Criteris de diseny de la instal·lació elèctrica.
El diseny de la il·luminació es replantejara en l'obra. En aquest punt del projecte es
donen unes referencies de quin tipus de il·luminació es vol donar a cada espai i a
partir d'aqui es farà les modificacions necessaries per acabar de completar el
disseny.

Per les dimensions del projecte es necessari col·locar una estació trasformadora per garantir el subministrament d'electricitat a tot el
conjunt d'usos dels edificis. Es situa al costat de la rampa d'accès al aparcamentm amb ventilació permament i un accès directe.

Biblioteca:
En tot la biblioteca es necessaria una il·luminació completa i difusa. Cal remarcar i
tractar de forma especials els punts d'estudi o de lectura com les taules i les
butaques de lectura. Es diferencia també tot l'espai "públic" de espais com
magatzem i sales espacial.

1- RAMAL DE CONEXIÓ
La conexió es realitza soterrada desde la zarza fins a l'estavió transformadora. D'aqui surt un ramal fins al quadre general de protecció.

Escola bressol:
Les zones comunes i vestivuls es tracten de forma similar a la biblioteca. Les aules
es busca una il·luminacio uniforme, s'utilitzen fluorecents. També es s'utilitza el canvi
de il·luminació per diferencia espais públic/privat.
Vivendes:
S'utilitza sistema de leds en tot el recorregut i passeres. Al interior de cada vivenda
es crean diferents ambients en aquest espai diàfen.
Aparcament:
Els fluorecents es el sistema utilitzat per iluminar la zona de aparcament. Els
magatzems convinen fluorecents i sistema led.

Iguzzini: SISTEMA COMFORT FL

Iguzzini: LED PLUS 09

Empotrable destinat al ús de làmpares
fluoresents.
La trobem en tota la biblioteca, els espais
comuns de les vivendes i als vestibuls de la
escola bressol.

ELEMENTS QUE COMPOSEN LA INSTAL·LACIÓ

2- CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ
La distribució comença a partir de la caixa general de protecció. Independentment per a la biblioteca, l'escola brassol, vivendes (per
separat entre elles), l'aparcament i cadascuún dels locals comercial. Per tant es consideren usuaris independents entre ells. Cada
usuari té el seu propi comptador i els seus subquadres de protecció.
3- LINEA GENERAL D'ALIMENTACIÓ
Conectarà la CGP amb la centralització dels comptadors
4- COMPTADORS
Un per a cada usuari i situats aprop de la caixa de protecció en el lloc especificat.
5- DISPOSITIUS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
Situat a l'origendel tram interior i constará de ICP, IGA, ID, PIA, un born de terra.
6- XARXA DE TERRA

Iguzzini: LED PLUS 83
Aparell per instalació empotrable en paret
o terra de jardí destinat al us del LED
RGB.

Lluminaria empotrable formada per un
marc perimetral de metall i un cos d'acer
pintat.

Lluminaria de suspenció per l'ús de
halògenes de baixa tensió.

La trobem en els interiors dels 3 edificis.

La trobem en els exterior dels 3 edificis.

La trobem en els comerços de la planta
baixa.

La trobem en punts de la biblioteca que
necessitem il·luminar de forma individual.

P2

Iguzzini: MINIBERLINO 05

Iguzzini: LEDPLUS 151
Aparell per instalació empotrable en paret
o terra de jardí destinat al us del LED
RGB.
La trobem en les escales dels 3 edificis i
en algunes zones comunes de les
vivendes..

Iguzzini: MINIBERLINO 05

Iguzzini: FRAME D31

Lluminaria empotrable enrasada amb la
superficie, per instal·lació de paret i terra,
destinada al ús de fonts de llum LED
amb canvi dinàmic del color RGB.

Iguzzini: REGLETTE
Lluminaria per a la il·luminació general de
rendiment elevat destinada a l'ús de
lamparas fluorescents T16.
La trobem en el parquin, magatzems i
sales de màquines.

Iguzzini: CASTELO 04
Sistema d'il·luminació de suspensió
destinat al us de làmparas fluorescents
T16, amb emisió lluminosa up/down
light.
La trobem asobre de les taules de la
biblioteca.

Lluminaria de suspenció amb emisió de
llum directe i parcialment digusa amb
làmpara de descàrrega.

pi

pi

La trobem en punts de la biblioteca que
necessitem il·luminar de forma individual.
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