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

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

IL·LUMINÀNCIA MITJA (LUX)
TERMINAL DE PASSATGERS

- Espai exterior 150 lux
- Accèssos i vestíbuls 175 lux
- Zones d'espera 500 lux
- Bar cafeteria 500 lux
- Botigues 300 lux
- Banys 200 lux
- Magatzem, màquines, manteniment 200 lux
- Recollida maletes 175 lux

OFICINES
- Hall d'entrada 150 lux
- Banys 200 lux
- Sala de descans 200 lux
- Rebedor i distribuidor 200 lux
- Sala de reunions 500 lux
- Arxiu 200 lux
- Despatx 500 lux
- Espai central 500 lux

RESTAURANT
- Menjador 500 lux
- Banys 200 lux
- Recepció 500 lux
- Rebost i frigorífic 200 lux
- Cuines 500 lux

NÚMERO DE LLUMINÀRIES A PARTIR DE LA IL·LUMINÀNCIA En (lux)

n =  ( En · S) / (•* · w)

•* = • · ne · M · D

n = número de lluminàries
En = Il·luminància escollida (lux)
S = Superfície local (m²)
•* = Flux efectiu (lm)
ne = Rendiment
M = Coeficient de Manteniment
D = Coeficient de depreciació
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Caixa General de Protecció

Dispositius de comandament i protecció
Comptador

Columna montant electricitat

Carril elèctric amb mecànisme 150 x 40
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, Reglament 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.

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

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

Lluminària de suspensió Greenwich. Làmpada de descàrrega 150w

Lluminària penjada del sostre per tres cables.
Es col·loca en la zona del doble espai del
vestíbul principal, en la zona del doble espai de
les escales d'accés a la recollida de les maletes
i en el menjador del restaurant.

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

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

Esquema d'il·luminació del vestíbul d'entrada E:1/200

Lluminària col·locada encastada en el fals
sostre, en zona de recollida de maletes, lavabos
i banys, sala de màquines, caixes d'escales,
zona policia i manteniment, entre d'altres.

Lluminària encastable per a làmpades florescents TCL 3x36w

Esquema d'il·luminació del vestíbul d'entrada E:1/200

Vista nocturna des del mar Vista nocturna des de Montjuïc


