_INSTAL·LACIONS IL·LUMINACIÓ
SISTEMA D’IL·LUMINACIÓ
Tots els espais de treball i circulació reben llum natural ja sigui a travès de les façanes, com
gràcies a la ubicació dels patis interiors que generen una aportació de llum natural afegida la
qual cosa ens permet aprofitar al màxim el recurs natural de la llum solar. Tot i així es planteja
a continuació un sistema d’aportació de llum artificial als diferents espais del projecte per tal de
poder garantir els nivells de llum necessaris i així poder desenvolupar totes les activitats que s’hi
duran a terme de forma adequada.

REQUERIMENTS LUMÍNICS

planta cobertes
i sotacobertes

Segons la normativa del CTE-DB-HE3, no es podrà sobrepassar el valor VEEI (valor d’eficiència
energètica de la il·luminació) el qual determina W/m2 segons:
VEEI = P·100 / s · Em
D’altra banda, segons la UNE-EN 12464-1, en edificis docents s’estableix una il·luminació mitjana
en funció de l’ús (Em). Les característiques d’aquests valors són:
Espai
Em (lux)
VEEI
-aules teòriques
300
4
-aules polivalents
300
4
-aules taller 				
500-1000
4
-vestuaris i banys
200
5
-magatzems
100
5
-espais de circulació
100
4,5
-escales
150
4,5
-biblioteca zona prestatgeries
200
6
-biblioteca zona d’estudi
500
6
-administració i professorat
300
4,5
-bar/restaurant
200
10
-cuina
500
5
-sala actes
300
5

REQUERIMENTS ENERGÈTICS (CTE-DB-HE3)
S’instal·larà almenys un sistema d’encesa i apagada manual a cada estança, excepte als banys,
on s’instal·larà un sistema de temporitzador. En el cas dels vestuaris s’instal·larà un control d’encesa i apagada mitjançant un detector de presència.
Per tal d’optimitzar la instal·lació i fer un aprofitament dels recursos naturals es preveu la instal·lació de sensors LuxSense Daylight Harvesting Sensor de Philips o similar. Aquests sensors,
quan detecten uns nivells d’il·luminació natural elevats, redueixen el flux de les làmpades fins a
aconseguir el nivell d’il·luminació òptim, o les apagarien en cas que fos innecesària l’aportació
de més llum artificial.
planta segona

PROPOSTA D’IL·LUMINACIÓ
Per tal de dotar a cadascun dels espais de a il·luminació requerida s’ha fer una proposta de distribució de diferents models de lluminaries segons l’ús de la zona que cal il·luminar. En tots els
casos s’utilitzaràn làmpades d’alt o molt alt rendiment energètic. A continuació es detallen els
models escollits:
- Philips Garnea SPK640_
Il·luminació per a espais d’alçada mitjana, d’instal·lació suspesa.
Aquesta lluminaria de caire decoratiu i apte per a una il·luminació
general d’interiors, és ideal per
il·luminar halls d’entrada, espai
de taules del bar-restaurant i sala
d’actes i exposicions.
-Philips Performalux HPK 380_
Il·luminació per a espais de gran
alçada, permet ajustar el feix de
llum, molt adaptable. Instal·lació
suspesa del sostre. Lluminaria
d’alta eficiència energètica i qualitat lumínica ideal per aules taller.
_Philips Smartform TBS417_
Lluminàries empotrables per a la
formació de linees continues de
llum. Equipable amb detectors de
presència i llum natural. Lluminaria adequada per acompayar a
l’usuari durant el recorregut del
passadís principal.
-Philips Fugato Compact_
Lluminaria tipus downlight, de doble òptica, la qual cosa optimitza
el rendiment. Ideal zones de distribució i circulació fora del passadis central, i per la zona estar
del bar-restaurant, i espais de
consergeria.
-Philips TurnRoundIP54_
Lluminaria tipus downlight resistent a l’aigua, apte per a entorns
humits, per això és adequada la
seva instal·lació en banys, vestuaris i porxos.
-Philips Pacific Performer_
Lluminaria estanca senzilla i molt
eficient ideal per espais com els
magatzems, les sales d’instal·lacions i la cuina.

-Philips UnicOne_
Lluminària suspesa decorativa, específica per a
il·luminar aliments ja que
no emet ni calor ni uv,
ideal per la barra del bar.
-Philips
Smartform
TCS461_
Lluminaria
ideal per a zones de treball, d’instal·lació adosada. Ideal per a la zona de
laboratori-magatzem del
taller.
-Philips Celino TPS680_
Lluminaria suspesa de
florescencia lineal, amb
lames
tridimensionals
que garantitzen el màxim
confort en zones de treball
tals com les aules i la biblioteca.
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-Philips Celino TWS680_
Lluminaria de paret complementaria, ideal per les
superfícies de pissara i
projecció de les aules, i
com a complement a les
escales.
-Philips Fragance_
aplic per exteriors, instal·lat
a la part baixa de la paret,
llum per a la ubicació dels
limits terrassa en coberta.
-Philips Nightingale_
Consisteix en un aplic per
exteriors, instal·lats a la
façana, projectant llum de
d’alt a baix dels patis.

ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

Per a la instal·lació elèctrica s’ha previst un circuit a travès de l’espai corredor que durà a cadascun
des subquadres elèctrics indicats. Aquests cuadres secundaris agrupen i controlen zones properes
i amb usos similar.. D’allà se’n deriven tots els quadres i subquadres que composaran la instal·lació
de l’edifici.
Cal preveure també l’ús de telecomunicacions en l’edifici, la qual cosa comporta la instal·lació d’un
RITI i un RITS. El RITI es situarà en la sala de comptadors elèctrics, i el RITS estarà situat a la coberta.
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