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Instal·lacions Planta Baixa   e 1:250

MODELS D’IL·LUMINACIÓ UTILITZATS AL PROJECTE

Instal·lacions Planta de Màquines   e 1:250

Instal·lacions Planta Tipus   e 1:250

XARXA ELÈCTRICA
El sistema s’alimenta d’una estació transformadora situada a una de les 
plantes soterrani de l’edifici. No s’ha variat la situació d’on estava previst 
que es col·locaria dita estació en el projecte original de reforma de l’Hospital 
del Mar de 2008.

Aquesta estació transformadora està conectada, directament, a l’estació 
central del complex hospitalari, donat que la particularitat del lloc, i la seva 
història fa que sigui més senzill conectar-ho d’aquesta manera que no pas 
buscar la connexió de la xarxa pública.

Com s’indica a l’esquema del planol elèctric, de l’estació transformadora es 
connecta a la caixa general de protecció, d’allà al comptador general, al 
quadre general de protecció (d’on surt la presa a terra) i, d’aquí distribuint-
se als diferents subquadres de cada planta. Aquests estan col·locats, en la 
seva major part i quan és necessàri, al privat del punt de control 
d’infermeria perquè es tingui un bon control de l’ús de l’electricitat durant la 
nit i per possibles emergències.

IL·LUMINACIÓ A PROJECTE

TELECOMUNICACIONS
S’ha projectat la xarxa de telecomunicacions tenint en compte que un 
centre sociosanitari necessita la mateixa xarxa que qualsevol hospital: 

ACCÉS A LA XARXA TELEFÒNICA
Per motius obvis el centre necessitarà possar-se en contacte amb familiars 
de pacients, fer consultes per motius administratius, etc.

COMUNICACIÓ TELEFÒNICA INTERNA
En un centre sociosanitàri poden haver-hi les mateixes urgències que en un 
hospital. Per aquest motiu és necesaria una ràpida reacció i comunicació del 
personal. Per aquest motiu tots els punts de control i els despatxos mèdics 
estan equipats amb instruments de telefonia de circuit tancat.

BASE DE DADES INFORMÀTICA
També serà necessari consultar l’informació de pacients, entre d’altres 
coses. L’existència d’una base de dades comuna amb l’Hospital del Mar evita 
un gran nombre de problemes de mala comunicació entre l’hospital i el 
centre sociosanitàri.

TELEVISIÓ
La majoria de pacients del centre agrairan certa connexió amb el món exte-
rior, així com un mitjà d’entreteniment.

ACCÉS A INTERNET
No només serà necessàri pel personal d’administració sinó que també es 
podrà col·locar repetidors wi-fi perquè els pacients i visitants també puguin 
disfrutar de certa comoditat d’accessibilitat a internet.

SUBMINISTRAMENT DE GASOS MÈDICS
Tot edifici amb unitats d’hospitalització necessitarà una xarxa de tubs per on 
hi corri oxigen i altres gasos per poder-los administrar 
ràpidament als pacients. L’Hospital del Mar va fer una 
gran ampliació de la capacitat dels seus dipòsits al 
2006 i no serà necessàri col·locar-ne de propis. 
Per aquest motiu el Centre Sociosanitari del 
Mar es connecta directament a la xarxa ja
 existent del’Hospital del Mar.
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Reflex Professional Wall Washer Circular de iGuzzini

Central 41 Large de iGuzzini Muna wall/Ceiling de iGuzzini

Sostre habitacions Capçal dels llits

Menjadors i sales de rehabilitació Zones comunes

Sistema Easy MH Round de iGuzzini

IL·LUMINACIÓ
Per projectar la il·luminació del centre sociosanitari 
s’han tingut en compte diferents models de l’empresa 
iGuzzini per ambientar cada una de les zones diferen-
ciades del projecte. Així, s’ha partit de quatre models 
diferents que han ambientat els variats espais de 
l’edifici. Així, el model Reflex s’ha utilitzat per 
il·luminar la paret del capçal dels llits de les habita-
cions, el model Sistema Easy per lesunitats habitacio-
nals i diferents despatxos en general,  el model cen-
tral per els menjadors i sales de rehabilitació i el 
model Muna per les zones comunes i passadissos.


