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. IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL I SISTEMA D’ELECTRICITAT

La flexibilitat i variabilitat que caracteritzen les naus obliga a instal·lar una xarxa amb les mateixes 
característiques. És per això que s’ha optat per un sistema de distribució penjat del sostre, totalment 
independent de les possibles subdivisions que puguin anar apareixent al llarg del temps, i que a la vegada 
tingui la possibilitat de canviar i adaptar-se a les necessitats dels diversos usuaris.

Es tracta d’una subestructura de safates portacables penjades del forjat, per les quals es distribuiran 
totes les instal·lacions elèctriques i de dades. S’hi podran adossar diferents accessoris: des de lluminàries 
de diferents tipus, endolls, connexions telefòniques o d’internet, routers inalàmbrics, etc.

S’utilitza un sistema de safates d’acer galvanitzat de 200mm d’ample combinades amb peces especials 
per tal d’aconseguir les configuracions escollides i plaques d’unió per arribar a les longituds necessàries. 
Les diverses peces s’uniran mitjançant clips també d’acer galvanitzat i flags de plàstic mitjançant les 
perforacions laterals de les safates.
Les safates aniran penjades del forjat existent amb trapezis: perfils de subjecció i barres roscades.

. IL·LUMINACIÓ NATURAL

S’ha tingut en compte que la llum ideal per a l’espai és la llum natural, per això s’obra la façana sud-oest, de manera que entra llum natural a tota la franja pròxima. 
A més, s’utilitzen els forats dels lluernaris per a instal·lar-hi uns nous lluernaris més òptims, de manera que la llum solar penetri amb més facilitat i reboti contra el 
panell pintat de color blanc de la cara interior. 

Seguint amb aquesta línia, els elements programàtics estan dotats d’obertures, tant als murs com al sostre, perquè puguin gaudir de la llum dels espais intermitjos de 
la nau.

. Electricitat i il·luminació. Criteris seguits

. Lluminàries dels espais interiors

. ELEMENTS PROGRAMÀTICS

Per a l’interior de les caixes s’utilitzara el model i-Plan de 
Iguzzini, ja que té una distribució suau i comfortable, però 
amb un elevat comfort visual. Decora l’espai integrant-se 
en ell a la perfecció. Té coherència estètica i formal, amb 
fonts lluminoses de LED per a millorar el rendiment lumi-
notècnic. Proporciona una llum adequada per a espais de 
treball.

. NUCLIS SERVIDORS. CUINES, LAVABOS, MAGATZEMS

S’hi disposen lluminàries estanques per a fluorescència lin-
ial  TL-D y TL-5 de Phillips. Són zones que han d’estar per-
manentment il·luminades i per tant es busca un element 
de baix consum. 
Tenen una carcassa de polièster reforçat amb fibra de 
vidre i difusor de policarbonat
La fixació del difusor a la carcassa és sense clips, i només 
es necessiten dos anclatges d’acer inoxidable (inclosos) per 
a la fixació al sostre. Disposa de tancaments antibandàlics.

. ESPAIS INTERMITJOS

S’utilitzaran les lluminàries model RIB (petita) de Iguzzi-
ni,  de 410mm de diàmetre, penjades de les corretges de 
l’estructura, amb un reflector d’alumini tornejat amb aca-
bat low-glossy per alt rendiment, ja que la seva distribució 
de llum és més difosa i és més adequada per als espais 
diàfans.

. Lluminàries dels espais exterior i semi-exterior

. FRANJA NOVA FAÇANA

S’utilitzaran les lluminàries model Perroquet de Iguzzini, ja 
que l’espai està completament il·luminat de forma natural 
durant el dia i requereix de poca il·luminació artificial du-
rant la nit. A més de la seva lleugeresa, un altre avantatge 
que tenen és que els moviments de rotació i inclinació es 
poden bloquejar mecànicament, de manera que si alguna 
vegada es necessita canviar la inclinació si es fa una acció 
concreta, hi hauria aquesta possibilitat.

. ACCESSOS

Els accessos principals s’il·luminaran amb projectors de 
model Platea de Iguzzini paret que actuaran com a roixa-
dors, enfocant els murs massisos d’obra. Aquests propor-
cionaran una llum difosa que emmarcarà les preexistències.

. EXTERIORS

Lluminàries model Multy Woody de Iguzzini, ja que ac-
tualment ja s’utilitzen al recinte. Permeten gran varietat 
d’orientacions i un resultat formal d’aparent moviment. 
La seva forma de composició permet una integració de 
les columnes en el medi vegetal i una multiplicació de les 
òptiques amb un òptim efecte de distribució i uniformitat 
lumínica. 
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