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1_Planta coberta

2_Planta segona

3_Planta primera

4_Planta baixa

5_Planta soterrani

d’ombra. 

tipus cap generar sense treball de pla el sobre intensa però uniforme manera d’una Øs proporcionar-ho 

La lluminànica necessària per aquests espais Øs al voltant d’uns 500-600 luxes. I la forma mØs correcta per 

3_ Zones de pas i vestíbuls

aportacions de llum en possibles llocs on es pugui fer una consulta puntual o d’un cert temps. 

zones de pas. Aquesta ha de ser una llum homogŁnia i difusa que il•lumini tot l’espai per igual, amb petites 

les per 150-300 uns i consulta, de zones i vestíbuls pels luxes 250-400 d’uns il•luminació una necessita Es 

4_ Prestatgeries 

qual es consulta en aquests punts. 

homogŁnia en el pla vertical que il•lumina perfectament el llom dels llibres que Øs la part mØs important la 

llum una proporciona es així que ja estanteria, pròpia la a paral•leles i lineals lluminàries les són elements 

aquests per adequada mØs L’opció luxes. 400-600 entre Øs elements aquests per idònea il•luminació La 

que s’hi poden presenciar. 

il•luminació flexible, direccional i amb regulació d’intensitat, la qual es pugui adaptar als diferents usos 

una recomana es tant per intensitat, diferent de i variable molt Øs espais d’aquests lluminància La 

6_ Zones de magatzem

5_ Sales d’exposicions 

7_ Banys

els punts de servei. 

Es necessita un nivell d’il•luminació no tant exigent, d’entre 100 i 200 luxes, de manera uniforme per tots 

la llum artificial, pensant en els diferents usos programàtics propis d’una biblioteca. 

projectarà, es que tambØ dir Cal nit. la a Øs com produir, podrà es no que els en moments en natural efecte 

aquest simular poder de idea la amb dissenyarà es artificial il•luminació la projecte, el en important paper 

un pren natural il•luminació la que Donat plantes. diferents les a difosa zenital llum una aporta qual el 

La il•luminació del projecte es centra al voltant del lluernari central, limitant les noves obertures en façana, 

1_ RŁplica de la llum natural 

rebots per tal de disposar d’una llum difosa. 

de serie una així generant sol del llum la amb produeix Øs que rebot el imitant però baix a cap lluernari, 

deldifusors dels superior part la desde il•luminen quals els puntuals llum de puns uns mitjançant generarà 

Com s’ha dit, es preten imitar la llum natural produida pel lluernari, quan aquesta no es troba present. I Øs 

2_ Zones de treball, taules d’estudi i treball ordenador

la qual Øs compatible ja que la llum directa mai afecta directament a la pantalla. 

taulesles de llum de punts dels bØ o l’espai de general llum pròpia la per aportada suficientment seria ja 

forma difusa i mai d’incidŁncia directa sobre la pantalla ni llum artificial ni natural. Aquesta il•luminació 

d’una i luxes, 150-300 d’uns Øs ordenador amb treballa es quan recomanat d’il•luminació nivell El 

8_ Espais exteriors

delimitar els diferents límits o espais.

i senyalitzar de funció la tenen que recorregut de les per complementades regulables, direccions 

S’opta per la col•locació de lluminàries sobre postes per tal d’il•luminar l’espai en general amb diferents 

dóna una llum bastant uniforme i repartida a l’espai. 

que ja l’espai de flexibilitat genera tambØ que cosa prestatgeries, les de passadissos els en paral•leles 

no es malmeti el material emmagatzemat. Per tant, es col•locaran linies de llum, mitjançant florescents, 

que tal per ultraviolats rajos de filtres amb i calor generen no quŁ ja LED, de florescents mitjançant 

d’aquesta producció la millor És luxes. 200-300 d’uns Øs casos aquests en precisada il•luminació La 

i orientables, "Underscore X26"

sostres a per LEDs de Plafons 

regulable, "Cup suspension h60"

suspensió en LED Lluminària 

regulable, "Multipro"

exterior Projector 

"Pencil cuadrado"

Lluminària de recorregut, 

paret o bØ paviment, "Ledplus"

empotrable LED Lluminària 

regulable, "Le Perroquet"

interior LED Projector 

"Mini Reglette"

Lluminàries longitudinals, 

regulable, "Berlino up"

Lluminàries en suspensió 

empotrable, "Action"

Panells linears de lluminària

Carril lluminós LED elevat

[Exclusivamente para uso acadØmico] 


