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IL·LUMINACIÓ

Escala 1:20

Estratègia

Predimensionament instal·lació eléctrica

Il·luminació dels espais

Escala 1:200

Escala 1:200

Il·luminació natural

Il·luminació artificial

Il·luminació del mòdul

Segons el DB HE-3 la potència instal·lada a un edifici residèncial públic ha de ser de 12 w/m2.

A partir de les fitxes  del COAC RD 842/2002 BT-10 es fa una previsió  de càrregues total de l’edifici per a subministrament en baixa tensió, la qual es de 
146.456 W.

 -Habitacions = 95.176 W
 -Serveis generals (ascensors, equips) = 22.040 W
 -Zones comunitaries = 29.240 W

A causa de que la càrrega de demanda supera els 100KW l’edifici haurà de tenir una estació transformadora pròpia.

Esquema unifilar tipus d’elecrtificació bàsica (Habitacions)

Segons la normativa CTE DB HE-3,  no es podrà sobrepassar el valor VEEI (Valor d’Eficiència Energètica de la Il·luminació). Per altre banda, segons la 
UNE-EN 12464-1 per edificis d’hostaleria s’estableix una il·luminació mitjana en funció del ús (Em). La superfície de càlcul es considera a 90 cm d’alçada:

    Em  VEEI
 Habitacions  -  10
 Halls d’entrada  100  5
 Salons   200  8
 Recepció   300  4
 Cuina   500  5
 Banys   200  5
 Restaurant  200  10
 Espai de circulació  100  4.5
 Escales   150  4.5 
 Magatzem  100  5
 Biblioteca (zona lectura) 500  6

Al treballar amb un edifici existent em de tenir molta cura en l’organització dels espais per poder aprofitar les obertures ja existents i així disposar de la 
màxima il·luminació natural. El projecte ha tingut molt en compte aquesta part, de tal forma que no hi ha cap espai dins del projecte que no rebi la 
il·luminació directe o indirecte  d’una obertura i possibilitant així la circulació i utilització dels espais sense necessitat d’il·luminació artificial. Cal destacar 
la presència d’una obertura lateral al bany, al costat de la pica, que permet l’entrada d’iluminació natural dins del bany, un aspecte molt apreciat i poc 
comú. També cal destacar el treball que s’ha fet amb l’entrada de llum al SPA mitjançant patis o grans obertures seguides d’unes gelosies que permeten 
una entrada de llum més tamitzada a la vegada que dona una sensació de privacitat.

Tot i així, s’ha dotat els espais amb il·luminació artificial per tal de dotar els ambients amb una millor qualitat. En aquest sentit s’ha tingut molt en compte 
el posicionament de les diferents luminàries segons les sensacions que es volen aconseguir. El cablejat el·lèctric es fa passar vists per tot el recinte, els 
diferents quadres de comandament i protecció (QCP) de les habitacions es situen a l’entrada encastats als envans de fusta i els interruptors i els polsa-
dors seràn de fàcil accionament mitjançant el puny tancat o amb una mà o bé de tipus automàtic.

Restauran/Bar: L’il·luminació està composta per làmpades �uorescents col·locades al perímetre de la sala que contribueix al nivell general de 
luminància. Es situa enllumenat localitzat a sobre de cada taula. S’incorporen reguladors de �ux, així com diferents circuits per poder diferenciar àreas.

Zones comunitaries: S’utilitzen llumeneres penjades del sostre per emfatitzar l’alçada dels sostres singulars del projecte i crear un ambient càlid.

Zones de circulació: S’utilitzarà Il·luminació constant i difosa però amb poca incidència mitjançant làmpades situades a les pareds existents.

Zones de servei: S’utlitzen làmpades �uorescents compacte i de consum reduït en sostres amb combinació amb leds focals.

Zones exteriors: Per una banda, il·luminació per orientar i iden�ticar obstacles als recorregut. Per l’altra, Il·luminació direccionada a les façanes per 
aconseguir una de�nició i emfasis.

Zona SPA: Il·luminació natural difosa i constant a través dels patis, Il·luminació arti�cial puntual i ambiental, tant dins del aigua com al sostre.

Habitacions: Al banys l’il·luminació es situarà al fals sostre i a la resta de l’habitació aniràn adosades a les pareds. Complementàriament es disposar-
en de làmpades de peu a les zones d’estar  i petites llums regulables sobre les tauletes de nit.

Làmpada de peu “TMM”
Espai d’estar a les habitacions

Làmpada “Americana”
Tauletes de nit

Micropool de Simes
SPA

Polinnia Artemide
Espais comuns

Linealuce Iguzzini
Il·luminació façana

Granito 30 Artimide
Il·luminació jardins

Aplic Manolo Led madera
Il·luminació espais de circulació

FM Manolo madera
Il·luminació taules de treball
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PLUS 0635 de VIBIA
SPA

Palo Alto de VIBIA
Espai exterior

Wireflow de VIBIA
Il·luminació taules restaurant
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Il·luminació a través d’una 
zona correctament il·luminada

Sense il·luminació natural

Il·luminació natural indirecte

Il·luminació natural directe

SInterruptor simple Conmutador doble Endoll Base 2p+T 16A Tub fluorescent Làmpada de peu Halogen empotrat Sensor de presència
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Tub fluorescent

Lampada penjant

Aplic
Sensor de presència

Llum empotrada

Interruptor simple
QCP


