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20. Instal·
lacions  (I-ILL-E)

CRITERIS DE DISSENY I NORMATIVA

La normativa reguladora vigent en tema d’incendis és el Codi
Tècnic de l’Edificació (CTE). Concretament el seu document bàsic
DB-SI, seguretat en incendis.
S’ha d’entendre però que aquesta normativa va lligada amb el
DB-SU, Document de Seguretat a la Utilització, on també es fa
referència a temes d’amplàries, sortides d’emergŁncia, sentits
d’obertura...
És per això que es contemplen ambdues per al disseny de la
protecció i evacuació de l’edifici.

SECTORITZACIÓ
CTE secció S1-Propagació interior

1. Compartimentació en sectors d’incendi
Taula 1.1 Condicions de compartimentació en sectors d’incendi

a) Residencial poeblic: La superfície de cada sector d’incendi no ha
d’excedir de 2.500 m2
      Tota habitació per a allotjament ha de tenir parets EI-60

4. Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i mobiliari
Taula 4.1 Classes de reacció al foc dels elements constructius

-Espais ocults no estancs: cels rasos (excepte els existents dins les
cèl•lules habitacionals)_ B-s3, d0

EVACUACIÓ D'OCUPANTS
CTE secció S1 3 - Evacuació d’ocupants

2. Càlcul ocupació
Taula 2.1 Densitat d’ocupació

- Residencial públic: zona allotjament: 20 m²/persona
                                 vestíbuls generals: 2 m²/persona

3. Nombre de sortides i longitud de recorreguts d’evacuació
Taula 3.1. Nº sortides i longitud de recorreguts d’evacuació

- Plantes o recintes que disposen de més d’una sortida de planta
respectivament:
- La longitud dels recorreguts d’evacuació fins a alguna sortida de
planta no excedeix els 35 metres.

4. Dimensionat mitjans d’evacuació
Taula 4.1. Dimensionat dels elements d’evacuació

- A zones a l’aire lliure: Passeres, passadissos i rampes A > P/600 > 1m
(amb el mínim seria suficient però a la passera se li ha donat una
amplada mínima de 1,5 m)
- Escales_ A> P/480 > 1m

5. Protecció de les escales

- L’alçada dels diferents volums no supera en cap cas els 28 metres,
amb la qual cosa no és necessari protegir les escales.

PLANTA COBERTA

PLANTA  PARKING

SIMBOLOGIA LLEGENDA D'INCENDIS

Recorregut d'evacuació

Il·luminació

Salida de emergencia

Extintor 21A-113B

Extintor C02

Ruixador

Detector de fums

Detector òptic de fums

Pulsador d'emergència

BIE 25mm

Posta aigua exterior

Sirena

Central d'alarmes

INCENDIS

IL·LUMINACIÓ

EL·LECTRICITAT

Els criteris d'il·luminació són especifics per a cada un dels
programes.

IL·LUMINACIÓ INTERIOR

IL·LUMINACIÓ EXTERIOR

La instal·lació elèctrica consta de tres parts interconnectades
entre elles; les habitacions, les zones comunes de l'hotel i els locals
comercials. Això es deu al fet que estem tractant un mateix
complexe amb diferents programes pel que respecte als seus
requeriments elèctrics.

El subministrament s’ha de realitzar en baixa tensió, a 380/220V,
amb un equip format per un comptador per a l’enllumenament i
la força motriu, i per a un comptador de reactiva.

L'estació transformadora estarà en la planta d'aparcament i
d'aquí surt la linia elèctrica que va aparar als comptadors
generals de l'edifici, després comença la sectorita¡zació de
l'edific mitjançant un quadre de comandament i protecció
principal. D'allà s'en deriven tots els quadres i subquadres que
composaran la instal·lació de l'edicifi

SIMBOLOGIA LLEGENDA IL·LUMINACIÓ

Luminària Downlight
per a làmpada HIT-DE 150w Downlight model KONIC empotrat amb
ranures per a disipar òptimament la calor. Sense equipo. Amb recinte
fabricat amb injecció d'alumini pintat de color blanc i reector
d'alum¡ni mat d'elevada puresa. Per a làmpades de descàrrega de
disposició horitzontal tipus HIT-DE/HST-DE 150w.

Luminària MODULAR
per a línieas contínues d'empotrar per a tot tipus de sostre. Fabricada
en xapa d'acer lacat en epoxy polyester de color blanc. Amb difusor
d'alumini brillant de doble paràbola obtenint un alt confort visual. Per
a làmpades uorescents tipus T-8 de 36w i 58w o T5 de 28w i 35w.

Aplicament FINELAMP per a làmpades d'halogenurs metàl·lics
per a Iínieas contínues d'empotrar per a tot tipus de sostre. Fabricada
en xpa d'acer Iacadt en epoxy polyester de color blanc. Amb difusor
d'alumini brillant de doble paràbola obtenint un alt confort visual. Per
a làmpades uorescents tipus T-8 de 36w i 58w o T5 de 28w i 35w.

Novoart model 3328-36
Aplicació acabada en níquel satinat i dos vidres satints extraclars

ERCO Tesis IP68
Empotrables en el terra per la guia òptica

ERCO lightmark
per il·luminar els camins, amb sortida de llum a un sol costat.

ERCO lightmark sortida de llum a un sol costat

ERCO lightmark sortida de llum a ambdos costats

ERCO focalflood lluminàries de façanes

ERCO Tesis IP68 lluminàries empotrables en el terra
per la guia òptica

ERCO Axis Walklight LED escales

UNICSIS DL07-5  LED submergibles

SIMBOLOGIA LLEGENDA ELECTRICITAT

aplicament FINELAMP

Luminària MODULAR

Luminària Downlight

ERCO Bearmer

Novoart model 3328-36INTERRUPTOR UNIPOLAR 10A

COMMUTADOR UNIPOLAR 10A

CREUETA

ENDOLL SCHUCKO 10/16 A

PULSADOR UNIPOLAR 10A
Fluorescent en línea continua d'alumini
del tipo STI MODEL MUSCA

PLANTA  SEGONA

PLANTA  PRIMERA

PLANTA  BAIXA
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