ENLLUMENAT
>Plantement
La contraposició entre l'edifici existent i l'ampliació es fa palesa de nou en el projecte
d'enllumenat. La proposta contempla un enllumenat que potencia els caràcters oposats dels
dos volums, mitjançat el tipus de lluminària, la situació d'aquesta, el color de la làmpada, etc..
>Estratégia
L'enllumenat del nou edifici s'entén homogeni, genèric. Una retícula de lluminàries de pèndul
proporciona una llum diàfana, freda, blanca, que banya tots els espais per igual. No hi ha punts
singulars ni banys de llum, simplement llum estesa, fàcilment adaptable a qualsevol tipus de
programa o requeriment.
El tipus de lluminària escollida és el model Berlino gran de la casa Iguzzini.

Montaje: A la pared. Tipo de luminaria: Luminaria pared/techo – Empotrables de
pared para exterior. Descripción de las lámparas: 1 x HST 100W PG12-1. Descripción
de la óptica: Protection glass and biconvex lens. Ambiente de utilización: Para
interior, Para interior/Para exterior, Para exterior. Protección IP: 44. Clase de
aislamiento: Clase I. Color: Blanco (01), Negro (04), Gris (15). Dimensiones:
280x150mm H 165mm.

Lux LED Lux
3x1W LED warm
white (soporte
corto) 6403

Montaje: En el techo, Raíl trifásico. Tipo de luminaria: Proyectores para
interior. Descripción de las lámparas: 3 x 3W LED warm white. Número de
cabezas: 3. Orientación: Direccional. Difusión del haz: Simétrica (S).
Protección IP: 20. Clase de aislamiento: Clase I. Color: Blanco (01),
Gris/Negro (74). Dimensiones: D 78 mm - H 205 mm.

Les lluminàries escollides són diverses. El model Kriss de la casa Iguzzini per a les passeres,
amb feix de llum dirigit a la part inferior i superior, aquest mateix model però amb el feix de
llum superior en forma de línia, per a algunes sales que no poden integrar l'enllumenat al
mobiliari i el model Iteka de la casa Iguzzini, per a la il·luminació de les voltes del forjat i la gran
volta de canó central.

CONSTRUCCIÓ

Kriss
100 W
HST
5646

Per últim, mentre l'enllumenat del volum perimetral se soluciona, bàsicament, amb una sola
lluminària, l'edifici panòptic té un caràcter lumínic més heterogeni. Un enllumenat de gra petit
adequat a cada situació o element defineix clarament els diferents caràcters i zones d'aquest
volum. El tipus de llum és mural, càlida i focalitzada, creant grans diferències d'intensitat
lumínica. A més a més, gran part de la il·luminació s'integra al mobiliari de la Biblioteca.

ESTRUCTURA

La lluminària base escollida és el model Plafoni de la casa Iguzzini. La distribució de les
lluminàries és regular, però la corba fotomètrica de la lluminària dirigeix el feix de llum ràpidament cap al terra, fet que provoca alguns clars-obscurs al sostre que introdueixen el tipus
d'il·luminació de l'edifici panòptic.

INSTALL.LACIONS

La missió de la franja de serveis és la d'introduir el visitant a l'edifici panòptic existent. Amb
aquest objectiu, s'entén que la franja ha de contenir alguna actitud dels dos caràcters oposats,
i d'aquesta manera, fer d'element intermedi.

Montaje: A la pared. Tipo de luminaria: Luminaria pared/techo – Empotrables de
pared para exterior. Descripción de las lámparas: 1 x HST 100W PG12-1. Descripción
de la óptica: Protection glass and biconvex lens. Ambiente de utilización: Para
interior, Para interior/Para exterior, Para exterior. Protección IP: 44. Clase de
aislamiento: Clase I. Color: Blanco (01), Negro (04), Gris (15). Dimensiones:
280x150mm H 170mm.

Montaje: Suspendido del techo. Tipo de luminaria: Suspensiones para
Berlino grande Berlino
interior. Descripción de las lámparas: 1 x HIE 400w E40. Descripción
Luminaria con
de la óptica: Safety glass. Ambiente de utilización: Para interior, Para
reflector de aluminio
exterior. Protección IP: 65. Clase de aislamiento: Clase II. Color:
400W HIE Flood. 4328
Gris/Aluminio (78). Dimensiones: D 642mm H 696mm.

ARQUITECTURA

Kriss
100 W
HST
5645

Tipo de luminaria: Empotrables tierra / pavimento. Descripción de las
lámparas: 1 x HIT (CDM-T) 35w G12. Forma del vano de empotramiento:
Redonda. Profundidad empotramiento: 220 mm. Difusión del haz: Flood F
(42°). Protección IP: 67. Clase de aislamiento: Clase I. Dimensiones: D
220mm H 249mm.
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Tipo de luminaria: Itinerarios. Descripción de las lámparas: 1 x TC-D 26w G24d-3.
Bliz
Simetría de la distribución luminosa: Asimétrica. Descripción de la óptica: Ground-glass
7288 screen. Protección IP: 44. Clase de aislamiento: Clase I. Color: Gris (15), Negro (04).
Dimensiones: 280x73mm H 510mm.

ALUMNA: JUDITH MOMPEAN ESCUDERO

TUTOR: CARLES LLOP TRIBUNAL Nº 5

Light Up
Garden Light
Up 35W HIT
G12 7163

ESTRATÈGIA URBANA

Montaje: En el techo. Tipo de luminaria: Paflones para interior.
Descripción de las lámparas: 2 x TC 7w G23. Descripción de la
óptica: Safety screen. Protección IP: 43. Clase de aislamiento:
Clase I. Color: Blanco/Aluminio (39). Dimensiones: D 176mm H
105mm.

BIBLIOTECA CENTRAL I ESTATAL A LA PRESÓ MODEL DE BARCELONA

Plafoni 44 Plafón con
reflector faceteado con
cableado inductivo
2x7W TC 8182

ESTRATÈGIA ARQUITECTÒNICA

Montaje: En el techo, A la pared. Tipo de luminaria: Luminaria
iTeka Luminaria de pared
pared/techo – Empotrables de pared para interior. Descripción de
con reflector asimétrico y
las lámparas: 1 x HIT (CDM-T) 70W G12. Protección IP: 40. Clase
equipo electrónico - 70W
de aislamiento: Clase I. Color: Blanco (01), Gris (15).
HIT 5006
Dimensiones: L=341mm H=395mm.
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