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Instal·lacIó eléctrIca

Segons el DB HE-3 la potència instal·lada a un edifici residèncial públic ha de ser de 
2w/m2  

A partir de les fitxes del COAC RD 842/2002  BT-10 es fa una previsió de càrregues total  
de l’edifici per a subministrament en baixa tensió, la qual és de 151,330 kW.

- Habitacions i apartaments -> 96600 w
- Serveis generals (ascensors, enllumenat públics, equips) -> 51280 w
- Zones comunitàries -> 3450 w

A causa de la càrrega demandada l’edifici haurà de tenir una ET (estació transforma-
dora) pròpia.

La instal·lació contempla un sistema de comptador col·lectiu els qual s’ubiquen  dos 
sectoritzats a dos espais d’instal·lacions dins un armari a les proximitats de la caixa 
general de protecció (CGP) que es troba a la mateixa cambra.

El pas vertical s’efectua a través d’uns forats annexos al costat dels espais per als as-
censors i registable a totes les plantes. Els diferents circuits elèctrics deriven vistos a 
cada planta pel sostre del passadis de manera vista  a través de canaletes subjecta-
des a les encavallades de fusta. Aquestes es dirigeixen a cada habitació fins als QCP 
de cada habitació, a partir dels quals s’efectua la última subdivició de la derivació 
per formar els circuits individuals protegits.

esquema funcIonament InterIor apartament/habItacIó

Esquema unifilar tipus d’electrificació bàsica

complex d’agroturIsme  st. tomàs de rIudeperes
Il·lumInacIó I electrIcItat
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planta tIpus e. 1/200 esquema de prIncIpIs
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Recorregut vertical de les instal·lacions

Punt de llum de paret

Punt de llum de sostre

Il·luminació tubular leds

Punt de llum paret led

Presa de corrent echuko 2P+T 10 16A 250 V

Quadre general de comandament i pro-
tecció

Il·lumInacIó artIfIcIal trIada pel projecte

esquemes necessItats lumínIques

Il·lumInacIó artIfIcIal

La il·luminació artificial ha d’exercir tres papers: decoratiu (tant pel seu valor escultural com 
per la qualitat, intensitat i color de la llum, que ens permet crear diferents ambients), il·lumi-
nar espais on i quan no posseïm llum natural i ressaltar objectes.

En aquest sentit s’ha tingut molt en compte el posicionament de les diferents luminàries se-
gons les sensacions que es volen aconseguir. Per d’altra banda, es posa enfàsi a l’estalvi 
d’enèrgia, d’aquesta manera, s’utilitzaran bombetes leds, tant per els espais on s’utilitza llum  
blanca com llum càlida. És una inversió costosa, però a la llarga es un gran estalvi econòmic 
i energétic.
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requerImIents lumínIcs

Segons la normativa CTE DB HE-3, no es podrà sobrepassar el valor VEEI (Valor d’Eficiència 
Energètica de la il·luminació) el qual determina W/m2 segons:

VEEI = Px100

SxEm

Per d’altra banda, segons UNE-EN 12464-1, per edificis d’hoteleria se estableix una il·lumina-
ció mitja en funció del ús (Em). La superfície de càlcul es considera a 90cm d’alçada.

Habitacions i apartaments
Halls d’entrada
Salons
Recepció
Cuina
Banys
Restaurant, menjador, bar
Passadís i espai de circulació
Escales
Magatzem
Biblioteca (prestatges)
Biblioteca (zona lectura)

 Em (lux) 
  -

100
200
300
500
200
200
100
150
100
200
500

VEEI
10
5
8
4
5
5
10
4.5
4.5
5
6
6
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Zach trIpod floor lamp 

S’escull com lampada de 
peu per al saló, donant-li 
al ambient més calidessa 
i proximitat.

ranarp d’Ikea

Es col·loquen dos focus, 
un a cada banda del 
llit. Aquesta lampada és 
extesible, d’aquesta ma-
nera permet als hostes 
utilitzar-la per a diferents 
accions, com llegir.

beat WIde WhIte de tom 
dIxon

Lampada de sostre situa-
da a la taula del menja-
dor, la qual es utilitzada 
per enmarca l’espai.

copper shade de tom 
dIxon

Es tria aquest tipus de lu-
minaria per restaurant i 
bar de forma que es dóna 
un punt de color i enqua-
dra l’espai de cada taula.

Woody d’ IguZZInI

Llum led utilitzada per 
enfatizar les parts més 
importants del monestir, 
com a edifici històric. Do-
nant protagonisme al ab-
side i al claustre.

neutron I de flos

Llums exteriors situades al 
terra les quals marquen 
els recorreguts fins els ac-
cessos del complex.

campana IndustrIal VIn-
tage

Llum focal puntual per 
il·luminar els plans de tre-
ball.

square lIght de flos

Llums empotrades a pa-
ret per orientar i marcar 
les circulacions als passa-
disos.

mIcropool de sImes

Llum sumergible que es 
posiciona a la paret de 
la dutxa a l’alçada de 30 
cm per crear un ambient 
de relaxació.
soft profIle smooth de 
flos

Il·luminació lineal led per 
alumbrar el pla de la cui-
na.
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normatIVa a aplIcar

CTE DB HE-3  Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
CTE DB SI-4   Instalaciones de PCI
CTE DB SUA-4   Seguridad frente al riesgo II
COAC - RD 842/2002  BT-10
NTE-ITA
UNE-EN 12464-1
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Zones de treball

Uniformitat i intensitat necessaria sobre el pla de treball

Zona de cIrculacIó I trànsIt

Il·luminació constant i difosa però amb poca incidència. 

Zona bany habItacIons

Il·luminació artificial ambiental a baixa altura per crear un ambient 
relaxant. Il.luminació natural vertical difosa a través de vidre trans-
l·lucid tamitzat per les lames de fusta.

Zona restauracIó

Il·luminació puntual paral·lela al pla de la taula de forma que il·lu-
mini el menjar.

Zona de lectura I relaxacIó

Il·luminació natural uniforme a través de les finestres. Il·luminació 
artificial puntual i difosa per aconseguir un ambient de calma.

Zona pIscIna clImatItZada

Il·luminació natural difosa i constant a través dels patis. Il·luminació 
artificial puntual i ambiental.

Zona exterIor

Per una banda, il·luminació per orientar i idenfiticar obstacles als 
recorregut. Per l’altra, Il·luminació direccionada a les façanes per 
aconseguir una definició i emfasis.

requerIments Il·lumInacIó natural

Com a punt de partida per la consideració d’una correcte disseny lumínic de l’edifi-
ci, s’han de tenir diversos punts a seguir. Primerament, es té en compte la orientació 
d’aquest. De manera que a sud s’augmenten el tamany de les obertures i es creen 
patis per la entrada de llum natural a l’espai d’spa. Cal dir, que en ser l’spa un àmbit de 
relax aquesta llum natural entra de manera difosa, evitant l’entrada directa i molesta 
de llum. 

D’altra banda, als banys de dormitoris i apartaments es juga amb l’entrada inderecta 
de llum mitjançant un gran finestral amb una gelosia de fusta que permet la ilumina-
ció però en canvi no ser vist directament, únicament siluetes, per donar un caire d’in-
timitat a aquests espais.

àrees públIques àrees prIVades

Dins als apartaments i les habitacions el cablejat el·lèctric es passa per l’espai del cel 
ras a les àrees húmides i vistos i pintats de blanc a les zones d’estar i dormitoris.

Els interruptors i els polsadors seran de fàcil accionament mitjançant el puny tancat o 
amb una mà o bé de tipus automàtic.

planta soterrànI e 1.100- arrIbada d’Instal·lacIons
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