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PFC / TARDOR 2008-2009

NOVA TERMINAL DE PASSATGERS AL MOLL DE SANT BERTRAN / PORT DE BARCELONA

ALUMNE / LLUÍS TORRENT MAS PLÀNOL / ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ IESCALA / 1:400

CRITERIS DE DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

Com a conseqüència de les dimensions del projecte, s'ha establert en el disseny del mateix la ubicació d'una estació transformadora per al subministre d'electricitat a tot el conjunt d'usos de l'edifici. L'Estació
Transformadora (ET) es troba ubicada en la planta baixa, a nivell de carrer, en un espai pensat per a aquest ús, amb accés directe a l'exterior i ventilació permanent.

ELEMENTS QUE COMPONEN LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1. RAMAL DE CONNEXIÓ. La connexió del servei s'efectuarà de forma soterrada, des de la xarxa urbana fins a l'estació transformadora. Després sortirà un ramal cap a la Caixa General de Protecció.

2. INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ. El conjunt de la instal·lació s'efectuarà d'acord amb les normes establertes per la companyia i per la vigent normativa.

3. CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ. D'acord amb les demandes, s'instal·laran les CGP, des d'on sortiran les línies d'alimentació fins als comptadors corresponents.

4. LÍNIA D'ALIMENTACIÓ. Connectarà la CGP amb la centralització de comptadors.

5. COMPTADOR. A prop de la CGP i en un lloc de fàcil lectura per a la companyia, es situen els equips de mesura compostos pels comptadors, els totalitzadors d'activa (i reactiva als trifàsics), l'interruptor
general de maniobra, programadors, fusibles, embornals i la caixa de seccionament de terra. De l'embornal sortiran les línies per als diferents subministraments.

6. DERIVACIÓ INDIVIDUAL. Els muntants, que aniran entubats i dintre d'una canaleta.

7. DISPOSITIUS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ. El quadre de comandament i protecció de la instal·lació de l'abonat, estarà situat a l'origen del tram interior, i constarà dels següents elements: ICP, IGA,
ID, PIA i un born de terra.

8. DISTRIBUCIÓ A L'INTERIOR.

9. DISTRIBUCIÓ DE SERVEIS COMUNS.A les línies de serveis comuns i que subministren energia a motors, s'hi col·locarà un segon quadre de protecció/arrencada, amb borns i interruptors, selectors,
polsadors d'apagada i engegada, proteccions de motors, ...
L'enllumenat d'emergència estarà connectat a un circuit independent de durada superior a una hora.

10. PREVISIÓ DE PROTECCIÓ DE SEGURETAT. Es realitzarà la pertinent previsió de protecció contra les següents situacions: sobreintensitats, sobreextensions, contra contactes directes i indirectes.

11. XARXA DE TERRA. Tota massa metàl·lica important, es connectarà a terra, a més de les masses metàl·liques accessibles dels aparells receptors.
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Caixa General de Protecció

Dispositius de comandament i protecció
Comptador

Columna montant electricitat

Derivació
Estació TransformadoraET

La distribució de bases d'endolls i altres elements, es regirà per la previsió d'ús i pels mínims que
marca la normativa vigent, Regalemtn elèctric de Baixa Tensió (RBT), en edificis d'ús públic.

Els diferents espais dintre de cada una de les zones, disposaran cada un, en funció de l'ús concret i la
superfície, un nombre determinat d'agrupació de múltiples elements elèctrics i de comunicació.

Uplight. Halogenur metàl·lic 150w 250w

ET

ET

Lluminària tipus florescent 3x100 w
Lluminària tipus florescent 3x30 w
Lluminària tipus florescent simple
Minilàser fixe

Uplight. Lluminària bany de sostre 100 w
Downligth 150 w
Lluminària tipus Greenwich

Lluminària col·locada collada en pilars de la
zona del restaurant, enfocant el fa sostre.

Esquema d'ubicació de lluminàries i instal·lació en Planta Entreplanta E:1/400

Esquema d'ubicació de lluminàries i instal·lació en Planta Baixa E:1/400

Detall ubicació ET, CGP, Comptadors i PIES (Planta Baixa) E:1/200

ESQUEMA UNIFILAR

Downlight. Halogenur metàl·lic 35w 75w 150w

Lluminària col·locada encastada en el fas
sostre de les zones de vestíbul d'entrada i
sortida, espais generals de la planta principal.
A prop de les façanes vidriades es col·loca una
variant asimètrica que no emet llum cap a la
superficie del mur cortina.
També es col·loca en part inferior de voladius
exteriors.

Lluminària col·locada encastada en panells de
fals sostre de parts de les oficines. També es
podria optar per aquesta lluminària en la zona
de rentamants dels lavabos.

Minilaser fixe. Làmpades halògenes 35w

Lluminària penjada en suspensió del sostre. Es
col·loca en la sala de reunions de les oficines.

Lluminaria de suspensió per a làmpades fluorescents 4x55w


