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RITI

NIVELL ILUMINACIÓ NATURAL (grau 1-4)

El cablejat elèctric, per donar servei dins de les
habitacions es situa amb corrugats vists, pintats
de blanc per integrarse, al no col·locar cel ras en
les habitacions.

1. Inèrcia tèrmica
S'utilitza a la construcció per
conservar la temperatura de
l'interior dels locals habitables
més estable al llarg del dia,
mitjançant murs de gran
massa (en el nostre cas murs
de pedra de 70 cm de gruix).
Durant el dia s'escalfen, i per la
nit, més freda, van cedint la
calor a l'ambient de
l'edificació.

2. Ventilació natural
L'estratègia de refredament
passiu més eficient i d'ús més
estès. Òbviament la seva
aplicació cobra major
rellevància en aquest lloc en el
qual part de l'any es tenen
temperatures elevades. El
passadís de les habitacions i el
claustre obert, permet l'oberture
dels tancaments tot aconseguint
així una ventilació creuada.

3. Efecte hivernacle
Pensat per hiverns freds el
claustre tancat de planta
baixa (recepció)
permetrà que la radiació
penetri dins de l'espai i
per efecte hivernacle
augmenti la temperatura
interior.

5. Circulació de l'aire
La forma arquejada dels
sostres permet una millor
circulació de l'aire interior.

4. Voladís i retranqueix dels
tancaments
Les obertures en façana estan
recobertes amb xapa d'acer corten,
tot permeten l'ubicació de la fusteria
retranquejada 60 cm del gruix dels
murs de càrrega que millorarà les
condicions d'habitabilitat de l'espai.
Així com els porticons exterior d'acer
corten permeten la protecció total, i
les cortines tipus screen en la mateixa
fusteria permeten una graduació de
l'incidencia.

Per a l'instal·lació d'electricitat i il·luminació es tindrà en compte la normativa del RBT, CTE DB-HE-· i SU-4.

Es garantitzarà una il·luminació permanent de 150 lux  a totes les zones comunes, en les zones humides es preven
llums estancs i detectors de presència .

L'il·luminació exterior serà a base de punts empotrats a terra seguint els recorreguts principals  per tal d'afavorir
els moviments en aquests espais a la nit. Així com suports verticals per remarcar els accessos exterior. Es
remarcaran els volums de comunicació vertical mitjançant elements amb un bany dels tancament.

NIVELLS LUMÍNICS I TIPUS DE LLUMINÀRIA SEGONS ESPAI

Segons la normativa CTE-DB-HE3, no es podrà sobrepassar del valor VEEI (Valor d'Eficiència Energètica de la Il·luminació), el
qual determina W/m2 segons :

VEEI = P x 100 / s x Em < 12 (per habitacions de l'hotel)
< 10 (per zones comuns, restaurant,...)

on ; P és la potència total de les làmpades més equips auxiliars (w)
S és la superfície il·luminada (m2)
Em és el valor mínim de la il·luminació mitjana horitzontal en l'àrea especificada (lux)

   E TIPUS DE FONT TIPUS DE LLUMINÀRIA IMATGE VEEI

Zones comunes 150 lux Halògen Suspesa 5  4
Passadissos circulació 100 lux LED Aplic de paret 6 4,5

Halògen Suspesa 5
Restaurant/menjador 300 lux Halògen Suspesa 5  8
Bar/Cafeteria 300 lux Halògen Suspesa 5  8
Cuina 500 lux Tubs fluorescents De superfície -  5
Recepció 300 lux Halògen Suspesa 5  4
Llocs de treball 500 lux Halògen Suspesa 5 4,5
Sales de lectura/TV/jocs 300 lux Halògen Suspesa 5  4
Sala de exposicións 200 lux Halògen Projectors 2  6
Magatzem 150 lux Tubs fluorescents De superfície -  5
Jardins exteriors de l'hotel  50 lux LED Encastada al terra 7

 50 lux LED De superfície 8
Vestuaris 200 lux Halogenurs metal·lics Downlight de sostre 1  5
Serveis 200 lux Tubs fluorescents Aplic de paret -  5

Halogenurs metàl·lics Downlights de sostre 1
Bugaderia 300 lux Tubs flourescents De superfície - 5

Habitacions 10
Dormitori 150 lux Halògen Projectors 2

Halògen Suspesa 5
Halogenurs metal·lics Sobretaula i peu 4 i 3

Sala d'estar 300 lux Halògen Suspesa 5
Halogenurs metal·lics Sobretaula i peu 4 i 3

Cuina 150 lux LED De superfície -
Halogenurs metal·lics Downlight de sostre 1

Bany 150 LUX Halogenurs metal·lics Downlight de sostre 1

El PAU es col·loca a sobre de la porta d'accés, a l'interior de les habitacions.
Enllumenat d'emergència situat en tot el recorregut d'evaquació , les sales de maquines, els serveis d'us comú
situats en planta baixa.

- es situaran a 2 metres del nivell del paviment
- es disposarà un element a cada porta de sortira, en les portes de sortida d'evaquació, a les escales, en

canvis de direcció en passadissos i interseccions
- disposaran d'una font pròpia d'energia
- senyals de seguretat i evaquació

Bar-Restaurant-Menjador : L'il·luminació està composta per làmpades
fluorescents col·locades al perímetre de la sala que contribueixen al nivell
general de luminància. Es situa enllumenat localitzat a sobre de cada taula.
S'incorporen reguladors de flux, així com diferents circuits per poder diferenciar
àrees. S'aconsegueix un nivell general mix de 150 lux i 300 lux a la barra i a les
taules.

Zones comunitàries  S'usen llumeneres penjades del sostre, per emfatitzar
l'alçada dels sostre singulars del projecte i crear un ambient càlid.

Piscina exterior : L'il·luminació artificial es realitza a partir de llum
indirecta mitjançant focus.  S'incorpora un sensor de llum per poder
tenir un control de la llum, així com punts de llum en el paviment, amb
poca luminància, per marcar els recorreguts dels diferents espais. Els
bancs disposen de punt de llum així com la llum interior de la piscina.

Piscina interior L'il·luminació està composta per línies constants de
fluorescència resistents a la humitat, així com il·luminació interior
d'aquesta.

Zones de servei (cuina-bugaderia-locals tècnics)  S'usen làmpades
fluorescents compacte i de consum reduït en sostre amb
combinació en leds focals.

Escales de comunicació vertical  S'usen llums especials col·locades
en el passamà de la barana en el tancament d'acer corten.

Passadissos - sales   Els rètols de numeració estan il·luminats amb
fluorescents encastats a la paret i sota la numeració a fi d'il·luminar el seu
contorn.

Habitacions - Apartaments
L'il·luminació està composta per
downlights encastats al cel ras en
banys. La resta aniran penjades.
El capçal del llit del dormitori es
disposa una llum especial
continua que doni a l'espai un
caràcter més íntim. Es disposen
llumeneres adaptables de
sobretaula a la tauleta de nit. A la
zona de relax, sofà es disposa de
llumeneres de peu adaptables.

ELECTRICITAT

Aplic de paret
Projector
Punt de llum empotrat al sostre
Punt de llum encastat al terra
Punt de llum penjat
Base d'endoll
Base d'endoll per a TV
Base endoll amb posta a terra
(electrodomèstics)
Interruptor unipolar
Interruptor bipolar
Interruptor amb temporitzador
Commutador
Polsador
Regleta fluorescent de 590 mm i 18 W
Regleta fluorescent de 890 mm i 18 W
Quadre de comandament i protecció
Presa extractors fum cuina
Caixa general de portecció
Enllumenat d'emergència
Detector de presència

TELECOMUNICACIONS

Presa de televisió
Presa de telèfon
Punt d'accés PAU

TV

T

nº

nº

Normes col·locació de mecanismes el·lèctrics accessibles :

-  Elements de mando i control situats a una altura entre 80 i 120 cm
-  Preses de corrent o de senyal situats a una altura entre 40 i 120 cm
-  Distància a cantonades mínim 35 cm
-  Els interruptors i els polsadors són de fàcil accionament mitjançant el
puny tancat, colze o amb una mà, o bé de tipus automàtic
-  Amb contrast cromàtic respecte l'entorn --> color fosc per contrast
amb els revestiments blancs i fusta de roure clar

Als tancaments de separació entre espais de diferent ús, la col·locació
de mecanismes es desplaçarà de tal manera que no coincideixin a amb
dos costats de la paret, caixes o mecanismes.
En els encreuaments, els tubs d'electricitat passen sempre per sobre dels
tubs de fontaneria.

Dos comptadors elèctrics per planta.

Per a l'instal·lació d'electricitat i posta a terra segons la Normativa del RBT.
La posta a terra de l'hotel anirà des de l'elèctrode situat en contacte amb el
terreny, fins a la seva connexió amb les línies principals de la instal·lació
el·lèctrica.

TERRENY RESISTENT PER A LA FONAMENTACIÓ

Degut a la falta d'estudi geotècnic, s'ha considerat que la fonamentació dels
nous anexes es recolzarà sobre argiles vermelloses, que tenen una bona
resistència a la compressió, baixa humitat i alt grau de solidesa, bona cohesió

CRITERIS GENERALS DE LA POSTA A TERRA

IL·LUMINACIÓ DELS ESPAIS

Il·luminació natural

Instal·lació elèctrica

Armari de
comptadors
en planta
baixa

Tolomeo Mega
de peu,
d'Artemide

Il·luminació artificial

Longitud del cable enterrat,  Considerant ;
L Longitud de la pica o del conductor en m

E Resistivitat del terreny en Ohm · m

R Resistència del terreny en Ohm (valor de 5 Ω)

Dades : resistència adminisble 2,5-5 kp/cm2
angles de fricció  28º
densitat natural 1,95-2,10 Tm/m3
cohesió 0,2-0,5 kg/cm2

L = 2·E/R = 2 · 500/5 = 200 m

En el cas mès desfavorable, la
longitud mínima del conductor
enterrat serà de 200 m.

DETALLS CONSTRUCTIUS:

CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ

Tub d'aïllament rígid per
protecció de conductes

CGP

Fases
Neutre

Pressa a terra

Escomessa el·lèctrica a
una profunditat de 60cm
del paviment amb un
angle de entrada de 60º

CAIXA DE DERIVACIÓ

UBICACIÓ COMPTADORS I PAS D'INSTAL·LACIONS

La instal·lació contempla un sistema de concentració de comptadors, que

s'ubiquen en un armari a planta baixa de 50x200x230 cm, situat dins els nucli de
comunicació vertical a la façana principal, a les proximitats de la caixa general de
protecció (CGP), que es troba en la mateixa cambra.

Des de la CGP, els conductors passen a través dels sistemes de comptadors i de
dispositius contra sobreintensitat fins als punts de consum en forma de derivacions
individuals fins als diferents quadres de comandament i protecció (QCP) de les
habitacions, que es troben encastats en envans de cartró-guix de l'entrada. El
pas vertical s'efectua a través d'un forat anexa a l'ascensor i registrable a totes les
plantes. Els diferents circuits elèctrics deriven vistos a cada planta pel sostre del
passadís i es dirigeixen a cada habitació fins als QCP de cada habitació, a partir
dels quals s'efectua la última subdivisió de la derivació per formar els circuits
individuals, protegits.

REFERENT DE SESACIONS

Vestibul principal Claustre Façana mur de pedra

Restaurant Vestibul bar

Tolomeo de peu llegir en sofa Nucli comunicació vertical

Punt de llum llegir llit
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