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llums a terra

punts de consum d’electricitat a l’escomesa dels màstils

* Il·luminació * Veu i dades * Evacuació * Dispositius contra incèndis

punts de consum de veu i dades integrats en els màstils

mobiliàri vinculat

escales d’emergència

recorreguts

zones lliures de recollida

màstils amb llums d’emergència

senyalització d’emergència: sortida, sobre mur existent a 2,5m

senyalització d’emergència sobre màstil de 2,5m

màstil amb ruixador i llum d’emergència

extintors de pols seca

sectors d’incèndi

*Compliment de normativa:

art.2: àmbit d’aplicació
-ús docent
-ús administratiu

art.4: compartimentació
-sector1: sala actes+ofi cines = 945 m2
-sector2: workshops+tallers  = 1265 m2 
-sector3: resturant+llibreria  = 1270 m2

art.6 i art.7: ocupació i evacuació
-sector1: 
sala d’actes = 143 públic + 27 laboratòri + 11 treballadors = 181 p
ofi cines = 55 treballadors+visites = 55 p
 TOTAL S1 = 236 p 
 2 SORTIDES
-sector2: 
workshops = 45 workshop1 + 35 workshop2 + 10 expo = 90 p
tallers = 30 p
 TOTAL S2 = 120 p
 1 SORTIDA+1COMPARTIDA amb S3
-sector3:
restaurant = 130 clients + 13 treballadors + 5 tècnics = 148 p
llibreria = 10 visitsnts + 3 treballadors = 13
 TOTAL S3 = 160 p
 1 SORTIDA+1COMPARTIDA amb S2

Totes les sortides estan a menys de 50m, passadissos i escales més amples d’1m

art.12: senyalització i il·luminació
es disposen lluminàries d’evacuació als recintes i al llarg dels recorreguts d’evacuació

art.20.1: extintors portàtils
15m màxim de recorregut des de qualsevol orígen fi ns l’extintor (o 1 cada 30m2)
boques d’incèndi a cada sortida amb longitud igual al recorregut d’evacuació

art.20.4: instal·lació
ruixadors  i llums d’emergència es posen en funcionament en saltar l’alarma a tot el recinte
sotacoberta
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* Alçat nord-est 1/75


