
ESCOMBRARIES

I NETEJA
11.50 m2

ESCALA 03

18.00 m2

RAM
PA P
ÀRQ
UIN
G 18
%

Cambra frigorífica -20ºC

15.00 m2

MAGATZEM PRINCIPAL

262.00 m2

Cambra frigorífica carn 0ºC

13.30 m2

Cambra frigorífica 6ºC

32.80 m2

Magatzem de begudes

21.00 m2

Magatzem de sec

23.50 m2

Preparació i neteja

23.50 m2

AREA DE CÀRREGA  DESCÀRREGA

300 m2

Zona de rebuda

21.60 m2

ESCALA 02
20.84 m2

6

3

2

1

1 2 3

5

6

8

7

4

8

9

9

A

B

C

D

E

F

I

H

G

J

K

L

M

ZONA D'APARCAMENT
900 m2

Cambra frigorífica peix 0ºC

13.30 m2

GEP

Comptador

SALA DE MÀQUINES
17.50 m2

ESCALA 02
20.84 m2

DESPATX PROF 07
51.00 m2

DESPATX PROF 04
9.00 m2

DESPATX PROF 05
9.00 m2

DESPATX PROF 06
9.00 m2

DESPATX PROF 01
9.00 m2

DESPATX PROF 02
9.00 m2

DESPATX PROF 03
9.00 m2

SALA DE ROFESSORS
43.00 m2

EXTRACCIÓ FUMS

CUINA PEDAGÒGICA

EXTRACCIÓ FUMS

CUINA PEDAGÒGICA

EXTRACCIÓ FUMS

CUINA CÀTERING

EXTRACCIÓ FUMS

CUINA D'APLICACIÓ I TALLERS

VENTILACIÓ
ESCALA 03

IMPULSIÓ I RETORN

VENTILACIÓ

SALA DE MÀQUINES
52.00 m2

PLANTA REFRIGERADORA

CALDERA

DEPÒSIT ACS

circuit tancat clima

circuit tancat clima

ACS

A
FS

100 PLAQUES SOLARS
MODEL LUMELCO ST-3500

IMPULSIÓ I RETORN
VENTILACIÓ

IMP
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ESCALA 02
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La coberta

A la planta cinquena de l'edifici s'hi troba l'espai dels professors,
amb els despatxos corresponents i la sala de reunions i també una
sala de màquines ventilada. Des d'aquesta sala es produeix l'accés
a la coberta número 2 per al seu manteniment i per al
manteniment dels elements d'instal·lacions que es troben en
aquest nivell.

Per sobre hi ha la coberta número 3, que cobreix l'espai dels
professors, sobre la qual hi ha les plaques solars que escalfen
l'aigua del dipòsit d'ACS i a la qual s'accedeix mitjançant una escala
metàl·lica desde la coberta número 2.

Sistemes d'instal·lacions

Clima

1. Punts de presa d'aire de ventilació i d'expulsió d'aire viciat
vinculats amb el sistema de climatització. Els conductes circulen
verticalment pels patinets i es bifurquen en cada planta per a dur i
retirar aire dels climatitzadors o de les estances amb fan-coils.

2. Planta refrigeradora i circuit tancat d'aigua freda, refredada a la
refrigeradora, que distribueix el líquid fred per tot l'edifici fins a
arribar a cada climatitzador i a cada fan-coil.

3. Caldera i circuit tancat d'aigua calenta, escalfada a la caldera,
que distribueix el líquid calent per tot l'edifici fins a arribar a cada
climatitzador i a cada fan-coil.

Sanejament

4. Sistema de pendents i embornals per a l'evacuació d'aigües
pluvials a través de baixants fins al soterrani.

5. Extenció dels baixants residuals per a la seva ventilació primària i
columnes de ventilació secundària.

Subministre d'aigua

6. Acumulador d'ACS on arriba l'aigua de xarxa que ascendeix
desde l'escomesa gràcies al Grup Elevador de Pressió. Aquesta
aigua és acumulada i escalfada gràcies al circuit tancat d'aigua
calenta que surt de la caldera. Des d'aquest dipòsit surt la xarxa
d'aigua calenta sanitària que es distribueix cap a tot l'edifici.

7. Sistema de plaques solars que sol·laboren amb la caldera en
escalfar l'aigua del dipòsit a través d'un circuit tancat de líquid.

Extracció de fums

8. Conductes d'extracció de fums procedents de les campanes
extractores de le cuines i tallers de l'escola.

Altres

9. Aparell exterior de les màquines refrigeradores de les cambres
frigorífiques del soterrani. L'altre part del sistema es troba dins de
cadascuna de les cambres.
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El soterrani

La planta soterrani consta de l'aparcament per a cotxes que dóna
servei a l'escola i de l'espai de càrrega i descàrrega de productes
per a les cuines de l'escola.

Les furgonetes arriben al soterrani a través de la rampa i es
dirigeixen cap a la zona d'arribada. Allà hi ha una zona on els
vehicles poden parar i es produeix la descàrrega. Els productes
secs s'emmagatzemen i els frescos s'insoeccionen i després es
distribueixen per les cambres frigorífiques.

Adossat al nucli pricipal hi ha també una sala de màquines on es
troben el Grup Elevador de Pressió i l'acumulador d'aigua freda,
des d'on es distribueix la xarxa de subministrament d'aigua de
l'edifici.

Sistemes d'instal·lacions

Subministre d'aigua

10. Grup elevador de pressió per al subministre d'aigua freda de les
plantes on la pressió de la xarxa és insuficient i per al subministre
de tota l'aigua calenta de l'edifici.

11. Acumulador d'aigua per a garantintar el cabal simultàni
necessari de l'edifici.

Ventilació

12. Apertures mixtes per a la ventilació natural de l'aparcament.
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Segons el punt 3.1.4 del document DB HS3 del CTE, cal garantitzar la
ventilació de l'aparcament amb un sistema propi, a sigui natural o
mecànic.

Per les condicions del nostre cas, decidim utilitzar un sistema de
ventilació mecànica aprofitant aquells punts on la planta soterrani es
vincula amb l'exterior.

Descripció del sistema

Es localitzaràn tres obertures mixtes en zones oposades de l'espai de
manera que el repartiment de l'aire sigui uniforme i es garanteixi que la
distància al llarg del recorregut mínim lliure d'obstacles entre qualsevol
punt de l'aparcament i una obertura sigui inferior a 25m. A més, també
es cumpleix que la distància entre dues obertures és sempre inferior a
30m (amb una tolerància del 5%).

Dimensionament

Cadascún dels tres espais exteriors on es situen les obertures mixtes
garanteixen les exigències geomètriques descrites al document.

Segons la taula 4.1 del document, l'àrea efectuiva de cadascuna de les
tres obertures ha de ser 8 · Qv, essent Qv el cabal de ventilaciño
necessari i descrit a la taula 2.a del mateix document. Així:

- Qv exigible a un aparcament: 120 l/s per cada plaça.
120 l/s x 26 places = 3.120 l/s

- Àrea efectiva de cada obertura = 8 x 3.120 = 24.960 cm2 = 2.5 m2

- Si altura= 75cm, la llargada de cada reixa ha de ser de 3.5m

* Veure al plànol adjnt la disposició de les tres obertures plantejades
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VENTILACIó DE L'APARCAMENT

1/150 1/150


