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IL·LUMINACIÓ

IL·LUMINACIÓ NATURAL

La il·luminació natural es farà a través dels murs cortina que s'obriran en
totes les parts de l'edifici on hi hagi presència de murs existents.

Les finestres en façana no tindran protecció solar ja que com que el
carrer és molt estret, no és necessari.

El mur cortina interior que està encarat a sud tindrà protecció solar per
mitjà de les mateixes plaques de coure perforades que s'utilitzen a l'edifici
muralla deixant només destapat l'àmbit existent de la paret.

Existiran dos lluernaris amb llum rasant a A i a B que serviran per
il·luminar el mur en A i per donar il·luminació a la rampa d'accés a B.

La coberta de metracrilat donarà llum també al vestíbul-entrada principal.

IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL

NADIR de ERCO  (I1)
Llums empotrables terra

Rampes d'accés interiors
Il·luminació sala d'actes (diferents nivells)

Zylinder de ERCO (I2)
Llums pendulars directes

Zona despatxos
Zona biblioteca
Restaurant

PANARC de ERCO (I3)
Lluminàries empotrables que s'utilitzen en la il·luminació
general de tot l'edifici

Trion (paret) de ERCO (I4)
Projector banyador de paret per a la il·luminació de la coberta
en el restaurant, al pati d'accés i a les cuines de l'escola.

Quiteessence de ERCO (I5)

Projector empotrabla zona d'exposicions i sala de tasts.
Permet una gran versabilitat en la il·luminació.

Lucy de ERCO (I6)

Llum de taula per a la biblioteca i els despatxos.

TFL wallwasher de ERCO (I7)
Llum fluorescent per a zones de magaztems
Cuines
Cambres

CLIMATITZACIÓ ARTIFICIAL

FAN-COIL

Espais d'ús continu. Impulsió i retorn des del terra. En magatzems i
cuines no hi haurà retorn per tal d'evitar que les olors es poguessin
escampar a d'altres parts de l'edifici.

S'utilitzarà en (edifici muralla)
Vestíbuls
Passadissos
Bar
Sales de tasts
Sala d'exposicions (garantia de les mateixes condicions 
ambientals).
Serveis
Vestidors
Cuines
Sales restaurant

S'utilitzarà en  (edifici sòcol)
Magatzems
Serveis
Biblioteca
Cafeteria
Aules

El climatitzador general que s'utilitzarà serà una bomba de calor elèctrica
per cadascun dels edificis, ubicada a la sala d'instal·lacions. La ventilació
d'aquestes sales és directe a l'exterior, ja sigui per mitjà d'una obertura
directa (finestra) o per mitjà d'un pou de ventilació.

El sistema que s'utilitzarà serà el de gas-aire i es conduirà pels falsos
sotres en ambdós casos. El climatitzador general utilitzat serà una bomba
de calor de Rhoss i els diferents aparells FAN-COIL UTNB 011-017 de
Rhoss

EXPANSIÓ DIRECTA

Zones d'ús puntual. Constarà d'una unitat interior i una d'exterior. Cassete
1 via serie DM3 Panasonic.

S'utilitzarà en (edifici muralla)
Sala polivalent
Foyer
Restaurant
Algunes de les cuines que no tinguin un ús diari
Zones de tast i tallers

Hi haurà un part de l'edifici no climatitzada, que serà el celler, que degut a
les necessitats pròpies dels vins, no tindrà climatització i es mantindrà a
temperatura ambient.

REIXETES

Impulsió per fals sostre (regulador de cabal)
 per terra

Retorn fals sostre

VENTILACIÓ NATURAL

En l'edifici sòcol trobem ventilació natural creuada en la
major part dels espais ja que es tracta d'espais molt oberts.
En l'edifici muralla trobem ventilació natural en cadascuna de
les estances tot i que no creuada degut a la distribució en
planta.

EXTERIOR

TESIS de ERCO (E1)

Lluminària empotrable exterior terra. S'utilitzarà en la
il·luminació de la paret interior i la muralla com a
llum banyadora de poca intensitat de la paret.

Grasshopper de ERCO (E2)

Lluminària exterior terra banyadora de paret per a la
il·luminació del baluard.

Zylinder de ERCO (E3)

Lluminària exterior empotrable al sostre per als porxos
d'entrada.

COTA 750,5

COTA 754,9
COTA 753,5

COTA 758
COTA 756,8

COTA 764

COTA 747,5

COTA 761,3
COTA 759,8

Il·luminació a través de la façana
de coure (no llum directa de sud)

Zona amb mur de muralla de
manera que no hi haurà
il·luminació solar directa i caldrà
fer-la a traves del pati inteior.

Descripció general: a la zona de
restaurant s'hi ubicarà un emmallat
de lluminàries empotrables i llums
Trion per il·luminar la coberta.

Il·luminació natural per lluernari
metracrilat entrada, rampa c, mur
cortina cuines

Restaurant: I4 (coberta), I3 (general)
Serveis i passadíssos: I3
Cuines: I7
Escales: I3 i I1
Doble espai entrada: I2
Rampes:

a: I7 barana
b: E1 biga
c: I4 il·luminació alçada

Exterior baluard: E1
Il·luminació parets: E2

Aules: I7
Passdissos i serveis: I3
Pati d'entrada: I2
Pati exterior: E1

Descripció general: en la planta
general d'entrada s'ubicarà un mallat
neutre que combinarà una
il·luminació de base fixa sectoritzada
per zones i una de tipus oritentable
per a ús a la zona de museu i sala
d'actes de l'edifici.

En la planta general de la bilioteca
s'utilitzarà una il·luminació general i
a taules i mobiliari una il·luminació
de tipus individual I6.

Zona de tasts:  I3 (general) combinada
amb I5 (oritentable).
Aules de tasts: 3 (general) combinada
amb I5 (oritentable).
Sala exposicions-museu: I3 (general)
combinada amb I5 (oritentable).
Sala d'actes: I3 (general) combinada
amb I5 (oritentable) I1 (per marcar els
nivell de la sala d'actes).
Porxo entrada celler: E1 i E3
Serveis i passadíssos: I3
Escales: I3 i I1

Exterior baluard: E1 i E2 banyadora de
paret

Biblioteca: I3 (general), I6 (mòduls
biblioteca)
Doble espai entrada: I2
General i escales: I3
Exterior pati: E1

Il·luminació natural

Il·luminació natural

Cuines: I7
Escales: I3 i I1

Il·luminació natural

Descripció general: al celler
il·luminació homogènia i general de
baixa intensitat (llum càlida) i
il·luminació a través del terra en
punts de pas com ara al costat dels
pilars.

Celler: I3 general combinat amb I1 en
punts de pas, I2 en la zona de compres i
E2 al pati d'il·luminació general.
Porxo entrada celler posterior: E1, E2 i
E3
Serveis i passadíssos: I3
Escales: I3 i I1

Exterior baluard: E1 i E2 banyadora de
paret

Biblioteca: I3 (general), I6 (mòduls
biblioteca)
Cafè: I3general
General i escales: I3
Escala principal: I1
Porxo entrada: E3 i E1
Il·luminació espai públic mur: E2 (mur) i
E1 general

Exterior pati: E1

Il·luminació natural

Oficines: I6 i I3 (general)
General i escales, serveis: I3
Exterior voladís carrer: E3

Zona d'entrada exterior: E1, E2 (mur
formigó) i E2 (zona de porxo).
General i escales, serveis: I3
Magatzem: I7
Exterior carrer: E1

Impulsió aigua
(muntant)
Sortida aire

Fan-coil

Tub aigua impulsió

Retorn aigua (muntant)

Retorn aire

Tub aire retorn

Cassette
(4 sortides aire)
Unitat exterior

Muntant impulsió gas

Muntant retorn gas

Tuberia impulsió gas

Tuberia retorn gas

Ventilació forçada

Extractor aire forçat

Plaques solar

Aparells fan-coil planta
restaurant-aules

Sectorització: zones de climatització
independent i puntual

Sectorització: zones de climatització
independent i puntual

planta -2: 2 bombes + dipòsit
a fancoils de p-1, pb,p1,p2,p3

planta baixa: 2 bombes + dipòsit
a fancoils de pb, p1,p2

línia de gas
aprofitament per a aparells expansió
directa
sectorització

línia de gas
aprofitament per a aparells expansió
directa
sectorització

Aparells fan-coil planta baixa-biblioteca

Planta Coberta

Unitats exteriors
aparells expansió directa

Plaques solars

Esquema climatització

FAN COIL

Planta entrada
Impulsió: fals sostre
Retorn: terra

Zona serveis
Impulsió: fals sostre
Retron: envans

Biblioteca
Impulsió: fals sostre
Retron: façana

FAN COIL

Celler
No climatització

Zona serveis
Impulsió: fals sostre
Retron: envans

Biblioteca i cafè
Impulsió: fals sostre
Retron: façana

FAN COIL

Serveis i oficina
Impulsió: fals sostre
Retron: façana

Zona treballadors:
Impulsió: fals sostre
Retorn: envans

FAN COIL

Impulsió: fals sostre
Retron: façana

FAN COIL

Cuines
Impulsió: fals sostre
Retorn: terra

Zona serveis
Impulsió: fals sostre
Retron: envans

Biblioteca
Impulsió: fals sostre
Retron: façana

FAN COIL

Cuines
Impulsió: fals sostre
Retorn: terra


