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La instal·lació el'ectrica serà centralitzada en l'habitació de

contadors principal en planta baixa, és des d'on es distribuira

tota la electricitat des del carrer fins a tot l'edifici.

Tenint en compte els usos de l'edifici farem un divisió en

sub-quadres de protecció per tenir un accés més particular en

cas de problemes.

Dividirem en tres sub-quadres de protecció, un per la zona de

biblioteca i espais polivalents ja que tots aquests espais són

destinats més de cara a un públic més alternatiu i seran

controlades per el personal situat en l'accés principal públic.

Un altre sub-quadre per l'edifci d'urgell 26 destinat a tallers i

entitats, ja que els usuaris d'aquest edifci sera d'un públic més

constant i l'administració funcionara independent de la biblioteca

i arees polivalents.

I l'últim separariem un sub-quadre per el bar ja que

l'administració serà per cessió i serà independent de la resta.

INSTAL·LACIONS

INSTAL·LACIONS ELÈCTRICA I LLUMINÀRIA
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Pressa de corrent

Polsador amb temporitzador

Lluminària exterior banyador de paret i sostre

Downlight suspès

Downlight en fals-sostre

Downlight Dicroic per a banys i escales

Interruptor

Conmutador

Fluorescent suspès

Fluorescent amb focus en fals-sostre

Caixa general de protecció

Comptador

Sub-quadre de protecció

Quadre de protecció

Cablejat de coure

Sub-quadre 1

Àmbit sub-quadre 1

Sub-quadre 2

Àmbit sub-quadre 2

Downlight en fals sostre

Model: iGuzzini 6283

Pes: 1,20kg

Simbol:

Lluminària de la sala

polivalent de doble altura,

zona de conferències,

sala d'actes, exposicions,

etc.

Downlight suspès

Model: iGuzzini SM05

Pes: 1,88kg

Simbol:

Lluminària de les zones

d'estudi de la biblioteca,

zona de gimnàs i sales

d'entitats i reunions.

Downlight dicroic

Model: iGuzzini M354

Pes: 0,32kg

Simbol:

Lluminària de les zones

de lavabos, escales i

passadissos.

Fluorescent suspès

Model: iGuzzini 6691

Pes: 5,42kg

Simbol:

Lluminària de les zones

de tallers, bar i arees

d'estanteries de fons

general de biblioteca.

Fluorescent en fals

sostre

Model: iGuzzini 6624

Pes: 1,80kg

Simbol:

Lluminària dels espais

polivalents combinada

amb el model iGuzzini

6618. Aques tipus

combinat de lluminària

ens permetrà canviar els

usos dels espais

polivalents segons ens

convingui, tan com a zona

d'exposicions, menjador,

aules, conferències, etc.

Fluorescent en fals

sostre combinat amb

focus

Model: iGuzzini 6618

Pes: 2,14kg

Lluminària exterior

Banyador de paret i

sostre

Model: ERCO 33203

Graphit m

Pes: 3,50kg

Simbol:

Lluminària del pas exterior

públic. Col·locades en els

murs. Aquests crearan

uns ritmes i resaltaran els

murs en el pas.

Característiques de les luminàries escollides Esquema de funcionament dels quadres elèctrics


