
S'ha intentat que totes les zones quedin perfectament iluminades, tenint 
en compte l'arquitectura i l'ús de cada sector. S'ha considerat que durant 
el dia la llum natural és suficient per iluminar els espais interiors, ex-
ceptuant el parking on es disposen llums fluorescents compactes de baix 
consum.
A la nit l'edifici pren un paper protagonista, actuant com a llanterna 
urbana i convertint-se així en un espai reconeixible i visible.
La iluminació del parc es farà mitjançant leds empotrats a terra, combinats 
amb lluminàries de balissa per marcar els camins i en alguns punts concrets 
unes lluminàries de més gran abast.

ESPAIS EXTERIORS: 

Leds empotrables Erco. S'utilitzen com a punts de llum de radiació directa, 
per a destacar línies arquitectòniques, accessos i camins.

PLAÇA

En diferents punts de la plaça es preveu la situació d'una Columna Prim, 
que donarà un caràcter urbà, alhora que la iluminació necessària.

PART INFERIOR RAMBLA: 
 
Es preveu un conjunt de lluminàries penjades de la ronda. Lluminària  Erco 
model Zylinder (pendulant). Cos cilíndric de fundició d'alumini resistent 
a la corrosió i amb una capa de pintura en pols. Lluminària adequada per 
espais exteriors coberts, pel tipus de llum i la resistència als agents ex-
terns.

ESPAIS EXTERIORS SOTA ANDANES:
  
lluminàries fluorescents halogenes marca iGuzzini model Lineup. lluminària 
amb acabat de xapa d'acer i iluminació difosa que evita enlluernaments. Ad-
equada per a espais de transició entre interior i exterior, materials re-
sistents a la corrosió. Disposició aleatòria

ESPAIS INTERIORS:

Vestibul d'accés: per als espais comuns -vestibul d'accés i bar-
restaurant- s'ha buscat una iluminació uniforme a través de làmpares halò-
genes de baix voltatge encastades en el fals sostre. Marca Erco model 
Lightcast Downlights.

BAR-RESTAURANT

S'ha buscat una iluminació uniforme. S'utilitzara la lluminàries pendulars 
marca Erco model Zylinder, Lluminària que li doni personalitat a l'espai 
de bar, i que ofereix un gran confort visual, evitant enlluernaments

ANDANA:

per obtenir una iluminació general uni-
forme es colocaran lluminàries halò-
genes de baix consum combinades amb 
lluminàries fluorescents halgenes marca 
iguzzini model mini light air marcant 
la líniea de façana.

QUADRE EL[ECTRIC

Degut a les grans dimensions del projecte s'ha establert una estació transformadora per al subministrament d'electricitat a tot el conjunt del projecte, situada 
a una de les entrades al pàrking soterrada i amb ventilació permanent.
La connexió del servei es farà de forma soterrada des de la xarxa urbana fins a l'estació transformadora.
des d'allà sortirà un ramal cap a la caixa general de protecció (CGP).
el conjunt d'instalacions d'enllaç s'efectuarà segons la normativa vigent i les normes establertes per la companyia.
CGP especifica per a cada servei, des d'on sortiran les linies d'alimentació cap als comptadors  situats al vestibul d'accés. cada derivació individual anirà 
entubada i dins d'una canaleta.
els quadres de comandament i protecció constaran dels següents elements: ICP, IGA,ID, IPA i una presa de terra.
a les línies de serveis comuns i d'aparcament, s'hi preveu un segon quadre de protecció/arrancada. l'enllumenat d'emergència estarà connectat a un circuit inde-
pendent de durada superior a una hora
es preveuen les previsions de seguretat pertinents contra sobreintensitat, sobretensions, contactes directes i indirectes.
els conductors generals de la instalació seran de coure amb aïllament, i les connexions exteriors seran estanques.
xarxa de terra: tota massa metàl·lica importannt tindrà una connexió a terra, així com també l'instalació d'aigua.

PARKING:

S'utilitzaran lluminàries fluorescents 
tubulars halogenes de baixa tensió.

Lluminàries de baliza marca iGuzzini, model Pencil. 
Forma de lluminària que alhora que garanteix un alt grau d'iluminació de 
camins i superficies, actua com a objecte estructurador de l'espai. 
Lluminària de secció rectangular, difusor de policarbonat i estructura en-
rasada
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