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INSTAL·LACIONS_INCENDIS

INSTAL·LACIONS_IL·LUMINACIÓ

SECTORS D'INCENDI

-Resistència al foc de parets, sostres  i portes que delimiten els sectors d'incendi.
Sectorització i descripció dels espais

· SECTOR A. Pública concurrència

S museu = 985m2          S bar = 224m2          S sala actes+hall = 271m2          EI 90

· SECTOR B. Cuina

S cuina = 35m2          h<15m          EI 120

PLANTA SECTORS D'INCENDI 1/600

PLANTA IL·LUMINACIÓ 1/400

· Zona d'ocupació nula

Magatzems i cambres d'instal·lacions que no siguin
considerats de risc especial.

· Locals i zones de risc especial.

Vestidors de personal                      ----->  Risc mitjà  EI 120
Magatzem                                        ----->  Risc mitjà  EI 120
Sales de màquines de climatització ----->  Risc baix  EI 90
Local de contadors d'electricitat       ----->  Risc baix  EI 90
Sales de màquines caldera              ----->  Risc mitjà EI 120

EVAQUACIÓ

-Càlcul de l'ocupació per sectors
CTE DB Taula 2.1

· SECTOR A. Pública concurrència

Museu = 985m2    2m2/persona = 492 persones

Bar = 124m2   1,5m2/persona = 82 persones

Hall superior = 80m2   2m2/persona = 40 persones

Serveis superior = 20m2   10m2/persona = 2 persones

Hall inferior = 100m2    2m2/persona = 50 persones

Sala d'actes = 1 persona/1 seient = 105 persones

· SECTOR B. Cuina

Cuina = 35m2   10m2/persona = 3 persones

-Dimensionat d'elements d'evaquació
CTE DB. Taula 4.1

· SECTOR A. Pública concurrència

Portes museu ---> Ample= 492 / 200 = 2,46m ---> 3 portes d'1m.

Portes bar  ---> Ample= 82 / 200 = 0,41m ---> 2 portes d'1m.

Portes hall superior  ---> Ample= 40/200 = 0,2m ---> 2 portes d'1m.

Portes hall inferior  ---> Ample= 50/200 = 0,25m ---> 2 portes d'1m.

Portes sala d'actes  ---> Ample= 105/200 = 0,525m ---> 1 porta d'1m.

taula 4.1 CTE DB "En files amb sortida a 1 passadís únicament per
un dels seus extrems Ample> 30cm fins a 7 seients per fila"

Rampa ---> Ample= 155/200 = 0.77 ---> 1,5m d'ample

· SECTOR B. Cuina

Passadís serveis/cuina  ---> Ample= 3/200 = 0,015m ---> 2m d'ample

-Sortide de planta i longitud de recorreguts
CTE DB. Taula 3.1

Plantes que disposen de més d'una sortida en planta.

"La longitud dels recorreguts fins a alguna sortida de planta no excedeix els 50m"

"La longitud dels recorreguts fins a algun punt amb dos recorreguts alternatius no excedeix els 15m"

Inici evaquació

Sentit del recorregut

IL·LUMINACIÓ

-Estratègia lumínica:
Al tractar-se d'un edifici molt net i franc, amb una estructura vista i una materialitat patent,el repte era passar les instal·lacions d'electricitat sense que cap de les
virtuts e l'espai quedes afectada o modificada. Per això s'obta per:
• Aprofitar el gruix del terra radiant per amb unes safates tipus unex enrrasades al paviment extendre el cablejat per tot l'edifici.
• Aprofitar la geometria de la secció dels pòrtics per fer encaxair un sistema de cables i rais d'alumini electrificats, quedant enrrassats i amagats en el propi

pòrtic.

-Luminàries i sistemes escollits: de la casa Iguzzini i Santa&Cole:

A partir d'aquí només cal triar els diferents tipus de luminaries necessaries segons el tipus d'il·luminació
que desitgem.
En les zones de pas rampes,halls,passsadissos) s'obta per una il·luminació difosa tipus led.En les sales
del museu es disposa de la polivalència de diferntes projectors orientables. Mentre que en la sala
d'actes i espais més oberts s'obta per diferents luminàries de suspensió que generen diferents gradients
d'il·luminació segons les necessitats. En les rampes i grades exteriors es dispossen balisses
empotrables led.


