INSTAL·LACIÓ D’IL·LUMINACIÓ
Es planteja una il·luminació adequada per al mercat, ja que la llum en els espais de mostradors, és
molt important per a vendre el producte.
comptador espais comuns

Es disposen sobre les parades punts de llum que
van col·locats a la part inferior de l’encavallada i
que són extensibles i direccionals, ajustant-se així
a les necessitats de cada parada i de cada producte. (veure tipus de llum a la llegenda)

comptadors parades

En l’espai diàfan del mercat s’utilitzaran unes làmpades que penjaran de les encavallades, reforçant
aquesta idea d’espai diàfan industrial.
En les zones que tenen un sostre continu s’incorporen
lluminàries encastades.
Per a les cambres i els espais reservats a magatzem, arxiu i manteniment, s’utilitzaran fluorescents.

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Es té en compte la guia tècnica d’aplicació al reglament electrotècnic per a baixa tensió.
BT - RD 842/02 i ITC - BT 10.
La xarxa elèctrica es divideix en dos, per una
banda, trobem els comptadors centralitzats de les
parades que aniran a una xarxa de distribució
elèctrica.
Per l’altra banda, hi haurà un comptador pels espais comuns del mercat i els frigorífics.

LOCAL DE COMPTADORS
Segons la normativa si el nombre de comptadors és
major que 16, es necessita un local de 1.50 x 1.1 x
2.30 metres mínim.
La porta d’accés serà de 0.7 x 2 metres mínim amb
resistència al foc i amb llum d’emergència i extintor.
Es garanteix la ventilació i la il·luminació suficient.

COMPTADORS

LLEGENDA il·luminació
llum puntual 80 W

llum puntual de cambres
comptador
quadre de protecció
escomesa xarxa general elèctrica

llum puntual extensible 75 W
llum puntual empotrada 30 W
llum linial 80 W
llum exterior terra 25 W
llum exterior columna 50 W
llum puntual de cambres

PLANTA PRIMERA_il·luminació

TIPOLOGIES PUNTS DE LLUM
llum puntual 80 W

Tipus Lamp_Miniyes
Downlight pendular amb
difusor circular.
Làmpara de fluorescància
de 80w de potència.

llum puntual extensible 75 W

llum puntual empotrada 30 W

Tipus Iluminable_Acordeón Extensible i direccionable. Làmpara de
manxa metàl·lica amb fixació cargolada a canal. 75w de potència.

Tipus Lamp_ Domo 220 G2.
Downlight empotrada rodona fixe.
Regruix d’alumini lacat en blanc.
30w de potència.

Cada parada té el seu comptador individual, que
es col·loquen en pila al local. Els espais comuns i de
pas, també tenen un comptador a part.

QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
Cada parada així com els espais comuns tenen el
seu propi quadre de comandament o s’hi ubiquen
els ICP, IGA, ID, i PIA corresponents.
El quadre de comandament dels espais comuns se
situa al local, ja que és d’accés comú per als paradistes.

llum linial 80 W

Tipus Lamp_ Fil +.
Il·luminació contínua.
Tub de fluorescència.
84w de potència.

llum exterior terra 25 W

llum exterior columna 50 W

Tipus Lamp_ Uplight GAP
Óptica fixa asimètrica.
Llum puntual blanca càlida.
25w de potència.

Tipus Forjaestilo_Columna tipo
MAD. Base de fosa de ferro, cos i
braços d’acer galvanitzat.
Amb un o dos punts de llum.
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IL·LUMINACIÓ NATURAL
Claraboies:
Llum zenital difusa.
		
Tot el mercat disposava de l’estructura existent
en coberta, per allotjar claraboies a cada mòdul
octogonal.

PLANTA PRIMERA_ il·luminació natural

PLANTA BAIXA_ il·luminació natural

Es mantenen per tant els mateixos espais de claraboies i se sumen tres més als espais quadrats
intersticials del cos central. Aquestes noves obertures neixen de la necessitat d’il·luminar la zona més
fosca causada pel forjat intermedi.
El tipus de llum que donen les claraboies és
translúcida, ja que el tancament serà de metacrilat
translúcid per evitar la llum directa i les molèsties
que pot ocasionar tant a nivell de confort tèrmic
com visual.

Finestres:
Llum lateral directa.
En façana hi ha superfícies totalment opaques i
altres totalment transparents.
El tipus de fusteria va des del sòcol fins a la coberta, aconseguint així un pas uniforme i continu de
la llum en diferents trams de façana.

esquemes il·luminació natural S/E

claraboia: llum translúcida
finestra: llum transparent
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PLANTA BAIXA_ il·luminació i electricitat

E: 1/175

N

LÀMINA

26

