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HB 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació

Dades prèvies

Per a determinar el càlcul i les solucions luminotècniques es tindran en compte els
següents paràmetres que defineixen la qualitat i el control lumínic:

Ús: docent
Reflectància dels paraments verticals: 0,3 - 0,8
Reflectància dels sostres: 0,6 - 0,9
Reflectància dels paviments: 0,1 -0,5
Reflectància dels plans de treball: 0,2 -0,6
Tipus de sostre: fonoabsorbent de llana de fusta
Acabats dels paraments: pintat plàstic blanc i taulers de virutes de fusta orientades OSB

Aquests paràmetres han de complir els valors establerts en el CTE i les normatives
vigents UNE EN 12464-1 i  UNE EN 12193.

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI)

VEEI = P . 100 / S . Em
sent;

P     potència de la làmpada + l'equip auxiliar escollit [W]
S     superfície il·luminada [m²]
Em  il·luminància mitja horitzontal mantinguda [lux]

Els valors d'eficiència energètica establerts per a cada tipus d'estança no superaran els valors límits
següents:

Potència elèctrica de la font

La potència instal·lada en il·luminació, tenint en compte la potència de lluminàries i
equips auxiliars, no superarà els següents valors:

Càlcul de la Il·luminància pel Mètode del flux

Em = Ф . Cm / S     →      Ф = Em . S / Cm

sent;

Em Il·luminància mitja horitzontal mantinguda [lux]
Ф Flux lluminós [lm]
S Superfície del local [m²]
Cm Coeficient de manteniment

SISTEMES DE CONTROL I REGULACIÓ DE FLUX

Control d'encesa
A les aules les enceses es faran per detecció de presència i a les zones d'ús
esporàdic (com podrien ser els serveis) a aquest mateix sistema se li incorporarà
un temporitzador.

Es preveuen tres enceses diferents a les aules: il·luminació interior, pròxima a la
façana i específica de pissara.

Aprofitament de la llum natural . Regulació de flux
Les lluminàries més properes a les finestres disposaran d'un sistema de regulació i
control del seu nivell d'il·luminació per aprofitar la llum natural.
S'instal·laran sistemes d'aprofitament de la llum natural que regulin
proporcionalment i de manera automàtica per sensor de lluminositat el nivell
d'il·luminació, en funció de la contribució de llum natural, de les lluminàries.

S'ha de cumplir que:
ɵ > 65º
T (Aw / A) > 0,11 →  0,80 (6,60 / 30,80) > 0,11  →  0,17 > 0,11

Tipus d'enceses

FORMACIÓ     - general
PRODUCCIÓ     - vigilància

    - neteja

EXHIBICIÓ - general
- vigilància
- neteja
- blava
- espectacular
- tècnica
  (muntatge)

Interruptor unipolar

Commutador unipolar

Base d'endoll encastat

Sensor d'il·luminació natural
per a la regulació de fluxe lumínic

Detector de presència 360º

Fals sostre

Alçada paquets d'endolls i interrumptors
h ≥ 1,40m

* Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics

Nivells d'il·luminació o  Il·luminància (E [lux])

El nombre mínim de punts a considerar en el càlcul de la il·luminància estarà en funció de l'índex
del local (K)

K = L . A / H . ( L + A )

sent;

L longitud de l'espai [m]
A amplada de l'espai [m]
H alçada útil del pla de treball

a la lluminària [m]
N número de lluminàries

Aula teoria

L: 10,00 m
A: 6,00 m
H: 3,10 m
Htr: 0,70 m
E: 300 lux

K: 1,56
Ncalc: 9
Фtotal: 22.500 lm

VEEI 0,12  3,5

VEEI 0,15  3,5

LLUMINÀRIA IN-60 iGuzzini
Sistema d'il·luminació a base de LEDs en superfície amb emissió lluminosa a l'hemisferi inferior. Té
la possibilitat de crear files lluminoses contínues utilitzant un mòdul inicial al principi o al final i
l'addició de mòduls intermitjos.

Фll: 2.650 lm x 9
Em: 318 lux
P: 29,20 W

mín.

Фll min: 2.500 lm

Aula pràctica

L: 10,00 m
A: 9,50 m
H: 3,10 m
Htr: 0,00 m
E: 300 lux

K: 1,57
Ncalc: 9
Фtotal: 35.625 lm

Фll: 5.290 lm x 9
Em: 400 lux
P: 58,40 W

mín.

Фll min: 3.958 lm

VEEI 0,34  3,0Despatx professorat

L: 4,00 m
A: 4,00 m
H: 3,10 m
Htr: 0,70 m
E: 500 lux

K: 0,83
Ncalc: 4
Фtotal: 10.000 lm

mín.

Фll min: 2.500 lm

Фll: 2.650 lm x 4
Em: 530 lux
P: 29,20 W

VEEI 0,15  6,0Passadís

L: 30,00 m
A: 3,00 m
H: 2,70 m
Htr: 0,00 m
E: 150 lux

K: 1,01
Ncalc: 9
Фtotal: 16.875 lm

mín.

Фll min: 1.875 lm

Фll: 2.650 lm x 9
Em: 212 lux
P: 28,90 W

1210 x 60 x 101 mm
2397 x 60 x 101 mm

LLUMINÀRIA IN-30 iGuzzini
Sistema d'il·luminació a base de LEDs suspès amb emissió lluminosa a l'hemisferi inferior. Té la
possibilitat de crear files lluminoses contínues utilitzant un mòdul inicial al principi o al final i l'addició
de mòduls intermitjos.

1197 x 32 x 75 mm

ELECCIÓ DE LLUMINÀRIES

Paràmetres generals de la instal·lació

Cm coeficient de manteniment: 0,80
UGR índex d'enlluernament  ≤19
Ra índex de rendiment del color de la instal·lació  ≥ 0,80

LLUMINÀRIA LineUp iGuzzini
Sistema d'il·luminació a base de fluorescents suspesos d'alt rendiment.

VEEI 0,14  3,0Administració producció

L: 14,50 m
A: 11,25 m
H: 4,00 m
Htr: 0,70 m
E: 500 lux

K: 1,91
Ncalc: 9 → 12
Фtotal: 101.953 lmmín.

Фll min: 8.496 lm

Фll: 8.900 lm x 12
Em: 523,70 lux
P: 124 W

1200 x 110 x 60 mm

LLUMINÀRIA Kriss iGuzzini
Sistema d'il·luminació a base de làmpades halògenes fixades al parament vertical amb emissió
lluminosa up/down.
S'utilitzaran per il·luminar el sostre de voltes de la planta baixa de la nau central.

205 x 150 x 165 mm

LLUMINÀRIA iPlan LED iGuzzini
Sistema d'il·luminació de LEDs a base d'un plafó quadrat en suspensió. Els LEDs per emissió down
light estan distribuits al llarg del perímetre, els LEDs per emissió up light estan instal·lats a la part
superior.
S'utilitzaran per il·luminar els espais de treball de la planta baixa de la nau central.

600 x 600 x 26 mm

LLUMINÀRIA Reflex Easy iGuzzini
Sistema d'il·luminació puntual de LEDs empotrable en el fals sostre. Reflector metal·litzat amb
vapors d'alumini al buit amb capa de protecció.

226 x 226 x 142 mm

49º

79º

68º

Down light quadrat encastat

Regleta LED en superfície o
suspesa

Plafó LED en suspensió

Aplic de paret LED

Aplic de paret up/down halògen


