
Segons els espais i les necessitats s’han instal·lat diferents sistemes 
d’il·luminació. Per estalvi, s’utilitzen lluminàries de baix consum, 
fluorescents i LEDs. Els models proposats són iGuzzini i Lamp.
S’ha utilitzat un sitema modulat que permet tenir el control per zones.

Segons la UNE-EN 124664-1 s’estableixen valors del confort lumínic 
dels espais:
Aules i taller 300-500lx
Zones de pas 100lx
Banys 100lx

A l’interior diferenciem 4 tipus de lluminàries:

A les aules/taller (300-500lx) i a l’espai social que funciona com a 
corredor/estar s’obta per una il·luminació difosa tipus LED empotrada 
al fals sostre.
Al mateix temps, per remarcar accesos, circulacions i espais centrals 
s’escull el mateix tipus de lluminària però amb un angle d’obertura 
més gran.
Als banys, magatzems, cuina i sala de màquines s’utilitzen lampades 
LED puntuals encastades al fals sostre amb temporitzadors per tal de 
controlar-ne el consum.
Al bar, focos tipus LED prenen el protagonisme il·luminant interiorment 
la façana nord, per tal d’aconseguir un efecte difús i tènue per donar 
més intimitat. Els focus tipus LED són direccionables i enfoquen 
puntualment la barra i les taules.

A l’exterior:
Lluminàries empotrables als murs que delimiten les plataformes i els 
bancs marcant un recorregut.

LLEGENDA IL·LUMINACIÓ

Projector orientable

Interior LED encastada al fals sostre

Interior LED encastada al fals sostre de major angle d’obertura

Exterior LED encastada fals sostre

Exterior LED àmbar encastada al parament vertical

iRound  iGuzzini

-Exterior
-Empotrable fals sostre
-Llum directe làmpares LED 
warm light
-Empotrables a fals sostre de 
5 a 50mm de gruix

 GALA FX Lamp

-Interior
-Empotrable fals sostre
-LED warm light
-Angle d’obertura 41,9º

 LEDplus iGuzzini

-Exterior
-Empotrable terra i sostre
-LED señalització
-Resistència a impactes
-Temperatura de contacte <40º

 GALA ADJ  Lamp

-Interior
-Empotrable fals sostre
-LED warm light
-Angle d’obertura 27,8º

PALCO  iGuzzini

-Interior
-Proyector orientable
-Instalación sobre rail
-LED warm white
-Angle d’obertura 20º

BAR focus direccionables

AULES/TALLER

ESPAI EXTERIOR 
senyalització recorreguts

PLANTA BAIXA
ESCALA 1/250

PLANTA PRIMERA
ESCALA 1/250

PLANTA SEGONA
ESCALA 1/250

PLANTA TERCERA
ESCALA 1/250

PLANTA COBERTA
ESCALA 1/250

IL·LUMINACIÓ
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ETSAV
EMBAT
SW-SSE
Vent tèrmic (direcció mar-ter-
ra) conseqüència de la 
diferència de temperatura 
entre el mar i la terra produida 
a l’estiu.

VENTS FORTS
SW-NNE
Els vents dels quals 
ens hem de protegir 
són el ponent W,  la 
tramuntana N, i el 
gregal NE

TERRAL
NNW-NE
Vent tèrmic 
(direcció terra-mar) 
que entra a la nit 
com a efecte 
contrari de l’embat

VISTES
A la planta de 
sobre, aconseguir 
els màxims punts 
de vista a la mar és 
l’objectiu.

VENTS FLUIXOS
NE-SSE
Els llevants E, porten 
el calor acumulat per 
la terra a l’interior de 
l’illa, creant sensació 
de basca.


