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CIRCUITS ELÈCTRICS

E.T._Estació Transformadora: Com que la demanda elèc-
trica supera els 100kW, es contracta una electrificació ele-
vada donada la previsió d’insta·lacions de condicionament 
d’aire i calefacció. Aquesta ET estarà soterrada, amb accés 
des de l’exterior i s’aïllarà al foc per RF 240.

CGP_Caixa General de Protecció: Junt amb el sistema de 
comptadors, s’ubicarà en planta baixa.

QGP_Quadre General de Protecció: Per dimensions es 
disposa de dos subquadres per planta, amb excepció de 
la planta soterrani i la planta entresòl on només n’hi ha un. 
S’hi afegeixen els quadres individualitzats per la cuina, la 
il·luminació exterior del jardi i els ascensors.

Pas d’instal·lacions: Els circuits transcórren pel primer pas 
vertical fins al fals sostre de la planta baixa i entresòl on de-
riven als diferents passos verticals reservats a les instal·la-
cions, i que alhora serveix per a la ventilació de les habita-
cions, éssent registrables a cada planta i cada pas vertical 
des de l’ahbitació o el passadís.

ESPAIS COMUNS

La disposició dels espais comuns i la seva relació amb 
l’exterior genera un juc de llum natural de manera que les 

Hall / Recepció Residència                                            
                     Imatge referència    

Model: Reflex C.o.B. orientable iGuzzini
Il·luminació horitrzontal mantinguda: 100lx
Font lumínica: LED
Lluminària: empotrable dins del fals sostre

  

Model: Reflex LLE. fixe iGuzzini
Il·luminació horitrzontal mantinguda: 100lx
Font lumínica: LED
Lluminària: empotrable dins del fals sostre

Espai de circulació                                            
                 Imatge referència   

Model: Reflex C.o.B. circular
Il·luminació horitrzontal mantinguda: 150lx
Font lumínica: LED
Lluminària: empotrable dins del fals sostre

  

Serveis                                                 
                 Imatge referència   

Model: Reflex circular
Il·luminació horitrzontal mantinguda: 200lx
Font lumínica: LED
Lluminària: empotrable dins del fals sostre

  

Zones d’estar                                     
                 Imatge referència   

Model: Berlino up/down
Il·luminació horitrzontal mantinguda: 300lx
Font lumínica: LED
Lluminària: suspesa i regulable en altura  

Menjador                                 
                 Imatge referència   

Habitació                                                     
                 Imatge referència   

Model: Pixel Plus
Il·luminació horitrzontal mantinguda: 100lx
Font lumínica: LED
Lluminària: empotrable al fals sostre  

Bany                                                      
                 Imatge referència   

Model: iN 90
Il·luminació horitrzontal mantinguda: 100lx
Font lumínica: LED
Lluminària: instal·lació a la paret  
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obertures projecten variacions suaus i constants que permeten 
reconeixer les hores i les estacions de l’any. A través d’aquests 
canvis de llum els residents tindràn una millor orientació.

Nivells d’il·luminació: Els paràmetres de la norma UNE-EN 
12464-1/20003 estableix els valors de confort lumínic (Il·luminació 
mitja horitzontal mantinguda, lux) per a les residències. A partir 
d’aquests es proposa el tipus de font i luminària per cada espai.
S’instal·laran detectors de presència i sensors que, en detectar niv-
ells suficients de llum natural, reduiran el flux de les làmpades.

TELECOMUNICACIONS

Les instal·lacions serviran, bàsicament, als espais comuns i eq-
uipaments: rehabilitació, perruqueria, sala polivalent...Només hi 
haurà reses de TV a les unitats d’apartaments.

Recinte d’Instal·lació de Telecomuncacions Inferior, RITI: Com 
que els Punts d0Accés a l’Usuaru (PAU) <20, les dimensions de 
l’armari són 50 x 100 x 200 cm i s’ubicarà en front els comptadors 
elèctrics generals.

Recinte d’Instal·lació de Telecomunicacions Superior, RITS: 
Les dimensions de l’armari són 50 x 100 x 200 cm i l’armari s’ubi-
carà a la planta 4, al costat dels dipòsits d’aigua.
Les derivacions secundàries trancórren per als patis de ventil·lació, 
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Model: Lineup suspension high contrast
Il·luminació horitrzontal mantinguda: 500lx
Font lumínica: LED
Lluminària: suspesa i regulable en altura

  

Cuina                                                 
                 Imatge referència   

20. ACS CLIMATITZACIÓ
ANÀLISI ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓ ESTRUCTURES INSTAL·LACIONS

E 1/100


