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ESCALA DIN A1: 1/250
ESCALA DIN A3 :1/500Il.luminació artificial 

IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL

Segons zones il.luminació

Sala restaurant 300 lux
Cuina restaurant 500 lux
Mercat-passadissos 200 lux
Magatzems 1000 lux

Càlculs

Sala restaurant

Alçada mitjana 4 m
Superficie 295 m2

n= E · S(m2)/ Cu · F*(lm)
lum= lux/m2

F*=  F · 0,5
Cu=  1,5

F = 13000 lm

n= 9,08 n=10punts de llum

Comprovació

Efinal= Cu · F* · n/S 

Efinal= 330,51 lux > 300 lux

Cuina restaurant

Alçada mitjana 2,5 m
Superficie 35 m2

n= E · S(m2)/ Cu · F*(lm)
lum= lux/m2

F*=  F · 0,5
Cu=  2

F = 3600 lm

n= 4,86 n=6punts de llum

Comprovació

Efinal= Cu · F* · n/S 

Efinal= 617,14 lux > 500 lux

Mercat-zona pas

Alçada mitjana 4 m
Superficie 488 m2

n= E · S(m2)/ Cu · F*(lm)
lum= lux/m2

F*=  F · 0,5
Cu=  1,5

F = 3650 lm

n= 35,65 n=36punts de llum

Comprovació

Efinal= Cu · F* · n/S 

Efinal= 201,95 lux > 200 lux

Oficines

Alçada mitjana 2,5 m
Superficie 92 m2

n= E · S(m2)/ Cu · F*(lm)
lum= lux/m2

F*=  F · 0,5
Cu=  2

F = 4450 lm

n= 10,34 n=11 punts de llum

Comprovació

Efinal= Cu · F* · n/S 

Efinal= 532,07 lux > 500 lux

Llumenera  iGuzzini 3150 

Llumenera  iGuzzini 3263

Llumenera  iGuzzini 7865 

Llumenera   ERCO T16

Llumenera  iGuzzini 3150 

Descripció tècnica :  Lluminària de suspensió realitzada en alumini de fundició a pressió 
i material termoplàstic. El Perroquet llum  indirecta té una font lluminosa de descàrrega 
i la seva òptica està controlada per un orientador del flux que orienta la emissió
lluminosa cap el panell reflectant. El sistema de suspensió amb base està realitzat amb 
cables d’acer L=1800 mm que es col·loquen en la part superior del panell reflectant
sobre dispositius particulars de subjecció ràpida de fricció continua. Com accessori es 
preveuen filtres cromàtics. 
Instal·lació :  En el sostre a través de la base en dotació. 
Equip :  Contingut en l'interior de la lluminària. 
Notes :  Amb vidre de protecció, condensador de compensació i orientador del flux. 
Amb cables de suspensió regulables, base i cable d'alimentació. 
Ambient d’utilització :  Per interior 
Muntatge :  Suspès del sostre 
Dimensions :  790 x 2540 mm 
Color :  Gris (15) 
Materials de fabricació :  Alumini fundició a pressió i Termoplàstic 
Pes (kg) :  10,7 
Orientació :  Fixa 
Descripció de les làmpades :  1 x HIT 150w G12 O 1 x HIT (CDM-T) 150w G12 
Tensió (V) :  230 
Classe d’aïllament :  Classe I 

Llumenera  iGuzzini 3263

Llumenera  iGuzzini 7865

Descripció tècnica :  Lluminària de suspensió realitzada en acer laminat per làmpades 
fluorescents tubulars. Làmpades 3x54 W T16 amb temperatura de color n° 1 2700 K y 
n° 2 6500 K (incluides en la llumenera). El sistema permet afegir diversos mòduls 
mitjançant connexions lineals o angulars (90°).  
Emissió lluminosa de tipus il·luminació general indirecta/directa. El sistema està 
equipat amb reactancies electròniques amb sistema de regulació digital DALI que 
permeten la regulació de les làmpades de temperatura de color diferent. Instal·lació
facilitada gràcies a la presencia d'un mecanisme de suspensió amb cables d'acer amb 
regulació milimètrica (sistema Arakawa). El cablejat elèctric es realitza mitjançant 
clema de connexions de 5 pols (T, N, L1, L2, L3) amb possibilitat de realització
d'incendi separat de tres grups de llumeneres. Per la senyal de regulació la llumenera 
està dotada de clema de connexions de dos pols. Pel funcionament del sistema es 
necessita utilitzar l'unitat  electrònica de control i el panell de control (a demanar 
separadament). 
Instalació: Instalació en el sostre mitjançant cables de suspensió d’acer dotats de 
dispositiu de fixació i regulació ràpida. 
Equip:  Cablejat amb alimentador electrònic amb regulador d'intensi tat de flux lluminós 
analògic (1-10 volt) per tubs fluorescents de 54W. Clema de connexions ràpides amb 
predisposició pel doble incendi de mòduls contigus. 
Ambient d’utilització :  Per interior 
Muntatge :  Suspès del sostre 
Dimensions :  240x40mm 
Color :  Blanc (01) o bé Gris (15) 
Materials de fabricació :  Xapa d'acer 
Orientació :  Fixa 
Simetria de la llum directa :  Simètrica 
Descripció del sistema òptic :  Pantalla del difusor del polycarbonate 
Descripció de las làmpades:  3 x T16 (T5) 54w G5 
Tensió (V) :  230 
Classe d’aïllament:  Classe I 

Descripció tècnica :  Sistema modular per l'il.luminació de façanes, destinat a l’ús de 
tubs fluorescents T5 de 1x35W. El mòdul unitari està format per un perfil d'alumini 
extrusionat, tancat en els extrems amb tapes d'alumini fos a pressió amb PG11, 
ajustades amb cargols especials de hendidura M4 dotats de sistema d'impermeabilitat, 
sobre específiques juntes d'EPDM. El vano òptic, tancat amb una pantalla de vidre 
serigrafiat i siliconat directament al perfil extrusionat, allotja en una placa d'acer 
laminat, el reflector d'alumini superpur al 99,95 %, el tub fluorescent, el portalàmpada i 
l'alimentador electrònic per a tubs T5. Les normals operacions de manteniment de la 
llumenera, estan facilitades per la possible extracció de la placa sobre la qual està 
col·locada tota la componentística. 
Instal·lació :  En la pared, fals sostres, balaustra, en específics elements d’instal·lació
subministrats per separat, dotats de particular sistema d'anclatge ràpid sense eines. 
Equip :  Alimentador electrònic intern a la llumenera. L’existència de clemas de 
connexió ràpida amb carter cubrelàmpara per la Classe II, unides a les tapes de 
tancament del perfil mitjançant suport de termoplàstic, permet la connexió en cascada 
de més mòduls. 
Ambient d'utilització :  Per interior o bé per exterior. 
Muntatge :  Suspès del sostre o bé en el sostre o la paret 
Dimensions :  1538x75mm  H =76mm 
Color :  Gris (15) 
Materials de fabricació :  Alumini fundició a pressió 
Pes (kg) :  5,95 
Orientació :  Fixa 
Descripció de les làmpades:  1 x T16 (T5) 35w G5 
Tensió (V) :  230 
Classe d’aïllament :  Classe II 

Llumenera  ERCO T16

La il·luminació global de les superfícies útils, serà directa mitjançant lluminàries 
suspeses disposades en fileres continues, previstes per a làmpades fluorescents de llum 
blanca. 
Se situen de manera que les lluminàries arribin a les persones lateralment 
L’estructura lluminosa ERCO T16 es caracteritza per la seva precisió formal. Les seves 
dimensions reduïdes la converteixen en un detall arquitectònic poc vistós (perfil 
d’alumini, pintura en pols). Les estructures lluminoses T16 es basen essencialment en 
l’ús de la làmpada fluorescent T16. La suspensió s’efectua sempre en els extrems del 
perfil, mitjançant cables metàl·lics,. 

Supermercat

Alçada mitjana 3,5 m
Superficie 995 m2

n= E · S(m2)/ Cu · F*(lm)
lum= lux/m2
F*=  F · 0,5
Cu=  2

F = 3450 lm

n= 86,52 n=87 punts de llum

Comprovació

Efinal= Cu · F* · n/S 

Efinal= 301,66 lux > 300 lux

Magatzems

Alçada mitjana 2,5 m
Superficie 730 m2

n= E · S(m2)/ Cu · F*(lm)
lum= lux/m2
F*=  F · 0,5
Cu=  2

F = 3600 lm

n= 40,56 n=41 punts de llum

Comprovació

Efinal= Cu · F* · n/S 

Efinal= 202,19 lux > 200 lux

Moll càrrega descàrrega

Alçada mitjana 6 m
Superficie 821 m2

n= E · S(m2)/ Cu · F*(lm)
lum= lux/m2
F*=  F · 0,5
Cu=  2

F = 3600 lm

n= 31,93 n=32 punts de llum

Comprovació

Efinal= Cu · F* · n/S 

Efinal= 140,32 lux > 140 lux

Aparcament

Alçada mitjana 2,5 m
Superficie 2050 m2

n= E · S(m2)/ Cu · F*(lm)
lum= lux/m2
F*=  F · 0,5
Cu=  2

F = 3600 lm

n= 85,42 n=86 punts de llum

Comprovació

Efinal= Cu · F* · n/S 

Efinal= 151,02 lux > 150 lux

Llumenera  iGuzzini 9174
Descripció tècnica :  Sistema fluorescent constituït per mòduls agregables destinats a 
l'ús de tubs T26 de 36W. El mòdul està constituït per un extrusionat superior en alumini 
i per un extrusionat inferior, també en alumini, que actua com placa de cobertura del 
cablejat elèctric. En l'interior del extrusionat superior està fixat un reflector en alumini 
superpur al 99,85% de forma coroïdal. El mòdul està tancat inferiorment per una rejilla 
antideslumbrant o difusors en material plàstic previstos com accessoris. 
Instal·lació :  Suspès o aplicat en fals sostres. 
Equipo:  Cablejat situat en l'interior del mòdul: acumulador al nichel-cadmio, vida útil 
de 4 anys a partir de la data de fabricació indicada en el mateix, permet una autonomia 
en emergència de 2 hores. 
Ambient d’utilització :  Per interior 
Muntatge:  Suspès del sostre o bé En el sostre 
Dimensions :  1875X130mm   H =45mm 
Color :  Blanc (01) o bé Negre (04) o bé Gris (15) 
Materials de fabricació :  Alumini 
Pes (kg) :  5,1 
Orientació :  Fixa 
Simetria de la llum directa :  Simètrica 
Descripció de les làmpades:  1 x T26 (T8) 36w G13 
Tensió (V) :  230 
Classe d’aïllament :  Classe I 
Emergència :  Inclosa 

Llumenera  iGuzzini 9154 

Llumenera  fluorescent 

Llumenera   fluorescent
Es busca una il·luminació general homogènia en el recinte per tal d’evitar les zones de 
penombra. Es proposa una il·luminació de làmpades fluorescents compactes de consum 
reduït, ja que la seva utilització serà continuada. La seva disposició serà uniforme. 
Els avantatges essencials de les làmpades fluorescents compactes són la seva vida mitja 
de més de 12000 hores, dotze vegades superior a la vida mitja de les làmpades 
incandescents, i el seu consum d’energia reduït a aproximadament una tercera part
davant les làmpades incandescents. Amb les seves petites dimensions, uneix les 
avantatges de las econòmiques làmpades fluorescents amb la forma compacta de les 
làmpades incandescents.  


