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PLANTA SEGONA
ESCALA 1.150

PLANTA PRIMERA
ESCALA 1.150

Pressa de televisó

Pressa de telèfon

Interruptor de temps limitat

Interruptor unipolar 10A

Interruptor commutat 10A

Interruptor commutat 10A

Pressa de corrent 16A

Pressa de corrent 25A

Punt de llum sostre

Tira de llum LED

Punt de llum vertical

Punt de llum paret

Llum d’emergencia

LLEGENDA

DETALL PLANTA PRIMERA
ESCALA 1.50

El suministrament elèctric s’ha de realitzar en baixa tensió, 380 / 200 V, amb un equip format per un comptardor per l’enlluarna-
ment i un altre per reactivació.

Segons la normativa RD. 842 / 2002, es defineix que per un lloc de publica concurrencia es necessita un suministrament com-
plementari que pugui suplir les necessitats d’una part de la isntal·lació com passadisos i lavabos.

La finca disposa d’una estació transformadora de gestió derivada a l’empresa d’Estebanell Energia. Al costat es situa el local tèc-
nic per a la gestió electrica de la finca on es troba el comptador i el diferencial general.Des d’allà se’n deriven tots els quadres 
i subquadres que composaran la instal·lació elèctica i aniran situant-se segons si formen part de la instal·lació de la finca, dels 
exteriors propers o de la zona de la piscina.

Planta Baixa

Planta Primera

Planta Segona

Cuina

Capella

Safareig

Sala polivalent

Maquinaria piscina

Il·luminació piscina

Il·luminació bosc

Vestuaris

Emergències

Il·luminació entrada

Il·luminació Aparcament

Sala de calderas

Il·luminació esplanada

Sales d’activitats

Comptador

ICPIGA

Fusibles de seguretat

Interruptor general de maniobra

Linia general d’alimentació (LGA)

Caixa general de protecció (CGP)

Estació transformadora

Escomesa

Red de distribució

Pressa de Terra

Esquema de funcionament general 
elèctric

ESQUEMA UNIFILAR

CRITERIS PER AL DISSENY DE LES LLUMINARIES

- En fals sostres es col·locaran llums LED downlight integrades en el fals 
sostres.

- Les habitacions grans de planta 1 i 2 que tenen els forjats de bigues vistes, 
es col·locaran tires LED en les pareds al llarg de tot el recorregut a una alça-
da de 2,2 m. Aquestes seran graduables per control de llum emesa.

- Les sales d’estar o menjadors on també es podra observar l’estructura del 
forjat, es col·locaran llums suspeses decoratives.

ET

FUNCIONAMENT DE LES TELECOMUNICACIONS

A la masia hi haurà tres espais amb punt de televisió, i connexió a la internet 
per poder col·locar un aparell wifi. A diferencia de l’esquema elèctric, aquest 
es situarà en la seva totalitat a l’interior de l’edifici.

El RITI (Recinte inferior d’instal·lacions i telecomunicacions) es situa en un 
armari en el celler. Des d’aquí es distribueix per el caixetó interior de la ma-
teixa manera que ho realitza el sistema elèctric, el d’AFS i ACS.


