
“A real building is one on which the eye can light and stay lit.” 
 EZRA POUND”

ESQUEMES LLUM

A Iluminació CTE C Iluminació exposicióB Situacions iluminació museu

Les necessitas d’iluminació / tipus de qualitat de cada secció de l’edifici 
són

Museu col.lecció - 150 lx / B-C
Arxius 200 lx / A - B
Oficines 500 lx / A-B
Escales 150lx / B-C
Vestíbuls 150 lx / B-C
Tallers 500 lx / A-B

La classe de qualitat es quantifica a partir d’una escala de A-E segons el 
codi tècnic on la A és la major qualitat de iluminació per poder-hi desenvo-
lupar l’activitat i el contrast més baix.

L’aspecte important per el disseny de la iluminació artificial és la tempera-
tura de color. Una temperatura de color alta tipus LED serà una llum molt 
blanca similar a la llu,m natural, mentre que una temperatura baixa de ilu-
minació baixa serà més groga.

Vitrina Exposició iluminació homogènia.

Vitrina destinada a la iluminació d’un objecte o varis objectes sense voluntat de 
destacar cap aspecte. Una iluminació com aquesta la trobariem, per exemple, 
en la iluminació d’una maqueta o d’un teixit. Una iluminació que evita grans con-
trastos de ombres.

Escales

Iluminació difusa i constant i de poca incidència. Es tracta de zones amb poca 
concentració de llum, només la necessària per tal d’orientar-se i identificar ob-
stacles.

150 lx

Circulació

Luminàries incrustades en el terra en forma de balisses permeten l’orientació 
del visitant i en marca els recorreguts. També poden actuar com delimitadors 
d’àrees per tal d’indicar al visitant la prohibició de pas.

150 lx

Laboratoris i tallers

Uniformitat i intensitat necessàries adequades sobre el pla de treball. Tots els 
laboratoris disposen de llum natural que accentuen la sensació de lluminositat.
Segurament tots els llocs de treball disposen de llum de treball individualitzat per 
tal d’actuar de suport en cas de necessitat.

250 - 400 lx

Caixa exposició gran

Iluminació puntual mitjançant projectadors on l’obra sigui la protagonista. Pro-
jectors situats en un marc de guies penjat del sostre que permet adaptabilitat de 
l’exposició. Apart d’això hi ha llum empotrats al fals sostre d’intensitat baixa que 
generen un ambient d’iluminació tènue que fa accentuar les projeccions.

150-300 lx

Exemples iluminació

Dues fotografies que exemplifiquen la iluminació d’una exposició sobre items del pas-
sat viking. El primer cas és la vitrina tipus única amb ilumiació inferior i el segon cas la 
iluminació de grans items amb unes guies i uns projectors .

Caixa exposició petita

Iluminació puntual mitjançant projectadors on l’obra sigui la protagonista. Pro-
jectors situats en una guia penjada del sostre contrària a l’exposició que permet 
adaptabilitat de l’exposició. Apart d’això hi ha llum empotrats al fals sostre d’in-
tensitat baixa que generen un ambient d’iluminació tènue que fa accentuar les 
projeccions.

150-300 lx

Oficines antigues fàbriques

No hi pot haver una incidència directa de llum natural a les pantalles d’ordinador 
i es desaconsella orientar-les cap allà. La llum natural ve donada també per un 
lluernari situat a la cara nord que minimitza l’aportació de llum artificial. Les llu-
minàres són suspeses per cables penjades del sostre.

250-400 lx

Vitrina Exposició Objectes Ombres

Vitrina d’exposició especial i única que a través de les ombres augmenta la per-
cepció de l’objecte ja que aquesta és projectada rera l’objecte exposat.

Aquest fet s’aconsegueix a dues guies de projectadors situades a dalt i abaix 
que enfoquen l’objecte des de dos punts.

Vitrina Exposició iluminació lateral

Vitrina amb la instalació de petits projectors laterals que permeten la iluminació 
de petits objectes. És una iluminació adequada, per exemple en el nostre cas, 
en la iluminació de joies vikingues ja que destaquen sobre un fons negre. 

Es pot variar la temperatura de color per tal d’adequar-se amb l’objecte.

Vitrina Retroiluminada text

Vitrina destinada a la exposició de texts i fotografies en un ambient d’iluminació 
dèbil. És una manera ideal per destacar text en exhibicions on el visitant acostu-
ma a veure només els objectes i no para atenció a les explicacions.

Vitrina exhibició única

Vitrina destinada a la iluminació d’un objecte normalment de tamany mitjà o gran 
iluminat des de baix que n’augmenta els contrastos i n’exalta les seves carac-
terístiques. La guia de projectors està situada en una guia incrustada en la part 
inferior de la vitrina.

Vitrina iluminació variada

Vitrina amb una varietat d’objectes heterogenis on es necessita una variabilitat, 
adaptació que ofereix els projectors instalats en un marc de guia a la part supe-
rior.


