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il·luminació artifi cial
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segurentat en cas d’incendis
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INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL
CRITERIS GENERALS

INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ EN CAS D’INCENDIS
CRITERIS GENERALS

Els dos volums s’han tractat amb el mateix típus d’il·luminació per tal que malgrat ser edifi cis separats, igual com passa amb la materialitat, 
es pugui entendre com un únic projecte. En aquest aspecte hi ha hagut una estratègia molt clara que ha dissenya la il·luminació artifi cial.

El cel ras, juga un paper primordial en la il·luminació dels espais. Sempre serà aquest el que s’ammotllarà a les lluminàries de manera que 
crearà ninxols o es separarà de les parets per deixar l’espai necessari per dibuixar una gorja de llum que marqui unes directrius molt clares 
del projecte o per fer volar la coberta respecte les parets.

Tots els elements d’il·luminació utilitzen tecnologia LED ja que, malgrat és una forta inversió inicial, el consum posterior és molt baix, es pot 
arrivar a seccions molt petites, disposa d’una gran varietat de temperatures, gaudeix d’una llarga vida útil i no emet escalfor. Amb aquest 
sistema, es buscarà marcar la linealitat del projecte en el sentit longitudinal per tal de marcar recorreguts, remarcar punts d’interes, ja sigui 
del projecte com de l’entorn i, evidentment, donar les característiques necessaries d’il·luminació per a dur a terme l’activitat programada.

il·luminació bàsica de tot el projecte
Difusor lineal de LEDS amagada a les gorges creades en el cel-ras enla trobada amb la paret.
Marquen direccions principals i produeixen l’efecte de lleugeresa en els sostres.
L’acabat interior de la gorja de llum és pintat blanc per potenciar la refl exió de la llum i aconseguir la llumi-
nositat necessària en cada espai

il·luminació bàsica de tot el projecte
Difusor lineal de LEDS situada dins dels 
ninxols creats al cel-ras per allotjar-los. Pro-
porcionen llum càlida que es reforça amb 
l’acabat negre de l’interior del ninxol de llum.
Posicionats aparentment aleatòriament 
aporten sensació de dinamisme

il·luminació puntual de LED
Lluminària típus downlight encastada en el 
cel ras com a il·luminació d’espais secun-
daris o com a suport de les bares de leds 
princpals.

il·luminació exterior
LLuminària estanca d’exterior direccionable 
cap a les façanes, tant del projecte com de 
la muralla, per tal de potenciar el seu impac-
te positiu durant la nit.

il·luminació de peu 
Llum de peu model inshino, de proximitat 
per tal de donar la sensació d’”estar com 
a la butaca de casa” a la zona dedicada 

al descans de l’Ateneu.

il·luminació suspesa
Lampada tipus LED suspesa del cel-ras 

de l’espai Ateneu a la zona de taules per 
tal d’aconseguir una correcta il·luminació 

i el dinamisme que l’espai demana.

El document bàsic emprat per al disseny d’aquest apartat ha estat en CTE DB SI. S’extreuen els següents paràmetres:

:: La part de probrama més públic de l’equipament es contemplaran esctors d’incendis grans, amb recorreguts d’evacuació mai superiors 
als 25m fi ns a un espai exterior segur gràcies a la gran quantitat d’overtures de projecte i sortides d’emergència projectades especialment 
a tal efecte.

:: A la scció destinada a habitacions i degut a la seva condició de semi-soterrades amb ecavuació ascendent s’han tingut en compte 
mesures especials per a la seva evacuació.

mesures preses a l’hostatgeria

:: Cada habitació consitueix en si mateixa un petit sector d’incendis ja que tots els tancaments de KLH tenen una EI90. D’aquesta manera, 
aconseguim un passadís de distribució especialment protegit degut a que tots els seus límits són com a mínim d’aquesta qualifi cació.

:: Tant el passadís com les habitacions tenen detectors d’incendis i en el cas del passadís, també disposa de sistema d’extinció automàtic, 
cosa que permet ampliar un 25% el recorregut màxim d’evacuació fi ns a 31,2m. El recorregut fi nal és de 24,7m.

:: La sortida de planta es fa de manera ascendent utilitzant una escala protegida com un sector segur. El mecanisme que ho permet és 
una porta corredera automàtica de fàcil obertura mitjançant una barra “quita-miedos”. En arribar a planta baixa es pot triar entre dos re-
correguts d’evacuació diferents.
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llegenda

recorregut d’emergència principal

recorregut d’emergència alternatiu

inici de recorregut: punt més allunyat a la sortida d’emergència d’un espai

fi  de recorregut: espai exterior segur

pulsador d’alarma d’incendis

alarma d’incendis: brunzidor

extintor portatil de pols. efi càcia 21A-113B

il·luminació d’emergència 

sistema automàtic d’extinció

senyalització recorreguts d’emergència


