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REQUERIMENTS

-Sistema d'apagat i encesa manual a cada estança, excepte en els banys on s'instal·larà un sistema de temporitzador i en el hall, els vestuaris i espai
exterior on s'instal·larà un control d'encesa i apagada mitjançant control de presència.

-S'optimitzarà la llum natural mitjançant la instal·lació de sensors que en el cas de detectar nivells d'il·luminació natural, reduiran el flux dels punts de llum
fins a aconseguir els nivells òptims d'il·luminació interior, o apagaran els punts de llum en cas que la llum natural ja sigui suficient

-S'utilitzaran làmperes d'alt o molt alt rendiment energètic.

Subquadre
planta PB

Subquadre
planta Sòtan

Administració
i aules

zones comuns

banys

Bany 1.1

Subquadre
planta P1

Ascensor

Sistema
ventilació

Il·luminació

Preses corrent

Equips informàtics

general 100%

Il·luminació

(*)

zones comuns general 100%Iluminació

escales  Escala 1 Iluminació

Porta automàtica Presa forçamecanismes

Il·luminació

Presa forçaMotor ascensor

Sistema
anti-incendis

Il·luminació

Alarma

Preses corrent

Sistema de reg

interrupor magnetotèrmic

c1- il·luminació  (1.5 mm²)
c2- endolls generals (2.5 mm²)
c3- endolls humits (2.5 mm²)
c4- endolls seguretat (2.5 mm²)

interruptors
diferencial

interrupor
magnetotèrmic
interuptors
diferencial

C3

C3.3

C3.1

C3.2

sala
 d'actes

Il·luminació

Preses corrent

Subquadre
Coberta

C1

C2

C4

C5

C6

C7

C5.1

C5.2

C4.1

C4.2

C4.3

Bombes Presa força

il·luminació
C1.1

Quadre
comandament i
protecció
generalcomptador

conexió
linia
elèctrica
general
companyia

diferencial+
interrupor
magnetotèrmic

c1- il·luminació  (1.5 mm²)
c3- endolls humits (2.5 mm²)

c1- il·luminació  (1.5 mm²)

c2- endolls generals (2.5 mm²)

c4- endolls seguretat (2.5 mm²)

Preses corrent

c1- il·luminació  (1.5 mm²)
c2- endolls generals (2.5 mm²)
c4- endolls seguretat (2.5 mm²)

c1- il·luminació  (1.5 mm²)
c2- endolls generals (2.5 mm²)

c1- il·luminació  (1.5 mm²)

c1- il·luminació  (1.5 mm²)

c2- endolls generals (2.5 mm²)

c5- endolls de seguretat 2 (2.5 mm²)c1- il·luminació  (1.5 mm²)
c2- endolls generals (2.5 mm²)
c5- endolls seguretat  2 (4 mm²)

interrupor
magnetotèrmic
interuptors
diferencial

c1- il·luminació  (1.5 mm²)
c6- endolls seguretat  3 (6 mm²)

c1- il·luminació  (1.5 mm²)

c6- endolls seguretat  3 (6 mm²)

interrupor

magnetotèrmic

interuptors

diferencial

c6- endolls seguretat  3 (6 mm²)

c6- endolls seguretat  3 (6 mm²)

Sistema
anti-incendis

Sistema
anti-incendis

Il·luminació

Alarma- actuador

Sistema de sensors

C8

Sistema
automatisme

clima

Motorització obertures PB

Automatismes

Motorització obertures PP

Motorització obertures PSC

il·luminació

Bany 1.2

Bany 1.3

il·luminació

c6- endolls seguretat  3 (6 mm²)

interrupor magnetotèrmic
interuptors diferencial

ESQUEMA GENERAL DE DISTRIBUCIÓ DE L'ELECTRICITAT R.D 842/2002
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XARXES ELÈCTRIQUES

NORMATIVA

La instal·lació d'electricitat s'ha de realitzar d'acord amb les especificacions establertes al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. El subministrament s'ha de realitzar en baixa tensió, a 380/220V, amb un
equip format per un comptador per a l'enllumenament i la força motriu, i per a un comptador de reactiva. La instal·lació d'enllaç ha de comptar amb la connexió de servei, la caixa general de protecció, els
comptadors i el quadre de distribució.

DISTRIBUCIÓ

La distribució per plantes es farà per safates vistes o per cel rasos registrables de fàcil accés per manteniment. Els interruptors magnetotèrmics i els interruptors diferencials de cada circuit s'han de
col·locar als quadres de zona o de planta. Els quadres de zona o planta s'han de fer coincidir amb les zones funcionals de distribució del centre.

CABLEJAT
La instal·lació s'ha de fer amb cinc conductors: tres actius, un de neutre i un de protecció.

INSTAL·LACIÓ EQUIPS INFORMÀTICS

Comptant amb una protecció independent de la resta de la instal·lació elèctrica. No ha de compartir subministrament amb altres circuits (enllumenat, endolls ...).
Cada circuit alimentarà un màxim de 12 preses de corrent amb connexió a una presa terra especial informàtica de menys de 6 ohms. Dins de l'armari de comunicacions, es disposarà d'un SAI que haurà de
mantenir el funcionament, durant un mínim de 15 minuts, del servidor i els elements integrats en aquest armari.

ENLLUMENAT
NORMATIVA

La il·luminació interior del centre s'adequarà a la normativa ( CTE DB HE-3) d'Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació i a la resta de normativa vigent que sigui d'aplicació.

TIPUS DE LLUMINÀRIES

La il·luminació interior del centre s'ha de realitzar mitjançant equips de fluorescència situats  alguns encastats a l'estructura i altres en una alçada mínima de 2,50 m. Aquests equips portaran reflectors o
difusors en funció de l'exigència (Vee, Ugr) de cada espai o zona a il·luminar. En tots els casos els tubs hauran d'anar protegits. En els llums fluorescents s'utilitzaran sempre tubs de diàmetre reduït (T 26)
amb reactàncies electròniques i amb un índex de rendiment de color més gran o igual a 0.80.

NIVELLS LLUMINOSOS:
Circulacions 150 lux
Aules i espais docents 300 lux
Menjador 200 lux
Despatxos administració 500 lux
Cuina 150 lux(zona treball 300)
Lavabos i serveis 200 lux

Electrodomèstics cuina

TIPUS DE LLUMINÀRIES

PHILIPS GARNEA
Hall d'entrada, passarel·les i hall
de la sala polivalent

PHILIPS CELINO
Aniran empotrats a l'estructura entre
les plaques alveolars. Aules , Sala
polivalent, laboratori, biblioteca,
manjador.

NIVELL ENLLUERNAMENT
La il·luminació a les aules haurà de garantir un valor d'Enlluernament (Ugr) al voltant de 19 i un valor d'Eficiència Energètica (Veei) igual o inferior a 4.

APROFITAMENT LLUM NATURAL
Les lluminàries situades més a prop de les finestres, als casos contemplats a l' apartat 2.2 del DB HE-3 del CTE, hauran de disposar d'un sistema
regulació i control del seu nivell d'il·luminació per aprofitar la llum natural.

ZONIFICACCIÓ ILUMINACIÓ
Per altre banda, a les aules cal preveure tres enceses diferents per als llums pròxims a la façana i els d'interior, a més d'una il·luminació específica per a
les pissarres.
A les zones comunes, es preveuran tres enceses diferenciades per reduir el consum d'il·luminació en situacions especials: general, vigilància i neteja.
L'enllumenat de vigilància serà d'un 15% de l'enllumenat general, i el de neteja del 50% .

PUNTS D'OBERTURA
És recomanable realitzar l'encesa de llums dels espais comuns des del quadre de comandament que haurà de situar-se a l'àrea de la consergeria. Aquest
quadre general elèctric haurà d'estar separat de la zona de treball de consergeria i de les zones d'emmagatzematge de
paper.

SITUACIÓ DE LES PRESES
 Les aules es podran encendre i apagar amb interruptors locals i també es podran encendre i apagar per grups o plantes des del quadre de
comandamentde consergeria.
En els serveis de lavabos, les enceses es faran per polsador temporalitzat o de detecció de presència.
Els endolls s'han d'instal·lar a 1,40 m del terra.

SEGURETAT I INCENDIS
 A la cuina, als vestidors i a la cambra de màquines cal preveure llums estancs.
Les instal·lacions d'enllumenat especial, de senyalització i evacuació s'han de realitzar d'acord amb la CTE DB SU i amb el Reglament EBT ITC-BT-28.
És realitzaran mitjançant aparells autònoms que il·luminin locals i vies d'evacuació fins a la sortida i que garanteixin un temps mínim de funcionament d'1
hora.
S'ha de preveure l'enllumenat permanent situat a l'exterior de les portes de l'ascensor i a l'interior de la caixa de l'ascensor.

PHILIPS PERFORMAUX
A la planta sota coberta

PHILIPS LUXSPACE COMPACT
En els banys i vestuaris

PHILIPS UNICODE CAMPANA
Barra del Bar

PHILIPS CITY WING
En l'espai públic

PHILIPS PACIFIC PERFORMA
En la cuina i Parking

PHILIPS EIX PARED
En les parets del Hall, en l'espai de
transiscions i circulacions,
controlats amb sensors de moviment
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