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donwlight encastat en fals sostre

punt de llum de paret

donwlight estanc encastat en fals sostre

punt de llum estanc de paret

làmpada suspesa

punt de llum de piscina

punt de llum de terra

focus

fluorescent

fluorescent suspès

Per triar les fonts d'il·luminació, s'ha tingut
en compte l'adequació als nivells exigits per
tal de que tant l'índex d'enlluernament
unificat (UGR) com la luminancia mitja
horitzontal mantinguda (EM) i l'índex de
rendiment del color (Ra) siguin els correctes
segons la següent taula:

Zones comunes, vestíbuls, escales i
passadissos                     100 lux
Aules 300
lux
Lavabos i serveis 200
lux
Pavelló                           400 lux
Piscina                                 200 lux
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La potència instal·lada té un coeficient de simultaneïtat del 80% i del 20-40% per la resta de serveis i dispositius.
La connexió amb el servei municipal de subministrament serà soterrada, fins arribar a l'espai dels contadors de l'edifici i d'aquí sortirà un ramal a la Caixa General de Protecció.
En el lloc especificat, se situaran els comptadors, embornals, programadors, fusibles, i la caixa de seccionament de terra. Dels embornals sortiran les linies d'alimentació conduïdes a través del
terre tèrmic i en alguns casos pel fals sostre (que seran registrables per permetre el manteniment i reparació de les instal·lacions). La il·luminació dels espais més generals, vestíbul, zones de
pas, s'activarà des del quadre general de distribució, i la resta de dependències tindran els interruptors i/o conmutadors que calguin.
Es preveuen les proteccions de seguretat pertinents per situacions de contactes directes o indirectes sobreintensitats i sobreexposicions.

S'han previst diversos tipus d'il·luminació general dels espais.
El Pavelló, com espai principal de l'edifici s'ha calculat amb una il·luminació general de 400 lux seguint les recomanacions de la norma R.D. N° 168-82-EM/DGE d'enllumenat d'interiors i camps
esportius. s'han generat quatre franjes de focus situades de forma longitudinal a la pista, tres d'elles col·locades a 8 metres d'alçada i l'altra a 12 metres. La piscina s'ha il·luminat seguint
una disposició de downlights estancs, disposats de forma aleatòria, per aconseguir un repartiment uniforme de la llum. El vestíbul s'il·lumina mitjançant làmpades suspeses del forjat per
apropar el pla d'il·luminació al usuaris, degut a la gran alçada de l'espai.
La resta de l'edifici s'ha il·luminat mitjançant downlights encastats en el fals sostre, o fluorescents, seguint critèris de funcionalitat, ús i repartició de la llum. Enfront les arcades del pont, la
il·luminació es situa encastada al terra enfocant cap amunt per posar-les en valor.


