
    _ BIBLIOTECA RAMON BOSCH DE NOYA I ARXIU MUNICIPAL  _ PROJECTE FINAL DE CARRERA  _ GENER’14 _ TUTOR: LLUÍS TOBELLA                               _ GEMMA CISA PÀMIES _
20/21INSTAL·LACIONS _  I L ·LUMINACIÓ

I L · L U M I N A C I Ó  A R T I F I C I A L 

Normativa d’aplicació:

 ·CTE DB-HE3: Eficiència energètica de les instal·lacions   
  d’il·luminicació.

Justificació de la solució adoptada:

Es pretén aconseguir una il·luminació homogènia d’uns 200-300 lux 
aproximadament, evitant les zones de penombra en tots els espais de 
l’edifici. En els punts de lectura o estudi, els quals es troben en la major 
part en el centre del mòdul, sota el lluernari, s’ubicaran llums lineals per 
tant d’aconseguir els 500lux. 

En general s’utilitza un sistema de lluminàries fluorescents lineals, empo-
trables al cel-ras als extrems i penjades en els punts centrals, que dóna 
més uniformitat a l’espai. Les situades en el centre tenen il·luminació su-
perior per tal d’aprofitar el rebot de la llum en el propi lluernari, al mateix 
temps que s’emfatitza la seva presència. 

En les zones d’estudi situades a les façanes, s’ubicaren llums puntuals 
empotrades al cel ras, per tal d’aconseguir els 500lux en punts concrets. 

Les zones de serveis i de treball intern compten amb una il·luminació 
puntual empotrada en el cel-ras. 

Els accessos exteriors al recinte i l’espai exterior privat estan il·luminats 
amb lluminàries puntuals enrasades a terra. La il·luminació d’emergència 
funciona a part de la resta amb un sistema d’emmagatzematge d’energia.

DIALUX BIBLIOTECA           

PLANTA BAIXA                                   e 1/200 PLANTA SOTERRANI   e 1/200

Action - Módulo luz general up/down con equipo electrónico y luz de 
emergencia permanente T162x35/49W 

Reflex Easy - Empotrable redonda - D=144 mm H=111 mm - 14W LED 
1100 lm neutral white - alimentador electrónico - óptica luz
genera con luminancia controlada UGR<19

_COLORS FALSOS _ISOLUX


