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Sala d’exposicions

Habitació 1

Habitació 2

Habitació 3

Habitació 4

Sala d’expansió

Banys.

Auditori

Sala tallers

Mediateca

Laboratori

Cuina

Cafeteria
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Banys.

PLANTA ELECTRICITAT
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Llumenera "Miranda" Pascual Salvador. 

Llumenera "Carree+" Deltalight-DE

Llumenera "spheros t16" Staff

Llumenera "cabana" Philips

Placa fotovoltaica Siemens SP
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100m  de plaques fotovoltaiques siemens SP 100W/m

Bateries de 6V, 12 A col•locades en sŁrie.

Regualdor SOLSUM 6.6x.

Quadre general de distribució. 

Estació transformadora.

Quadre general de protecció.

Generador.

Contador.

Convertidor CC/CA

Llumenera "Fabian" Roberto Pamio

Llumenera "Zumtobel" Staff

Llumenera "Hobo 2" Deltalight

Llumenera "Romeo Soft" Philippe Starck 

xarxa elŁctrica

Bandeja metàl•lica per cablejat UNEX

Els nivells d’il•luminació proposats s’han extret de la NTE de instal•lacions segons 

l’us de la sala. El tipus de làmpades que es proposa Øs en tots els casos de 

fluorescŁncia donat el seu bon  rendiment i baix consum energŁtic. És la 

llumenera i no la làmpada la que defineix el tipus  de llum i d’ambient de les 

sales.  Les instal•lacions elŁctriques de l’edifici discorren pel sostre mitjançant un 

sistema de bandejes que circula per sobre el pla de llumeneres. Tal i com 

s’observa en la secció les llumeneres dels passadissos van integrades dins el 

perfil que remata el mur en la part superior.

En quaranta minuts el Sol fa arribar a la terra l’energia consumida per tota la humanitat en un any sencer. El 

circuit elŁctric de l’edifici consta de tres possibles fonts, d’una banda la xarxa elŁctrica que arriba fins a les 

pistes d’esquí de fons d’Arànsa des d’on es portaria un cable fins l’edifici. D’altra banda 100m  de plaques 

fotovoltaiques donen una mitjana de 10Kw de potŁncia. L’edifici en el seu màxim rendiment podria demanar 16 

Kw de potŁncia.  La central fotovoltaica està pensada per vendre l’electricitat a la companyia, en el cas que es 

donØs un tall en el  subministrament d’electricitat per part de la companyia aquesta corrent s’emmagatzemaria a 

unes bateries de 6V  i 10A d’intensitat i juntament amb un grup electrògen donarien suficient corrent per suplir 

les necessitats d’electricitat de l’edifici.


