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IL·LUMINACIÓ

*S'aplicarà el DB HE 3 a les instal.lacions d'il·luminació interior. La luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) com l'índex
d'enlluernament unificat (UGR) i l'index de rendiment del color (Ra) s'adequarà a les necessitats d'il.luminació dels usuaris de cada zona:

zones comuns, vestíbuls i escales 100 lux
serveis 200 lux
biblioteca, aules escola i zones administratives 300 lux
espai polivalent  1000 lux
platea 300 lux
zona de pas 200 lux

*Quan hi hagi il·luminació natural s'evitaran, en la mesura possible, les ombres que dificultin les operacions que cal executar.
*L'area de les superfícies il·luminades represenarà, com a mínim, una sisena part de la superfície del terra del local.

CRITERIS I DISSENY IL.LUMINACIÓ

*El coeficient de simultaneitat de la potència instal·lada és del 80 % per a la il·luminació i d'entre el 20 i el 40% pels altres serveis.
*El subministrament es realitzarà en baixa tensió, a 380/220 V amb un equip format pel comptador per a la il·luminació i la força motriu
per a la reactiva.
*La distribució s'inicia en els Quadres Generals de Control i Protecció independents, dividits en set blocs, considerant que hi han usuaris
diferents amb horaris i intensitats variables:

1. escola bressol
2. biblioteca - zones públiques
3. biblioteca - espais administratius
4-7. per a cada bloc d'habitatges.

*Es realitzarà l'encesa dels espais comuns (vestíbuls, zones de lectura en la biblioteca, zones de pas etc.) des del Quadre General de
distribució dels diferents espais. Les dependències tindran els interruptors necessaris. Les aules de l'escola i les zones administratives en
general es podran encendre i apagar des del quadre general de distribució. Cada habitatge tindra el seu Quadre General.

INSTAL·LACIONS ESPECIALS

AUDIOVISUALS
*L'instal.lació de telefonia es realitzarà mitjançant un tub independent del sistema elèctric. Es col.locarà la instal.lació de telefonia en els
punts següents:
*Biblioteca: els taulells, el centre de control, la zona de treball intern, la sala polivalent, zona de música i imatge.
*Escola bressol: zona administrativa, cada aula.
*Els habitatges.

TV - FM
*L'instal.lació de TV - FM estarà formada per elements de captació  i ampliacio´de la senyal UHF, VHF i FM.
*Es realitzarà amb cable coaxial (connexió wifi) i s'instal.larà en els següens punts:
*Biblioteca: al centre de control, zona de música i imatge, sala polivalent, vestíbul - exposició.
*Escola bressol: zona administrativa, cada aula.
*Els habitatges.

ASCENSOR
*Es disposaran ascensor per a la circulació vertical.
*Biblioteca: 1 ascensor hidràulic amb accés des del vestíbul principal de la biblioteca.

1 ascensor per a la circulació restringida del personal, amb accés controlat des de PB i P-1.
*Habitatges: 1 ascensor en cada barra, amb accés controlat des de PB i P-1.
*Espai comercial en P1: es disposara un muntacàrregues.

simbol imatge descripció

Llumenera fluorescent estanca doble 2x58W de polièster
amb fibra de vidre IP65 (OD-8551).

Downlight quadrat Kubic simètric per a làmpades de
decàrrega.

Projector d'il.luminació de l'espai públic penjat,
Maxiwoody de iGuzzini per a làmpada de descàrrega.

Aplic de paret PL-21 de la col.lecció Plec de Llúria per a
làmpades d'halogenurs metàl·lics.

Lluminària Downlight pendular amb reflector Darklight
platejat anoditzat Erco, amb làmpara halògen
incandescent.

Llumenera d'empotrar model Step de senyalització per a
font de llum tipus Led.

Banyador de sostre B997 de iGuzzini per a làmpades de
descàrrega.

Llumenera d'emergència i senyalització Daisalux Hydra

Quadre General de Comandament i Protecció

Quadre General de Comptadors

Interruptor

Commutador

Endoll

MT

estació transformadora

BT

QGP edifici biblioteca

ESQUEMA QUADRES BIBLIOTECA

QC ascensors

QC serveis
QC biblioteca infantil
QC zona diaris i revistes
QC espai polivalent i de formació

PB P+1P-1

QC serveis
QC zona descans usuaris
QC fons general

P+2

QC serveis
QC zona treball intern
QC fons general

P+3

QC estudis
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zona treball intern espai polivalent serveis preses de corrent


