
llegenda

Coberta captadora

estació transformadora
comptadors

esquema disseny il·luminació

Estació transformadora Comptadors Quadre General de protecció Subquadres subquadre1: preexistència accés.
subquadre2: Pb residència
subquadre3: P1 residència
subquadre4: P2 residència
subquadre5:preexistència Gimnàs.

INSTAL·LACIONS IL·LUMINACIÓ

Ellipse-iGuzzini_Empotrable paret exteriors

Walky-iGuzzini_Empotrable paret exteriors

SystemEasy-iGuzzini_Empotrable sostre interior

LineUp-iGuzzini_Empotrable paret interior

BaseLighting-iGuzzini_Empotrable sostre interior

LineUpWalk-iGuzzini_Empotrable terra exterior
trepitjable

lla il·luminació de la galeriapreten marcar els acces-
sos i millorar la il·luminació cara a l’ús del banc del 
accés a la unitat.

Per la part posterior també hi ha un aplic  per la 
zona comuna semi-privada

Es pot que de dia tant a l’estiu com a l’hivern, pel 
tamany de finestra, la llum natural aconsegueix 
satisfer totes les necessitat lumíniques en tots els 
casos.

També es veuen els interruptors commutats per la 
llum de la unitat i els interruptors i endolls dels 
espais adjacents.

En tot el conjunt de la secció, s’aprècia que gràcies 
a l’atri tot l’espai gaudeix de la il·luminació natural.
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secció  e 1 : 200

seccions  e 1 : 50

Secció on es pot veurela il·luminació 
interior de la unitat

per la part posterior es destina apas-
sar tot el cablejat elèctric

potència elèctrica màxima:
200 Pmax

cel·lula:
silici monocristalina

càlcul producció:
per una placa de 0,225kWp 
308kWh/any
780 plaques 
totoal=      240.240kWh/any
es preveu excedent de producció 
que serà venguda a la xarxa 
amortitzant la inversió inicial.

critèris disseny il·luminació
Nivells il·luminació recomanats:

_Il·luminació General_250-400 lx

_Treball ordinador_150-300 lx

_sala conferències_150-300 lx

_Espai individual interior_150-300 lx

Els sectors il·luminats s’organitzen per ús,d’aquesta manera es diferencien 5 grups:
  _Espai individual interior: lineUp_iGuzzini
  _Espai col·lectiu semi-privat i semi-públic: SystemEasy_iGuzzini
  _Espai circulació galeria considerada exterior:  Walky_iGuzzini
  _Espai equipaments generals: Base lighting_iGuzzini
  _Espai circulació exteriors públic: light up walk_iGuzzini
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