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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE
LLUMINÀRIES DE MUSEU PER AL MUSEU ROMÀNTIC CAN LLOPIS DE SITGES
Exp. 2021/CONT/09

1. Objecte
Aquest plec té l’objectiu de definir les condicions tècniques que han de definir la
contractació del subministrament de lluminàries de museu per al Museu Romàntic Can
Llopis de Sitges per tal d’il·luminar correctament les peces de les sales del museu,
adequant-la a les necessitats actuals .
El Museu Romàntic Can Llopis de Sitges forma part del conjunt d’edificis adscrits al
Consorci del Patrimoni de Sitges des de la seva fundació, i l’encomana de la seva gestió
consta explícitament als Estatuts del Consorci.
Des del 2014, el Museu és tancat al públic a causa de la necessitat de fer-hi diverses
obres per tal d’actualitzar les instal·lacions. A principis de juliol de l’any 2020 van
concloure les obres d’instal·lació d’un sistema de climatització, que va implicar
l’ampliació de la potència elèctrica contractada i la construcció d’una nova escomesa
des de la central transformadora més propera, a càrrec del Consorci. La nova escomesa
ha quedat connectada de forma definitiva a la part de la instal·lació elèctrica que s’ha
instal·lat per a la maquinària de climatització, i de forma provisional a la resta de la
instal·lació.
En fer-hi la inspecció corresponent, es va posar de manifest l’obsolescència de la part
antiga de la instal·lació, amb elements que daten d’entre els anys 50 i 80 del segle
passat. També la il·luminació ha quedat absolutament obsoleta i en un estat molt precari.
En conseqüència, es va encarregar un projecte de renovació de la instal·lació de baixa
tensió del Museu, instal·lació necessària per a la seva reobertura al públic com un
museu que compleixi amb els estàndards actuals, tot partint de l’estudi d’il·luminació
presentat l’any 2020 per l’empresa ILM BCN.
Es proposa un sistema d’il·luminació modern amb tecnologia LED, lliure de radiacions
UV, i d’un sistema de control basat en sensors de presència, de lluminositat i
temporitzadors, per tal de respectar al màxim la conservació de les peces exposades i
reduir els costos energètics. Totes les lluminàries proposades són de 2700ºK de
temperatura de color i amb la possibilitat de ser regulades.
En tractar-se d’un espai singular, s’intentarà preservar la il·luminació de l’època,
mantenint i recuperant les làmpades existents, sempre que sigui possible i amb l’objectiu
de recrear i potenciar la llum d’ambient original.
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A la majoria de sales (planta 1 i 2) es crearà una llum lineal indirecta a sobre de les
finestres i de les portes que ho permetin. A la planta 1 aquests elements de llum indirecta
ens ajudaran a augmentar els nivells de llum general de les sales, compensant el fet de
no disposar de la pròpia llum de les làmpades. S’utilitzarà un tipus de carril més petit de
l’habitual, de 48V, amb unes lluminàries també de mida reduïda.
Les galeries i espais exteriors de la visita estaran il·luminats, destacant les pintures i
elements arquitectònics, així com els objectes i atrezzo, creant un ambient de llum
indirecta general a partir de les llums reflectides per aquests elements decoratius.
2. Abast
L’abast d’aquest concurs és el subministrament de totes les lluminàries així com tots els
seus accessoris necessaris per a la correcta il·luminació del Museu Romàntic.
3. Anàlisis estat actual
3.1 Edifici per espais
El Museu Romàntic Can Llopis, amb seu a Sitges, Barcelona, és un museu ubicat a una
antiga residència privada. L’edifici neoclàssic, molt sobri en la decoració exterior, és una
obra declarada Bé Cultural d’Interès Nacional.
Can Llopis fou construïda fora del recinte emmurallat per ordre de Josep Bonaventura
Falç i Roger l'any 1793. Fou propietat de la família Llopis fins a 1935. Bernardí Llopis i
Pujol, nascut el 1822, va impulsar la indústria familiar de la fabricació de la malvasia,
aquest vi dolç característic de la vila de Sitges i que en l'actualitat es conrea a les vinyes
de l'Hospital, donació de la família Llopis.
El 1935, Manuel Llopis i de Casades cedia en testament la casa a la Generalitat de
Catalunya, amb la intenció que la casa dels seus avantpassats es convertís en un
museu. El 1987 Joaquim Budesca s'encarregà de la restauració de les pintures al fresc
del Museu.
El Museu exhibeix també la col·lecció de nines antigues de l'artista i escriptora Lola
Anglada (1892-1984) que reuneix 400 nines de diferents països i èpoques (S XVII-XIX).
La construcció té planta baixa, dos pisos, soterrani i terrat a la catalana i es completa
amb jardí i galeria posteriors. La porta principal, on figura la data del 1793 dóna pas a
un vestíbul -on hi ha la porta d'accés al soterrani i una escala interior molt interessants.
Actualment, el museu ha iniciat un procés de reforma, amb l'objectiu d’adequar-lo a les
necessitats i exigències d'un museu modern. L’anàlisi de l’estat lumínic actual és:
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Il·luminació existent:
-

Entre planta entrada: hall
La il·luminació existent en aquest espai d’entrada, és una làmpada d’època suspesa
al mig de la sala, i un fanalet situat al pilar d’inici de les escales.

-

Entreplanta entrada: sala d’acollida
Aquest espai consta de dues làmpades d’aranya suspeses als dos costats de la sala.
Una servia per donar llum al taulell de venda de tiquets i l’altre il·luminava l’espai on
hi havia la zona de botiga, mobles/vitrines amb llum pròpia.

-

Entreplanta entrada: pati de llums
El pati de llums té una coberta de vidre glacejat que permet que la llum del sol pugui
il·luminar tant l’entrada com les escales que porten a la planta del soterrani.

-

Planta soterrani: premsa, rebost i safareig exterior
La planta del soterrani és de sostre baix i està il·luminada amb làmpades suspeses
al mig de l’espai. La zona del rebost exterior tenia uns forats a les parets amb una
bombeta en el seu interior.

-

Planta soterrani: biblioteca
A la zona d’accés hi trobem una petita llum lineal a sobre de la porta. La zona de la
biblioteca té dues grans làmpades d’aranya suspeses al llarg de la sala. A sota de
les escales i trobem un aplic de paret.

-

Planta soterrani: nova sala 1 d’exposicions temporals
Aquest espai de sostre baix té un punt de llum al mig de la sala.

-

Planta soterrani: magatzems 1,2 i 3.
Aquests espais tenen unes llums de servei a les parets.

-

Planta baixa: sales de diorames.
Aquest espai de sostre molt baix i bigues de fusta té dos punts de llum lineal fixat al
llarg de les bigues. Cada un dels diorames té llum pròpia en el seu interior.

-

Planta baixa: sala de maniquins.
Aquesta sala també de sostre baix, té un fanal d’època al mig de la sala.

-

Planta baixa: magatzem
Aquest espai té una llum de servei a la paret.
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-

Planta baixa: porxo
El porxo té dues làmpades suspeses al sostre.

-

Planta primera: vestíbul
Aquesta sala té una gran làmpada d’aranya que no està electrificada. La il·luminació
d’ambient es realitzava amb uns fluorescents situats a sobre dels marcs de les
portes.

-

Planta primera: sala de música
Aquesta sala té una gran làmpada d’aranya que no està electrificada. La il·luminació
d’ambient es realitzava amb un fluorescent situat a sobre del marc de la finestra. I
una llum lineal al llarg de la biga a sobre de la porta.

-

Planta primera: sala de ball i sala Isabelina
Aquestes sales tenen una gran làmpada d’aranya que no està electrificada. La
il·luminació d’ambient es realitzava amb un fluorescent situat a sobre del marc
superior de la finestra. I una llum lineal al llarg de la biga a sobre de la porta.

-

Planta primera: habitacions i vestidor.
Aquests espais tenen una llum suspesa al mig de la sala i aplics a les parets.

-

Planta primera: sala de cosir, sala de jocs i capella
Aquests tenen una gran làmpada d’aranya que no està electrificada. La il·luminació
d’ambient es realitzava amb un fluorescent situat a sobre del marc de la finestra o
de les portes. A la capella hi ha una llum suspesa i un punt de llum darrera del sant.

-

Planta primera: menjador
Aquesta sala té una gran làmpada d’aranya que no està electrificada. La il·luminació
d’ambient es realitzava amb un fluorescent situat a sobre del marc de la finestra. I
una llum lineal al llarg de la biga a sobre de la porta. També trobem uns projectors
situats al sostre per reforçar algun objecte.

-

Planta primera: terrassa i comuna.
Aquest espai exterior té dos aplics situats a la base del capitell de les columnes.

-

Planta primera: escala
Per il·luminar les escales trobem uns aplics d’època a la paret

-

Planta segona: rebedor
Aquest espai està il·luminat amb una làmpada suspesa al mig de la zona de pas.
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-

Planta segona: sales 1,2,3 i 4.
Aquestes sales tenien una il·luminació d’ambient provinent d’una gran làmpada
d’aranya suspesa al mig de la sala.

-

Planta segona: sales 5,6,7 i 8
Aquestes sales tenien una il·luminació d’ambient provinent d’una gran làmpada
d’aranya suspesa al mig de la sala.

-

Planta segona: sala Lola Anglada
Aquesta zona té una llum lineal de fluorescent al llarg dels dos espais.

-

Planta segona: magatzem
Aquest espai té una llum de servei a la paret.

-

Planta segona: escales
Per il·luminar les escales trobem uns aplics d’època a la paret.

-

Planta tercera: magatzem 1,2 i 3.
Aquest espai de sostre baix i inclinat està il·luminat amb fluorescents al sostre.

-

Planta tercera: escales
Per il·luminar les escales trobem un aplic a sobre de la porta.

-

Porxo:
La zona del porxo té unes llums suspeses a les bigues. I a la zona del jardí no hi ha
il·luminació.

3.2 Conclusions de l’anàlisi
En general es pot resumir que la il·luminació existent ha quedat molt desfasada pel pas
del temps, no és eficient energèticament i hi ha zones que no tenen el nivell lumínic ni
la precisió que es requereix per posar en valor la col·lecció permanent exposada.
Es pot afegir que la gestió de l’actual enllumenat és del tipus circuits “ON-OFF”, que no
permet regular les intensitats lumíniques. Tampoc permet crear programacions
dinàmiques o ajusts de nivells d’il·luminació que ajudin a generar una gestió més eficient
de la instal·lació ni una harmonització d’intensitats lumíniques.
Les millores de la nova proposta d’il·luminació són les següents:
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1- Millorar la il·luminació de les sales, de tots els elements exposats i de les zones de
pas.
2- Disposar d’una il·luminació museística que permeti gaudir de l’espai i ressaltar els
elements exposats.
3- Minimitzar l’impacte visual de la il·luminació utilitzant un carril i uns projectors de mida
reduïda.
4- Evitar zones poc il·luminades com les escales o magatzems.
5- Realçar l’ambient singular de l’edifici, especialment en la planta soterrani i primera on
es reprodueix els espais de la vida quotidiana de la família.
6- Implementar un nou sistema de control que, sense fils, permeti una gestió més eficaç
de la nova il·luminació.
7- Proposar una nova il·luminació que serà altament eficient energèticament per reduir
al màxim la seva petjada ambiental i de molt baix manteniment.
4. DESCRIPCIÓ TÈCNICA DELS ELEMENTS
Aspectes tècnics.
La nova il·luminació ha d’assolir els següents reptes tècnics:
1) Realitzar una nova instal·lació que compleixi escrupolosament amb la normativa
vigent. S’intentarà aprofitar els punts de corrent existents que puguin ser vàlids per
minimitzar l’impacte de les obres de la nova instal·lació sobre el mateix edifici.
2) Utilitzar les noves tecnologies de regulació d’il·luminació que permetrà automatitzar
la nova instal·lació. Per aconseguir-ho s’implementaran controladors amb
característiques tipus sistemes de control individualitzat que permeten connectar sense
fils tot tipus de lluminàries alimentades per una mateixa xarxa.”
3) Instal·lar lluminàries d’alta eficiència energètica, que permetin reduir al màxim
l’empremta ecològica que provoca el seu funcionament.
4) Supervisar la qualitat del rendiment del LED per assegurar la rendibilitat de la inversió.
Respecte als circuits elèctrics de la nova il·luminació s’actualitza el cablejat i les
proteccions elèctriques de la instal·lació existent per a adequar-la a la normativa vigent.
Regulació de la il·luminació
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Totes les tires LED disposaran de regulació tipus sistemes de control individualitzat que
permeten connectar sense fils tot tipus de lluminàries alimentades per una mateixa
xarxa, que es podran regular, agrupar, encendre i apagar automàticament.
Tot aquest sistema es controlarà des de botoneres sense fil, amb accés a varies
escenes pre-programades.
TIRES LED
A la majoria de sales (planta 1 i 2) tindran una llum LED lineal indirecta a sobre de les
finestres i de les portes.
Aquestes lluminàries estan composades per un perfil d’alumini extrusionat que ens farà
d’estructura i dissipador tèrmic, amb una tira LED de 20W/m amb una temperatura de
color de 2.700K i un difusor que ens amaga el punt de llum i ens suavitza la taca de llum.
Totes les tires LED tindran la possibilitat de ser regulades per sistemes de control
individualitzat que permeten connectar sense fils tot tipus de lluminàries alimentades per
una mateixa xarxa.
CARRILS ELECTRIFICATS DE 48V, RAL 1014
Hem escollit un carril electrificat de 48V en RAL 1014 per tal de poder minimitzar el seu
impacte visual i amb unes dimensions molt més reduïdes que la dels carrils trifàsics
convencionals. D’aquesta manera, els projectors també poden ser d’una mida més
petita, i del mateix RAL 1014, obtenint un conjunt que s’integra millor dins l’arquitectura.
Aquest plantejament carril / projector de carril, ens permetrà anar ampliant la instal·lació
quan es consideri necessari, sense alterar la visió general del conjunt. La seva encesa
estarà controlada per relé amb sistemes de control individualitzat que permeten
connectar sense fils tot tipus de lluminàries alimentades per una mateixa xarxa.”
PROJECTORS PER CARRIL DE 48V, RAL 1014
Aquest elements han de tenir unes característiques tècniques flexibles, que ens
permetin mitjançant diferents òptiques adaptar-nos a les necessitats bàsiques. Tots els
projectors seran per carril de 48V i de dues potències, 3W i 12W, que s’adaptaran a les
distàncies de projecció i els efectes que desitgem. Tots els projectors seran de color
crema, com les parets del museu, per minimitzar l’impacte visual. Incorporaran un
regulador cadascú per poder ajustar les seves intensitats punt per punt.
Els requeriments tècnics que han d’acomplir la totalitat dels projectors són:
-

La font de llum ha de ser tipus LED.

-

La font de llum LED ha de tenir una temperatura de color de 2.700ºK, d’aquesta
manera obtindrem una il·luminació amb la calidesa desitjable.
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-

La font de llum LED ha de tenir una tolerància cromàtica (desviació de l’espai de
color) inferior a 2 SDCM, per assegurar la uniformitat de la tonalitat de la llum.

-

La font de llum LED ha d’acomplir uns valors MÍNIMS de durabilitat/estabilitat de
L90/B10 referenciats a 50.000h, és a dir, que a les 50.000h de funcionament el 90%
dels LED generen com a mínim el 90% del flux lluminós original. Aquest paràmetre
ens assegurarà la fiabilitat de la inversió.

-

La font de llum LED tindrà un índex de reproducció cromàtica mínim de 95. Així
assegurarem que la nostra il·luminació estigui reproduint els colors de les obres
exposades amb rigor.

-

Només els carrils i projectors de carril de 48V han de ser de color RAL1014.

-

Mecànicament i elèctricament han de ser totalment compatibles i no presentar cap
mena de problema amb els carrils proposats que es troben ja instal·lats a les sales.

-

Tots els projectors de 48V han d’incorporar un regulador que permeti atenuar la
intensitat de la llum d’una manera fina i progressiva de 0 a 100%, sense salts
excessius entre els diferents nivells de regulació intermèdia.

-

El sistema electrònic de regulació ha d’assegurar l’absència del fenomen Flicker per
a aconseguir una correcta gravació amb càmeres de vídeo en possibles actes,
inauguracions o esdeveniments i no alterar la visió de les càmeres del CTTV de les
sales.

Requeriments específics dels diferents tipus projectors:
-

Tipus A, projector de llum Narrow Spot 7º (mínim 4º i màxim 10º) de mínim 3W. Han
de poder incorporar accessoris i cons d’anti-enlluernaments.

-

Tipus B, projector de llum Spot 15º (mínim 12º i màxim 18º) de 3W i 12W. Han de
poder incorporar com a accessoris òptiques d’angles varis i cons d’antienlluernaments.

-

Tipus C, projector de llum Oval Flood ( 20º x 60º) (desviació màxima per eix 20%)
de 13W. Han de poder incorporar com a accessoris òptiques d’angles varis i cons
d’anti-enlluernaments.

-

Tipus D, projector de llum Wall Wash de 12W. Han de poder incorporar com a
accessoris òptiques d’angles varis i cons d’anti-enlluernaments.

-

Tipus E, projector Zoom, de 3W i 12W. Han d’incorporar una lent que permeti l’enfoc
del feix de llum (entre 15º i 70º) per tal de poder realitzar una il·luminació ajustada
en dimensions i intensitat a l’objecte a il·luminar.
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-

Tipus F, projector de Retall, de 13W. Ha d’incorporar pales de retall ajustables, una
lent mòbil d’enfoc/desenfoco i un sistema per girar 360º la forma retallada de llum.

5. Amidaments (veure annex I)
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Num. Text

PRESSUPOST MUSEU ROMANTIC
LLUMINARIES

Projector led orientable, de 12,2 W de potència i 1.142 lúmens, amb lent Darklight spot. 2700ºK - CRI >95.
Dimable per fase, per muntar a carril. Execució especial color RAL 1014. De característiques equivalents a Erco
Eclipse 48V Darklight spot, referència A001521200, o similar
Tipus

1

PLANTA BAIXA

2

B.6. PORXO

4

PLANTA PRIMERA:

5

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

1.4. HABITACIÓ 1

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

6

1.6. HABITACIÓ 2

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

7

1.7. SALA DE COSIR

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

8

1.8. SALA DE JOCS

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

9

1.9. CAPELLA

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

10

1.10. MENJADOR

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

11

1.11. TERRASSA

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

13

PLANTA SOTERRANI:

14

S.1. PREMSA

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

15

S.3. REBOST

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

16

S.4. SAFAREIG

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

17

S.5. BIBLIOTECA

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#

18

S.6. SALA TEMPORAL 1

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

19

S.7. SALA TEMPORAL 2

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

21

PLANTA SEGONA:

22

2.0. REBEDOR

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

C#*D#*E#*F#

23

2.1. SALA 1

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

24

2.2. SALA 2

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

25

2.3. SALA 3

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

26

2.4. SALA 4

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

27

2.5. SALA 5

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

28

2.6. SALA 6

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

29

2.7. SALA 7

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

30

2.8. SALA 8

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

31

2.9. ESPAI LOLA ANGLADA

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

EH4L5209

u

Num. Text
1

1

63,000

Projector led d'enfocament, de 12,2 W de potència i 1.142 lúmens, amb lent d'enfocament spot. 2700ºK - CRI
>95. Dimable per fase, per muntar a carril. Execució especial color RAL 1014. De característiques equivalents a
Erco Eclipse 48V enfocament spot, referència A001520900, o similar
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

PLANTA ENTRADA:
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AMIDAMENTS
2

HALL

4

PLANTA PRIMERA:

5

Pàg.:
3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

1.1. SALA DE MÚSICA

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

6

1.2. SALA DE BALL

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

8

PLANTA SOTERRANI:

9

S.1. PREMSA

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

10

S.4. SAFAREIG

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

11

S.6. SALA TEMPORAL 1

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

12

S.7. SALA TEMPORAL 2

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

14

PLANTA SEGONA:

15

2.1. SALA 1

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

16

2.5. SALA 5

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

EH4L5205

u

Num. Text

PLANTA BAIXA

2

B.6. PORXO

4

PLANTA SOTERRANI:

5

S.5. BIBLIOTECA

7

PLANTA SEGONA:

8

2.9. ESPAI LOLA ANGLADA

17,000

Projector led banyador, de 12,2 W de potència i 1.142 lúmens, amb lent Spherolit oval flood. 2700ºK - CRI >95.
Dimable per fase, per muntar a carril. Execució especial color RAL 1014. De característiques equivalents a Erco
Eclipse 48V Spherolit oval flood, referència A001520500, o similar
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

EH4L5211

u

Num. Text

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

2

15,000

Projector led de retall mida S, de 12,2 W de potència i 1.142 lúmens, amb lent Unit framing. 2700ºK - CRI >95.
Dimable per fase, per muntar a carril. Execució especial color RAL 1014. De característiques equivalents a Erco
Eclipse 48V Unit framing, referència A001521100, o similar
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

PLANTA ENTRADA:

2

HALL

4

PLANTA BAIXA

5

B.3.MANIQUIS

7

PLANTA SEGONA:

8

2.1. SALA 1

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

9

2.2. SALA 2

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

10

2.3. SALA 3

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

11

2.4. SALA 4

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

12

2.5. SALA 5

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

13

2.6. SALA 6

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

14

2.7. SALA 7

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

11,000

11,000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): db00eb48a7ded3826af5 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 11

PROJECTE D´IL·LUMINACIÓ DEL MUSEU ROMÀNTIC
SITGES
Gener 2021

AMIDAMENTS
15

Pàg.:

2.8. SALA 8

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

EH4L5204

u

Num. Text

40,000

Projector led banyador de paret tamany S, de 12,2 W de potència i 1.142 lúmens, amb lent Spherolit wallwash.
2700ºK - CRI >95. Dimable per fase, per muntar a carril. Execució especial color RAL 1014. De característiques
equivalents a Erco Eclipse 48V Spherolit wallwash, referència A001520400, o similar
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

PLANTA PRIMERA:

2

1,0,VESTIBUL

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

3

1.1 SALA DE MÚSICA

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

4

1.2. SALA DE BALL

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

5

1.3. SALA ISABEL·LINA

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

6

1.4. HABITACIÓ 1

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

7

1.6. HABITACIÓ 2

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

8

1.7. SALA DE COSIR

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

9

1.8. SALA DE JOCS

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

10

1.10. MENJADOR

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

11

1.11. TERRASSA

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

EH4L1149

u

Num. Text

37,000

Projector led orientable tamany XS, de 3 W de potència i 286 lúmens, amb lent Darklight spot. 2700ºK - CRI
>95. Dimable per fase, per muntar a carril. Execució especial color RAL 1014. De característiques equivalents a
Erco Eclipse 48V Darklight spot, referència A000114900 , o similar
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

PLANTA BAIXA

2

B.1. DIORAMES 1

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

3

B.1. DIORAMES 2

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#

4

B.4. DIORAMES 3

9,000

9,000 C#*D#*E#*F#

EH4L1146

u

Num. Text

26,000

Projector led d'enfocament de tamany XS, de 3 W de potència i 286 lúmens, amb lent d'enfocament spot.
2700ºK - CRI >95. Dimable per fase, per muntar a carril. Execució especial color RAL 1014. De característiques
equivalents a Erco Eclipse 48V enfocament spot, referència A000114600, o similar
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

PLANTA BAIXA

2

B.1. DIORAMES 1

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

3

B.1. DIORAMES 2

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

4

B.3.MANIQUINS

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

5

B.4. DIORAMES 3

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
8

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
7

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
6

EH4L1160

u

3

4,000

Projector led orientable tamany XS, de 3 W de potència i 286 lúmens, amb lent Darklight narrow spot. 2700ºK CRI >95. Dimable per fase, per muntar a carril. Execució especial color RAL 1014. De característiques
equivalents a Erco Eclipse 48V Darklight narrow spot, referència A000116000, o similar
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AMIDAMENTS
Num. Text

Pàg.:
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

9

PLANTA PRIMERA:

2

1,0,VESTIBUL

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

3

1.1 SALA DE MÚSICA

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

4

1.2. SALA DE BALL

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

5

1.3. SALA ISABEL·LINA

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

6

1.6. HABITACIÓ 2

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

7

1.7. SALA DE COSIR

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

8

1.8. SALA DE JOCS

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

9

1.10. MENJADOR

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

EH4L2503

u

Num. Text
1

8,000

ProjectorledbanyadordeparetamblentledSpherolitwallwash,de24Wdepotènciai2860lúmens.4000ºKCRI>95.DimableperVLVWHPHVGHFRQWUROLQGLYLGXDOLW]DWTXHSHUPHWHQFRQQHFWDUVHQVHILOVWRWWLSXVGH
OOXPLQjULHVDOLPHQWDGHVSHUXQDPDWHL[D[DU[DDecaracterístiquesequivalentsaErcoParscanSpherolit
wallwash,referència1052503000, o similar
Tipus
[C]
[D]
[E]
[F]
TOTAL Fórmula

PATI DE LLUMS

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
10

EH4L8865

u

Num. Text
1

PLANTA ENTRADA:

2

HALL

2,000

Lluminàriadownlightpendularovalwideflooddel19W,1.720Lmi2.700ºK,ambreixetadelamel.lesplatejades,
decolorblanc(RAL9002).DimableperVLVWHPHVGHFRQWUROLQGLYLGXDOLW]DWTXHSHUPHWHQFRQQHFWDUVHQVHILOVWRW
WLSXVGHOOXPLQjULHVDOLPHQWDGHVSHUXQDPDWHL[D[DU[D.DecaracterístiquesequivalentsaErcoCompar
pendularovalwide flood, referència 1068865000, o similar
Tipus
[C]
[D]
[E]
[F]
TOTAL Fórmula

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
11

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT

EH4L5108

u

Num. Text
1

PLANTA SOTERRANI:

2

S.5. BIBLIOTECA

4

1,000

Lluminària downlight amb lent flood, de 10W, 860 Lm i 2.700ºK, amb reixeta de lamel.les negres. Dimable per
fase. De característiques equivalents a Erco Compar pendular flood, referència 1055108000, o similar
Tipus

[C]

[D]

[E]

1,000

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000
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