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Criteris Generals

IL•LUMINACIÓ I ELECTRICITAT

ELECTRICITAT

Es preten separar la xarxa elŁctrica en dues subxarxes ben diferenciades. Per una banda

l’electricitat corresponent a la zona industrial i de barriques, i per altre els espais pœblics

i administratius.

Dins la zona industrial disposarem d’un quadre de comandament unificat controlat per

personal especialitzat.

La zona pœblica es controlarà des de recepció, exceptuant la sala d’actes que disposa de

una cabina de control de llum i so pròpies.

Les zones d’administració podràn ser regulades pel personal, exceptuant les zones de pas

que es regulen des de la consergeria d’administració.

Instal•lacions dependents de traçat elŁctric

Mecanismes elŁctrics

Enllumenat interior i exterior

Audiovisual (sala d’actes, aules i sala de reunions)

Veu i dades (conserges, sala d’actes i zona d’administració)

Sistemes d’alarma i emergŁncies

Màquinaria industrial

Instal•lacions de climatització i caldera

Ubicació de traçat elŁctric i ET

Les safates elŁctriques i de veu i dades circularan per fals sostre en les zones pœbliques i
administratives i vistes en la zona industrial.
A mØs a mØs s’ubicaran sempre per damunt de les instal•lacions d’aigua, per evitar 
cortcircuits en cas de fuites.
L’estació transformadora es troba a la planta -3 a la zona d’instal•lacions i disposa de 
entrada directa de l’exterior.

SECCIÓ TIPUS, escala 1/50

Quadre de protecció

Il•luminació interior

LLEGENDA ELECTRICITAT

IL•LUMINACIÓ

Criteris Generals

A nivell d’il•luminació s’han volgut assolir dos objectius. El primer la bona il•luminació

des de un punt de vista funcional, complint la normativa vigent. Per altre banda s’ha 

volgut donar un caràcter propi als espais mitjançant l’œs de la llum. 

S’ha fet œs de fonts de llum de baix consum per millorar l’eficàcia energŁtica. Aquestes

consten de, fluorescents compactes de llum càlida en la major part de l’edifici i

en alguns punts s’ha fet œs de Leds per aconseguir resultats concrets.

La il•luminació exterior constarà de fanals per a les circulacions, uplights de baix consum

integrats en les jardineres del pàrking i uplights de mØs potŁncia al llarg de la façana

per a la il•luminació del edifici.

Normativa a aplicar

Per a l’il•luminació interior apliquem el Codi TŁcnic de l’Edificació CTE DB-HE 3. Que ens

proporciona els següents requeriments segons els usos.

100 lux

100 luxZones de banys i serveis

300 lux

500 lux

Zones de pas

Vestíbul recepció

Llocs de treball administratiu

500 luxAules i sales de reunions

200 luxMagatzems i zones industrials

Línia elŁctrica

Quadre general

Estació transformadora

Comptador

LLEGENDA IL•LUMINACIÓ

Il•luminació exterior

Fluorescent compacte sœspes del sostre

Fluorescent compacte encastat a fals sostre

Fluorescent lineal encastat a fals sostre

Led lineal encastat al terra

Led lineal encastat a paret

Fluorescent lineal suspØs del sostre

Farola de vapor de sodi a alta pressió

Uplight de vapor de sodi a alta pressió

Columna de metacrilat il•luminada

Uplight de led per enterrar a jardí

Aplic de paret de vapor de sodi a alta pressió

Halogenur metàl•lic encastat a fals sostre

Fluorescent compacte collat al sostre

PLANTA BAIXA, escala 1/200

PLANTA URBANITZACIÓ, escala 1/300

EXEMPLES LLUMINÀRIES

Fluorescent compacte

encastat a fals sostre

marca: XAL

model: invisible round

Led lineal

encastat a terra

marca: LEDS GO

model: cuboled

PLANTA EMPLA˙AMENT , BAIXA I DETALLS


