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iNSTAL.LACiÓ d’ELECRiCiTAT i ENLLUMENAT

SiSTEMA d’ELECTRiFiCACiÓ

El sistema d’electrificació per l’equipament necessitarà una estació transformadora situada en el límit de la parcel.la. Per a tal finalitat es construirà 

una caseta sobre rasant en un del espais alliberats de la parcel.la. Juntament i adossada a aquesta caseta, es construirà un altre espai tancat per 

contenir els quadres de comptadors i el C.G.P, units mitjançant la L.G.A. 

des de el C.G.P., s’enviarà una única derivació fins el quadre general de mando i protecció (C.G.M.P.), situat en un armari a la oficina de l’àrea de 

gestió. des de aquest punt es controlarà l’enllumenat de tot l’edifici, així com l’alimentació de corrent de les diferents zones, separades per línies 

independents.

L’auditori, la sala polivalent, las sales de climatització, la cuina i els altres punts de gran demanda elèctrica tindran el seu subquadre independent, 

que tot i estar control des de l’àrea de gestió, permetrà una organització personalitzada per a cada subquadre.

SiSTEMA d’ENLLUMENAT

S’ha resolt l’enllumenat del edifici a mode orientatiu i de manera molt simplificada. Es proposa un enllumenat tipus per tots els espais, tenint en 

consideració, però, que tan l’auditori, com l’espai exterior disposaran d’un sistema d’il.luminació específic, el qual requeriria l’assistència d’un espe-

cialista.

No obstant, per establir el criteri bàsic per dimensionar el sistema d’enllumenat general, s’ha analitzat el mòdul TALLER juntament amb el passadís 

característic que defineix el sòcol que envolta d’edifici. Amb la finalitat d’exemplificar el mètode que s’utilitzaria per resoldre l’enllumenat específic 

de cada espai, s’ha utilitzat el programa diALUX, que permet obtenir el valor de la intensitat lumínica proporcionada per un suposat sistema d’il.

luminació, mostrant gràficament la quantitat de luxes que tindria cada superfície del espai analitzat i permetent així, adequar-se als paràmetres 

requerits segons la normativa. 

- ANÀLiSi dE MòdUL TiPUS TALLER.

S’ha predimensionat el mòdul que defineix el sòcol del programa per adequar-se als paràmetres requerits per CTE SU-4 Seguridad frente al 

riesgo causado por iluminación inadecuada, no obstant també serien d’aplicació les següents normatives:

 - UNE-EN 12464-1: 2003. iluminación. iluminación de los lugares de trabajo. Parte i: Lugares de trabajo en interiores

 - Real decreto 486/1997, de 14 de abril, de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

 - Norma UNE EN 12193: iluminación. Alumbrado de instalaciones deportivas

 - CTE HE-3 Eficiencia Energética de las instalaciones de iluminación

Sent aquests:

S’han obtingut els següents resultats.

PLANTA ZENiTAL MòdUL ANALiTZAT      E 1/100

diAGRAMA iSOLUX EL PLANTA       E 1/100
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