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// IL·LUMINACIÓ
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ESCENES PUNTUALS D’IL·LUMINACIÓ

DETALL DE LA IL·LUMINACIÓ A LA UNITAT HABITACIONAL
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ESTRATÈGIA DEL SISTEMA D’IL·LUMINACIÓ

El sistema d’il·luminació, està pensat segons les necessitats de cada espai i segons el màxim estalvi energètic.

Per exemple, cadascun dels espais de distribució de la residencia, comptaran amb un seguit de detectors de presencia i per aportació de 
llum exterior, per tal de que la il·luminació d’aquests sigui necessària només en els moments de pas. Al tractar-se d’una residencia de 
baixa afluència de gent, seria innecessari que es tractes d’una il·luminació permanent. En canvi, a la zona dels dormitoris, la il·luminació 
serà individualitzada segons les necessitats de cada usuari. 

Tota la il·luminació utilitzada, es tracte de dispositius LED’s, degut al seu baix consum energètic, la reduïda emissió de calor i la seva llarga 
vida.

01. BAR
Es planteja una composició amb lluminàries puntuals que permetin donar llum càlida en conjunt. Al despenjar el nivell d’il·luminació a cota que permeti il·luminar 
les taules. Aquestes alhora, donen un aspecte industrial que remarquen l’aspecte històric de l’edifici.

02. BIBLIOTECA
Aquest tipus de lluminària aporta de forma homogènia una llum que assegura un màxim confort visual. Al tractar-se d’una zona de lectura i d’estudi, el tipus de llum 
ha de ser poc agressiva. Aquests tipus de pantalles reflectants, poden dur un difusor per tal de repartir encara mes la llum.

05. TERRASSA
La lluminària pensada per la terrassa exterior, quedarà integrada al mobiliari projectat. Aquest tipus de llum, tindrà la funció de donar un ambient càlid a una nit de 
celebració de qualsevol tipus d’acte. No es pretén donar una llum excessiva, sinó la suficient com per ambientar l’espai. En el cas de necessitar mes potència de llum, 
es proposaria la col·locació de focus temporals.

04.DISTRIBUIDORS

Filera continua de lluminàries que remarquen la linealitat dels passadissos per 
contrastar amb els espais creats pels entrats de les unitats habitacionals. Aquests 
s’encendran amb un sensor de presencia i per aportació de llum exterior.

Es proposa il·luminar les escales amb LED’s difusos com a sistema de decoració y 
alhora per aportar seguretat als usuaris. Un sistema visual que permet ressaltar el 
desnivell.

03. ESCALES

70W

HIT-CE-G12

45W
LED-/

14W
LED-/

2,1W
LED-/

26W

TC-DEL-G24q-3

10W
LED-/

10W
LED-/

LLEGENDA

Punt de llum

Commutador

Sensor de presencia

Connexió de lluminàries

Extintor portàtil

Recorregut d’evacuació


