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IL·LUMINACIÓe 1:200

P:17

Lluminària de peu

Lluminària

Lluminària de paret

Lluminària exterior

Banyador de paret

Lluminària LED

Quadre elèctric

Comptador d’electricitat

_ESTRATEGIA LUMINICA:

Al projecte poden diferencia dos tipus d’il·luminació, una 
constant i uniforme i una altre de puntual.

Zones comunes: el sistema utilitzat per a la il·luminació dels 
espais comuns ha de garantir un nivell de confort per als 
usuaris, al mateix temps que també els ha de guiar per  els 
diferents espais, marcant recorreguts i distingint les diferents 
zones. S’incorporarà un sistema de sensors per tal de que 
la transició de llum natural a llum artificial sigui el més natural 
possible i per garantir sempre un nivell de llum correcte. El 
sistema escollit per a la il·luminació dels espais es una tira de 
llum LED de baix consum energètic, aquest es trobarà ama-
gat entre les lames del fals sostre, d’aquesta manera durant 
el dia es donarà la sensació d’un sostre continu i uniforme de 
fusta. Aquesta il·luminació té la funció de banyar tot l’espai, 
proporcionant una base lumínica homogènia i estable. Pel 
que fa als espais d’exposició apareixen unes fonts lumíni-
ques puntuals per tal de poder il·luminar de forma correcte 
els espais, aquesta il·luminació tindrà el plus de ser orientable 
per tal de poder-se adaptar a les diferents necessitats de 
cada exposició.

Sala d’estar, lectura i restaurants: en tot el projecte la il-
luminació te un paper important però en aquestes zones 
encara més. Aquests espais han de permetre més llibertat 
de moviments en quan a il·luminació, i sobretot donar-li a 
l’espai un caràcter més càlid i acollidor. Això s’aconseguirà 
gracies a la utilització de lluminàries de peu i de sobretaula, 
que faran que l’espai agafi una escala domestica i de sala 
d’estar familiar.

Aules i àrees de treball: el sistema escollit per aquests es-
pais segueix sent el d’una tira LED. En aquest cas s’escollirà 
una potencia que permeti garantir els lux necessaris per al 
correcte treball en les diferents zones, això es tradueix en 
tenir en compte per exemple el contrast de la llum amb els 
ordinadors als despatxos, o en la correcta il·luminació dels 
llocs de treball i pissarres de les aules.

Dormitoris: la il·luminació dels dormitoris es basa en la inti-
mitat d’aquests, es preveu un sistema de llum que banyi el 
sostre de l’habitació aportant una llum indirecta a tot l’espai. 
Seguint amb la idea dels espais acollidors es preveuen la 
utilització de diferents punts de llum amb lluminàries de peu.

Banys: cal preveure un sistema que doni una il·luminació 
general a tot l’espai i un altre dirigit als espais on hi han els 
aparells sanitaris.

Accés i ascensors: en aquests punts s’opta per la col·locació 
d’uns llums que banyen la paret. D’aquesta manera s’acon-
segueix diferencia aquests punts de la resta d’espais.

Les llums LED’s aporten a l’espai una llum te-
nua i constant. Les llums puntuals aporten la 
llum necessaria a cada espai per poder realit-
zar-hi les diferents funcions. Aques tipus d’ilu-
minació fa que un mateix espai canvïi i generi 
constrastos en veure’l de dia o de nit.

_LLUMINÀRIES UTILITZADES:

iN30 low contrast

Twiggy Terra Floor Lamp

AJ Table AJ FloorPH 2/1 Table

PH Snowball

Palco projector.
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