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Wi-fi i bluetooth: Sistema sense cables que abastirà totes les zones públiques del
complex, així com les habitacions.
Antena capacitat 100 metres a l' aire lliure.
A l' equipament es creen varies zones amb ordinadors fixes per a la consulta i treball .

S' ubicaran punts de connexió a :
Habitacions
Sala de projeccions
Espai de noves tecnologies
Sala nocturna
Sala de descans

Mitjançant tub independent del sistema elèctric.

S'ubicarà telefonia en els següents punts:
Recepció
Oficines
Locutori interior de l' hotel per a ús públic

ESTRATEGIA LUMÍNICA

3 TIPUS D'IL.LUMINACIÓ:

Nivells luminics sobre els que s' ha treballat

Oficines i zones de treball 500 lux
Despatxos privats 300 lux
Sala Conferències 500 lux
Zones de circulació 150 lux
Vestibul (zones comunes) 100 lux
Habitacions general  200 lux
Restaurant 300 lux
Cuina 200 lux
Vestuaris 100 lux

Es garantitza una il·luminació permanent de 100 lux a totes les zones de pública concurrència.

En general s'usen làmpades fluorescents compactes de baix consum, ja que s'haurà de fer un ús continuat i aquests proporcionen un major
rendiment amb menor potència consumida.

Per il·luminar grans espais, com ara la sala d'actes, es proposa un tipus incandescent per la seva llum amb més calidesa.
I tenen un ús més puntual.

La il·luminació exterior es composa de punts de llum empotrats al terra per marcar linialitats o recorreguts.
Als elements pati, s' incorporen unes làmpades tipus focus projectades en diferents sentits, per tal d' il.luminar de dins cap a fora i de fora cap a
dins.
La zona ajardinada i la plaça dura de l' equipament incorporen uns elements verticals de conexio a la xarxa electrica           (per espectacles,
mateniment,etc...)amb lluminaria a la part superior.

A. FUNCIONAL

B. MARCADOR

C. REPRESENTACIÓ

Zones comuns: El sistema utilitzat per a l'il.luminació dels espais comuns ha de garantir un nivell de confort adient i al mateix temps guiar a l'usuari alla on es desitja, ha de ser capaç de marcar recorreguts i
poder distingir les zones dinàmiques de les més estàtiques.
S'ha cregut convenient l'incorporació d'un sistema de regulació automàtica en funció del nivell de llum que entra des de l'exterior, per tal de garantir una bona transició de llum natural a artificial.
El sistema proporciona una llum blanca amb una temperatura del color mitjana tenint en compte que es el més adient pels materials utilitzats en el projecte .

Àrees de treball: S'ha optat per oferir un tipus d'il.luminació molt funcional donat que son els espais on es imprescindible arribar al nivell d'il.luminació exigit, d'aquesta manera es garanteix el correcte
desenvolupament de l'activitat que s'hi ha de realitzar

Cal parar una especial atenció a les zones multimèdia  d'ordinadors. En aquestes àrees s'ha de tenir una especial cura amb l'excés de contrast que podria existir entre la pantalla de l'ordinador i el fons, es per aixó
que es disposen unes pantalles retroiluminades d'una alçada no superior a 50 cm sobre el pla de treball per aixi minvar el contrast. Tanmateix, tambés s'ubicaran uns fluorescents linials que aniran orientats
directament al teclat de l'ordinador per optimitzar el treball amb aquest.

Habitatges/ Habitacions: Pel que fa als habitatges, hem de diferenciar be els diferents espais que el conformen.

D'aquesta manera per els espais de transició i circulació, s'optarà per la mateixa estrategia que a les zones comuns de l'edifici

Cuines: La zona de la cuina, requerira una doble il.luminacio (sistema híbrid), que constara d'un tipus d'il.luminació general per tot el local i uns elements dirigits que il.luminaran les superfícies de treball com
taulells, taules, i equips de cocció i neteja. cal tenir en compte que les campanes extractores ja disposen d'un sistema d'il.luminació propi així com les neveres en el seu interior. L'activitat bàsica fa recomanar
l'utilització de de fonts de colors neutres o freds, encara que les cuines amb taula per menjar-hi exigiran un tipus de font amb colors mes calid, per tant amb un IRC més alt.

Banys:Als banys també caldra preveure un sistema doble com es el cas de la cuina. Un sistema que doni una il.luminació general a tot l'espai i un altre dirigit al pla horitzontal dels aparells sanitaris. En aquest cas
hem de tenir cura amb les làmpades de fluorescència ja que es requerirà una temperatura del color no superior als 4000ºK i un IRC superior a 90

Sala d'estar:La sala d'estar permet mes llibertat de moviments en quan a l'il.luminaci es refereix. simplement es precisa un nivell d'il.luminació generós. En aquest sentit, l'intenció ha estat la d'intentar dotar d'una
màxima funcionalitat a l'espai amb làmpades orientades cap a les zones d'interés i que al mateix temps ens ofereixin una bona transició de llum dia/nit

Dormitoris: L'il.luminació dels dormitoris es basa en l'intimitat del mateix, es preveu un sistema de llum orientada cap a les zones dels armaris, per a una bona visió d'aquests, al mateix temps que es proprciona
llum indirecte a la resta de l'espai, d'aquesta manera s'aconsegueix una màxima rentabilització dels recursos lum'inics de l'espai. Les capçaleres dels llits també incorporen un sistema de LEDS per tal d'oferir un
sistema de retroil.luminació des del llit per marcar la posició d'aquests (també es pot fer servir com a llum de suport de lectura), d'aquesta manera els dormitoris queden il.luminats per dos sistemes de llum
indirecte que li donen una atmosfera de tranquilitat i privacitat.

Accessos: Als accessos s'ha optat per una solució molt impactant i que al mateix temps realitzi la seva funció perfectament, que no es una altre que marcar l'espai d'entrada o sortida d'una area determinada.
Els sistemes en qüestió són els de sostre  i marc luminós. Utilitzan la tecnologia LED, s'aconsegueix fabricar uns elements retroil.luminats que proprcionen molta llum amb un consum molt baix gràcies a la nova
tecnologia del LED i a l'utilitzar unes optiques molt reflectores que projecten la llum cap a uns vidres translúcids. El resultat es un feix de llum que surt des dels punts d'accés amb una intensitat controlada en tot
moment.

Zones especials: Amb la mateixa tecnologia que als accessos, es fabriquen uns elements que emeten llum indirecte per tal de remarcar alguns punts singulars del projecte.

Prestatgeries/ Armaris: El gran problema de les prestatgeries i els armaris, és que la propia ombra de l'element impedeix la funcionalitat d'aquest, de manera que requereix un sistema d'il.luminació que permeti a
l'usuari un grau de comoditat i funcionalitat óptim. En aquesta direcció, la solució utilitzada es un sistema de luminaries amb optica banyadora a 80 cm del prestatge (per aixi garantir el banyat total del
prestatge) amb una llum on el més important es que tingui un bon IRC per tal de poder distingir mes clarament els objectes que es busquen

Murals/ espais remarcats: Els espais de representació per excelència son les parets i els murals. Si es requereix de resaltar algun tipus de pla o donar mes intimitat a una zona aplicant una llum sobre una paret
per tal de que la reflexio de la mateixa ofereixi llum indirecte, el millor sistema es l'utilització d'una font de llum amb una optica banyadora que ens resalti aquesta area desitjad. En aquest cas la temperatura
del color i l'IRC dependra del que es vulgui resaltar.

SISTEMES LUMÍNICS
CLASSIFICACIÓ

estructura
compositiva

percepció
visual

direccionalitat
 lumínica

uniformitat
lumínica

Llumenera Representació

1
malla
ordenada

encastat difusió uniforme downlight amb feix extensiu amb una optica antienlluernament,
la lampara de fluorescència compacta de baix consum

2
linial encastat difusió uniforme lampada de fluorescencia amb optica oberta, disposició de reflectors per tal d'evitar

problemes d'enlluernament

3

linial encastat concentració localitzada lampada formada per dos tubs de fluorescència amb optica
concentrada, disposició de reflectors per evitar l'enlluernament4

linial integrat difusió uniforme caixa retroil.luminada formada per uns tubs de fluorescencia disposats en
cada extrem de la capsa, amb una optica oberta i un difussor translúcid5

puntual encastat difusió uniforme lluminària formada per una carcasa quadrada amb dos tubs de fluorescència
compacte de baix consum i amb reflectors per tal d'evitar l'enlluernament6

malla ordenada
/ linial

encastat difusió uniforme downlight amb feix extensiu amb una optica antienlluernament, la lampara de
fluorescència compacta de baix consum, temperatura de color mitjana i IRC superior a 907

puntual      - concentració accentuació lluminària de peu amb una lampada de fluorescència compacte
de baix consum amb un IRC superior a 908

superfície integrat difusió uniforme sistema de caixa retroil.luminada composada per una estructura de LED (per tal d'evitar un
escalfament excesiu) amb optica oberta i difussor translúcid. Proteccio ISO 49

superficie integrat difusió accentuació franja retroil.luminada també amb tecnologia LED formada per
un cordo amb optica concentrada i difusor translúcid10

linial integrat difusió accentuació sistema com l'anterior però utilitzant una optica semi tancada per tal
d'aconseguir una llum indirecte, també amb difusor translúcid11

linial suspès concentrat accentuació lluminaria supesa amb un sistema de tubs de fluorescència amb óptica banyadora de
paret, disposat a una distancia de 80 cm de la superficie a il.luminar, IRC superior a 9012

linial encastat concentrat accentuació sistema encastat de tubs de fluorescéncia compacte amb optica
banyadora de paret. La disposicío depen de l'area a remarcar13

Ubicació

Espais comuns

Àrees treball

Ordinadors

Ordinadors

Protecció

Bany

Baixa

Baixa

Baixa

Mitja

Alta

Espais interiors Baixa

linial suspès difusió uniforme lluminaria suspesa amb un sistema de barres amb lampada de fluorescencia amb optica
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