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IL·LUMINACIÓ
TIPOLOGIA

L'edifici compta amb dos principals mètodes d'il·luminació: el natural i l'artificial. El primer, correspon a l'assolellament directe i
indirecte en l'edifici, mentre que l'artificial correspon als diferents mecanismes elèctrics capaços de generar llum.

NATURAL

La il·luminació natural de l'edifici s'aconsegueix gràcies als patis generats entre els diferents volums. Tota la façana de l'edifici s'obre
a aquests patis amb grans ventanals per tal d'il·luminar de manera natural l'interior. Les principals orientacions de les obertures són
nord-sud. Les finestres orientades a sud es protegeixen contra l'assolellament directe mitjançant unes persianes replegables
orientables de la casa Gradhermetic.

IL·LUMINACIÓ DIRECTA

La il·luminació directa dins l'edifici es rep principalment per la façana sud. La façana est i oest també en reben en menor proporció.

IL·LUMINACIÓ INDIRECTA

La il·luminació indirecta es produeix en aquelles zones on no hi ha incidència de la llum solar. Aquesta apareix sobretot als murs que
formen els diferents patis.

ARTIFICIAL

La il·luminació artificial es preveu en l'edifici per quan la natural no sigui suficient o inexistent (nit o zones sense il·luminació natural).
Aquesta, mitjançant l'energia elèctrica, és capaç de generar llum de diferents tipus segons la làmpada utilitzada. Segons l'espai i l'ús,
el tipus d'il·luminació varia, ja que ha de respondre necessitats i demandes diferents.

IL·LUMINACIÓ GENERAL

La il·luminació general de l'edifici es planteja mitjançant fluorecents penjats. Aquestes generen una bona il·luminació general per a
treballar i tenen un bon rendiment per un baix consum.

S'han escollit downlights rodons i lineals en dos formats: vistos i amagats en fals sostre, segons es requereixi en cada espai.

Downlights penjats del sostre

Downlights lineals en falç sostre

IL·LUMINACIÓ D'EXPOSICIÓ

L'edifici conté vàries zones exposició. És per això que s'han escollit unes lluminàries per focalitzar les diverses exposicions que hi ha a
l'interior.

Aquestes làmpades poden anar penjades del sostre o ancorades en ell per focalitzar bé la llum als elements desitjats.

Fluorescent penjat

Llum penjada

Electricitat

Comptador

Llum de paret o exposició

INSTAL·LACIONS Alumne: Francisco Toro Gómez Tutor: Lluís Tobella Farran 20Escala 1/200Casal de barri de la Trinitat Nova
PFC Juny 2016 Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès

IL·LUMINACIÓ DE TREBALL
Als espais de treballs com són la sala polivalent, la sala comú, les aules de treball, la recepció, etc., la il·luminació triada també és de
fluorescents penjats. No obstant això, en aquests casos els fluorescents pengen del sostre fins a l'alçada desitjada i adient per a rebre
una bona llum, segons sigui més adient per l'ús de la sala.

IL·LUMINACIÓ D'AMBIENT
Als espais de pas o d'estar, s'ha triat una il·luminació d'ambient. Aquesta es planteja de diferents maneres, penajada del sostre o
col·locada a les parets, generant així una percepció diferent a la habitua.

Planta coberta

Planta plaça

Planta baixa


