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LLEGENDA ELECTRICITAT

Iluminació interior mod. YLIGHT (iGuzzini) Luminaria suspesa amb emissio 
directe/indirecte des! nada a l’us de lampades fl uorecents compactes.

Iluminació interior mod. LINEALUCE mini (iGuzzini)Apliques/Plafones - 6 Led 
Neutral White 4,2 W 210 lm - 24 Vcc - L = 528 mm-Óp! ca Wall Washer- Lumina-
ria empotrable lampada LED

Permet una 
iluminació 
indica! va de les 
entrades dels 
apartaments i 
habitacions

Iluminació interior mod. LINEUP (iGuzzini) Módulo dark-VDU L≥200 cd/m2 para 
α≥65° up/down con equipo electrónico T16 35/49/80W. Luminaria de superfi cie 
lampada fl uorecents.

Iluminació interior mod. REFLEX EASY (iGuzzini) NewEmpotrable rodona - D=144 
mm H=111 mm - 14W LED 1100 lm neutral white .Luminaria empotrable lampa-
da LED.

Iluminació interior mod. Iway led (iGuzzini) Luminaria exterior, aprarell de led 
monocromà! c amb alimentació electrònica.

TIPOLOGIA ILUMINACIONS

IMATGES DE REFERÈNCIA ILUMINACIÓ D’ESPAIS

IL·LUMINACIÓ

CRITERIS IL·LUMINACIÓ NATURAL

L’objec! u es aconseguir el màxim d’espais amb llum natural, aquest repte 
s’aconsegueix en totes les zones comuns i tots els apartaments i habitaci-
ons. Aquesta il·luminació natural és molt constant ja que la llum que rep 
l’edifi ci majoritàriament és llum de nord, i per tant és una llum difosa i re-
laxada, sempre estàs veient la façana sud il·luminada i no reps llum directe, 
per tant s’eviten enlluernaments en els espais.

CRITERIS ILUMINACIÓ ARTIFICIAL

Els espais interiors de l’hotel són molt diversos i tenen diversitats horàries 
d’usos, s’ha u! litzat un sistema d’iluminació fl exible i amb bon comporta-
ment energè! c per tal d’estalviar consum elèctric.

El primer criteri que s’ha seguit es diferenciar les zones de servei de les 
zones publiques, d’aquesta manera s’ha u! litzat làmpades fl uorescents 
compactes, en les zones de servei ja que tenen un consum reduït i el seu 
ús és con! nuat, aquestes làmpades proporcionen un major rendiment amb 
menor consum.

En les zones comuns s’ha optat per una il·luminació general amb downlig-
hts empotrables amb làmpades de led per donar una il·luminació constant 
a l’espai. S’ha treballat amb pe! ts punts singulars, amb làmpades més 
especials per al doble espai de la sala, el restaurant i el bar. Aquests espais 
requereixen una il·luminació més de disseny.

En les habitacions s’ha treballat  il·luminant bé l’espai mitjançant down-
lights empotrables i detallant els punts on és necessita una il·luminació 
complementària. Aquests punts són el capçal del llit on s’ha col·locat una 
il·luminació puntual, fl exible en la seva orientació i una làmpada de peu en 
els espai menjador- estar per donar calidesa i in! mitat.

Els passadissos s’ha seguit la mateixa línea general, una il·luminació de 
l’espai mitjançant downlights i una il·luminació puntual en els punts ne-
cessaris. Aquesta il·luminació puntual es materialitza en els espais d’accés 
als apartaments i habitacions, s’ha volgut emfa! tzar l’entrada amb una il-
luminació lineal amb led.

El restaurant i el bar s’ha il·luminat amb downlights empotrats i s’ha treba-
llat amb il·luminacions secundàries de taules I barres, per tal de donar als 
espais una calidesa I confort. Aquesta il·luminació secundària es realitza 
amb làmpades suspeses que aporten un es! l als espais.

L’espai exterior s’ha il·luminat amb un sistema de led, és un sistema de baix 
consum i manteniment,s’ha il·luminat els accésos les escales exteriors així 
com tots els porxos i accessos i jardí amb il·luminacions puntuals, de poca 
intensitat per evitar contaminacions lumíniques en l’entorn.

NIVELLS LUMÍNICS:

Cal garan! r una il·luminació correcte depenent del ! pus d’espai i d’ús:

Ves& bul-zones comuns   100lux

Ofi cines-zones de treball 500lux

Zones circulació  100lux

Habitacions   200lux

Restaurant   300lux

Cuina    200lux

Vestuaris   100lux

Magatzem   150lux

COMPONENTS  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Els elements que componen la instal·lació:

1.RAM DE CONNEXIÓ:La connexió des de la xarxa urbana està soterrada 
fi ns l’estació transformadora des d’on sor! rà el brancal fi ns al quadre gene-
ral de protecció.

2.INSTAL·LACIÓ D’ENLLAÇ: Es realitzarà d’acord amb la norma! va vigent.

3. QUADRE GENERAL DE PROTECCIÓ: Es situa a la planta-1 a cota +61, en 
la zona de servei. Es disposa de tots els elements de control i protecció de 
d’instal·lació.

4.CONTADORS:Es disposen en la zona de serveis al costat del Quadre gene-
ral de protecció

5.MONTANTS. Es disposarà de dues línees de muntants en cada passadís 
d’habitacions, aquestes línees es derivaran amb safates conduïdes per el 
falç sostre fi ns arribar a les unitats de connexió elèctriques.

6.CONDUCTES:Es disposarà de conductes de coure amb aïllament. Tots els 
conductes exteriors seran estancs per evitar possibles entrades d’aigua.

7.PRESA DE TERRA:Tota massa metàl·lica es connectarà a terra.

IMATGES ILUMINACIÓ
 HABITACIÓ-APARTAMENT


