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instal·lacions_il·luminació

CRITERIS GENERALS_Il·luminació
Donada la gran varietat d’usos, s’ha pensat específicament per cada equipament, l’il·luminació 

més adequada segons el document CTE_DB_HE Ahorro d’energia.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D’ILUMINACIÓ_CTE-DB-HE3
1. Caracterització i quantificació de les exigències 
Segons la normativa CTE-DB-HE3, no es podrá sobrepassar el valor VEEI (Valor d’Eficiència 
Energètica de l’Il·luminació), el qual determina W/m² segons:

  VEEI   =   (P  x  100) / (s  x  EM)

P_la potència de la làmpara [W]
S_la superfície il·luminada [m²]
Em_la il·luminància mitja horizontal [lux] 

Per un altre costat, segons UNE-EN 124664-1, en edificis d’oficines, restaurants, hotels i centres 
educatius estableix uns valors per garantir el confort lumínic d’aquests espais.

            EM (lux)                          
 Aules      300 lux    
 Aules d’art, amnualitats, tallers   500 lux   
 Biblioteca: lectura, escriptura    500 lux   
 Sala Exposició     150 lux
 Oficines     500 lux
 Escales i vestíbuls     150 lux
 Sala d’actes     200 lux

Factors de reflexió aconsellats:
 :: Sostres      > 70%                       
 :: Envans     30% - 70%
 :: Paviment     20% - 40%   
  

REQUERIMENTS ENERGÈTICS
- S’instal·larà almenys un sistema d’apagat i encesa manual a cada estança i aula, e x c p t e  
en els banys, on s’instalarà un sistema de temporitzador, i en vestuaris i passadisos, on s’instalarà 
un control d’encesa i apagada mitjançant detecció de presència.

- S’optimitzarà  la llum natural mitjançant l’instal•lació de sensors, que en cas de detectar 
nivells d’il·luminació natural, reduiran el flux de les làmpades fins aconseguir els nivells òptims 
d’iluminació, o les apagaran encas que ja siguin suficients. 

-S’utilitzaran làmpades d’alt o molt alt rendiment energètic.

IL·LUMINACIÓ NATURAL
Tot el projecte gaudeix d’una bona il·luminació natural, ja que els 4 patis ens aporten una gran font 
de llum. L’escola  compta d’una  gran entrada de llum a través del buit central (Can Sagrest), i també 
té una màxima il·luminació natural de les aules i els tallers gràcies a una orientació sud - sud oest, i 
amb una llum difosa que entra per la façana nord - nord oest. Pel que fa les circulacions, disposen 
d’una il·luminació constant ja que s’abracen a les façanes del pati central (similitud el claustre).
Per sota les encavallades hi ha un sistema de malla d’ombreig plegable que ens permetrà  obrir-la 
i tancar-la segons la situació i els requeriments del moment.

IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL
 

Esquemes d’il·luminació dels diferents programes

Espais de treball
Uniformitat e intensitat concentrada sobre el pla de treball.

Espais expositius
Il·uminació puntual on l’obra sigui la protagonista, i que el 

contrast resultant no sigui molest entre la obra i el fons. Es 

recomana ubicar la font de llum per sobre de la visió de 

l’espectador i que no causi ombra.

Espais de circulació, comunicació i banys
Es tracta de zones amb poca concentració d’iluminació, 

nomès és necessari orientar i permetre identificar obstacles. 

Per tant es necessita una il·luminació difosa i constant però 

amb poca incidència.

Espai Biblioteca
La solució més efectiva és la il·luminació linial paral·lela 

a les prestatgeries, de manera que la llum banyi el pla 

vertical i il·lumini els lloms dels llibres. Aquest efecte 

es pot aconseguir a través de lluminàries penjades 

estratègicament segons la distribució del local.

Espais conferències, sala d’actes
Il·luminació flexible i direccional amb un sistema de 

regulació d’intensitat pel que fa a l’escenari. La resta de la 

sala requereix una llum de caràcter més difós.

ESTUDI D’IL·LUMINACIÓ_ DIALux

LLUMINÀRIES UTILITZADESESQUEMA DE PRINCIPIS

LLEGENDA

iGuzzini  SM05 Serie CENTRAL 150W

iGuzzini 7369 Sistema Platea 275W

iGuzzini SH35 Lampade a sospensione122W

iGuzzini SD75 Anyway 21W

iGuzzini 3496 Sistema 44 40W 

iGuzzini 6336 Familia TECNICA 55W

iGuzzini 3604 Base Lighting 122W

ARES 663323 bea

3F Filippi 02773 + 02430 3F 

3F Filippi 02740 + 02271 3F

BEGHELLI 11-013/158/CC Gemma

*AULES *TALLERS

Llum Natural un dia assolellat a les 12:00          Llum Artificial Llum Natural un dia assolellat a les 12:00                             Llum Artificial
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lluminària suspesa de l'encavallada_
llum general. Pati de l'escola - Nau

lluminària suspesa del sostre_
llum puntual. Vestíbul i cafeteria

lluminària enrasada en el fals sostre_
llum general. Banys, cuina, recepcions

lluminàries orientables muntades en rails_
llum direccionada. Sala d'exposicions

lluminària suspesa del sostre i direccionada_
llum puntual. Pissarra aula

lluminària enrasada en el fals sostre_
llum general. Sala d'actes i Cafeteria

lluminària collada a paret o al terra_
llum general i orientable. Porxada i xemeneia

lluminària enrasada al paviment_
llum directa. Pati de l'escola (Nau)

lluminària penjada a la paret_
llum difosa. Sala d'actes

lluminària suspesa del sostre_
llum general. Tallers

lluminària suspesa del sostre_
llum general. Aules


