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zones de treball.
tant a la biblioteca com a tots els mòduls del centre de recerca, la
il.luminació es farà mitjançant luminàries fluorescents compactes i de
consum reduït.
el seu ús serà continuat i aquest sistema ens proporciona un major
rendiment amb un consum de potencia molt inferior.

espais de circulació.
en tots aquests espais es busca una il.luminacio més puntal que dóna
protagonisme a la preexistència.
a la biblioteca, la il·luminació dels espais de circulació on està ubicada la
zona de consulta, es resol amb uns focus orientables enfocats a les
prestatgeries.

restaurant/bar.
aquestes són zones on necessitem una il·luminació general, i  llum
puntual a les taules.
s'ha optat per luminàries pendulars que s'aproximen al plans a il·luminar,
i generen una llum  difosa a les sales.
a la barra es disposarà downlight, que proporcionen il·luminaciò puntual.

accesos.
tots els accesos s'il·luminaran amb projectors de paret que actuaran com
a ruixadors, enfocant  els murs massissos de pedra.
aquests proporcionaran una llum difosa que enmarcarà la preexistència

habitacions residència.
s'ubicarà unes luminàries de paret que il·luminaran difosament tot
l'espai.
l'habitació comptarà amb preses de corrent on es podran conectar les
diferents llums puntuals requerides, tal com la zona de treball o llit.

patis comuns.
s'il·luminen mitjançant projectors situats a la part amb vegetació ruixant
les parts existents i els mòduls sanitaris de KLH en els casos que hi ha.
s'aconsegueix una il·luminació difosa  que generar un joc d'ombres entre
les irregularitats de les parets existents, la religa i la vegetació.

zones de serveis.
s'hi disposen fluorescents estancs.
són zones que han d'estar permanentment il·luminades i per tant es
busca elements de baix consum.

quadre general de protecció + quadre de comandament planta

quadre de comandament planta

quadre de protecció individual

*secció tipus sistema elèctric i il·luminació
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escomesa i quadres de protecció quadres de protecció

zonificació tipus de luminària. planta baixa zonificació tipus de luminària. planta segona

tipus de luminària

*criteris de il·luminació

tipus d'espai


