
Tipus d'estancia o d'activitat

Establiments minoristes Emlux UGRL RA

Àrea de ventes  300  22 80

Àrea de caixes  500  19 80

Pública concurrència

Recepció, buffet  300  22 80

Restaurant, menjador  Dissenyat per crear

                                                                    l'atmòsfera apropiada 80

Restaurant, autoservei  200  22 80

Passadissos   100  25 80

Activitat artesanal

Fabricació d'aliments  500  22 80

Treball a cuines  500  22 80

Treball en general  200  25 80
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Sistema de Il.luminació i electricitat.

Generalitats:
A qualsevol local comercial, la llum té una gran importància a l'hora de
vendre. La primera impressió del client té una gran valor per tal de
que es produeixin les ventes.
Una dolenta il.luminació pot comportar grans pèrdues de clients i, per
tant, d'activitat econòmica.

La il.luminació del conjunt ha d'estar en concordancia amb els espais
de parades, ja que una bona il.luminació de la parada i una pobre del
mercat, no faria una estada agradable als visitants.

Per últim, una bona il.luminació dels espais on treballaran moltes
hores els paradistes i d'altres, és molt important per tal de contribuir
al seu benestar i a la seva salut.

UNE-12464.1 Il.luminació interior

Estació transformadora

Escomesa empresa
 subministradora

Sala de comptadors i
Caixes de proctecció

Aplique de paret
Aquesta lluminària situada a la façana interior del mercat, permetrà
donar una llum ambient i remarcar el valor històric del mercat.

Característiques lluminaria iteka
Flujo total emitido [Lm]: 1490

Potencial total [W]: 16,8

Eficiencia luminosa (lm/W, valor real): 88,7

Il.luminació suspesa llarga.
Aquesta lluminària donarà una qualitat de llum al circuit dels clients.

Característiques lluminaria Berlino:
Flujo total emitido [Lm]: 3134.88

Potencial total [W]: 205

Eficiencia luminosa (lm/W, valor real): 15.29

Il.luminació suspesa curta.
Aquesta lluminària donarà una qualitat de llum al restaurant, a la planta
altell

Il.luminació lineal
Aquesta lluminària permet anar enrasada al cel ras o vista i permetrà
una bona il.luminació al supermercat i al moll de càrrega i descàrrega,
porta uns reflectors per crear una llum més difusa.

Característiques lluminaria Action:
Flujo total emitido [Lm]: 3975.4

Potencial total [W]: 64

Eficiencia luminosa (lm/W, valor real): 62.12

Il.luminació puntual amb carril.
Aquesta lluminària permet donar una bona qualitat de llum als aliments
de les parades, també permet introduir filtres segons el tipus de aliment.

Característiques lluminaria Palco:
Flujo total emitido [Lm]: 1494,6

Potencial total [W]: 18,6

Eficiencia luminosa (lm/W, valor real): 80,4

Downlight
Aquesta lluminària anirà encastada al cel ras i permetrà tenir una bona
il.luminació regular com la cuina, escola de cuina, interior de les parades.

Característiques lluminaria Easy:
Flujo total emitido [Lm]:  2415

Potencial total [W]: 39

Eficiencia luminosa (lm/W, valor real):  61,9

Com que la electrificació del mercat supera els 100 kW, s'haurà de dispossar un
espai per a una estació transformadora.
Aquesta estació transformadora estarà situada en una sala amb accés des del carrer
per a que els treballadors de l'empresa subministradora hi puguin entrar sempre
sense que el mercat hagi d'estar obert.
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