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ELECTRICITAT

CRITÈRIS GENERALS EN LA INSTAl·LACIÓ ELÈCTRICA

Per la instal·lació elèctrica, es proposa un sistema d’il·luminació dinàmica inte-
rior, es a dir, oferir un equilibri entre la llum artificial i la llum natrual per crear un 
bon ambient lumínic.
Utilitzarem lluminàries PHILIPS, aquesta empresa disposa d’una gran varietat, 
amb sistemes que permeten regular els fluxos segons necessitat en l’interior de 
l’edifici tenint en compte la contribució de llum externa i la presència de per-
sones. D’aquesta manera s’aconsegueix una eficiència màxima en la 
instal·lació generant fins un 57% d’estalvi energètic si ho comparem amb una 
instal·lació convencional. Amb aquest sistema també contribuïm en la reduc-
ció de CO2. 

COMPOSICIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

La instal·lació d’electricitat i enllumenat es realitzarà seguint la normativa del 
RBT i CTE DB-HE 3 i CTE DB - SUA-4.

Escomesa: 
PartPart de la instal·lació compresa entre la xarxa de distribució pública i el 
quadre general de protecció. Aquesta és subterrània fins a l’estació transfor-
madora  des d’on es connectarà amb el quadre general de protecció, que 
es troba a la planta baixa en el quarto de comptadors.

Quadre general de protecció: 
Caixa on estan allotjats els elements de protecció i fusibles de la línia reparti-
dora.

Centralització de comptadors: 
Conjunt de comptadors d’on parteixen les derivacions individuals de consum 
d’electricitat.

Derivació individual: 
Canalitzats per tubs i per safates separats de la instal·lació d’aigua. 

Dispositius de protecció i comandament: 
ElementsElements de seguretat per evitar curtcircuits. Consta de ICP, IGA, ANEU, PIA i 
una presa de terra. 

Conductes: 
Cables interiors que distribueixen l’energia. Aquests conductes seran de coure 
amb aïllament. (els conductes que es trobin a l’exterior com per exemple els 
de la il·luminació de la coberta) seran estancs. 

PresaPresa de terra: Es connectaran totes les instal·lacions directe als fonamentsper 
raons de seguretat.

Xarxa de telecomunicacions:
RITS: 
Armari o recinte situat a la part superior de l’edifici, on hi trobem la recepció 
per satèlit. 

RITI: 
LocalLocal o armari situat a la part inferior de l’edificii que conté els elements ne-
cessaris per distribuir les senyals que arriben a la finca per cable (telèfon, tele-
visió per cable, ...). Des del RITi es canalitza a les diferents estances i hi trobem:
  - Registre principal per a la telefonia
  - Registre principal per la televisió per cable
  - Equips adaptadors de LMDS, 

REQUERIMENTS ENERGÈTICS: 

RESIDÈNCIA: 
S’instal·larà un sistema d’apagat i encesa manual a cada estança. En el del 
vesíbul i la sala de bugaderia aquest sistema anirà combinat amb un control 
d’encesa i apagada mitjançant detecció de presència. 

PLANTA BAIXA: 
EnEn en cas del recorregut public, s’instal·larà un sistema d’apagat i encesa 
manual que ja que nomes romandra ences aquelles hores del dia on la llum 
solar es insuficient, o quan per alguna ocasio especial el pati interior s’obri al 
public. Pel que fa als magatzems, quarto d’instal·lacions i els banys, 
s’instal·larà un sistema amb control d’encesa i apagada mitjançant detecció 
de presència. 

NUCLI DE CONNEXIONS VERTICALS:
  
S’utilitzaran dos sistemes combinats:

- Sistema actilume per detectar la presència de persones. Conjunt de disposi-
tius destinats a controlar de forma automàtica l’apagada i l’encesa d’una 
instaL·lació d’il·luminació en funció de la presència o no de persones a la 
zona. El sistema de detecció serà d’infrarojos. 

- Sistema d’il·luminació d’emergència amb una bateria en la mateixa llum 
que assegurarà la il·luminació necessària per a l’evacuació de persones en el 
cas d’emergència. 

* Zones de serveis, locals tècnics: es realitzarà mitjançant làmpades 
flourescents compactes i de consum reduït col·locades en el falç sostre 
emprant un sistema controlat mitjançant commutadors convencionals. 
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