinació amb l`àmplia 

gamma de làmpades per a interiors i exteriors d’ERCO, així com de carrils electrificats,  

compatibles amb la tecnologia DALI, es poden crear, com mai s’havia fet en els 

edificis, escenes lumíniques de manera senzilla i econòmica. 

La integració coordinada del software i del hardware estableix nous objectius en relació 

al confort del servei, al ventall de funcions disponibles i a la creativitat de la gestió. 

Així, per exemple, amb el Light Studio d’ERCO i un simple click de ratolí, es pot fixar i 

modificar el color de les làmpades varicromàtiques compatibles amb el sistema DALI, 

d’un mode interactiu i alhora il·lustratiu. En la posada en servei d’una instal·lació, el 

servidor i el software del programa de control lumínic, reconeixen automàticament les 

làmpades d’ERCO preparades pel sistema DALI, anomenades també “clients de llum”, i 

les reprodueixen de manera fiable i clara, gràcies a la codificació de fàbrica dels equips 

auxiliars de les mateixes làmpades. A més a més, les lluminàries d’altres marques 

compatibles amb DALI també es poden integrar a la instal·lació i incorporar 

còmodament al mateix sistema de gestió dels clients ERCO. El servidor Light Server 

64+ es pot integrar amb altres equips similars i, pot arribar a controlar instal·lacions de 

qualsevol abast. 

El sistema DALI es composa d’uns components de hardware, el Light Server i el Light 

Changer, i d’una part de software, el Light Studio. El servidor Lisht Server és un 

controlador DALI que emmagatzema dades de les escenes i del sistema i posa a 

disposició les funcionalitats de control. La gestió del dia a dia es fa amb el 

comandament compacte de paret d’ERCO, el Light Changer, o amb un teclat 

convencional. Per altra banda, la creació de les escenes de llum i d’altres efectes 

complexos la realitza el software Light Studio d’ERCO, que està instal·lat en un 
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ordinador, el qual està connectat via USB amb el Light Server o el Light Changer. El 

Light Server es comunica amb els clients de llum, és a dir, amb les làmpades preparades 

pel sistema DALI, mitjançant l’anomenat protocol DALI, via un cable de bus de 

comunicacions. Gràcies precisament a aquest tipus de tecnologia bus i a les funcions de 

commutació i regulació, que ja venen integrades en els equips auxiliars de les pròpies 

làmpades, els circuits elèctrics no han de ser obligatòriament fixos i no és necessària la 

instal·lació d’elements de control voluminosos dins dels quadres elèctrics de 

comandament. Amb els accessoris DALI específics per a carrils electrificats, es poden 

instal·lar projectors preparats pel sistema DALI sobre els reconeguts carrils d’ERCO i 

es poden incorporar al sistema de gestió. 

 
*** 34 *** 

El Light Master 

Les escenes, que també poden contenir efectes cromàtics i transicions dinàmiques, es 

configuren, dissenyen i produeixen en el mòdul Light Master. En particular, per al 

control de les lluminàries varicromàtiques, es disposa d’eines confortables, com és la 

roda de color. 

 
** * 35 *** 

El llibre de la llum (Light Book) 

L’anomenat llibre de la llum serveix per organitzar i estructurar dins l’espai les 

instal·lacions amb el sistema DALI. Les seves funcions principals són la configuració 

de zones i l’assignació de clients de llum o dels comandaments (Light Changer) a 

cadascuna de les zones. 

 
*** 36 *** 

El temporitzador de llum (Light Timer) 

El mòdul temporitzador efectua la crida d’escenes en moments de temps determinats. 

La funció horària i el calendari confereixen una gran flexibilitat a l’automatització de 

l’enllumenat escenogràfic. 

 
*** 37 *** 

El seqüenciador de llum (Light Sequencer) 
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El seqüenciador de llum és una eina que serveix per a definir i emmagatzemar la 

cronologia de seqüències d’escenes lluminoses, de manera que la seqüència d’escenes 

es pot crear amb independència del moment fixe d’inici. 

 
*** 38 *** 

Amb uns quants clicks de ratolí es poden assignar seqüències dinàmiques a les 

lluminàries regulables, així com seqüències cromàtiques a les lluminàries 

varicomàtiques. 

 
*** 39 *** 

El software Light Studio proporciona l’eina per a regular totes les funcions del 

Goborotator amb el sistema de control DALI. 

 
*** 40 *** 

El sistema de control DALI és l’eina integrada per un software i un hardware, destinada 

a la regulació lumínica escenogràfica. El servidor Light Server emmagatzema les 

escenes i ofereix totes les funcions de control. El mòdul Light Changer amb pantalla 

tàctil s’utilitza per al comandament diari del sistema DALI. 

 
*** 41 *** 

Mètodes de treball i tècniques de planificació 
Des de l’aparador, passant per l’entrada, i des dels expositors decoratius fins la caixa : 

fins i tot una compra senzilla segueix una dramatúrgia establerta. La llum escenogràfica 

i el concepte de zonificació de la llum poden fomentar aquests recorreguts, interpretar-

los i convertir-los en una vivència escenificada. Convé treballar amb el que es coneix 

com a un storyboard, entès com a mètode de planificació visual per crear els diferents 

ambients. Les bases d’aquest mètode ja es van presentar en la publicació “Llum i 

escenografia”. En la concepció d’un local comercial es produeixen un seguit de 

situacions, amb diferents tasques visuals i diferent atmosfera i arquitectura, que es 

poden tractar de manera separada segons les seves característiques i es poden assignar a 

zones concretes. En la fase de projecte, es tracta, d’una banda, de definir els criteris 

funcionals d’una tasca visual, com per exemple, la identificació de la forma i del 

contrast: el nivell de qualitat de la llum en els punts decoratius o en els aparadors i 

expositors de productes és molt més exigent que en les zones de trànsit. També cal tenir 
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en compte el color i l’estructura superficial per a percebre els subtils matisos dels 

teixits. Un element addicional en la fase d’anàlisi del projecte són els requeriments 

psicològics, cal esbrinar si la botiga es vol presentar com a una unitat o si es desitja 

crear àmbits individuals dins d’un mateix espai. 

 
*** 42 *** 

El concepte d’enllumenat zonificat és la base per a trobar solucions d’il·luminació dels 

diferents àmbits d’un local comercial: l’accés, els punts o àrees decoratius, els aparadors 

i expositors de productes, i la zona de caixes. 

 
*** 43 *** 

La llum escenogràfica es pot emmagatzemar i cridar de manera còmoda, tant per a crear 

escenes ocasionals com escenes de successos que es repeteixen en el temps, com ara els 

inicis de temporada, el període nadalenc o l’ambientació nocturna. 

 
*** 44 *** 

Els cons de llum estrets amb un fort gradient al seu voltant generen un punt focal 

intensiu i mantenen l’entorn en un segon pla, amb la qual cosa s’assoleix un concepte de 

llum efectiu, tant per la il·luminació dels escenaris dels teatres com pels aparadors de les 

botigues. Per a il·luminar totalment objectes allargats és recomanable utilitzar una lent 

d’escultura amb un con de llum ovalat. El context espaial es remarca amb un con de 

llum ampli, mitjançant, per exemple, una lent Flood. 

 
*** 45 *** 

La lent d’escultura genera una distribució asimètrica de la llum, de manera que els 

feixos de llum s’expandeixen en la direcció d’un eix i romanen inalterables en la 

direcció de l’altre eix. La lent, estructurada en paral·lel, genera un oval vertical amb una 

orientació horitzontal de l’estructura lineal. 

 
*** 46 *** 

La lent Flood expandeix el con de llum de manera simètrica. La lent estructurada crea 

una graduació més suau al voltant del con de llum. 

 
*** 47 *** 

L’estructuració de l’espai 
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Si l’objectiu és assolir una imatge homogènia del conjunt de local comercial, cal arribar 

a un consens entre els desitjos d’il·luminació de l’arquitecte, el decorador i la propietat, 

per tal d’obtenir un concepte equilibrat d’enllumenat des dels punts de vista de l’espai, 

la decoració i els productes. Ara bé, per a presentar al client els productes i marques de 

manera separada i diferenciada, el projectista pot plantejar l’organització de l’espai en 

zones menors per a cada grup d’expositors de productes, en lloc de presentar un sistema 

d’enllumenat únic i general. Aquesta separació en diferents àmbits afavoreix la 

identificació de la disposició espaial i, a més, els elements arquitectònics il·luminats, 

com les columnes o les parets, ajuden a orientar-se en establiments comercials de 

dimensions considerables. 

 
*** 48 *** 

Un sistema d’enllumenat basat en Downlights de feix ampli permet agrupar els diferents 

àmbits de productes. En canvi, els projectors accentuen els punts o els detalls 

arquitectònics, amb la finalitat de produir un contrast respecte la il·luminació general 

homogènia. 

 
*** 49 *** 

Reproducció cromàtica i temperatura de color 

La reproducció cromàtica de les làmpades indica la qualitat amb la qual es reprodueixen 

els colors dels objectes. La reproducció cromàtica òptima es correspon amb un espectre 

de llum el més ampli i homogeni possible. La temperatura de color determina la 

sensació de calidesa o fredor que transmeten els objectes. 
 

*** 50 *** 

Les làmpades d’halogenurs metàl·lics (HIT) proporcionen una excel·lent reproducció 

cromàtica. Poden tenir diferents temperatures de color: blanc càlid, blanc neutre, i blanc 

assimilable a la llum del dia. 

 
*** 51 *** 

Les llums de to càlid característiques de les làmpades de vapor de sodi (HST) destaquen 

determinats tipus de productes, de tonalitats grogues i marrons, com el cuir o els 

productes de rebosteria. L’espectre irregular d’aquestes làmpades assoleix una 

reproducció cromàtica deficient, en particular, en objectes de color verd o blau. La 
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combinació de làmpades HIT i HST és recomanable,  per a un espectre ampli amb un 

punt central addicional de tonalitat groga. 

 
*** 52 ***  

Eines d’il·luminació 
La lluminària és un instrument d’il·luminació, una eina de llum per a una aplicació 

concreta, i aquest plantejament caracteritza el disseny dels nostres productes. La gamma 

de productes ERCO per a la il·luminació arquitectònica comprèn els tres sectors 

següents: els sistemes de control lumínic, les lluminàries per interiors i les lluminàries 

per exteriors, fet que permet implementar de manera generalitzada conceptes de llum 

integrals.  

El programa d’ERCO es caracteritza pel disseny coherent de sistemes d’enllumenat. En 

cap cas desenvoluparem productes aïllats, sinó famílies completes de productes, que, a 

la vegada, es puguin posicionar en el programa global. En aquest sentit, la concepció del 

sistema comprèn diversos nivells: des d’un ampli ventall d’accessoris per a una 

lluminària individual, mitjançant un sistema modular de disseny individualitzat per a 

una mateixa família de productes, fins a la documentació tècnica específica per a 

cadascun dels productes, que permeti la combinació i selecció òptima en la fase de 

projecte. La tecnologia DALI afegeix al nostre catàleg de productes un nivell de 

software virtual que permet enllaçar de manera senzilla tots els clients de llum ERCO. 

“Jugar amb la llum” (“tune the light”): es refereix a la possibilitat d’adaptar eines 

d’il·luminació als requeriments especials, mitjançant una gran varietat d’accessoris del 

sistema, així com al fet d’associar i convertir els clients de llum, controlables 

digitalment amb el sistema de gestió DALI, en instal·lacions d’enllumenat flexibles i 

intel·ligents. També inclou la presentació del software Light Studio com a interfícies de 

comandament i gestió de les funcions innovadores de les lluminàries. 

 
*** 53 *** 

Els reflectors Spherolit 

La tecnologia Spherolit parteix de la divisió del reflector en superfícies individuals, els 

esferolits, els quals presenten una convexitat esfèrica tridimensional. Aquesta formació 

individualitzada d’esferolits permet controlar en gran mesura les característiques del 

reflector. El resultat són els reflectors projectors, que per a uns determinats trets 

geomètrics bàsics idèntics, tals com el diàmetre, la fondària i el punt focal, tenen 
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diferents angles de projecció, que abarquen des d’angles molt tancats (“narrow spot”) 

fins angles molt oberts (“wide flood”). Una característica comuna per a tot angle és 

l’obtenció d’un nivell òptim de qualitat de la llum, ja que, en especial, els cons de llum 

són homogenis, sense estries, i presenten un contorn net, suau i ben definit, i alhora, són 

altament eficients. 

 
*** 54 *** 

El factor que incideix en la percepció de l’esapi no és només la diferència de 

lluminositats, sinó també els contrastos de color. Els aparells d’il·luminació controlables 

digitalment permeten reinterpretar l’arquitectura. 

 
*** 55 *** 

Jugar amb la llum (“tune the light”): la utilització de reflectors que poden ésser 

substituïts sense eines especials, permet adaptar els projectors de manera ràpida i 

senzilla als diferents conceptes d’enllumenat, gràcies a l’aplicació de la tècnica 

Spherolit. 

 
*** 56 *** 

Segons sigui la curvatura d’una zona d’una superfície individual, la llum incident es 

reflecteix amb un major o menor grau d’expansió. D’aquesta manera, el reflector 

Spherolit molt tancat disposa d’esferolits més plans, mentre que el reflector Spherolit 

molt obert presenta la màxima convexitat. 
 

*** 57 *** 

Angle molt tancat (“narrow spot”) 

Distribució lumínica de rotació simètrica. Angle d’irradiació < 10 º 

 
*** 58 *** 

Angle tancat (“spot”) 

Distribució lumínica de rotació simètrica. Angle d’irradiació entre 10 i 20 º 

 
*** 59 *** 

Angle obert (“flood”) 

Distribució lumínica de rotació simètrica. Angle d’irradiació entre 25 i 35 º 
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*** 60 *** 

Angle molt obert (“wide flood”) 

Distribució lumínica de rotació simètrica. Angle d’irradiació > 45 º 

 
*** 61 *** 

Rentat de paret (“wallwash”) 

Distribució lumínica asimètrica del banyador de paret, amb el punt central focal situat 

en el terç superior de la paret, per a obtenir una eficiència elevada. 

 
*** 62 *** 

Banyadors de paret amb lent 

Tècnica convencional de lent-reflector amb un suport per al banyador de paret, per a 

obtenir la màxima uniformitat. 

 
*** 63 *** 

Cantax 

La sèrie de projectors Cantax combina una luminotècnia avançada amb un disseny que 

emfatitza l’arquitectura. Per a la seva creació, el dissenyador japonès Naoto Fukasawa 

va fer ús d’un llenguatge elegant i precís en les formes geomètriques, basat en 

paral·lelepípeds i cilindres. La configuració espaial d’aquestes formes bàsiques, que es 

pot transformar al llarg de la seva vida útil, transmet un caliu interessant des del punt de 

vista arquitectònic. Tècnicament, la família Cantax representa l’estat actual del 

desenvolupament d’ERCO i ofereix una qualitat lumínica que satisfà els requisits més 

exigents, des de l’enllumenat d’edificis residencials, fins el de botigues, restaurants o 

galeries. 

 
*** 64 *** 

Les lluminàries aptes pel sistema DALI disposen d’equips auxiliars, als quals se’ls pot 

assignar una adreça digital, de manera tal, que es pot realitzar una activació de 

lluminàries punt a punt. Això és el que caracteritza el sistema de control lumínic DALI 

d’ERCO i el seu software associat, el Light Studio. 

 
*** 65 *** 

Els projectors Cantax  aprofiten, de forma generalitzada, tots els avantatges dels 

innovadors reflectors Spherolit: una alta flexibilitat en l’ús i una qualitat de llum 
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superior, gràcies a la possible substitució dels mateixos projectors amb poques 

operacions i mà d’obra. La gamma d’accessoris també comprèn filtres de color i filtres 

d’infrarojos i ultraviolats. 

 
*** 66 *** 

Emanon 

En els petits locals comercials, ja fa temps que la llum s’utilitza de manera generalitzada 

com a medi de representació escènica. Els aparells d’enllumenat de la família de 

projectors Emanon combinen la luminotècnia innovadora amb l’electrònica de control 

digital, i obren, així, el concepte de luminotècnia escenogràfica, a marges de maniobra 

totalment nous i creatius. En definitiva, la botiga i l’aparador esdevenen un escenari 

amb unes possibilitats fins ara reservades exclusivament a la il·luminació d’actes i 

espectacles. En aquesta línia, la família Emanon comprèn projectors amb diferents 

angles d’irradiació i amb accessoris versàtils, banyadors de paret de gamma alta, LED 

varicromàtics, projectors, i també, com a particularitat a destacar dins del programa 

ERCO, la família Emanon inclou els projectors anomenats Goborotator, controlables 

digitalment i específicament dissenyats per a imprimir dinamisme a l’escena. 

 
*** 67 *** 

Amb el Goborotator Emanon, els espais es poden escenificar amb llum dinàmica i se’ls 

pot dotar de vida pròpia. El projectista pot recórrer a l’aplicació dels Gobos de metall o 

de vidre, o de les lents d’estructura, per a obtenir efectes lumínics molt variats. 
 

*** 68 *** 

Compar 

Nivells lumínics elevats per a l’accentuació, una llum brillant, un sostre clar i 

lluminàries orientables: tot això és el que desitgen els comerciants per a captar l’atenció 

del client i presentar els seus productes sota la millor solució lumínica. És habitual 

redistribuir les estanteries i les zones decoratives a l’inici de cada temporada, i, en 

aquest sentit, la flexibilitat dels aparells d’il·luminació esdevé un tret important, perquè 

facilita l’assoliment dels nous reptes en l’àmbit de l’enllumenat d’edificis. El programa 

de projectors empotrables Comprar és el més adient per a aquestes aplicacions i 

combina una luminotècnia innovadora i solucions de detall racionals amb un disseny 

flexible del sistema. 
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*** 69 *** 

Projector empotrable Comprar amb reflector Spherolit d’angle molt estret (narrow spot). 

 
*** 70 *** 

Projector empotrable Comprar amb reflector Spherolit d’angle estret (spot). 

 
*** 71 *** 

Projector empotrable Comprar amb reflector Spherolit d’angle ample (flood). 

 
*** 72 *** 

Projector empotrable Comprar amb reflector Spherolit d’angle molt ample (wide flood) 

 
*** 73 *** 

Banyador de paret Compar amb reflector Spherolit amb efecte de rentat de paret 

(wallwash). 

 
*** 74 *** 

Lent de display 

La lent de display genera un con de llum brillant i precís, que s’extén en el pla 

horitzontal. A diferència de la lent d’escultura, la lent de display no està estructurada 

fins al nivell de les fisures o irregularitats que la superfície pugui presentar, per causar 

l’efecte de l’expansió del con de llum, però està dotada d’una pantalla 

antienlluernament per a obtenir un confort visual definit. 

 
*** 75 *** 

Làmpades HIT i HST 

Les làmpades HIT I HST de la família Comprar tenen una vida útil molt llarga i són 

molt rentables. 

 
*** 76 *** 

Làmpades compactes HIT 

Amb les làmpades HIT compactes, la tecnologia Spherolit s’introdueix per primer cop 

en el camp de les lluminàries de sostre empotrables. Per una banda, i gràcies als radis de 

cadascun dels esferolits, aquesta tecnologia de reflector genera un con de llum que 
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satisfà els requeriments més exigents, quant a homogeneïtat. Per altra banda, l’efecte de 

brillantor en el propi reflector atorga un estimulant i novedós encant a tota la superfície  

del sostre, i alhora, un alt nivell de confort visual. Altres avantatges a destacar són una 

alta eficiència i una fondària d’empotrament petita. 

 
*** 77 *** 

Les làmpades HIT Compact són fàcils de muntar i tenen unes dimensions compactes, 

aspectes que poden incidir positivament en la rentabilitat global del projecte. L’angle 

d’apantallament és de 30 graus, cosa que garanteix un bon confort visual. 

 
*** 78 *** 

Il·luminació general directa i indirecta 

La il·luminació general s’utilitza com a il·luminació bàsica de l’espai. La llum directa 

modela molt bé l’ambient, mentre que la indirecta suavitza les formes i genera molt 

poques ombres. 

 
*** 79 *** 

Els símbols de les diferents lluminàries ajuden a formar-se una idea genèrica de la 

distribució lumínica i dels tipus de muntatge possibles. S’utilitzen en el Programa 

ERCO i en l’ERCO Light Studio (www.erco.com) amb la finalitat de facilitar la 

localització àgil de la lluminària escaient. 

 
*** 80 *** 

Il·luminació vertical 

La distribució asimètrica de la llum, característica dels banyadors de paret, proporciona 

un enllumenat vertical homogeni que emfatitza les superfícies de les parets i destaca 

l’estructura espaial. 

 
*** 81 *** 

Il·luminació d’èmfasi 

Les lluminàries empotrables o els projectors per a carrils electrificats amb distribució 

lumínica de feix estret, accentuen els objectes en les parets o en un espai. Permeten 

configurar l’anomenada llum per mirar, base per a qualsevol tipus de presentació de 

productes i per a crear una il·luminació zonificada. 
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*** 82 *** 

Projecció 

La llum per contemplar es genera amb projectors. Les estructures, els textos o les 

imatges proporcionen informació, o bé actuen com a punt decoratiu per a captar les 

mirades, i així, temes diferents es poden comunicar entre ells de manera flexible. 

Mitjançant un Goborotator és senzill escenificar els espais amb llum dinàmica.  
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3. CONCLUSIONS 

 

 

El text traduït és un exemple de text especialitzat tècnic, i com a tal, presenta les 

característiques pròpies d’aquesta tipologia de textos, que permet identificar-los de 

manera clara. En primer lloc, les condicions estructurals de forma, contingut i expressió 

estan ben definides: forma concisa, breu, amb molta terminologia i poca ambigüitat; 

contingut precís, concret, amb la clara finalitat de transmetre coneixement; expressió 

ordenada i sistemàtica.  

 

Els recursos que he emprat per dur a terme aquest encàrrec de traducció han estat 

diccionaris electrònics bàsicament, i alguns textos paral·lels de traduccions al castellà, 

donada la manca de literatura sobre aquesta temàtica que, fins ara, ha estat traduïda al 

català. 

 

La traducció al castellà de l’original (s’adjunta com annex) bé podria considerar-se un 

text paral·lel de referència, però no ha estat així, per dues raons: en primer lloc, no era la 

meva intenció caure en el parany de fer una traducció al català d’una altra traducció al 

castellà (ja ho he explicat a la introducció), i en segon lloc, una ràpida ullada al text 

castellà deixa constància de la seva pobra qualitat. Alguns textos paral·lels en castellà, 

traduccions de les cases Philips (holandesa), Siemens (alemanya), per exemple, tampoc 

ofereixen una qualitat massa elevada. Davant d’aquesta situació, m’he aturat a 

reflexionar sobre la idoneïtat d’encarregar la traducció a un especialista o a un traductor 

professional. Entenc que aquestes traduccions s’han hagut d’encarregar a especialistes, 

que són els professionals que tenen el coneixement especialitzat, aquell coneixement 

que hi ha al darrera de les unitats terminològiques d’un text científico-tècnic en general, 

en el qual predominen els factors lingüístics sobre els socioculturals, de manera que la 

traducció deixa molt poc marge de maniobra per la creació. Doncs bé, si això és així, 

crec que un traductor hauria sabut pulir millor el resultat. Per posar uns exemples, he 

detectat nombrosos errors o desviacions (anàlisi únicament dels dos primers fulls), de 

caire més estilístic i gramatical que semàntic, que comento tot seguit : 

 

1. La traducció al castellà manté gairebé tots els termes en anglès que apareixen 

també en anglès en l’original alemany, encara que no s’utilitzin habitualment en 
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anglès o que puguin tenir un equivalent en castellà. La traducció al català mira 

d’apropar-se a la llengua d’arribada i utilitzar expressions que es fan servir, no 

només en l’àmbit tècnic: 

- Einkaufswelten  Shopping (traducció al català: “anar de botigues”) 

- World Wide Shopping  World Wide Shopping (al català: “ anar de 

botigues arreu del món” i entre parèntesi “World Wide Shopping”, per 

no perdre l’al·lusió implícita al “World Wide Web” de la xarxa global). 

- Tune the light  Tune the light (al català: “jugar/jugant amb la llum”). 

- Showrooms  Showrooms (al català: “sales d’exposicions”) 

- Corporate Lighting  Corporate Lighting (al català: enllumenat 

corporatiu). 

 

2. En la traducció al castellà apareixen errors d’estil i expressions que no s’usen: 

- Retail-Architektur  Comercio minorista (al català: senzillament, 

“botigues”) 

- Akzentbeleuchtung  Iluminación de acento (al català: “il·luminació 

d’èmfasi, per emfatitzar”). 

- Planungspraxis  Práctica de la planificación (al català: “planificació”). 

 

3. Altres errors sintàctics i lèxics, independents de si es tracta o no d’una traducció: 

“estructuración en base a los conceptos de luz”, “concepto de iluminación sólo 

está completo si…”, “esta forma lleva a la práctica una nueva idea”, etc. 

 

4. La versió al castellà, en general, no té en compte el factor estructural de la 

cohesió, ni la gramatical (frases mal connectades, per exemple), ni la lèxica 

(repetició de termes, no s’aprofita la riquesa de sinònims de la llengua 

castellana). 

 

En definitiva, entre un especialista i un traductor, és el traductor qui podrà detectar amb 

major nitidesa els problemes de traducció, i qui millor sabrà fer ús dels recursos idonis 

per a resoldre’ls. 

 

Per acabar, i en relació amb el que acabo de comentar, considero interessant destacar 

una característica típica de la llengua alemanya: l’elevadíssima capacitat de creació de 
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“Komposita”; gairebé sempre és possible formar un mot compost de qualsevol mot 

senzill. En aquestes deu pàgines del text original, s’han trobat una trentena de termes 

formats a partir de “Licht-“. L’elaboració d’un glossari sempre és una eina útil, però en 

el cas de traduccions tècniques, resulta imprescindible, donat que és possible que els 

termes es repeteixin amb molta freqüència, cosa que agilitza la tasca de traduir i alhora 

l’enriqueix, perquè permet esmerçar més temps a trobar bons sinònims o termes 

equivalents, i això ho sap el traductor, i potser no tant, l’especialista. 

 

Amb aquesta argumentació no pretenc desprestigiar l’especialista com a possible 

traductor, sempre que es tingui en compte el llenguatge. De fet, la solució ideal seria 

encarregar la traducció a un espcialista i a un traductor alhora, és a dir, a un especialista 

llicenciat en traducció. També seria molt encoratjador trobar més literatura científico-

tècnica en català, ja siguin originals o traduccions, però aquest seria tot un tema a 

analitzar a banda. 

 

A banda d’aquest interès personal en la matèria, cal esmentar que es troben ben poques 

traduccions al català de textos tècnics d’aquest estil. En el cas de dossiers tècnics 

d’enllumenat no n’he trobat cap, només textos paral·lels traduïts al castellà, sovint amb 

nombroses errades lingüístiques de tota mena; és a dir, si bé, aquestes traduccions 

transmeten les idees i els conceptes tècnics, ho fan sense tenir massa cura del 

llenguatge, cosa que, particularment, em sembla inacceptable.  

 

Per tot això, el treball està estructurat en tres parts diferenciades: el cos principal de la 

traducció a la llengua d’arribada (el català), les conclusions, i els annexos. Es presenten 

com annexos el text original en la llengua de sortida, l’alemany, la traducció de 

l’original al castellà, i un glossari extens de termes especialitzats, extrets del text 

original, que també conté termes menys especialitzats, de caire més divulgatiu, però que 

es podrien trobar en textos d’aquesta temàtica. 

 

El text traduït al castellà es presenta com annex per a exemplificar justament aquesta 

manca de cura en algunes traducciones especialitzades. 

 

La numeració dels paràgrafs del text traduït al català només té la finalitat de poder 

identificar amb facilitat els diferents segments del text traduït amb els del text original, 
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donat que aquest darrer conté nombroses fotografies i imatges, necessàries per a la bona 

comprensió del contingut. Com que la finalitat del treball és realitzar una bona 

traducció, s’ha cregut que aquesta correspondència ja seria suficient. 

 

Finalment, és bàsic destacar que he enfocat aquest treball com si es tractés d’un 

encàrrec real de traducció, des del punt de vista d’agilitat alhora de traduir: tinc intenció 

de “posar-me a proba”, és a dir, de traduir amb seguretat, però també amb la màxima 

agilitat, encara que això suposi un detriment de la qualitat global del resultat final, que, 

evidentment, intentaré minimitzar. Pretenc plantejar en una situació professional real, en 

la qual, massa sovint, no es disposa d’un temps indefinit per a realitzar un treball 

“perfecte”, sinó només, d’un temps definit, unes eines, i uns resultats que s’han 

d’obtenir. En definitiva, pretenc comprovar en quin grau han estat assimilats els 

coneixements adquirits en aquesta llicenciatura de traducció i interpretació. 
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5. ANNEXOS 

 

 

 5.1 TEXT ORIGINAL EN LA LLENGUA DE SORTIDA: ALEMANY 

 

ERCO. EINKAUFSWELTEN 

Gestaltung 

Lichttechnik 

Panungspraxis 

 

 

 5.2 TRADUCCIÓ AL CASTELLÀ DEL TEXT ORIGINAL 

 

ERCO. SHOPPING 

Diseño 

Luminotecnia 

Práctica de la planificación 

 

 

5.3 GLOSSARI DE TERMES ESPECIALITZATS: ALEMANY - CATALÀ 

 

 

5.4 GLOSSARI DE TERMES ESPECIALITZATS: CATALÀ - ALEMANY 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 























A
Abblendkappe Pantalla antienlluernament
Abfolge Seqüència
Abruf Crida / activació
Abschirmwinkel Angle d'apantallament
Abwärme Pèrdues de calor
Achse Eix
adressierbar direccionable
Akzentbeleuchtung Il·luminació d'èmfasi
Akzentuierung Èmfasi / Accentuació
Allgemeinbeleuchtung Il·luminació general
Alltagsbetrieb Ús de cada dia
Anlage Instal·lació
Anmutung Sensació 
Anordnung Disposició
Anschlussleistung Potència instal.lada
ästhetische Estètic
aufspreizen expandir
Auftakt Inici
auftreffende Licht Llum incident
ausgeprägt impregnat / pronunciat
Ausleuchtung Enllumenat / Il·luminació
ausschöpfen esgotar
Aussenraumleuchten Lluminàries per exteriors (d'exterior)
Ausstrahlungswinkel Angle d'irradiació
Automatisierung Automatització

B
Baukastensystem Sistema modular
Bauteile Components
Bedienkomfort Confort d'utilització
Bedienschritte Etapes de demanda
Bedienung Ús / Utilització
Begrenzungsfläche Superfícies delimitadors
Beleuchtung Il·luminació / Enllumenat
Beleuchtungseffekte Efectes lumínics
Beleuchtungskonzepte Conceptes d'enllumenat
Beleuchtungsniveau Nivell lumínic
Beleuchtungsstärken intensitats lumíniques
Bereitstellung Posada a disposició
Betrachter Observador
Betriebsgeräten Equips auxiliars
Bewegungsmelder Detector de moviment
Blickfang Punt d'atenció / de captació de mirades
Blickpunkte Punts d'atenció
Brillanzeffekte Efectes brillants
Bühnenbeleuchtung Enllumenat d'escenaris
Bühnentechnik Tècnica d'escenaris
Busleitung Cablejat amb bus de comunicacions
Busleitung Cablejat bus

D
DALI DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
DALI-fähig preparades pel sistema DALI
Dämmerungsschalter Interruptors crepuscul·lars
Deckeneinbauleuchten Lluminàries per empotrar al sostreç
Dekopoint Punts de decoració
Dimmerbänke Bancs de dimerització / control



Dimmern Controladors
Dimmfunktionen Funcions de control / dimerització
Displaylinse Lent de display
Downlights Downlights
Durchbruch Irrupció

E
einbauen Empotrar
Einbaustrahlerprogramm Programa de projectors empotrables
Einbautiefe Fondària d'empotrament
Einrichtung Creació, configuració, implantació
Einspeisung Alimentació de corrent
Einzelhandel Botigues
Emanon Strahler Projector Emanon
Energiebedarf Demanda d'energia
Energieeffizienz Eficiència energètica
Entwurfsprozess Fase de projecte
Erläuterung Aclariment

F
Farbeffekte Efectes cromàtics
Farbfilter Filtre de color
Farbkontraste Contraste de colors
Farbmischtechnik Tècnica de barreja dels colors
Farbort Lloc del color
Farbrad Roda de color
Farbspektrum Espectre de color
Farbtemperatur Temperatura de color
Farbverläufe Seqüències cromàtiques
Farbwiedergabe Reproducció cromàtica
Farmischtechnik Tècnica de barreja dels colors
Fassung Portalàmpades
Fernwirkung Efecte a llarga distància
flood Angle ample
floodlinse Lent flood
Fokus Focus
Fokuspunkt Punt focal
Formel Fórmula
Funktionsumfang Ventall de funcions

G
Gebäudemanagement Gestió de l'edifici
Gesamtbild imatge global
Geschäftsinhaber Usuari / Amo de la botiga
Gestaltung Disseny, estructuració, organització
Gestaltungsmittel Mitjà de presentació
Glasgobos Gobo de vidre
gleichförmig homogeni / uniforme
gleichmässig proporcionat / equilibrat
Gleichmässigkeit Homegeneitat
Goborotator Goborotator
Grundbeleuchtung Il·luminació general

H
Halogenlampen Làmpades halògenes
Halogen-Metaldampflampen Làmpades d'halogenurs metàl·lics
Helligskeit Lluminositat / Claredat
Helligskeitseindruck Sensació de lluminositat
Helligskeitskontrast Contrast de lluminositat
hitzempfindlich Sensibles a la llum



Hochdruck-Entladungslampen Làmpades de descàrrega d'alta pressió
I

Innenraumleuchten Lluminàries per interiors (d'interior)
Installationsaufbau Cost de la instal·lació
Inszenierung Escenificació

K
Kalenderfunktionen Funcions de calendari
Kalkül Càlcul
Klimaanlagen Instal·lació de climatització
kompakte Leuchtstofflampen Làmpades fluorescents compactes
Kontrast Contrast
Kronleuchter Aranyes 
Kundenzufriedenheit Satisfacció del client

L
Lampe Làmpada
Lampenleistung Potència de la làmpada
Lebensdauer Vida útil
Led-Technik Tècnica Led
Leuchtdichte Luminància
Leuchten Lluminàries
Leuchtmitteln Lluminàries / Sistemes d'enllumenat
Leuchtstofflampen Làmpades fluorescents
Licht zum Ansehen Llum per contemplar
Licht zum Hinsehen Llum per mirar
Licht zum Sehen Llum per veure
Lichtanlage Instal·lació d'enllumenat
Lichtanwender Usuari 
Lichtausbeute Rendiment lumínic
Lichteffekte Efectes lumínics
Lichtfabrik Fàbrica de llum
Lichtgestaltung Estructuració de la llum
Lichtinstrument Instruments (eines) lumínics
Lichtkegel Con de llum
Lichtkegelanschnitten Cons de llum truncats
Lichtkegelrand Vorera del con de llum
Lichtkonzept Concepte lumínic
Lichtlösungen Solucions lumíniques
Lichtmanagement Gestió de la llum / Control lumínic
Lichtmuster Patró lumínic
Lichtnetzwerk Xarxa d'enllumenat
Lichtobjekte Objectes lumínics
Lichtplaner Projectista lumínic
Lichtplanner Projectista
Lichtplanung Projecte lumínic / Planificació lumínica
Lichtqualitäten Qualitats de la llum
Lichtquellen Fonts de llum
Lichtreklamen Reclams de llum
Lichtschwerpunkt Punt de concentració de la llum
Lichtstärken intensitats lumíniques
Lichtsteuersystem Sistema de control lumínic
Lichtstrahlen Projecció de llum
Lichtszenen Escenes lumíniques
Lichttechnik Luminotècnia
Lichtverteilung Distribució de la llum
Lichtwerkzeuge Lluminàries (aparells d'il·luminació)
Linienstruktur Estructura lineal



Linse Lent flood
Linsenreflektortechnik Tècnica de reflectors de lents
Linsenwandfluter Banyador de paret de lent
Lüftungsanlagen Instal·lació de ventilació
Luminescence Luminiscència

M
Masstäbe Fites
Materialaufbau Cost del material
Metallgobos Gobo de metall
Montagefreundlichkeit Facilitat de muntatge
Mustern Patrons, mostres

N
narrow spot Angle molt estret
Natriumdampflampe Làmpada de vapor de sodi
neutralweiss blanc neutre

O
Oberfläschenbeschaffenheit Textura superficial
Oberfläschenstruktur Estructura superficial
Organisation Organització

P
Planungspraxis Planificació
Projektor Projector
Protokoll Protocol

Q
Quader Paral·lelepíped

R
Raum Espai
Raumbegrenzung Límitacions espaials
Raumdarstellung Representació espaial
Raumeindruck Impressió / Sensació espaial
Raumerlebnis Vivència de l'espai
Raumgestaltung Estructuració de l'espai
räumliche Espaial
Raumproportionen Proporcions espaials
Raumzonen Zones espaials
Reflektor Reflector
Regalwände Prestatgeries
Reinigung Neteja
Retail-Architektur Arquitectura de les botigues
Retail-Konzepten Sector comercial / Àmbit de les botigues
Rillen Fisures / Irregularitats

S
Säulen Pilars
Schaltfunktionen Funcions de conmutació
Schaltschränken Armaris elèctrics de comandament / Quadres elèctrics
Schatten Ombres
schwenkbar orientable
Sehaufgaben Tasques visuals
Sehkomfort Confort visual
Sensoren Sensors
Sequenzen Seqüències
Shaltfunktionen Funcions de conmutació
Shaufenster Aparadors
Skulpturline Línia d'escultura
speichern Emmagatzemar
Spektrum Espectre



Spherolit Esferolit
Spherolitreflektor Reflector esferolit
Spielraum Marge d'acció, marge de joc
spot Angle estret
Startzeit Punt inicial
Steuerelektronik Control (gestió) electrònic
Steuerfunktionalitäten Funcions de control
Steuersystem Sistema de control
Strahler Projector
Strahlerfamilie Família de projectors
Strahlergehäuser Cos del projector
Streiflicht Llum suau
Stromkreise circuits elèctrics
Stromschienen Carrils electrificats
Stromverbrauch Consum d'energia
Strukturierung Estructuració 
Szenen Escenes
Szenendaten Dades de les escenes

T
tageslichtweiss blanc assimilable a la llum del dia
Taster Teclat
Teilflache Superfície parcial
Timerprogrammen Programes per temporitzadors
Träger Suport

U
Uhrfunktionen Funcions horàries
Umgebung Entorn
Umsetzung Implantació, implementació
Uniformität Uniformitat
USB-Anschluss Port / connexió USB

V
varychrome Varicromàtic
Verdrahtung Cablejat
Verkaufsräume Locals comercials
Verknüpfung Combinació
Verläufe Transicions
Verlustärmer Poques pèrdues
Vertikalebeleuchtung Enllumenat vertical
Vorsatz Suport

W
Wahrnehmung Percepció
Wahrnehmungshierarchien Jerarquies de percepció
Wahrnung Percepció
Wallwash Rentat de paret
Wandbedienteil Element muntat a la paret
Wandfluter Banyador de paret
Wandfluterbeleuchtung Il·luminació amb banyadors de paret
Wandflutervorsatz Suport per a banyador de paret
Wandflutung Banyat de paret
Warengattungen Tipus de productes
Warenpräsentation Presentació de productes
Wärentrager Aparadors
Warenträgergruppe Grups d'aparadors
Wärmelast Càrrega tèrmica
warmtonig de tonalitat càlida
warmweiss blanc càlid



Wartung Manteniment
Wartungszwecke Tasques de manteniment
Wegeführung Senyalització de recorreguts
wide flood Angle molt ample
Winkel Angle
Wölbung Curvatura

Z
Zeitpunkten Punts horaris
Zubehör Accessoris
Zuordnung Asignació
zweiadrige de dos fils
Zylinder Cilindre



A
Accessoris Zubehör
Aclariment Erläuterung
Alimentació de corrent Einspeisung
Angle Winkel
Angle ample flood
Angle d'apantallament Abschirmwinkel
Angle d'irradiació Ausstrahlungswinkel
Angle estret spot
Angle molt ample wide flood
Angle molt estret narrow spot
Aparadors Shaufenster
Aparadors Wärentrager
Aranyes Kronleuchter
Armaris elèctrics de comandament / Quadres elèctrics Schaltschränken
Arquitectura de les botigues Retail-Architektur
Asignació Zuordnung
Automatització Automatisierung

B
Bancs de dimerització / control Dimmerbänke
Banyador de paret Wandfluter
Banyador de paret de lent Linsenwandfluter
Banyat de paret Wandflutung
blanc assimilable a la llum del dia tageslichtweiss
blanc càlid warmweiss
blanc neutre neutralweiss
Botigues Einzelhandel

C
Cablejat Verdrahtung
Cablejat amb bus de comunicacions Busleitung
Cablejat bus Busleitung
Càlcul Kalkül
Càrrega tèrmica Wärmelast
Carrils electrificats Stromschienen
Cilindre Zylinder
circuits elèctrics Stromkreise
Combinació Verknüpfung
Components Bauteile
Con de llum Lichtkegel
Cons de llum truncats Lichtkegelanschnitten
Concepte lumínic Lichtkonzept
Conceptes d'enllumenat Beleuchtungskonzepte
Confort d'utilització Bedienkomfort
Confort visual Sehkomfort
Consum d'energia Stromverbrauch
Contrast Kontrast
Contrast de lluminositat Helligskeitskontrast
Contraste de colors Farbkontraste
Control (gestió) electrònic Steuerelektronik
Controladors Dimmern
Cos del projector Strahlergehäuser
Cost de la instal·lació Installationsaufbau
Cost del material Materialaufbau
Creació, configuració, implantació Einrichtung
Crida / activació Abruf
Curvatura Wölbung



D
Dades de les escenes Szenendaten
DALI (Digital Addressable Lighting Interface) DALI
de dos fils zweiadrige
de tonalitat càlida warmtonig
Demanda d'energia Energiebedarf
Detector de moviment Bewegungsmelder
direccionable adressierbar
Disposició Anordnung
Disseny, estructuració, organització Gestaltung
Distribució de la llum Lichtverteilung
Downlights Downlights

E
Efecte a llarga distància Fernwirkung
Efectes brillants Brillanzeffekte
Efectes cromàtics Farbeffekte
Efectes lumínics Beleuchtungseffekte
Efectes lumínics Lichteffekte
Eficiència energètica Energieeffizienz
Eix Achse
Element muntat a la paret Wandbedienteil
Èmfasi / Accentuació Akzentuierung
Emmagatzemar speichern
Empotrar einbauen
Enllumenat / Il·luminació Ausleuchtung
Enllumenat d'escenaris Bühnenbeleuchtung
Enllumenat vertical Vertikalebeleuchtung
Entorn Umgebung
Equips auxiliars Betriebsgeräten
Escenes Szenen
Escenes lumíniques Lichtszenen
Escenificació Inszenierung
Esferolit Spherolit
esgotar ausschöpfen
Espai Raum
Espaial räumliche
Espectre Spektrum
Espectre de color Farbspektrum
Estètic ästhetische
Estructura lineal Linienstruktur
Estructura superficial Oberfläschenstruktur
Estructuració Strukturierung
Estructuració de la llum Lichtgestaltung
Estructuració de l'espai Raumgestaltung
Etapes de demanda Bedienschritte
expandir aufspreizen

F
Fàbrica de llum Lichtfabrik
Facilitat de muntatge Montagefreundlichkeit
Família de projectors Strahlerfamilie
Fase de projecte Entwurfsprozess
Filtre de color Farbfilter
Fisures / Irregularitats Rillen
Fites Masstäbe
Focus Fokus
Fondària d'empotrament Einbautiefe



Fonts de llum Lichtquellen
Fórmula Formel
Funcions de calendari Kalenderfunktionen
Funcions de conmutació Schaltfunktionen
Funcions de conmutació Shaltfunktionen
Funcions de control Steuerfunktionalitäten
Funcions de control / dimerització Dimmfunktionen
Funcions horàries Uhrfunktionen

G
Gestió de la llum / Control lumínic Lichtmanagement
Gestió de l'edifici Gebäudemanagement
Gobo de metall Metallgobos
Gobo de vidre Glasgobos
Goborotator Goborotator
Grups d'aparadors Warenträgergruppe

H
Homegeneitat Gleichmässigkeit
homogeni / uniforme gleichförmig

I
Il·luminació / Enllumenat Beleuchtung
Il·luminació amb banyadors de paret Wandfluterbeleuchtung
Il·luminació d'èmfasi Akzentbeleuchtung
Il·luminació general Allgemeinbeleuchtung
Il·luminació general Grundbeleuchtung
imatge global Gesamtbild
Implantació, implementació Umsetzung
impregnat / pronunciat ausgeprägt
Impressió / Sensació espaial Raumeindruck
Inici Auftakt
Instal·lació Anlage
Instal·lació de climatització Klimaanlagen
Instal·lació de ventilació Lüftungsanlagen
Instal·lació d'enllumenat Lichtanlage
Instruments (eines) lumínics Lichtinstrument
Intensitats lumíniques Beleuchtungsstärken
Intensitats  de llum Lichtstärken
Interruptors crepuscul·lars Dämmerungsschalter
Irrupció Durchbruch

J
Jerarquies de percepció Wahrnehmungshierarchien

L
Làmpada Lampe
Làmpada de vapor de sodi Natriumdampflampe
Làmpades de descàrrega d'alta pressió Hochdruck-Entladungslampen
Làmpades d'halogenurs metàl·lics Halogen-Metaldampflampen
Làmpades fluorescents Leuchtstofflampen
Làmpades fluorescents compactes kompakte Leuchtstofflampen
Làmpades halògenes Halogenlampen
Lent de display Displaylinse
Lent flood floodlinse
Lent flood Linse
Límitacions espaials Raumbegrenzung
Línia d'escultura Skulpturline
Lloc del color Farbort
Llum incident auftreffende Licht
Llum per contemplar Licht zum Ansehen



Llum per mirar Licht zum Hinsehen
Llum per veure Licht zum Sehen
Llum suau Streiflicht
Lluminàries Leuchten 
Lluminàries (aparells d'il·luminació) Lichtwerkzeuge
Lluminàries / Sistemes d'enllumenat Leuchtmitteln
Lluminàries per empotrar al sostreç Deckeneinbauleuchten
Lluminàries per exteriors (d'exterior) Aussenraumleuchten
Lluminàries per interiors (d'interior) Innenraumleuchten
Lluminositat / Claredat Helligskeit
Locals comercials Verkaufsräume
Luminància Leuchtdichte
Luminiscència Luminescence
Luminotècnia Lichttechnik

M
Manteniment Wartung
Marge d'acció, marge de joc Spielraum
Mitjà de presentació Gestaltungsmittel

N
Neteja Reinigung
Nivell lumínic Beleuchtungsniveau

O
Objectes lumínics Lichtobjekte
Observador Betrachter
Ombres Schatten
Organització Organisation
orientable schwenkbar

P
Pantalla antienlluernament Abblendkappe
Paral·lelepíped Quader
Patró lumínic Lichtmuster
Patrons, mostres Mustern
Percepció Wahrnehmung
Percepció Wahrnung
Pèrdues de calor Abwärme
Pilars Säulen
Planificació Planungspraxis
Poques pèrdues Verlustärmer
Port / connexió USB USB-Anschluss
Portalàmpades Fassung
Posada a disposició Bereitstellung
Potència de la làmpada Lampenleistung
Potència instal.lada Anschlussleistung
preparades pel sistema DALI DALI-fähig
Presentació de productes Warenpräsentation
Prestatgeries Regalwände
Programa de projectors empotrables Einbaustrahlerprogramm
Programes per temporitzadors Timerprogrammen
Projecció de llum Lichtstrahlen
Projecte lumínic / Planificació lumínica Lichtplanung
Projectista Lichtplanner
Projectista lumínic Lichtplaner
Projector Projektor
Projector Strahler
Projector Emanon Emanon Strahler
proporcionat / equilibrat gleichmässig



Proporcions espaials Raumproportionen
Protocol Protokoll
Punt d'atenció / de captació de mirades Blickfang
Punt de concentració de la llum Lichtschwerpunkt
Punt focal Fokuspunkt
Punt inicial Startzeit
Punts d'atenció Blickpunkte
Punts de decoració Dekopoint
Punts horaris Zeitpunkten

Q
Qualitats de la llum Lichtqualitäten

R
Reclams de llum Lichtreklamen
Reflector Reflektor
Reflector esferolit Spherolitreflektor
Rendiment lumínic Lichtausbeute
Rentat de paret Wallwash
Representació espaial Raumdarstellung
Reproducció cromàtica Farbwiedergabe
Roda de color Farbrad

S
Satisfacció del client Kundenzufriedenheit
Sector comercial / Àmbit de les botigues Retail-Konzepten
Sensació Anmutung
Sensació de lluminositat Helligskeitseindruck
Sensibles a la llum hitzempfindlich
Sensors Sensoren
Senyalització de recorreguts Wegeführung
Seqüència Abfolge
Seqüències Sequenzen
Seqüències cromàtiques Farbverläufe
Sistema de control Steuersystem
Sistema de control lumínic Lichtsteuersystem
Sistema modular Baukastensystem
Solucions lumíniques Lichtlösungen
Superfície parcial Teilflache
Superfícies delimitadors Begrenzungsfläche
Suport Träger
Suport Vorsatz
Suport per a banyador de paret Wandflutervorsatz

T
Tasques de manteniment Wartungszwecke
Tasques visuals Sehaufgaben
Teclat Taster
Tècnica de barreja dels colors Farbmischtechnik
Tècnica de barreja dels colors Farmischtechnik
Tècnica de reflectors de lents Linsenreflektortechnik
Tècnica d'escenaris Bühnentechnik
Tècnica Led Led-Technik
Temperatura de color Farbtemperatur
Textura superficial Oberfläschenbeschaffenheit
Tipus de productes Warengattungen
Transicions Verläufe

U
Uniformitat Uniformität
Ús / Utilització Bedienung



Ús de cada dia Alltagsbetrieb
Usuari Lichtanwender
Usuari / Amo de la botiga Geschäftsinhaber

V
Varicromàtic varychrome
Ventall de funcions Funktionsumfang
Vida útil Lebensdauer
Vivència de l'espai Raumerlebnis
Vorera del con de llum Lichtkegelrand

X
Xarxa d'enllumenat Lichtnetzwerk

Z
Zones espaials Raumzonen




