
INSTAL·LACIONS

+33,50m

BOMBA TÈRMICA
REVERSIBLEGRUP ELECTRÒGEN

REFREDADORA AMB
RECUPERACIÓ COL·LECTORS DIPÒSITS D'ACUMULACIÓ

Subministrament elèctric
Per tractar-se  d'un edifici  de pública  concurrència,  es disposarà  de doble alimentació  elèctrica.   Subministrament
principal  des de xarxa urbana  a través  de contractació  en mitja tensió i subministrament  complementari  establert
mitjançant font pròpia d'energia (grup electrògen).
Pels serveis de seguretat,  comunicació  i equips informàtics,  la instal·lació  disposa d'un equip de continuïtat  (sai)
d'acord amb la potència crítica d'aquells serveis, amb autonomia no inferior a 1 hora a potència màxima.

Sistema de distribució
L'estructura  de distribució  elèctrica  la forma el conjunt de quadres  d'alimentació  elèctrica  i protecció,  de les
diferents línies i/o receptors que constitueixen la instal·lació de l'edifici i les xarxes de distribució.
Aquesta  distribució  parteix del quadre general  de baixa tensió  fins al que arriba la línia de subministrament
complementari  (de grup electrògen),  per realitzar la commutació  automàtica  del servei en cas d'interrupció  de
l'alimentació principal.

Des d'aquest quadre s'abasteixen la totalitat de quadres de l'edifici segons un repartiment en estrella.

Elements de la instal·lació
Centre de transformació:  Local específic  destinat  a la recepció  de línies de mitja tensió,  protecció  general  MT,
medició  de consum, transformació  a baixa tensió i protecció  general  BT. Amb accés  directe des de l'exterior
constituïnt sector d'incendi independent (local de risc especial) i extinció automàtica.

Quadres elèctrics:  Elements  amb aparellatge  elèctric  per protecció,  control,  maniobra  i regulació  de les diferents
línies que s'hi deriven.

Línies:  Formades  per conductors  de coure multifilar  de tensió nominal 0,6/1kv,  amb aïllament  de polietilè  reticulat,
no propagador  de l'incendi i lliure d'halògens.  Disposició  sobre canalitzacions  portacables  (safates)  i/o conductes
de protecció segons l'ambient d'instal·lació.

Mecanismes:
D'acord amb la utilització de cada ambient.

Per a locals secs: mecanismes de muntatge encastat a tancaments verticals.
Per a locals humits i/o amb activitat esportiva:  mecanismes  de muntatge superficial  /encastat,  en caixa
estanca i grau de protecció segons l'ambient d' instal·lació.

24inst
 UIPAMENTS PÚBLICS A L'EIXAMPLE DE BARCELONAEQ

 STALAL·LACIONS-02IN  M. Vives JoséPFC-Escala A1_ 1/300    Escala A3_1/600BLIOTECA. ESCOLA BRESSOL. 30 VIVENDES DOTACIONALS GENT JOVE+21HAB. SATÈL·LIT. PLANTA APARCAMENTBI

INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ
ELECTRICITAT

IL·LUMINACIÓ

PLANTA SEGONA

PLANTA TERCERA

Aigua subministrada  directament  des de xarxa urbana  de distribució.  Amb equip de medició  de consum i
vàlvula de retenció general.

Divisió de la xarxa interior  d'acord a les necessitats  de pressió.  Per situació geogràfica,  les plantes superiors
de l'edifici, es subministraran a través de grup d'elevació de pressió.

La distribució  interior estarà formada per canonades d'aigua freda, aigua calenta  i retorn d'agua calenta,
alimentant independentment a les tres àrees que formen l'edifici.

Aigua calenta sanitaria

Producció-acumulació  d'aigua calenta sanitària  amb dipòsits  interacumuladors  tipus vertical.  Escalfament  per
bescanviadors  de plaques de baixa temperatura  (bomba tèrmica)  i alta temperatura  (captació  solar tèrmica),
amb control de formació de legionel·la per xoc tèrmic a alta temperatura (90ºC).

INSTAL·LACIÓ D'AIGUA CALENTA
AIGUA CALENTA

ESQUEMA GENERACIÓ AIGUA CALENTA SANITÀRIA

Format per triple xarxa d'evacuació. Aigües fecals, aigües pluvials i aigües grises.
Connexió a la xarxa urbana de les aigües fecals amb interposició de pericó sifònic.

Aprofitament d'aigua residual

Aigües pluvials.  Recollida  en cobertes transitables  amb paviment  autodrenant  sobre aillament  tèrmic  de molt
alta densitat. Acumulació en dipòsit situat a la planta soterrani.

Aigües grises. Recollida  de les diferents  verticals i grups sanitaris,  provinents  de rentamans  i dutxes, amb
interposició de dipòsit prèvi per decantació de greixos i acumulació conjunta amb les aigües pluvials.

Equip de tractament de l'aigua acumulada i equips d'elevació de pressió per distribució a xarxes de rec.

SANEJAMENT

Criteris generals

Utilització preferent de fonts de llum de característiques següents:

 Làmpades d'alt rendiment. Bàsicament fluorescència i descàrrega.
 Elevat índex de reproducció cromàtica. Superior al 85%.
 Temperatura de color d'acord amb la tonalitat i il.luminància ambiental del local considerat.

Configuració de sistemes d'enllumenat d'acord amb l'ús i funcionament de les diferents zones.

 Enllumenat  general. Per il·luminació  general i específica  d'espais  i ambients.  alimentada  per línies de servei
normal des de quadres elèctrics de zona.
 Enllumenat  de vigilància.  Per il·luminació  de seguretat  i manteniment.  Alimentada  per línies preferents  des de
quadres elèctrics de zona.
 Enllumenat  d'emergència.  Per il·luminació  en cas de tall de subministrament  elèctric i de manca de
continuïtat  de servei. Apte per operacions  d'evacuació  de l'edifici.  Format  per equips autònoms  alimentats  des
de quadres elèctrics de zona.

Sistema d'alimentació elèctrica zonificat per permetre enceses independents per àrees.

Circuits  d'enllumenat  en ambients amb contacte  lumínic  amb l'exterior,  amb capacitat  d'adaptació  als nivells
d'il·luminància natural.
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