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18 Il·luminació artificial i consum.

Lluminàries col·locades al fals sostre regulable i sota la zona 
d’espectadors (balcó).
S’ha optat per unes lluLluminàries col·locades al fals sostre 
regulable i sota la zona d’espectadors (balcó).

Sala Polivalent i Assaig
Il·luminació

Aportació plaques fotovoltàiques

Planta Baixa 1/200

Planta Tercera 1/200

Planta Soterrani 1/300

Planta Primera 1/300

Planta Segona 1/300

Lluminària marca ZUMTOBEL, model 
VIVO especial per gran espais amb 
capçal orientable 360º i inclinació 90º.
Consum : 20 W

Lluminària marca ZUMTOBEL, model 
CREDO amb possibilitat d’il·luminació 
dinàmica amb colors RGB
Consum : 26 W

Lluminàries penjades sobre la barra del bar i sobre les 
zones de taules, donant una il·luminació més acollidora i 
individual.

Lluminàries pensades per il·luminar les obres de manera 
individual i regulable, per quan les exposicions canviin.

Bar 

Sala d’exposicions

Lluminària marca ZUMTOBEL, model 
VIVO-R suspès amb bombetes LED.
Consum : 35 W

Lluminària marca ZUMTOBEL, model 
ARCOS especial per a zones 
d’exposició amb suport giratori.
Consum : 25 W

Lluminàries individuals penjades sobre les taules de treball 
per oferir una il·luminació òptima i de baix consum, ja que 
només s’encendran aquelles necessàries en cada moment.

Àrees de treball (gestió)
Lluminària marca ZUMTOBEL, model 
ECOOS suspès de llum tant directa 
com indirecta.
Consum : 36 W

Exterior
Tires de llum LED integrades als muntants de les vigues per 
il·luminar tènuament les zones de circulació.

Àrea de tallers
Lluminària marca ZUMTOBEL, model 
HILIO integrat als muntants verticals
Consum : 2 W

Interior
La resta de zones no especificades anteriorment, com els 
wc, passadissos, zones d’espectadors, camerinos ,etc. es 
col·locaran downlights integrats als sostres i fals sostres.

Lluminària marca ZUMTOBEL, model 
PYLAS d’il·luminació puntual per 
espais i elements concrets a destacar.
Consum : 11 W

Exterior
A les zones exteriors (menys la zona de tallers) es 
col·locaran uns focos per tal d’il·luminar tots els espais 
exteriors.

Lluminària marca ZUMTOBEL, model 
ONLITE i les llums d’emergència, 
contarem 2 leds per fer el càlcul.
Consum : 20 W

Emergència
A cada sortida i a cada porta d’entrada a les escales 
d’emergèngia s’hi col·loca una llum que sempre estarà 
encesa.

General

Interior tallers
cada taller disposarà d’una llum de taula i una de peu, ja 
que els punts de llum estan a terra, de manera que tot 
funcionara amb endolls, d’aquesta manera l’usuari es pot 
adaptar el taller com més li convingui.

Làmpades de taula
Lluminària marca IKEA model TIVED, 
mòbil i adaptable a l’ús
Consum : 10 W

Làmpades de peu
Lluminària marca ZUMTOBEL, model 
LIGHT FIELDS.
Consum : 55 W

Per fer l’estimació dels kW anuals que aportaràn les plaques fotovoltàiques (situades a la 
part superior de la façana a mode mur cortina, s’ha de tenir en compte la potència pico de 
les plaques. Les plaques triades són de la marca ONYX solar i estan fetes amb vidre 
fotovoltaic amb tecnologia a-si i microamorfa, ideal per a condicions de radiació difusa i 
esteticament atractiu. La seva potència pico és de 50-90 W/m2.
Pel càlcul es considerarà una potència pico de 70 W/m2.
A la pàgina web d’ONYX s’introdueixen les dades de cada una de les plaques (ubicació, 
angle i potència) i n’obtenim l’estimació enegètica anual. 

P1:11 plaques a 90º i inclinació 119º respecte el nord >>Aportació : 387.800 kW/any
P2: 7 plaques a 90º i inclinació 73º respecte el nord >>Aportació : 418.000 kW/any
P3 : 6 plaques a 90º i inclinació 31º respecte el nord >> Aportació : 429.200 kW/any

Aport total de les plaques : 1.235.000 kW/any

L’edifici consumeix 826.733 kW/any i en genera 1.235.000 kW/any, per tant no es consumirà 
electricitat de la xarxa pública, tot i que es connectarà de totes maneres per precaució.

Consum

Aparells elècrtrics

TOTAL        909.173 kW/any

Il·luminació
MODEL  CONSUM  Nº UNITATS         Nº HORES CONSUM TOTAL

VIVO  20 W  30  8/dia  1.752 kW/any

VIVO-R  35 W  16  12/dia 2.453 kW/any

ARCOS  25 W  12  12 /dia  1.314 kW/any

ECOOS  36 W  11  8/dia  1.156 kW/any 

HILIO  2 W  40  6/dia  175 kW/any  

TIVED  10 W  4  12/dia  1.752 kW/any 

LIGHT FIELDS  55 W  14  6/dia  1.686 kW/any 

CREDO  26 W  236  8/dia  17.917 kW/any 

PYLAS  11 W  24  6/dia  578 kW/any  

ONLITE  20 W  36  24/dia  6.307 kW/any  

NEVERA  300 W  3         24/dia         7.884 kW/any

ORDINADORS  200 W  22  8/dia       12.848 kW/any

VITROCERÀMICA 6000 W  4  4/dia      35.040 kW/any

MICROONES  1000 W  4  4 /dia        5.840 kW/any

CAFETERA  1000 W  1  12/dia        4.380 kW/any 

TV  100 W  3  4/dia        438 kW/any  

ROUTER  5 W  5  24/dia          219 kW/any

RENTAPLATS  3000 W  1  6/dia         6.570 kW/any

CALDERA 4500 W 2 24      46.440 kW/any

CLIMA            754.424 kW/any 

 


