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ESQUEMA IL·LUMINACIÓ

ESCALA 1/200)

ESQUEMA MESURES CONTRA-INCENDIS
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ESQUEMA IL·LUMINACIÓ CAMP

ESCALA 1/300)

Sub-quadre

Quadre General Baixa Tensió.

Recorregut d'emergència en espais de pública concurrencia interiors < 25 m.

Recorregut d'emergència, en espais de pública concurrença a l'aire lliure recorregut < 75 m.

Càlcul de pesones per recorregut d'emergència

Extintor de pols seca

Extintor de CO ₂ per foc elèctric

Llum d'emergència amb indicació

Llum d'emergència estanca a paret

Il·luminació grades amb luminària, dotada de làmpara halogena

Il·luminació  del camp amb quatre columnes  de 20 m. d'açada

amb 5 luminàries  projectores  orientables  cadascuna,  dotades

amb làmpades de vapor de sodi de 600 w.

65 p

NOTES :

Disposa de diferents sortides al espai exterior ja sigui des de el camp de futbol o les diferents

sortides destinades a l'entrada al recinte.

Com l'edifici no excedeix els 2.500 m2 construïts formarà un únic sector d'incendis.

Edifici de risc baix al foc: estructura  R-120, parets R-90, façana  policarbonat  cel·lular  B-s1,

d0

- No cal hidrants, perque superficie construïda es < 10.000.

- No cal boca d'incendis equipada, la superficie construïda d'edifici es < 500 m2.

- No cal detecció d'incendis, perquè hi hauràn menys de 500 espectadors.

- Els pilars composats per HEB-160 estaran hidrofugats i forrats amb panells fenòlics.

ESQUEMA  INCENDIS DEL  CAMP

ESCALA 1/300)

LLEGENDA IL·LUMINACIÓ CAMP

LLEGENDA IL·LUMINACIÓ

LLEGENDA MESURES CONTRA-INCENDIS

BBS490 - DLED Module - Unitat externa de la font d'alimentació.

L'elevada eficiència energètica de la familia de downlights amb LED's, LuxSpace,

posibilita la il·luminació general dels espais amb un consum molt reduït sense

sacrificar la qualitat de la il·luminació.

El seu consum sumament baix permet estalvis considerables d'energia enfront els

resultats obtinguts amb downlight amb llums tradicionals CFL. LuxSpace

incorpora la última tecnologia en LED's.

Fals sostre registrable amb plaques de dimensions

120 x 60 cm. i 10mm de gruix amb un acabat de

làmina de vinil i guia oculta.
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Fals sostre registrable amb plaques de dimensions

60 x 60 cm. i 10mm de gruix amb un acabat de

làmina de vinil i guia oculta.
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