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PLANTA PRIMERA 1:200 PLANTA SEGONA 1:200

PLANTA TERCERA 1:200

PLANTA SOTERRANI -1 1:200

COBERTA 1:200

LA IL·LUMINACIÓ NATURAL

L'edifici està projectat de manera que la il·luminació natural tingui molta importància i és un aspecte
fonamental i generador del projecte. El projecte parteix de la generació d'un pati interior per
proporcionar major llum natural des de l'interior. L'evolució del pati desemboca en una geometria on
aquest pati únicament es troba a l'escola de bressol, i a la resta de plantes és la pròpia façana la que
s'endinsa absorbint el pati.

A la façana sud-oest, la més assolejada a causa de l'orientació i les edificacions properes, es projecten
grans finestrals que van de planta primera fins a coberta i que són protegits per un brise-soleil de
formigó. Seguint amb aquesta idea, el projecte adopta una direccionalitat quant a llum es refereix, de
manera, que a la façana oposada (nord-est) es generen grans finestrals novament. El mateix passa amb
l'estretament on trobem l'escala descoberta.

Serà en aquestes zones pròximes als finestrals on s'ubicaran les taules i llocs de treball. No obstant
això, en la direcció perpendicular es projecten unes finestres més estretes però igualment de terra a
sostre, que serviran com a punts de llum de control, per reduir la foscor.

IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL

Tot i la importància de la llum natural, és imprescindible l'ús d'il·luminació artificial. S'aplicarà el DB HE3
a les instal·lacions d'il·luminació interior. L'índex de rendiment de color (Ra), s'adequarà a les necessitats
d'il·luminació de l'usuari en cada una de les diferents zones, atorgant un tracte diferent a cada zona
classificada per ús:

 

DIFUSOR CIRCULA EXTRACCIÓ AIRE

DIFUSOR ESFÈRIC IMPULSIÓ AIRE

DIFUSOR LINEAL EXTRACCIÓ AIRE

DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ AIRE

DIFUSOR CIRCULAR EXTRACCIÓ BANYS I CUINA

DIFUSOR CIRCULAR IMPULSIÓ AIRE

CONDUCTE HORIZONTAL D'IMPULSIÓ D'AIRE

CONDUCTE HORIZONTAL D'EXTRACCIÓ D'AIRE

CONDUCTE VERTICAL D'EXTRACCIÓ D'AIRE

CONDUCTE VERTICAL D'IMPULSIÓ D'AIRE

CONDUCTE HORIZONTAL D'EXTRACCIÓ DE BANYS I CUINA

CONDUCTE VERTICAL D'EXTRACCIÓ DE BANYS I CUINA

PAS VERTICAL TUBS AEROTERMIA FAN COIL - UNITAT INTERIOR

UNITAT TRACTAMENT AIREUTA
BOMBA DE CALOR AEROTERMICA

Zonas comunes
Vestíbuls
Escales
Lavabos
Zones de pas:
Administració
Zones de serveis
Aules
Sala polivalent
Taller
Biblioteca
Sala exposicions
 
 

200lx
200lx
100lx
100lx
200lx
300lx
200lx
300lx
300lx
300lx
300lx
300lx

 

ZONA
 

NIVELL IL·LUMINACIÓ
 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

El subministrament elèctric es realitza en baixa tensió 380/220v.

Ramal de connexió: La connexió és soterrada i va fins a l'estació transformadora
Estació transformadora: Situada al soterrani i amb accés independent des de l'exterior per a la
companyia. Transformarà l'electricitat que arriba a mitja tensió cap a baixa tensió.
Quadre general de protecció: Es col·loca a façana i després de l'estació transformadora, comença la
distribució de la xarxa en 3 QGP: un a la biblioteca, un a l'escola bressol i un a l'arxiu.
Línia general d'alimentació: És la línia que connecta el QGP amb les diferents centralitzacions dels
comptadors.
Comptadors: Un per a la biblioteca, un per a l'escola de bressol i un altre per a l'arxiu.
Quadre de comandament i protecció: Se situen al'inici de cada tram interior i consta de |'lCP, l'lGA, l'lD
l el PIA.
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TIPUS DE LLUMINÀRIES

 REFLEX EASY MB54. iguzzini
LED.G-llum general. per interiors.
Flux total: 2879,4 lm
Potencial total: 28,1 W
Eficiència: 102,5 lm/W

Il·luminació global ubicada a
zones amplies tan generals com
de treball.

 

PIXEL PLUS MU39. iguzzini
LED. óptica F-36º. per interiors.
Flux total: 1538,6 lm
Potencial total: 21 W
Eficiència: 73,3 lm/W

Llum focalitzada per ressaltar
zones d'interès, com ara els
taulells d'informació.

 

Le Perroquet MR09. iguzzini
LED. óptica WF-48º. per interiors.
Flux total: 1750,1 lm
Potencial total: 28,9 W
Eficiència: 60,6 lm/W

Lluminària de paret, il·luminació
global per a la planta inferior
dels dobles espais.

 

iTEKA BU43. iguzzini
LED. óptica STC1. per exteriors.
Flux total: 1520 lm
Potencial total: 16,8 W
Eficiència: 90,5 lm/W

Fanal situat al pati de l'escola de
bressol i a la zona exterior de la
parcel·la. Alçada del fanal 3,7m.

 

iN60 MR39. iguzzini
LED.G-llum general. per interiors.
Flux total: 3867,9 lm
Potencial total: 44,4 W
Eficiència: 87,4 lm/W

Il·luminació global per a las
zones de prestatgeries i aules de
l'escola de bressol.

 

BERLINO 4300. iguzzini
HAL. VWF-84º. per interiors.
Flux total: 3134,88 lm
Potencial total: 205 W
Eficiència: 15,29 lm/W

Il·luminació global amb óptica
molt ample per els espais de
doble i triple alçada.

 

iN60 paret MR37. iguzzini
LED.G-llum general. per interiors.
Flux total: 967 lm
Potencial total: 12,4 W
Eficiència: 78 lm/W

Il·luminació global per al replà de
les escales d'evacuació.

 

WALKY BG01. iguzzini
LED.G-llum general. per exterior.
Flux total: 126 lm
Potencial total: 8,9 W
Eficiència: 14,2 lm/W

Il·luminació global difosa de
baixa potencia per marcar
circula·lacions d'exterior.

 

LINEALUCE RGB BP04. iguzzini
LED. Bany de mur. per exteriors.
Flux total: 1471,1 lm
Potencial total: 35,7 W
Eficiència: 41,2 lm/W

Lluminària amb canvi de color
per banyar els murs amb llum
suau. Situada a l'exterior del
soterrani i al pati central.

 

REFLEX MV95. iguzzini
LED. óptica WF-44º. per interiors.
Flux total: 1109 lm
Potencial total: 17,4 W
Eficiència: 63,7 lm/W

Il·luminació global per a espais
més reduïts com ara despatxos,
lavabos, tallers, etc.

 

iN60 MR39. iguzzini
LED.G-llum general. per exterior.
Flux total: 3867,9 lm
Potencial total: 44,4 W
Eficiència: 87,4 lm/W

Il·luminació global per a la zona
exterior coberta de l'arxiu.

 

iTEKA BU40. iguzzini
LED. óptica STC1. per exteriors.
Flux total: 1520 lm
Potencial total: 16,8 W
Eficiència: 90,5 lm/W

Fanal de parte situat a la terraza
de la primera planta. Aliada de
col·locació 3,7m.
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