
C À L C U L S      S U B M I N I S T R A M E N T       G A S _

Càlcul cabal instal·lat edifici_

CUINA 3 fogons

Pu
(Kcal/h)

 8000

n

2

Pu total

16000

(Kcal/h)
Pn = Pu/η

16000/0'8=
          20000

12000 2 24000
24000/0'8=
          30000

CALDERA 1 619100
619100/0'89=
        695620

995620TOTAL

Cabal màxim = QGNL = Potència màx. instal·lada / PCI
   QGNL = GC / PCI

GC = Gast calorífic = pot. nominal    Pu = Pn· η

QGNL =  995620 Kcal/h  / 9500 Kcal/m3 = 104'80 m3/h

CUNIA      Pn = Pu/η  = 8000 Kcal/h /0'8= 10000 Kcal/h

FORN        Pn = Pu/η = 12000 Kcal/h /0'8= 15000 Kcal/h

Potència  màxima simultanea_
Ps = A + B + 1/2 (C + D + E + . . . )

A = Caldera general
B  = 1º cuina
C = 2º cuina
D = 1º Forn
E  = 2º Forn

Ps = 695620 +10000 + 1/2 · (10000 + 15000 + 15000) =

    = 725620 Kcal/h

Ps = ( 725620 Kcal/h x 1 KW/h ) / 860 Kcal =  843'74 KW

C À L C U L     P O T È N C I A     C A L D E R A _

CÀLCUL  CALEFACCIÓ_
Per conèixer uns valors orientatius de les potències màximes  dels  aparells  de la central tèrmica, es pot

aplicar al volum de l'edifici del Castell de Beuda uns valors de Kcal/h· m3 aproximats, segons la taula següent i
en funció de les condicions exteriors i de confort

Edifici de baix factor de forma, en clima suau           Edifici d'alt factor de forma, en clima extrem
i poca superfície de vidre           i molta superfície de vidre

Hivern (calefacció)      20 Kcal/h·m3             40 Kcal/h·m3

Estiu (refrigeració)       35 Kcal/h·m3             60 Kcal/h·m3

Volum aprox. edifici Castell Beuda = 3500 m3
      3500m3 x 20 Kcal/h·m3 = 70000 Kcal/h x (1'163·10 -3 KW / 1 Kcal/h ) = 81'41 KW

CÀLCUL  POTÈNCIA  CUINA RESTAURANT_
Restaurant per a 30 persones aprox.
Cuina = Pu =   8000 Kcal/h x(1'163·10-3 KW/1Kcal/h) =   9'3 KW
Forn    = Pu = 12000 Kcal/h x(1'163·10 -3 KW/1Kcal/h) = 13'9 KW         *Aparell per a casa (5 persones)

     23'2 KW 46'4 KW (2 cuines + 2 forns)
46'4 KW x 6 = 278'4 KW

          TOTAL  POTÈNCIA CUINA

CONSUM  ENERGÈTIC TOTAL_
KW consum enèrgetic  total =  81'4 KW + 278'4 KW = 359'8 KW = 360 KW

S'escull  una  caldera  de  la marca  SAUNIER  DUVAL   THERMOSYSTEM  CONDENS F395/2_  de capacitat
nominal  280 KW.   Caldera   de   condensació  de  peu,  modular  de  condensació  i  altes  prestacions  per  a
instal·lacions de centralitzades  per a calefacció  i ACS. Estan dissenyades per  a facilitar les feines d'instal·lació
i manteniment, permetent abordar entre 80 KW i 395 KW.   Les seves reduïdes dimensions (760 x 1160 x 925 mm)
les fan apropiades per a una fàcil manipulació, transport, passos per portes, etc...

Finalment , es  decideix  instal·lar 1 caldera   estanca en el nostre projecte, tot i que la decisió comporti
un major preu de compra,  per l'avantatge que en facilita a l'hora de poder  situar-la en  el  mateix  local  que
la màquina  frigorífica.

I.6_    CÀLCUL   DIMENSIONAT   ELEMENTS  EVACUACIÓ _

PORTES I PASSOS_   A > P /200  > 0'80 m Portes d'amplada = 0'9m
Passos = 1'2 m

PASSILLOS I RAMPES_   A > P /200  > 1'00 m Rampes = 1'2 m

ESCALES  NO  PROTEGIDES_   A > P /160 A > 214 / 160 =  1'33 m   = 1'40 m
(evaqüació descendent) Ocupació P1-P3 = 214 pers

On A = Amplitut de l'element (m)
       P = Número total de persones, el pas de les quals està previst  pel punt pel qual es realitza el dimensionat.

I.7_     DOTACIÓ  D'INSTAL·LACIONS  DE  PROTECCIÓ  CONTRA  INCENDIS _
EXTINTORS PORTÀTILS_ Un d'eficàcia 21A - 113B _ A 15 metres de recorregut en cada planta, com a

màxim, des de tot orígen d'evacuació.
BOQUES D'INCENDI_ Equipades_ en zones de risc especial alt_ sales d'instal·lacions.

Si la superfície construïda excedeix a 500 m²
SISTEMA DE DETECCIÓ_ Si la superfície construïda excedeix 1000 m²
D'INCENDIS

I.8_     INTERVENCIÓ   DELS  BOMBERS_
Els   vials  d'aproximació   dels   vehicles   dels  bombers  als  espais  de  maniobra   han  de  complir les

següents condicions respecte l'article  del CTE  1.1 DB-SI 5_ Intervenció dels bombers :
A) Amplada mínima lliure 3'5 m
B) Altura mínima lliure 4'5 m
C) Capacitat portant vial 20 KN/m²

FORN
50000x6=
        300000

240KWx3=
   619100

I N S T A L · L A C I Ó      S U B M I N I S T R A M E N T       D' E L E C T R I C I T A T _

E.1_     INTRODUCCIÓ_
La  instal·lació  elèctrica,  com la  resta  d'instal·lacions,  es dividirà en diferents circuits per tal de poder

independitzar  les  diferents  activitats.   De  la  mateixa  manera,  així,  també  podrem  tenir  la  possibilitat  de
contractar  diferents  empreses, si és el cas. Les activitats que necessiten de subministrament elèctric per al seu
funcionament són:

- MUSEU - CENTRE CULTURAL_
- CAFETERIA / RESTAURANT_
- ENLLUMENAT EXTERIOR CASTELL (camins i parc)_
- SISTEMA D'ASCENSORS_

E.2_     DESCRIPCIÓ_  CONSIDERACIONS  PRÈVIES_ Implantació de la instal·lació_
El  subministrament  d'electricitat  arriba  a  l'edifici  des  de  la  xarxa  pública,  la qual consisteix en una

instal·lació aèria situada a l'exterior més proper del Castell.
Ja  dins  l'interior  de  l'edifici  s'uneix  amb  la  Caixa  General de  Protecció (CGP)  situada  dins un armari en el
recinte de comptadors. De la mateixa manera, l'armari destinat a albergar els comptadors  elèctrics també es
trobarà situat dins el recinte general de comptadors ubicat en la  planta  baixa del   Castell  de  Beuda,  en  el
qual s'hi disposarà  un  comptador  individual  per  a   cada  una  de  les  quatre   activitats   esmentades  amb
anterioritat. Haurà de ser un local de fàcil accés, d'ús exclusiu (sense ser pas d'altres llocs), ben  ventilat  i  amb
una  il·luminació suficient. Igualment,  disposarà  d'una  bonera,  serà  resistent  al  foc ( portes RF90, parets M0 i
terres M1) i contindrà el quadre general de comandament i protecció dels serveis comuns.
En conclusió, la instal·lació elèctrica del Castell de Beuda  estarà composada per les següents parts:

- Caixa General de Protecció (CGP)
- Línia general d'Alimentació
- Centralització de comptadors
- Derivacions individuals
- Dispositius generals de comandament i/o de protecció (CPPM)

El transport  a  les  diferents  zones  d'ús  es  realitzarà  gràcies  a  una  caixa  registrable  vertical  que unifica les
diferents plantes del castell i  a  través  dels  terres  tècnics.   Normalment,  sempre  es  transportarà  per  espais
comunitaris (millor manteniment de la instal·lació).

E.3_ DADES   IL·LUMINACIÓ_
En  la  part  històrica del  Castell de Beuda podem observar com cada estança disposa d'una obertura

amb ampit  que  ens  proporciona  un  contacte  directe  amb  l'exterior,   la  qual  cosa,   no  fa  res  més  que
garantitzar una bona entrada de llum natural. Les obertures no tenen  grans dimensions,  però  seran suficients,
ja que, els espais interiors no disposen de grans profunditats. Per tant, no es crearan espais foscos ni amb poca
il·luminació natural.
Si ara ens centrem en la part del Castell que conforma el nou volum edificat, ubicat en orientacions Nord-oest
i Nord -est, es veurà  com s'ha obtat per a projectar grans obertures (de forjat a forjat) i de diferents  amplades
per  aprofitar  la  llum  neutral  i  uniforme  que  ens  proporciona  l'orientació  nord.   En aquest cas, tampoc es
crearan zones amb  poca  il·luminació  natural  ni  espais  foscos,  ja  que,   la  profunditat de  les  estances  no
superen els 5'5 metres i  perquè  s'han  practicat  obertures  en  les  dues  façanes ( a la façana nord-oest i a la
façana del pati interior ).

MÍNIMS  IL·LUMINÀNCIA (lux) _ CAFETERIA Zona taules 100 lux
Banys 200 lux
Cuina 400 lux

MUSEU Vestibul 200 lux
CENTRE Magatzem 200 lux
CULTURAL Banys 200 lux

Vestuaris 200 lux
Sala exposició 400 lux
Aula polivalent 300 lux
Sala instal·lacions 200 lux
Zona wifi 200 lux
Administració 300 lux
Distribuidors 200 lux

E.4_ IL·LUMINACIÓ  ARTIFICIAL_
Finalment  pel  que  fa  a  la   il·luminació  artificial   s'obta  per  la  instal·lació   dels   següents   sistemes.

CAFETERIA RESTAURANT  - Es crearà una línia llumínica en el perímetre de la sala que maximitzarà el
  color i la textura de la pedra que conforma els murs originals.
  
- Es  situaran  lluminàries  individuals  suspeses  del  forjat.  Es  col·locaran  a
  sobre  de cada  taula i consistirà en un sistema en el qual interessa donar
  importància en un punt concret i molt directe.
  

CASTELL BEUDA
PB - En  les  estances  amb una  cobertura  superior  basada  en una volta de

  canó   s'hi  ubicarà   una  línia   llumínica   en   el   perímetre  de  la  sala o
  mitjançant  un  perfil  tubular  penjat  del  punt  central  de  la  volta  que
  portarà  incorporats  diferents  làmpedes. Aquests,  no  disposaran  d'una
  col·locació  fixa,   sinó  que,  tot  el  contrari,  es  podran   manipular  a  fi
  d'enfocar  els diferents canvis experimentats en les sales d'exposicions.
  La instal·lació elèctrica en el perfil tubular s'incorporarà pels seus extrems.
  

SALA EXPOSICIÓ P3 - Es  penjaran  unes  lluminàries  individuals  des  de  les encavallades fins a
  una  alçada  de  3'0  metres  d'alçada.  Consistirà  en una lluminària amb
  mínima carcassa i el cable que la subjecta.
  
- De  la  mateixa  manera, es  situaran  làmpedes en la part  superior  de la

               coberta, entre les bigues de fusta.
  (

NOU VOLUM - Es situaran làmpedes en la part superior dels forjats que ens oferiran una
  llum tènue. Empotrats en el sostre.
  (

BIBLIOTECA - Es situaran plights en la part superior dels forjats que  ens oferiran una llum
  tènue.
  
- Sobre  les  taules d'estudi  s'hi col·locaran unes làmpades individuals amb
  possible   regulació   independent,  a fi  d'adequar-se  a  qualsevol   tipus

          d'usuari.
  

LLUMINARIA - Es  situaran   uns  pilotis  d'acer  corten  amb  un  punt  de  llum  a  la  part
EXTERIOR   superior (leds). Es situarà una carcassa superior de protecció i   la  llum  es

  direccionarà cap a terra. Els pilotis de 50 cm d'alçada  es  distribuiran pel
  voltant del Castell resseguint la traça de les antigues muralles.
   

I N S T A L · L A C I Ó      S U B M I N I S T R A M E N T       D E    G A S _

G.1_   INTRODUCCIÓ_
Les activitats que necessiten el subministrament de gas són:

- MUSEU - CENTRE CULTURAL_ - Caldera  General (Climatització)
- CAFETERIA - RESTAURANT_ Cuina*

* El  fet  de  disposar  d'una  cuina  per  al   servei   públic  d'un  restaurant  ha   estat  el  punt  de  major
importància  per  a  pensar  en la instal·lació de  subministrament de gas.  Si s'hagués optat per una instal·lació
completament elèctrica per al funcionament de  tots  els  aparells que  conformen  la  cuina  estariem  parlant
d'una despesa energètica molt elevada i segurament innecessària.

G.2_   DESCRIPCIÓ_  CONSIDERACIONS  PRÈVIES_ Implantació de la instal·lació_
En  la  vila  de  Beuda  no  existeix  cap  tipus  d'instal·lació  de  gas. Per aquesta raó, es pensarà amb la

projectació i instal·lació d'un dipòsit de gas propi per a poder dur  a terme tot el consum del Castell de Beuda.
El  combustible  utilitzat  serà  gas  natural  liquat per l'avantatge que ens ofereix de poder disposar d'un dipòsit
enterrat en l'exterior del castell (ja que, en aquest  cas,  estem  parlant  d'un  gas  de  densitat  menor  a  l'aire).
Segons l'article 4.14. del  Reglamento para GLP en depositos fijos   la instal·lació del dipòsit no pot estar situat ni
en l'interior ni per sota de cap edificació ni tampoc en cap pati.  Per  aquesta  raó,  s'obta  per situar un dipòsit
enterrat a l'exterior del castell en l'orientació Nord-Est i en contacte directe amb el camí  d'arribada  al  Castell
la qual cosa ens proporciona un fàcil accès per al seu manteniment i/o reomplert periòdic).
El recinte de comptadors es troba situat a la Planta Baixa de l'edifici del Castell, on  ja  es  centralitzen  la  resta
de recinte de comptadors. Consistirà en una sala  independent  a  la  resta.   Tindrà  accés  directe  des  de  la
façana, fet que ens facilitarà una bona ventilació d'aquest. En aquest cas, el recinte de comptadors  inclou la
caldera  central  de  subministrament general  de  tot   l'edifici,   l'equip  de  refrigeració  i  també  els  diferents
comptadors, tant  el  comptador  per  al  subministrament  del  consum de gas del museu-centre cultural  com
també el  comptador  per al  subministrament  de gas  de la  cafeteria - restuarant. Aquest últim arribarà fins al
punt de consum mitjançant canalitzacions enterrades per sota el pati interior i per sota  l'era  d'accés principal.
Totes les canalitzacions es construiran amb tubs de coure i sempre  amb  una clau  homologadaa l'arribada  a
cada estança i abans de cada aparell.

DIPÒSIT   ENTERRAT   GAS   NATURAL   LIQUAT_
Perquè  un  dipòsit  sigui  considerat   enterrat  ha  d'estar  situat  integrament  per  sota  el  nivell del terreny, de
manera que la generatriu superior tingui una distància d'entre 30 i 50 cm d'aquest nivell.  Es  situarà  sobre  una
solera  sòlida  de  formigó armat  i  anclada  de  tal  manera  que s'impedeixi la seva possible flotació.
El dipòsit  s'allotjarà  en  una  fosa no revestida d'obra sinó en  una simple excavació del terreny, i distarà de les
parets laterals 50 cm, de la base 20 cm i de la tapa 30cm. La fossa es reomplirà de sorra fina ben compactada
i  exenta  de  pedres  o  de  qualsevol  altre  element  que  pugui  causar  desperfectes  al  dipòsit  o  a  la seva
protecció.
Per la part superior no estarà cobert per una tapa metàl·lica,  sinó que  únicament  sobresortiran els conductes
per els quals es realitzarà el reomplert del dipòsit.  (Article 6.2.2_ Reglamento para GLP en depositos fijos)

CALDERA   CENTRAL   GENERAL_
En aquest cas s'obta per la instal·lació d'una  caldera  estanca  modular,  la qual cosa significa que es tractarà
d'una agrupació de dues, tres o més calderes instal·lades de manera que puguin  ser  considerades  com  una
única amb l'esglaonament de la posada en marxa segons la demanda energètica de cada situació.
De la mateixa manera, s'obtarà per una caldera tipus estanca perquè segons la ITC.01.7 " Són  aquells aparells
en els  que  el  circuit  de  combustió   (entrada  d'aire,  cambra  de  combustió  i  sortida  de  productes  de  la
combustió)  no  tenen cap  tipus de  comunicació amb  l'atmòsfera  del local en el qual es troben instal·lades".
Poden funcionar amb dos conductes  independents,  un  d'entrada d'aire exterior  pur i un altre de sortida pels
gassos de la combustió.  Aquest tipus no precisen de tram vertical de 20 cm a la sortida del generador,  ja que
les  conduccions  d'entrada i  de  sortida  poden  dirigir-se  directament  en  forma  horitzontal  cap  a  l'exterior
(aquests poden tenir una longitud màxima de 8 m ).
D'aquesta manera, ens permetrà ubicar en el mateix recinte l'equip de refrigeració,  el qual ventilarà gràcies a
les reixetes situades en la façana de l'edifici.

CONDICIONS  LOCAL CALDERES_ Cal  preveure  un  local  específic  per  a  "central tèrmica",  el  qual es
considera  "d'alt risc" i ha de complir unes  exigències de  seguretat i funcionament específiques:
1.1_ Seguretat al foc, parets de tancament RF90 -obra de 15cm-, porta de RF60 metàl·lica i  estanca  al
fum amb obertura cap a l'exterior
1.2_ Alçària lliure sostre amb mínim 80 cm per sobre caldera més alta
1.3_ Paviment i paraments impermeables, terra amb desaigua i tub de diàmetre 10 cm.
1.4_ Distància màxima des de qualsevol punt del local fins a la porta, 15 m
1.5_ Sortida de fums produïts per la combustió (xemeneia horitzontal))
1.6_ Il·luminació artificial amb lluminàries antideflagrant.
1.7_ Aïllament acústic
1.8_ Ventilació del local per evitar sobreescalfaments.  Com  que  estem parlant d'una caldera de gas
natural liquat, la ventilació es realitzarà mitjançant reixetes a la part superior dels paraments.
1.9_ Espai al voltant de la caldera, 60 cm com a mínim per darrera, 70 cm  pels  costats.  Amb  un espai
lliure davant de la caldera (mínim 1m) o de la dimensió de la profunditat  d'aquesta (cas  caldera  gas)
2.0_ L'accés  des de  l'interior  de  l'edifici  ha  de  realitzar-se  a  través  d'un  "vestíbul" d'independència
ventilat i amb portes metàl·liques que s'obrin en sentit de sortida

G.3_    PROTECCIÓ   CONTRA   CORROSIÓ _
Els  dipòsits  enterrats  hauran  d'estar  protegits  contra  la  corrosió  externa  mitjançant un  revestiment

continu a  base  de brea de  huella,  betum  de  petroli   i/o  materials  plàstics  de  manera  que  la  resistència
elèctrica,  l'adherència  al   metall,  l'impermeabilitat  a  l'aire  i  a l'aigua  i  la  resistència  mecànica   siguin  les
adequades  a  la  naturalesa  del  terreny  en  el  qual  s'ha  enterrat.    (Article 6.7.1_  Reglamento  para GLP en
depositos fijos)

G.4_   MANTENIMENT    DE   LA  INSTAL·LACIÓ_
Les  instal·lacions  d'emmagatzematge  de  gas  natural  liquat  i  les  xarxes  i escomeses hauran d'estar

cobertes  per  un  contracte  de  manteniment  subscrit  amb  una empresa instal·ladora autoritzada,  pel qual
aquesta es faci responsable de conservar les instal·lacions en el correcte estat de funcionament.

G.5_   DADES  GAS   NATURAL  LIQUAT_ - Poder calorific superior (PCS) = 10500 Kcal/m3
- Poder calorific inferior (PCI) =) 9500 Kcal/m3
- Densitat de l'aire = 0'64 respecte de l'aire
- Index de Woobbe = 13125 Kcal/m3, 54'94 MJ/m3

Subministrament ACS

I N S T A L · L A C I Ó      C L I M A T I T Z A C I Ó _

C.1_   INTRODUCCIÓ_
Primerament,  a  l'hora   de  dimensionar  una   instal·lació  de   climatització  cal   estudiar   amb  precissió   les

preexistencies ambientals de l'entorn més proper a l'edificació  a  projectar.   De  la  mateixa  manera,  és  convenient
estudiar les condicions ambientals que es voldran assolir en l'interior  del  castell  a  fi  de poder realitzar-hi les activitats
de la manera més satisfactòria possible.
A continuació, es visualitza una taula resum amb les dades meterològiques enregistrades durant l'any

GEN  FEB  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OCT  NOV  DES    ANY

Temperatura  mitjana  mensual (Tº) - 2007
6,3 8,6 9,5 13,5 16,5 20,3 22,2 20,7 18,1 13,3 6,9 4,3 13,4

Temperatura màxima mitjana  mensual (Tº) - 2007
16,4 16,7 17,1 20,4 23,7 27,7 29,7 27,9 25,9 20,9 16,3 12,9 21,3

Temperatura mínima mitjana mensual (Tº) - 2007
0,2 2,3 3,1 7,6 9,5 13,8 15,1 14,8 11,5 7,6 0,2 -1,3  7,1

Temperatura màxima absoluta mensual (Tº) - 2007
24,2 25,5 24,8 28,9 31 32,5 34,9 38,6 31 29,2 22,3 18,6 38,6

Temperatura mínima absoluta mensual (Tº) - 2007
-6,8 -2,6 -1,8 2,5 3,3 7,6 10,4 10,4 1,6 0,3 -7,6 -6,4 -7,6

Amplitud tèrmica mitjana mensual (ºC) - 2007
16,3 14,3 14,1 12,8 14,3 13,9 14,6 13,1 14,5 13,4 16,1 14,2 14,3

Nombre dies de glaçades ( Tn < 0ºC) - 2007
10 3 5 0 0 0 0 0 0 0 13 21   52

Preciptació mensual (mm) - 2007
3 49,6 29,4 172 106 35,4 12 130,6 28,8 72 6,22 5,2               670,2

Precipitació mensual màxima en 24 hores (mm) - 2007
1,8 18,8 12 38,8 40,2 12,4 5,6 41,4 23 38 3,6 12 41,4

Precipitació mensual màxima en 1 hora (mm) - 2007
0,6 6,4 5,4 4,6 10,2 3,4 5,4 19,2 19,2 7,2 1 1,6 19,2

Nombre de dies de precipitació - 2007
2 10 6 15 10 9 7 11 5 9 4 5  93

Humitat relativa mitjana mensual ( %) - 2007
72 76 60 75 71 69 65 73 71 79 72 78  72

Mitjana mensual de la humitat relativa mínima diària (%) - 2007
37 41 30 46 41 37 36 42 38 46 36 43  39

Mitjana mensual de la irradiació solar global diària (MJ/m2) - 2007
7,1 9,3 12,9 13,3 di di di 15,9 15,1 10,1 8 6  di

Pressió atmosfèrica mitjana mensual, a nivell de l'EMA ( hPa) - 2007
971,1 964 965,8 968 966,6 di 966,2 966,1 968,9 969,3 967,8 973,2               968,1

C.2_   DESCRIPCIÓ_ CONSIDERACIONS PRÈVIES_ Implantació de la  instal·lació _

Quan s'estudia el Castell de Beuda s'observa com el projecte es  divideix  entre  espais albergats dins els antics
murs de pedra i un nou volum d'obra nova. Els murs de pedra ( d'espessors considerables) ens permeten gaudir d'una
gran inèrcia tèrmica. De la mateixa manera,en les estances interiors en  les  quals  s'hi  acull  una  activitat  sedentària,
s'incrementarà  l'aïllament  tèrmic  de  les  parets  mitjançant  un  trasdossat  interior  a  fi  de  mantenir  les  condicions
adequades.
En  aquest  projecte,  l'element  principal  a  estudiar  pel  que   fa  a  la   climatització  consisteix  en   la calefacció i/o
refrigeració.

Pel  que  fa  a  la instal·lació  de la  climatització en el  Castell de Beuda  es preveurà un sistema de calefacció i un de
refrigeració a fi d'aconseguir una temperatura de  confort  adequada  durant  tot l'any i per a cada activitat diferent.

ELECCIÓ SISTEMA_
 sistema amb central  tèrmica  única i tractament diferenciats a cada ambient, mitjançant diferents

aparells semicentralitzats (col·locats a l'edifici en lloc d'estar centralitzats). Poden  incorporar tractament de la humitat
i de la qualitat de l'aire.

  CALEFACCIÓ_ tot aire, tot aigua o aigua-aire
       REFRIGERACIÓ_ aire o aigua- aire
       VENTILACIÓ_ (tractda)_ tot aire
 cal projectar sistemes per aire o aigua-aire

 superiors  a  5m  serà convenient la utilització de sistemes per
aire, impulsant i recollint l'aire en les cotes baixes

Finalment, després de les consideracions anteriors,  s'obtarà per un  sistema  aire - aigua impulsat a través de fan-coils,
els quals es distribuiran a cada estança diferent del castell.

C.3_     GENERALITATS_
El  funcionament  del  sistema  es  basarà  amb  la  instal·lació d'una  caldera  de  gas  natural  liquat  per  a  la

calefacció  i d'una planta refrigeradora per a la refrigeració dels diferents ambients.
És a dir, consistirà amb sistmes ja  semicentralitzats: es prepararà l'aigua freda i calenta en la central i es distribuirà per
tot l'edifici fins als aparells  per  a  transferir  l'energia a un aire  (unitats  individuals   fan-coils ), el  qual serà  introduït  a
l'ambient.
Es basarà en un  sistema  a  4  tubs (  dos d'anada i dos de retorn) el  qual  distribuirà  simultaniament  l'aigua  calenta i
l'aigua freda per a les diferents necessitats de l'edifici,  permeten,  a  la  vegada,  una independència i flexibilitat  total
que ens permetrà utilitzar calefacció i/o refrigeració indistintament en  qualsevol  sector  del Castell.  Així  ens  podrem
adequar de la millor manera a l'activitat que s'hi estigui realitzant.
En conclusió, es podrà utilitzar calefacció en unes estances i  a  la  vegada  refrigeració  en  unes  altres,  la qual cosa
permetrà un millor confort en els ambients amb activitats sedentàries i estàtiques (aules) i als ambients amb moviment
(sales exposició museu)

C.4_     FAN-COILS_
Es correspon a la unitat individual situada dins de cada local.   El  seu  funcionament  es  correspon  a  impulsar

l'aire tractat previament ( refredat o escalfat) mitjançant un ventilador i a través d'un filtre a l'ambient a  confortar. De
la mateixa manera, el fan-coil serà l'encarregat de recuperar la  calor o  el  fred  sobrant  de  l'estança  ( segons si ens
trobem a l'hivern o a l'estiu) i aportar-la  a l'aigua  del  circuit  tancat  entre  central  generadora  i  unitat  individual.
És a dir, en conclusió el fan-coil és la màquina intecanviadora de  l'estança  que  transmet  l'energia  aportada a l'aire
del local mitjançant la circulació de l'aire de l'ambient a través d'ell.
La col·locació dels fan-coils en els diferents ambients  s'incorporarà  dins   l'arquitectura   mitjançant  la   integració  en
mobles empotrats a les parets i/o en les estances amb  sostre  de  volta  de  canó,   s'incorporaran en el  seu perímetre
empotrats mitjançant reixetes dins la volta.
El transport dels tubs d'aigua calenta i freda es canalitzaran  des  de  la  sala   d'instal·lacions  de  la  planta  baixa  fins
als diferents ambients a través d'una caixa registrable vertical que unifica les diferents plantes del castell  i a través de
conductes  embeguts  en  els  terres   tècnics.   Normalment,   sempre  es   transportarà  per  espais   comunitaris ( fàcil
registrabilitat).
De la mateixa manera, s'incorporarà en el fan-coil un conducte amb aire de ventilació,  un  d'extracció-expulsió i una
cambra de control d'aires a fi de tractar la ventilació  dels diferents locals (caixa de ventilació).

TIPOLOGIA  D' ACTIVITAT
SUPERFÍCIE

( m   )2

PB Cafeteria: zona público sentado en bares.... 64'15
Vestíbul: zonas de uso publico (vestíbulo general PB) 21'2

P-1 Restaurant: zona público sentado en bares.... 48'9
Cuina: zona de servicio de bares.... 20'7

2'5
2'5

2'6
2'5

8
8

8
8

TIPOLOGIA  D' ACTIVITAT

PB
Sala Museu 1: zonas de uso público en museos
Vestíbul: zonas de uso publico (vestíbulo general PB) 31'3

80'6
4'9
4'3

Sala Museu 2: zonas de uso público en museos 25'6 2'7
Sala Museu 3: zonas de uso público en museos 53'2 3'7
Vestuaris personal: vestuarios, camerionos 11'9 2'5
Magatzem: zonas ocupación ocasional 17'2 4
Sala instal·lacions: zonas ocupación ocasional 18'1 6

P1 Sala estar 1:  salas de espera,... 25'0 2'5
Administració: zona oficinas 22'7 2'5
Sala estar 2:  salas de espera,... 52'9 3'0
Aula polivalent:  aula (excepto escuela infantil) 25'8 2'7

P2 2'5
Aula polivalent 1:  aula (excepto escuela infantil) 37'8 2'5
Biblioteca: sala lectura bibliotecas 63'4 3'4
Magatzem: zonas ocupación ocasional 20'2 4
Sala d'exposició: zonas uso público en museos 88'6 7'7
Aula polivalent 2:  aula (excepto escuela infantil) 30'4 4'6

P3 Sala d'exposició 1: zonas uso público en museos 21'3 3'2
Sala d'exposició 2: zonas uso público en museos 30'2 5'9

TIPOLOGIA  D' ACTIVITAT

PB Punt informació: zonas de uso público en PB

2'5

2'5

4'6

6
8
8
8
4

8
8
8
8

8
8

8
8

8
8

C5_  CÀLCUL  TIPUS I DIMENSIONS FAN-COILS_
Aquests aparells es dimensionen  en  funció  del  cabal  d'aire que mouen.  De  manera simplificada  es poden

definir com el producte del volum habitable Vh en m³ pel nombre de vegades que  l'aire  del  volum  es  fa passar per
hora, pel tractament, anomenat Moviments horaris Mh.

Qi = Mh · Vh

CAFETERIA / RESTAURANT _

MUSEU - CENTRE   CULTURAL _

PUNT  D'INFORMACIÓ_

Després dels càlculs aproximats, s'ha decidit optar per l'utilització d' unitats individuals  fan-coils de la empresa YARDY
EVOLUTION (DRHOSS).
S'ha elegit dos tipus diferents d'aparells de paret, amb dues reixetes, una a la part  superior i  una a la part davantera
inferior. Es correspon al model MVT

MVT35_ Cabal aire velocitat max_ 547 m³/h L = 1000 mm H = 570 mm P = 220 mm
MVT75_ Cabal aire velocitat max_ 1480 m³/h L = 1500 mm H = 570 mm P = 220 mm

ALÇADA
( m )

Vh
(m  )3

160'4
53'0

127'1
51'7

Mh

43'0
45'3

92'9

152'4
346'6

69'1
196'8

29'8

62'5
6'8

158'7
69'7

94'5
215'6

682'2
139'8

68'1
178'2

Qi
(m /h)3

SUPERFÍCIE
( m   )2

ALÇADA
( m )

Vh
(m  )3

Mh Qi
(m /h)3

SUPERFÍCIE
( m   )2

ALÇADA
( m )

Vh
(m  )3

Mh Qi
(m /h)3

1283'2
424'0

1017'1
414'0

914'0
2772'6

552'9
1574'7
119'0
172'0
271'5

500'0
454'0

1269'6
557'3

Vestíbul: zonas de uso publico (vestíbulo general P2) 6
756'0

1724'5
371'7

5457'8
1118'7

545'3
1425'4

23'4 58'5 351'0

29'2 3'1 890'5 724'5

1 X MVT35
1 X MVT35

2 X MVT35
1 X MVT35

2 X MVT35

1 X MVT35

1 X MVT35
1 X MVT35
1 X MVT35

1 X MVT75

2 X MVT75

1 X MVT35
1 X MVT35

2 X MVT35
2 X MVT35

2 X MVT35
1 X MVT35

1 X MVT35

1 X MVT35

2 X MVT75

4 X MVT75
1 X MVT75

1 X MVT75

2 X MVT35

P R O T E C C I Ó      C O N T R A      I N C E N D I S _

I.1_    INTRODUCCIÓ_
L'edificació del Castell de Beuda comprèn les activitats de museu - centre cultural i cafeteria restaurant,

la qual cosa pertany dins la categoria de "pública concurrència".
La protecció de la construcció es correspondrà al cumpliment de la normativa del  CTE DB-SI per tal de donar
compliment a les exigències de seguretat en cas d'incendi.

I.2_    SECTORS D'INCENDIS _
L'edifici es pot considerar com un únic sector d'incendis ja que la superfície construïda  de  tot  el volum

que conforma el Castell no excedeix de 2500 m² .
Ara bé, segons les possibles activitats realitzades poden acabar convertint-se en  diferents  sectors  d'incendis,
sobretot, amb especial atenció, aquelles estances destinades a albergar les instal·lacions les quals solen estar
catalogades amb risc elevat.

I.3_   CLASSIFICACIÓ DE LOCALS I ZONES DE RISC ESPECIAL INTEGRATS EN L'EDIFICI _

I.4_    SISTEMA    EVACUACIÓ   DELS   OCUPANTS _
Seguint  l'exposició  de  l'apartat  3.3 "Numero  de  salidas  y  longitudes de  evacuación"  del  CTE DB-S I,

l'evacuació dels ocupants es realitza de la següent manera:
- Mitjançant l'escala oberta situada dins el pati interior central del castell.
- En planta primera ens trobem amb una doble sortida a l'exterior: una a través del  pati  interior, i la

segona mitjançant una obertura  situada  a  l'ala Nord-Oest  del  volum de  nova construcció  i  amb  contacte
directe amb l'entorn més proper.  Tots els recorreguts seran inferiors a 25 metres com a longitud màxima.
De  la  mateixa  manera,  el  recorregut  d'evacuació  estarà  senyalitzat   en   cada   punt  en  el  qual existeixin
alternatives que puguin induir errors de recorregut  i en cadascuna de les diferents plantes mitjançant un panell
informatiu.

I.5_    CÀLCUL   DE   L' OCUPACIÓ    MÀXIMA _
Seguint l'exposició de l'apartat 3.2 "Calculo de la ocupación" del CTE DB-SI , es realitza el càlcul aproximat

de l'ocupació màxima del Castell de Beuda mitjançant la superfície útil de cada estança:

CAFETERIA - RESTAURANT  _

MUSEU - CENTRE CULTURAL _

PUNT   D'INFORMACIÓ_

CUINA

TIPUS  RISC RESISTÈNCIA

Risc Alt  R-180(2 focs 2 forns)

ESTRUCTURAL
RESISTÈNCIA,

PARETS, SOSTRES
PORTES DISTÀNCIES MÀXIMES 

DE RECORREGUTS

EI-180

VESTIBUL
INDEPENDÈNCIA

SI2XEI  45-C52
< 25 m

SALA  CALDERES
(1000KW)

R-180 EI-180 SI2XEI  45-C52 < 25 m
(P>50KW)

Risc Alt  
(P>600KW)

ELÈCTRICS
En tot casCOMPTADORS

SALA 

TIPOLOGIA  D' ACTIVITAT
DENSITAT SUPERFÍCIE TOTAL

OCUPACIÓ ( m   )2 OCUPACIÓ

PB

( m  /pers)2

Cafeteria: zona público sentado en bares.... 1'5
Vestíbul: zonas de uso publico (vestíbulo general PB) 2
Banys: aseos de planta 3

P-1 Restaurant: zona público sentado en bares.... 1'5
Cuina: zona de servicio de bares.... 10

53'9
13'2

8

48'9
20'7

Magatzem: zonas ocupación ocasional _____ _____

35
6
2

32
2

TIPOLOGIA  D' ACTIVITAT
DENSITAT SUPERFÍCIE TOTAL

OCUPACIÓ ( m   )2 OCUPACIÓ

PB

( m  /pers)2

Sala Museu 1: zonas de uso público en museos

1'5

Vestíbul: zonas de uso publico (vestíbulo general PB) 2

Banys: aseos de planta

2

10'8

81'7
80'6

Sala Museu 2: zonas de uso público en museos 2 25'6
Sala Museu 3: zonas de uso público en museos 2 53'2

Vestuaris personal: vestuarios, camerionos 2 11'9
Magatzem: zonas ocupación ocasional _____ _____

Sala instal·lacions: zonas ocupación ocasional _____ _____

P1 Sala estar 1:  salas de espera,... 2 25'0
Administració: zona oficinas 10 22'7
Sala estar 2:  salas de espera,... 2 52'9
Aula polivalent:  aula (excepto escuela infantil) 1'5 25'8
Office: zonas de público comida ràpida 1'2 6'2

P2 1'5Banys: aseos de planta 10'8
Aula polivalent 1:  aula (excepto escuela infantil) 1'5 37'8
Biblioteca: sala lectura bibliotecas 2 63'4
Magatzem: zonas ocupación ocasional _____ _____

Sala d'exposició: zonas uso público en museos 2 88'6
Aula polivalent 2:  aula (excepto escuela infantil) 1'5 30'4

P3 Sala d'exposició 1: zonas uso público en museos 2 21'3
Sala d'exposició 2: zonas uso público en museos 2 30'2

TIPOLOGIA  D' ACTIVITAT
DENSITAT SUPERFÍCIE TOTAL

OCUPACIÓ ( m   )2 OCUPACIÓ

PB

( m  /pers)2

Punt informació: zonas de uso público en PB 2 29'2

17'2
18'1

20'2

7

40
40
12
26

5

12
2

26
17
5

7
25
31

44
20

10
15

14

TOTAL 77

TOTAL 344

TOTAL 14

Finalment, després de realitzar el càlcul total de l'ocupació del volum edificat del Castell de Beuda, s'arriba a la
conclusió que únicament es pendrà com a vàlid el valor  total calculat en el volum del museu - centre  cultural,
ja que, d'aquesta manera, el càlcul es correspondrà a una ocupació simultanea de tot el conjunt edificat. És a
dir, dit d'una altra manera, les persones que visitaran la cafeteria-restaurant i /o el punt  d'informació  seran ( en
el major dels casos )  les  mateixes   persones  que  després  visitaran  el  museu - centre cultural.   De  la mateixa
manera,  el   càlcul  total  de  l'ocupació  del  museu-centre  cultural  ja  es  pot  considerar   com  a  un  càlcul
sobredimensionat  perquè l'hi succeirà el mateix : les persones que ocuparan el vestibul seràn les mateixes que
visitaran una sala qualsevol d'exposició.
Per tant, com a conclusió final , només  ens  queda  dir,   que  el  càlcul   de  l'ocupació   és   aproximat  ja  que
és superior a l'ocupació real que pugui arribar a tenir el museu.

25
0 

m
0 

m
10

0

S'ubicarà un fancoil (com a mínim)
en cada estança  per a realitzar la
seva climatització

E S Q U E M A    G E N E R A L S    I N S T A L · L A C I ó    F A N - C O I L S_

P L A N T A      R E C I N T E      C O M P T A D O R S _    E: 1/50

PLANTA  BAIXA  CASTELL _

PLANTA  PRIMERA  CASTELL _

PLANTA  SEGONA  CASTELL _

PLANTA  TERCERA  CASTELL _

PLANTA  SOTERRANI RESTAURANT_


