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PROPOSTA

CONSTRUCCIÓ/INSTALACIONS
CAMÍ

TALÚS

PASSERES/ESCALES

IL·LUMINACIÓ

- Alto nivel de grado de protección de hermeticidad superior a IP66

- Materiales resistentes para la fabricación de las luminarias con unos índices recomendables de IK10.

-  Anticontaminantes desde el punto de vista de la contaminación lumínica.

resplendor que contamina els cels de les grans ciutats

a dir, que la llum es enfocament a l'àrea que realment ocupem i no tinya l'espai aeri amb aquest molest 

Alhora, aquesta il·luminació ha d'estar dissenyada de tal manera que limiti l'emissió de llum superior, és 

rostres d'altres persones que transiten a prop.

haurien de poder distingir els obstacles del camí, com forats a la pastura o els arbres, així com els 

enfocar-se en augmentar la visibilitat de zones fosques que són un risc per a les persones. Els vianants 

Com un assumpte de seguretat pública, la il·luminació d'aquestes àrees verdes dins de les ciutats ha de 

Característiques de la il·luminació:

- Llum blanca per obtenir una bona reproducció cromàtica (CRI = 60) -> Llums de LED blancs

La il·iminació de  7,36 lux és suficient

ϕmitjà= 10 · 8· 8 / 0,8 · 0,8 · 0,08 = 9200 lumens
ϕ= E(lux)· A(m) · d(m) / fm · fd · fu
Potència 13,1-87W : 11069200 lumens

E = 7-12 lux

Comprovació flux lluminós 

Longitudinal 110º

Transversal: 90º

Il·luminació: 7-12 lux

Mòdul LED integral 13.1-87W

Àngle de projecció

Raquel Prat Jovani

Estat al cap de 2,5 anysEstat al cap de 2,5 anys

i liquild

Aplicació additiu natural solid Sistema certificat Terra Solida

humitat característica

Aplicació homogènia amb 

posteriorment pneumàtic

Acabat amb Corró vibrant i Terra remoguda

8m

càmeres de vigilància també es veuen beneficiades amb aquesta tecnologia.

que milloren l'experiència de passejar per la ciutat de nit i, a més, facilita les tasques de vigilància ja que les 

La il·luminació LED ajuda a millorar la detecció facial i la percepció dels colors, que són aspectes importants 

Els beneficis de la il·luminació LED en parcs i places

l'entorn.

depenent de si és una ciutat més clàssica o una més moderna, les lluminàries també s'han d'integrar bé amb 

és important tenir en compte l'estil i disseny de la mateixa, que ha d'anar d'acord a l'estil de la ciutat. Així, 

Però no només això, una ciutat ha de protegir la seva identitat, per això, en l'elecció de les lluminàries també 

de ser confeccionades amb materials resistents i durables.

útil de l'aparell. A més, com els pals d'enllumenat de baixa altura estan més propensos a atacs vandàlics, han 

Considerant que les lluminàries s'instal·len a l'aire lliure, aquestes han de ser hermètiques per protegir la vida 

Les lluminàries

detall de connexió a la xarxa

Punt de subministament d'electricitat

Sectroització de la il·luminació per la caiguda de potencia, i per a facilitar el manteniment.

Lluminàries

Passaresles/Escales

Talús amb manta orgànica

Camí

Enrejado vivo Muro verde

Entramado de madera

60º50º

40º30º

Hidrosembra

(mantas semipermanentes). 

temporales) o en mallas semipermanentes de polipropileno 

esparto  o  el coco, estructuradas en mallas degradables orgánicas (mantas 

Entramado    de    fibras    de    material orgánico,  como  la  paja,  el  

Características generales: 

talús, però sol ser entre 2-3 grapes / m2.

vegetal com el blat de moro). La densitat de grapes dependrà del pendent al 

de tipus metàl·lic i de plàstic biodegradable (fetes amb elements d'origen 

Per assegurar que es quedi ben ancorada al terreny s'utilitzen grapes. N'hi ha 

la presència d'arrugues degudes a canvis en la direcció o inclinació del talús. 

que sempre toqui a terra, evitant que es formin bosses; fet més important que 

que l'objectiu final és la revegetació. Finalment es col·loca la manta de manera 

autòctones o no invasives. La llavor és l'element més important del procés ja 

espècies amb una barreja de estàrters, gramínies i lleguminoses amb espècies 

fàcilment. Abans de posar la manta es realitza la sembra. Cal seleccionar 

la manta i impedir que el vent, l'aigua o algun animal la pugui arrencar 

continuació cal fer rases a les parts superiors, inferiors i laterals per a ancorar 

tingui la qualitat suficient per possibilitar el creixement de la vegetació. A 

Per a la seva utilització primer cal regularitzar el terreny i garantir que el sòl 

Detalls executius

Manta orgánica

conseguir les mides corresponents.

Si s'escau modelat del terreny amb maquina per 

Control i marcatge de les cotes de la fonamentació.

Preparació del terreny:

terra de gran secció. 

una broca especial per a l'elavoració de forats a 

fonamentació, procedim a la perforació mitjançant 

Una vegada marcada correctament la 

Fonamentació:

suport de l'estructura posterior.

tracta de petits cilindres individuals per a cada 

evocardirectament el formigó dels fonaments. És 

Gràcies a la cohesió del terreny(argilós), podem 

Formigonat:

tallen a l'alçada corresponent. 

muntants es col·loquen, s'anivellen i posteriorment es 

estructura amb la fonamentació (inexacte) els 

les fetes in-situ. per poder encaixar l'exacte 

Es tracta del impàs entre les tasques fetes a taller i 

Estructura metàlica - muntants:

La unió d'aquestes es mitjançant soldadura.

horitzontals prefabricades a taller.

a nivell, es procedeix a la col·locació de les peces 

Una vegada els suports verticals de l'estructura estàn 

Estructura metàlica - deck:

mitjançant cargols especials d'unió amb acer.

Finalment es col·loquen els llistons de pi tractat 

Paviment:

Cablejat

[Exclusivamente para uso académico] 


