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detector de presència

lluminària de paret (h=0,15m)

lluminària encastrada tipo downlight

lluminària de paret (h=2,1 m)

lluminària de suspensió amb
difusió de llum difusa

interruptor

interruptor conmutat

presa de corrent doble

presa de corrent

caixa encastada al terra amb
preses de corrent

tira de llums LED

[ PLANTES MACROFITES ] : tractament de la làmina d'aigua a

partir del sistema Filtre de Macrofites en Flotació. En aquest
sistema unes plantes determinades (junto, enea o espadaña,
papiro, nenúfares, salvinia...) transfereixen a l'aigua l'oxígen de
l'aire funcionant inclús amb les fulles seques durant l'hivern ja que
es tracta de canals aerífers interns que passen l'oxígen a les arrels

[ PÉRGOLA + PLAQUES SOLARS + BOMBA HIDRÀULICA ] :
l'energia elèctrica que s'extreu de les plaques fotovoltaiques
col·locades damunt de les pèrgoles del parc farà que entri en
funcionament la bomba hidràulica responsable del moviment
de l'aigua exterior

[ CONVECCIÓ ] : la impulsió de l'aire de renovació es

produeix pel terra tècnic i la recollida de l'aire viciat per
la part alta de manera que no hi hagi acumulació
d'aire calent en les parts més altes de l'edifici

[ VENTILACIÓ CREUADA ] : la ventilació natural
quesa assegurada al plantejar obertures en les
dues façanes nord-sud dins d'un espai continu

[ TEMPERATURA ] : malgrat ser un entorn amb

un percentatge alt d'humitat, la làmina d'aigua
col·laborarà amb la búsqueda de confort a
l'estiu gràcies a una sensació de frescor afegida

[ INSTAL·LACIONS ] : espai

d'instal·lacions i d'emmagatzematge
aprofitant el desnivell produït per
l'auditori

[ AIGÜES PLUVIALS ]
s'aprofitarà l'aigua de pluja per la renovació de la làmina d'aigua així
com per el regadiu dels horts urbans.

La distribució dels baixants correspon als criteris d'àrea de coberta
servida segons el CTE. La seva conducció al llarg de l'edifici es produirà
pel doble mur així com pel terra tècnic .

[ IL·LUMINACIÓ ]

En primer lloc, la il·luminació natural es
produeix gràcies a uns grans ventanals
situats en la façana interior de l'edifici, i per la
cara exterior una sèrie de finestres de
proporció quadrada les mides de les quals
es presenten de tres tipus : 1m - 1,5m - 2m.
S'ha tingut en compte la línea de difusió de
referència de la llum (7m) així com la
col·locació a priori aleatòria de les finestres
exteriors segons la vinculació amb els usos a
l'interior.

Per altra banda, la il·luminació artificial s'ha
sectoritzat dividint l'edifici segons activitats
amb els seus comptadors corresponents de
manera que hi hagi un ús més controlat en
el moment que no sigui necessària una
determindad il·luminació.

Així tenim:
- Zona 1: bar/restaurant
- Zona 2 : espai expositiu
-Zona 3: espai d'administració i venda
-Zona 4: espai docent i d'investigació
- Zona 5: auditori

Es distingueixen varis tipus de luminàries
segons siguin en suspensió, LED, encastades
al terra o exteriors.

Es disposaran les presses de corrent
necessàries dins del terra tècnic per afavorir
així la flexibilitat dels espais expositius

[ CLIMATITZACIÓ ]
Pel que respecta a la climatització artificial es
genera un sistema de climatització completa
de manera que es tracti la neteja, ventilació i
filtrat de l'aire. Aquesta decisió ve
determinada per l'alta humitat de l'entorn i la
falta d'edificis al voltant, per això s'instal·larà
una unitat de tractament d'aire (UTA) que
incorpora un recuperador de calor que
permet la tranferència de calor de l'aire viciat
,que ja s'elimina, als aparells d'impulsió d'aire
calent. Compta amb un sistema de
free-cooling per regular aquesta
transferència de calor en el cas que ens
resulti desfavorable (situació d'estiu).

Per altra banda, aquells espais d'activitat més
recollits, ja siguin les oficines o els
departaments, per exemple, comptaran amb
fan-coils de manera que puguin regular la
temperatura variant-la uns pocs graus.

[ SEGURETAT EN CAS D'INCENDI ]
Es comprovarà que els materials utilitzats en la construcció de l'edifici compleixen les normes
dictaminades pel Codi Tècnic de l'Edificació dins el Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi.

Pel que respecta a l'evacuació d'ocupants considerem l'edifici un edifici de pública concurrència d'acord
amb el que estableix el codi tècnic. No és necessari independitzar les escales donat que el codi tècnic no
obliga per a edificis amb evacuació descendent amb una alçada d'evacuació inferior a 14 metres. Els
recorreguts d'evacuació màxims son inferiors a 50 metres de manera que s'acompleix la norma del CTE

Es portarà a terme la col·locació de:

- senyalització dels mitjans d'evacuació
- enllumenat d'emergència (en cas de fallada del sistema elèctric)
- extintors portàtils cada 15 metres
- sistema d'alarma (donat que la ocupació pot arribar a excedir les 500 persones)
- sistema de detecció d'incendis (detectors separats un màxim de 9 metres)

SE

sentit de recorregut d'evacuació

detectors de fum

extintors portàtils


