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ZONES D'ENLLUMENAT i EFECTES LUMÍNICS

Tipus de luminària

Fluorescència

Estructura
compositiva

Percepció
visual

Direccionalitat
lumínica

Uniformitat
lumínica

Representació

linial suspesa difosa uniforme

Museu

I+D noves tecnologies

I+D tallers

I+D ensenyament

Biblioteca

Funcionals

Marcadores

Representació

Es el tipus d'il.luminació que

permet desenvolupar l'activitat

en unes condicions optimes de

comfort

S'utilitzarà per conduir o cridar l'atenció dels

usuaris en uns elements concrets

La seva utilitat es la de garantir una correcta

il.luminació de les zones expositives com

poden ser prestatgeries o elemenst

museístics

Zones comuns

Sala polivalent

Banys

Administració

Caldrà disposar d'una il.luminació uniforme sense contrsatos importants. Llum blanca amb elevada temperatura del color. IRC de 85. Disposaran d'un sistema de regulació de l'encesa.

Banyadora linial suspesa concentrada accentuació

Downlight malla suspesa difusió uniforme

Downlight malla integrada difusió uniforme

Cordó LED linial integrada difusió accentució

Retroil.luminada superfície integrada difusió uniforme

Focus puntual integrada concentrada accentuació

Torre puntual integrada difusió uniforme

Il.luminació molt variada per la seva flexibilitat en quan a ús. Haurà de tenir dos tipus d'il.luminació diferents: el primer serà una llum uniforme com en les zones comuns, el segon una il.luminació mes

dirigida als espais o elements de representació que caldrà que siguin llums puntuals de llum càlida amb un IRC de 95.

Il.luminació uniforme en les zones comuns i direccionada en els lavabos, es requereix una llum mes aviat calida amb un IRC superior a 90

Es preten garantir unes condicions semblants a les d'una oficina amb una il.luminació uniforme de llum blanc amb un IRC de 85, les llumeneres aniran disposades en paral.lel amb els paraments i amb un

sistema de regulació de l'encesa.

Bar

Espai on les textures i les visuals són molt importants. Al ser un espai mig interior i exterior caldràcontrolar molt el sistema de regulació de l'encesa. Es disposarà d'una il.luminació uniforme al voltant de tot l'espai

de les taules, de llum neutra amb un IRC alt. La zona de la barra anirà provista d'una llum més orientada a la representació de caràcter més càlid i IRC de 95

Zones comuns

Tallers

Banys

Administració

Caldrà disposar d'una il.luminació uniforme sense contrsatos importants. Llum blanca amb elevada temperatura del color. IRC de 85. Disposaran d'un sistema de regulació de l'encesa.

Il.luminació uniforme orientada al comfort màxim en condicions de treball intens. Evitar l'enlluernament i l'excesiu contrast. La zona d'ordinadors anirà il.luminada a més amb un sistema de retroil.luminació darrera

de les pantalles per evitar els grans contrastos

Il.luminació uniforme en les zones comuns i direccionada en els lavabos, es requereix una llum mes aviat calida amb un IRC superior a 90

Es preten garantir unes condicions semblants a les d'una oficina amb una il.luminació uniforme de llum blanc amb un IRC de 85, les llumeneres aniran disposades en paral.lel amb els paraments i amb un

sistema de regulació de l'encesa.

Bar

Espai on les textures i les visuals són molt importants. Al ser un espai mig interior i exterior caldràcontrolar molt el sistema de regulació de l'encesa. Es disposarà d'una il.luminació uniforme al voltant de tot

l'espai de les taules, de llum neutra amb un IRC alt. La zona de la barra anirà provista d'una llum més orientada a la representació de caràcter més càlid i IRC de 95

Tallers

Banys

Il.luminació uniforme orientada al comfort màxim en condicions de treball intens. Evitar l'enlluernament i l'excesiu contrast. La zona d'ordinadors anirà il.luminada a més amb un sistema de retroil.luminació

darrera de les pantalles per evitar els grans contrastos

Il.luminació uniforme en les zones comuns i direccionada en els lavabos, es requereix una llum mes aviat calida amb un IRC superior a 90

Cordó exterior linial integrada difusió accentuació

Zones comuns

Sala d'actes

Banys

Administració

Caldrà disposar d'una il.luminació uniforme sense contrsatos importants. Llum blanca amb elevada temperatura del color. IRC de 85. Disposaran d'un sistema de regulació de l'encesa.

Il.luminació molt variada per la seva flexibilitat en quan a ús. Haurà de tenir dos tipus d'il.luminació diferents: el primer serà una llum uniforme com en les zones comuns, el segon una il.luminacióque en alguns

casos concrets pot ser direccionable i regulable en intensitat. La potencia de les luminàries haurà de ser elevada atesa la gran dimensió de l'espai

Il.luminació uniforme en les zones comuns i direccionada en els lavabos, es requereix una llum mes aviat calida amb un IRC superior a 90

Es preten garantir unes condicions semblants a les d'una oficina amb una il.luminació uniforme de llum blanc amb un IRC de 85, les llumeneres aniran disposades en paral.lel amb els paraments i amb un

sistema de regulació de l'encesa.

Aules i despatxos

Al igual que a la zona d'administració, s'ha de garantir el comfort lumínic per tal d'obtenir el màxim rendiment a nivell intel.lectual. Es per això que la llum ha de garantir el màxim nivell lumínic possible amb

una llum neutra i una distribució uniforme

Planta Baixa

Planta Primera

Planta Segona

Zones comuns

Area de consulta i estudi

Banys

Caldrà disposar d'una il.luminació uniforme sense contrsatos importants. Llum blanca amb elevada temperatura del color. IRC de 85. Disposaran d'un sistema de regulació de l'encesa.

Il.luminació uniforme en les zones comuns i direccionada en els lavabos, es requereix una llum mes aviat calida amb un IRC superior a 90

Prestatgeries

En aquest punt, caldrà una il.luminacio de suport de la general per tal d'il.luminar al màxim les prestatgeries i evitar zones d'ombra en les mateixes. Caldra utilitzar una optica banyadora que garanteixi una llum

neutra amb un IRC elevat

Garantir el comfort lumínic per tal d'obtenir el màxim rendiment a nivell intel.lectual. Es per això que la llum ha de garantir el màxim nivell lumínic possible amb una llum neutra i una distribució uniform. L'

index de reproduccio del color ha de ser de 90 com a mínim

TIPUS
Interior

Exterior

En línies generals s'utilització de

llumeneres amb làmpades de baix

consum en tots el punts en el que

sigui possible per tal d'assolir un alt

rendiment amb el mínim consum

possible

NIVELLS
D'IL.LUMINACIÓ

L'espai exterior, és el primer espai de

representació del projecte a nivell de

reclam.

Tant la fàbrica com la resta

d'elements icònics de l'espai exterior,

seràn il.luminats mitjançant focus de

gran tamany de manera que quedin

il.luminades les façanes de nit com si

d'un gran monument es tractés

Al mateix temps, es mantindrà

il.luminat tot l'espai públic, marcant

especialment el recorregut des del

museu fuins a l'estació de Montcada

Bifurcació

Zones de treball

Despatxos

Sala d'actes

Circulacions

Zones comuns

Bar

Cuina

500lux

300lux

500lux

150lux

100lux

300lux

200lux

Es garantirà la mínima il.luminació

de 100lux en tots els espais de

pública concurrència

làmpada de fluorescència en llumenera

amb òptica oberta i disposició de

reflectors per tal d'evitar

l'enlluernament

llumenera suspesa  amb un sistema de

tubls de fluorescència amb òptica

banyadora, disposada a 80cm de la

superfície a il.luminar amb un IRC 90

llumenera formada per un downlight

amb feix extensiu, amb òptica

antienlluernament i lampara de

fluorescència copacta de baix consum

sistema format per un cordó de LED

montat sobre una estructura metàlica

que fara les funcions de òptica

reflectora

sistema format per una paret reflectora

amb dos tubs de fluorescència montats

als extrems que actuen com a gran

pantalla lumínica

sistema format per un projector

d'incandescència montat en una

carcasa quadrada amb una optica

concentradora. IRC>95

sistema format per una llumenera amb

lampada de LED, montada sobre una

estructura metàl.lica montada en taller

amb materials obsolets de construcció

sistema format per un cordo de LED

montats en una carcasa lineal que

emeten una franja de llum taronja

llumenera formada per un downlight

amb feix extensiu, amb òptica

antienlluernament i lampara de

fluorescència copacta de baix consum
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