
30_IL·LUMINACIÓ

V A L A I S                              2 0 4 8
RESILIÈNCIA           VS           RESISTÈNCIA
PFC  ETSAV
ALUMNE: GUILLERMO GIL
TUTOR: ENRIC BATLLE

La il·luminació natural del projecte pretén jugar a donar dife-
rents gradients d’il·luminació a cada espai depenent del seu 
ús. Això s’aconseguirà jugant amb la col·locació de les fines-
tres en façana i els lluernaris en coberta.

La zona del pàrquing, els gabions faran de filtre natural de la 
llum durant el dia.

El projecte per la seva situació, té un aspecte molt diferent de 
l’estiu o a l’hivern.
Tenint en compte que a l’hivern el sol es pon a les 16.45h. 
Mentre que a l’estiu fins a les 21.30 encara hi ha llum solar.

Per al que fa la llum artificial, el projecte també tindrà dife-
rents gradients de privacitat aconseguits amb diferents tipus 
de lluminàries.

Es diferenciaran tres zones, les zones comunes tant de la plaça 
coberta com la del pàrquing.

La zona del bar que tindrà una il·luminació més puntual
i per últim les zones de banys.

La distribució de la llum es farà amb forma de tubs vistos.

Justificació:
S’utilitza aquest tipus de llum per 
les zones d’ús públic com zona de 
la plaça coberta, la sala d’actes i el 
pàrquing.

És un tipus de llum allargada que 
proporciona un recorregut lineal.

Aquesta llum mostra els espais en 
la seva totalitat i ajuda a percebre 
els volums.

A diferència de la llum natu-
ral que hi haurà durant el dia, 
amb diferents gradients, la llum 
artificial mostra un espai comú 
marcant la direcció de les bigues 
de fusta laminada.

Aquesta llum que mostra un es-
pai uniforme, a les nits es filtrarà 
per les obertures existents.

Justificació:
S’utilitza aquest tipus de llum per 
la zona del bar.

Aquesta lluminària permet baixar 
la cota d’il·luminació per assegu-
rar una correcta il·luminació de les 
taules del bar.

Així s’aconsegueix una il·lumina-
ció més íntima i càlida de la zona, 
diferenciant-la de les altres zones 
de l’edifici.

A més les lluminàries juguen un 
paper important a la creació de 
l’espai arquitectònic on des de 
les biguetes es genera una relació 
entre el nivell del bar i l’espai sota 
coberta.

Justificació:
La lluminària pretén emfatitzar 
l’espai que generen les escales 
mecàniques deixant el mur de 
gabions de tres plantes d’alçada.

Es plantejen unes lluminàries 
encastades a la part superior de 
la jàssera que il·luminen puntual-
ment el mur de gabions donant 
protagonisme a aquest parament 
al llarg del triple espai.

Es col·loquen un seguit de llu-
minàries cada metre entre pilars 
de formigó i en direcció al mur de 
gabions.

Justificació:
S’empra la lluminària d’emfatitza-
ció d’espais i buits. La col·locació 
de la lluminària al límit del forjat 
permet il·luminar el buit entre la 
rampa i el mur de formigó creant 
uns fluxes verticals de llum.

Aquesta il·luminació rebota a la 
paret i crea una il·luminació difosa 
a cada una de les rampes.

Els fluxes lumínics pretenen em-
fatitzar la diferencia d’ús dins les 
parquing entre l’aparcament i la 
circulació vertical, marcant clara-
ment la intencionalitat de circula-
ció vertical entre els vehicles així 
com amb la llum.
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La il·luminació interior del centre s’adequarà a la normativa 
CTE_DB_HE3 d’eficiència energètica.

Tipus de Lluminària:
Iguzzini Mini light Air.

Instal·lació:
En suspensió, amb cables 
d’acer dotats de sistema 
de regulació.

Dimensions:
1700*140*40 mm

Colors: Gris

Tipus de Lluminària:
Iguzzini Berlino.

Instal·lació:
És fixa amb un anclatge 
del qual despenja un ca-
ble de suspensió d’acer.

Dimensions:
395 *446mm

Colors: Negre metàl·lic

Tipus de làmpada:
Iguzzini Light Up.

Instal·lació:
Encastada a la jàssera.

Dimensions:
ø50x74mm

Colors: Alumini

Tipus de làmpada:
Iguzzini Linealuce.

Instal·lació:
Enrasada al cantell exte-
rior de forjat de rampa

Dimensions:
972*101mm

Colors: Gris

LLUMINÀRIES LINIALS DIFOSES. LLUMINÀRIES INDUSTRIALS PUNTUALS. LLUMINÀRIES PUNTUALS DES DE TERRA A MUR. LLUMINÀRIA LINIAL VORA FORJAT A PARET


