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ELECTRICITAT

XARXA ELÈCTRICA

La instal·lació d’electricitat es realitza en baixa tensió, a 380/220V i d’acord amb les 
especificacions establertes al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

La distribució per plantes e interior dels espais es fa per fals sostre pero registrables 
fàcilment. Els traçats han de ser simples i ordenats, com si anessin vistos.

La instal·lació elèctrica dels equips informàtics parteix dels elements de comandament 
i protecció de capçalera, comptant amb una protecció independent de la resta de la 
instal·lació elèctrica. 

La instal·lació de la sala gran, gimnàs, vestidors, cafeteria, menador, biblioteca 
i AMPA han de poder funcionar amb indepèdencia del centre.

No es reglamentari la instal·lació de doble subministrament d’acord amb la 
directiva especíca per a edificis escolar. Per aquest motiu ,es plantegen circuits 
indepents com per exemple per la cafeteria i els equips informàtics, pero que 
parteixen de la mateixa caixa general de protecció, com s’indica a l’esquema.

ENLLUMENAT CTE DB-HE3

La il·luminació interior del centre s’adecuarà a la normativa CTE DB HE3 d’Eficiència 
energètica de les instal·lacions d’il·luminació. 

La il·luminació interior del centre es realitzará mitjançant equips de fluorescència.  A 
la cuina, als vestidors i a la cambra de calderes es situarán llums estancs.

La il·luminació del gimnàs i la sala es preveu amb llums de protecció, que estaran 
protegides contra impactes i caigudes. Les làmpades seran del tipus de vapor de 
mercuri amb halogenurs metàl·lics o de sodi blanc, o d’un altre tipus que doni una 
bona reproducció cromàtica.

La il·luminació a les aules haurà de garantir un valor d’Enlluernament (UGR) al 
voltant de 19 i un valor d’Eficiència Energètica (VEEI) igual o inferior a 4.

Les dependències disposaran de l’interruptor corresponent. Les aules es podran 
encendre i apagar amb interruptors locals i també es podran encendre i apagar 
per grups o plantes des del quadre de comandament situat a consergeria.

En els lavabos, les enceses es faran per detecció de presència, excepte al lavabo 
adaptat (SUA). 

Els nivells lumínics seran els següents:

Circulacions - 150 lux
Aules i espais docents - 300 lux
Menjador - 200 lux 
Gimnàs - 300 lux
Aula dibuix - 750 lux (pissarra 300)
Laboratoris - 500 lux (pissarra 300)
Aula informàtica - 300 lux
Despatxos administració - 500 lux
Cuina - 150  lux (zona treball 300)
Biblioteca - 500 lux
Lavabos i serveis - 200 lux
Pistes esportives - 200 lux

XARXA ELÈCTRICA PLANTA PRIMERA I SEGONA

XARXA ELÈCTRICA PLANTA BAIXA

ESQUEMA D’INSTAL·LACIÓIL·LUMINACIÓ EXTERIOR DEL PATI PRODUCTES D’IL·LUMINACIÓ

IL·LUMINACIÓ EXTERIOR - IGUZZINI

Pati: Palco InOut

IL·LUMINACIÓ INTERIOR - PHILIPS

Aules: True LineX

Passadís: LuxSpace empotrable - LED Module, system flux 12000 lm - 830 blanco cálido

Gimnás: GentlesSpace gen2 - LED GreenLine system flux 17000 lm - 840 blanco neutro

Vestuaris, sala caldera i sala tècnica: CoreLine estanca - LED Module, system flux 3400 lm - 840 blanco neutro 


