
PLANTA BAIXA. Fals sostre

PLANTA 1. Fals sostre PLANTA 2. Fals sostre

TIPUS DE LLUM

ESQUEMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC

Escomesa general de l'edifici

(entrada i sortida en anella)

Xarxa elèctrica
de tensió mitjana

E.T.TRIFÀSICA

POSTA A TERRA

C.G.P

Caixa general de
protecció

Quadre de comptadors
trifàsic d'energia

Línia general
d'alimentació

Centralització de contadors

Derivacions
individuals

Quadre general de
control de potència

Q.G.C.P.

DIFOSA                                                         Il·luminació general i decorativa

EXTENSIVA                                                                  Il·luminació general

INTENSIVA                                                Il·luminació general pergrans  altures

ASIMÈTRICA                                                               Il·luminació perimetral

INTENSIVA ORIENTABLE                                       Il·luminació Ppuntual i decorativa

NIVELLS LUMÍNICS                                                                     LUX

Recepció, circulacions i sales d'espera                                                200 lux

Lavabos i vestidors                                                                  200 lux

Arxiu  i magatzems                                                                  200 lux

Despatxos i sales de treball administratiu                                           400 lux

Vestíbul general                                                                      200 lux

Exposició taüts                                                                       300 lux

Sales de vetlla                                                                       500 lux

Oratori                                                                               300 lux

Bar                                                                                   300 lux

Descans personal                                                                     300 lux

Tanatopraxia                                                                        1000 lux

Aparacament                                                                            1 lux

SISTEMA D'EQUPIMAPENT
El sistema d'equipament ha de subministrar suficient energia elèctrica necessària per als equips que s'utilitzen en aquest tipus d'edifici..
El sistema elèctric del tanatori ha de tenir un sistema capaç d'alimentar una quantitat limitada de llums i presa de corrent, les quals siguin considerades essencials per a la seguretat i la vida, per a
mantenir-se amb energia durant el temps que per alguna raó el servei d'energia elèctrica normal sigui interrompuda.

NOTES IMPORTANTS:
- Abans de començar l'execució de les instal·lacions serà necessàri obtenir l'acceptació del replanteig.
- El sistema d'execució de les instal·lacions elèctriques interior són de independència total dels circuits, és a dir, que en cada tub protector només es poden col·ocar calbes conductors en el mateix 
  circuit.
- Per la instal·lació i col·locació de tubs i canals protectors s'haurà de tenir present el que hi hagi escrit a la ITC-BT 21 apartat 2 i 3.
- S'haurà de tenir en compte la ITC-BT 26 i la ITC-BT 19 per les instal·lacions elèctriques de llum i per les tomes de corrent.
- Les caixes de registre es col·locaràn preferentment  a un altrua de 30 cm del terra.

GENERALITATS
Com que es tracta d'un edifici públic necessitarem una estació transformadora per passar de la
mitja a la baixa tensió pel subministrament de l'electricitat a l'edifici.
Aquesta ha de tenir un accés directe des del carrer, per facilitar la maniobra del camió que la
col·locarà, i ha de tenir una ventilació permanent.

La instal·lació ha de comptar de l'escomesa, la caixa general de protecció, els comptadors i el
quadre de distribució.
La connexió s'ha de fer a l'escomesa individual del centre o a la central de comptadors, en els
edificis on així estigui previst.
La distribució s'ha d'iniciar en el quadre de comandament i protecció, del que han de sortir els
diferents circuits dotats dels corresponents interruptors automàtics. Cadascun d'aquests circuits
ha d'alimentar únicament un subquadre de zona.

Els interruptors magnetotèrmics i les interruptors diferencials de cada circuit s'han de col·locar
als quadres de zona o de planta.
Els quadres de zona s'han de fer coincidir amb les zones funcionals de distribució del tanatori.

Normes per a la col·locació de mecanismes elèctrics
Quadre general de distribució: 170cm sobre paviment (Part central del quadre)
Aplics: 210 cm sobre paviment
Caixes de distribució: 30 cm del sostre
Interruptors: en general a 90 cm sobre paviment
Endolls: en general a 30 cm sobre paviment
NOTA: a les parets de separació entre espais de diferent ús, la col·locació de mecanismes es
desplaçarà de tal manera que no coincideixin a ambdós costats de la paret regates, caixes o
mecanismes.
En els encreuaments, els tubs d'electricitat passaran sempre per sobre dels de fontaneria .

Les lluminàries a utilitzar seràn seleccionades mitjançant estudis luminotècnics que justifiquin la seva
ideonitat per cada zona segons els nivels lumínics necessàris per cada dependència i poder-ne
optimitzar el número i la seva distribució.

Les lluminàries seràn amb reactàncies electròniques per optimitzar el consum màxim i donar confort
visual a més de complir el codi tècnic.

TIPUS DE FALS SOSTRE

Làmpada HALÒGENA INCANDESCENT
ERCO  Zylinder Downlight Pendular

TIPUS DE IL·LUMINACIÓ DE SEGURETAT

IL·LUMINÀNCIA    RELACIÓ          COMENTARI
   màx/min

Llums de seguretat              -/5lx                                   Els englova a tots

Llums d'evacuació                1/5lx (minim)              40

Llums d'ambient                  0,5lx (minim)              40

Llums de zones d'alt            15lx o 10% de             10
risc                              l'enllumenat normal,

       com a mínim

Llums d'ambient                  0,5lx (minim)              40

La il.luminació exterior està
orientada  a enfatitzar els murs
de forma difosa, d'aquesta
manera el projecte enfatitza els
recorreguts i els espais
interiors.

Model : VALE. Fabricada amb acer inoxidable

Andrea Alcaraz PacoPFC
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