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Secció_escala 1:250

CLIMATITZACIÓ

L'edifici està situat a la zona del 22@ del poblenou,
per tant, pot gaudir de la xarxa Districlima que
abasteix part dels edificis que s'han construït durant els
darrers anys. Als plànols es pot veure que la xarxa de
Districlima que va soterrada per diversos carrers del
barri passa propera al nostre emplaçament,
concretament per la cantonada nord-est, deixant a un
costat Can Ricart. És per això que s'ha cregut oportú
aprofitar aquesta xarxa ja existent per climatitzar
l'edifici. S'ha projectat una sala d'instal·lacions en
planta soterrani on arriben els conductes d'aigua
calenta i freda de la xarxa, així com les escomeses de
la instal·lació elèctrica i de telecomunicacions. En
aquest recinte es situen també tots els comptadors, tant
de la biblioteca com de la llar d'infants, així com la
sala de màquines dels ascensors hidràulics. Una
escala protegida arriba al soterrani des de la zona de
treball intern de P1 i des de la zona d'accés de
mercaderies de PB. En un dels costats de la sala hi ha
un pati linial d'instal·lacions per realitzar els traçat de
tots els conductes a les plantes.

Biblioteca:
Donat que l'edifici té molta façana i disposa d'una
doble pell s'ha optat per incorporar part dels elements
de climatització de l'edifici adjacents a la façana. Així,
a la planta primera de la biblioteca i a la façana nord
est de PB i la biblioteca infantil s'ha previst un ampit
continu de façana de 90cm d'alçada que incorpora
uns fan-coils d'impulsió superior d'aire que agafen aire
directament des de l'exterior i s'alimenten dels
conductes d'aigua de districlima. Per cobrir les
necessitats de la superfície de tota la biblioteca s'han

incorporat també claixos continus amb fan-coils al
sostre. A planta coberta s'ha previst una unitat de
tractament d'aire per renovar l'aire viciat de l'interior a
través de conductes d'extracció. A la zones d'ús
discontinu (sala d'exposicions i sala d'actes) s'han
disposat conductes d'impulsió i d'extracció d'aire que
s'alimenten de les uta's de la sala d'instal·lacions que
ventila directament al pati.
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Llar d'infants:
Aquí només s'han previst fan-coils de sostre als
despatxos i a la cuina així com un traçat de conducte
d'extracció d'aire que s'alimenta de la uta de la sala
d'instal·lacions de la llar d'infants. A la resta de peces no
s'ha cregut oportú disposar climatitzadors. Per la seva
banda, les aules de la llar d'infants incorporen una
instal·lació de calefacció amb terra radiant per ser un
sistema molt eficaç i confortable perquè els nens estan
en contacte permanent amb el terra.

VENTILACIÓ

Totes les estances disposen de ventilació natural a través
de finestres, clarabioes o en alguns casos a través de
petites targes registrables de ventilació. Als banys i cuina
s'ha previst també la instal3lació d'un conducte
d'ectracció forçada d'aire que va fins a coberta. Totes les
aules de la llar d'infants gaudeixen de ventilació creuada
per crear corrents naturals sense necessitat d'instal·lar
aire condicionat.

SEGURETAT I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

L'escola bressol funciona en una sola planta i totes les
aules tenen sortida directa als patis. Des d'aquesta hi ha
una porta de sortida d'emergència a l'exterior.
A la biblioteca hi ha una escala oberta que té visió
general des de tot l'àmbit de la planta primera, de
manera que funciona com a escala d'evaquació. A més,
adjacent a la zona de treball intern hi ha una escala
protegida d'ús exclusiu per al personal de treball intern
de la biblioteca. Des d'aquesta es surt per l'accés
secundari de la plaça.

COBERTES

Totes les cobertes són planes i en la seva majoria verdes
per millorar la inèrcia tèrmica de l'edifici i composar una
cinquena façana digne i agradable a la vista per als
edificis de l'entorn. Com les plantes que s'hi col·loquen
són de baix manteniment, del tipus crasses i sedum,
l'accés es farà de manera puntual per al seu
manteniment a través d'una escala de gat situada al pati
d'instal·lacions. Als ampits es disposarà una línia de visa
perquè el personal de manteniment pugui treballar amb
seguretat.

EVAQUACIÓ D'AIGÜES

Cada mòdul de coberta funciona de manera
independent i disposa de dos baixants d'aigües pluvials
per seguretat en el cas que un s'obstruís. Aquests
baixants van a buscar els pilars de l'estructura i discorren
per la doble pell de l'edifici fins arribar als fonaments.
Els baixants de fecals dels banys de la biblioteca
discorren pel pati linial que hi ha al seu darrere.




