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INTRODUCCIÓ ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓ ESTRUCTURA INSTAL·LACIONS IMATGES

INSTAL·LACIONS. ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ
REFERENTS D’IL·LUMINACIÓ

BIBLIOTECA

En la biblioteca s’utilitzen diferents lluminàries segons el tipus d’activitat. En les zo-
nes de pas i passadissos, sútilitzen unes lluminàries quadrades marcant el recorre-
gut. A les zones de diaris i revistes, so i imatge i espai infantil, que són zones més 
informals i activitat, s’utlitzen unes lluminàries penjades, per donar més diversitat. 
A la zona de fons general, s’utilitzen unes lluminàries lineals inegrades amb el cel-
ras, amb un vidre translúcid per davant que dona una llum més repartida i difosa, 
seguin el ritme de les finestres i llibreries.

ESCOLA BRESSOL

Als passadissos de l’escola bressol, on les llums estaran gairebé sempre enceses 
s’utilitzen fluorescents disposats en el sentit transversal del recorregut. A la sala 
d’usos múltiples, de doble altura, hi ha làmpares rodones suspeses a diferents 
altures, per tal d’il·luminar en totes les direccions i donar diversitat.

HABITATGES

Als habitatges utilitzem llums integrades al cel ras, tant a la passera com a l’interior 
de l’habitatge, per donar uniformitat al conjunt, i entent que es tracta d’una 
il·luminació general. Té especialment importància a la passera, on la llum es veurà 
a través de la gelosia.

CAFÈ-RESTAURANT

Al cafè restaurant s’utilitzen lluminàries suspeses a diferents altures per crear am-
bients diferents; als espais més íntims es pengen més baixes i a les zones generals 
es pengen més altes. També es juga amb diferents models d’un mateix model, per 
tal de donar diversitat i poder il·luminar àrees més petites o més grans.

ELECTRICITAT

Per les dimensions del projecte i la potència necessària serà necessari disposar d’una estació transformadora per garantir el subministrament 
d’electricitat.

Elements de la instal·lació:

· Connexió a l’escomesa: serà soterrada des de la xarxa fins a l’estació transformadora.
· Estació transformadora: local de recepció de les línies de mitja tensió, protecció general MT, medició de consum, transformació a BT i 
protecció general BT. Ha de tenir accés directe des de l’exterior i ha de constituir un sector d’incendi independent (local de risc especial i 
extinció automàtica), i per tant la situarem a la planta de l’aparcament.
· Caixa general de protecció (CGP): situada en façana, és l’element on se situen els elements de protecció i és on la instal·lació comença a 
ser propietat del client.
· Connexió amb el terra (PT): connexió de tots els aparells elèctrics i elements metàl·lics amb el terra per limitar la diferència de potencial 
entre el terra i qualsevol massa.
· Línia general d’alimentació: conecten la CGP amb els diferents comptadors.
· Centralització de comptadors: els dividirem en 7 blocs: 1 Habitatges 1, 2 Habitatges 2, 3 Biblioteca, 4 Escola Bressol, 5 Enllumenat públic, 
6 Serveis generals i 7 Aparcament.
· Quadres de comandament i protecció (QCP): situats a l’origen de cada línia o circuit interior, i consta de interruptors magnetotèrmics (ICP, 
PIA) que protegeixen de sobreintensitats, i de interruptors diferencials (ID) que protegeixen de les fugues a través de persones.

IL·LUMINACIÓ

S’ha tingut en compte l’apartat DB HE 3 del Codi Tècnic  i la normativa europea d’il·luminació UNE-EN 12464. Els valors que hem de controlar 
són:
 Em (lux): luminància mitja horitzontal mantinguda. Segons l’ús haurem de conseguir nivells determinats.
 UGR: índex d’enlluernament directe, en funció de la tasca visual que s’hi estigui desenvolupant.
 Ra: índex de reproducció cromàtica, referent a la distorsió dels colors reals que produeixen les làmpades. 

Els valors a cumplir són:

 Biblioteca:
   Espais administratius  500 lux
   Despatxos privats  300 lux
   Sala polivalent    500 lux
   Zones de circulació  150 lux
   Vestíbul/zones comunes  100 lux
   Sala lectura / general   200 lux
   Sala lectura / zona lectura 500 lux
   Serveis    200 lux
 
 Escola bressol Aules    500 lux
   Espai polivalent   500 lux
   Sales personal / despatxos 300 lux
   Serveis    200 lux
   Zones de circulació  150 lux
   Vestíbul / zones comunes 100 lux
   Cuina    300 lux
   Vestidors    150 lux
 
 Habitatges Estar / menjador   300 lux
   Cuina    300 lux
   Banys    150 lux
   Habitacions    200 lux
   Terrasses    75 lux
 
 Espai públic     74 lux
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