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[ museu energia i centre de creació artística ]

_IL·LUMINACIÓ

Degut ala multiplicitat de programes que es desenvolupen en l’edifici, els criteris 
d’il·luminació hauran de ser específics. Es preten que la il·luminació contempli el 
caràcter industrial de l’edifici.

La proposta fa una clara diferenciació entre la peça d’espai públic inserida en el 
precedent i la resta del programa a nivell d’iluminació. L’element públic es busca 
que tingui una imatge més pròpia d’un espai exterior que d’un interior.

ESPAI PÚBLIC I EXTERIOR
Per a la il·luminació tant de l’exterior com de l’espai públic inserit en el precedent, 
s’han escollit 3 tipus diferents de lluminàries.

-Postes verticals d’il·luminació amb projectors per a l’espai públic i sobretot pels 
escenaris exteriors on es desenvoluparà la gran majoria d’activitsts que necessitin 
una il·luminació específica.  Model Woody casa Iguzzini.

Sistema d’il·luminació amb llum directa. El sistema és molt flexible ja que els postes, 
els projectors i els accessoris es poden combinar garantint la màxima flexibilitat del 
sistema.

-Lluminàries lineals empotrables trepitjables usades en les rampes d’accés als 
diferents usos. Es busca una imatge de fil conductor que guií als usuaris i els 
permeti orientar-se facilment dins l’edifici. Model Ledplus RGB de la casa Iguzzini

Garanteix un alt nivell d’il·luminació i una òptima uniformitat. Alta resistència a 
impactes imanteniment molt baix.

-Lluminàries paret/sostre per exterior, per donar una òptima il·luminació a aquest 
espai i generar la imatge projectual de gran làmpara inserida en el precedent. 
Model Linealuce suspès del sostre de la casa Iguzzini.

Les reduides dimensions de les lluminàries linealuce granteixen el mínim impacte 
visual.

IL·LUMINACIÓ INTERIOR
A conseqüència de la multiplicitat d’activitats que es desenvolupen en l‘edifici, els 
criteris hauran de ser especifics per cada ús.

-zones de lectura-treball 500-600 lux
-restaurant 250 lux
-cuina 500 lux
-vestibuls i zones comuns 300 lux
-auditoris i sales polivalents 150-300 lux

Condicions d’il·luminació segons espais

-Auditori: il·luminació flexible i direccional amb sistema de regulació de la intensi-
tat. També es col·locaran projectors al fals sostre. Model Frame empotrable multi-
làmpara de la casa Iguzzini.

-Sales d‘exposició i museu energia: es busca un sistema d’il·luminació flexible i 
dinàmic. S‘opta per crear dues grids d’il·luminació. Per una banda hi ha una grid 
estàtica composada per les lluminaries Linealuce. La segona grid, és més flexible i 
es pot adaptar a qualsevol situació i està composada per uns rails electrificats i 
unes lluminaries LePerroquet. Aquest sistema permet tenir una gran flexibilitat. 
Model Linealuce casa Iguzzini, rail electrificat iDuo i lluminària Le Perroquet.
 
-Grans espais cota +18,00 m: s‘introdueixen unes lluminàries capaces d’estar suspe-
ses a gran altura i amb un alt nivell d‘il·luminació. Model Berlino grande casa 
Iguzzini.
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_NIVELL ILUMINACIÓ NATURAL

_ESQUEMA IL·LUMINACIÓ ESPAI COL·LECTIU

+4,70

+3,00

+7,00

+10,20

+13,20

+18,00

+23,00
Utilitzar la il·luminació com un fil conductor de l’espai comú

Planta il·luminació cota (+23,20) esc: 1/1000

Planta il·luminació cota (+18,00) esc: 1/1000

Planta il·luminació cota (+13,20) esc: 1/1000

Planta il·luminació cota (+10,20) esc: 1/1000

Planta il·luminació cota (+7,00) esc: 1/1000

Planta il·luminació cota (+4,70 / +3,00) esc: 1/1000


