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INSTAL·LACIONS 12

CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

L'edifici incorpora dos sistemes de climatització difenciats. El primer, emprat per a la climatització dels espais lliures i de circulació de
l'edifici, així com els espais associats a programes amb ocupació permanent durant tot l'horari d'obertura del centre, utilitza una Unitat
de tractament d'aire per a solucionar alhora les renovacions d'aire i la climatització d'aquests espais. La unitat incorpora un recuperador
de calor, que permet la trasferència de calor de l'aire viciat que ja s'elimina cap a l'aire nou filtrat que s'introduirà als espais a climatitzar.
Compta amb un sistema free-cooling per a regular aquesta transferència de calor en el cas que ens resulti desfavorable (situació d'estiu)

Distingim dos circuits diferenciats que funcionen d'aquesta manera: un vinvulat al bar, el seu espai paral·lel i la sala de concerts
(entenent que funcionaran en horaris no coincidents amb els del centre en alguns casos), i un altre per a la resta de l'edifici..

El segon sistema està associat als espais amb ocupació puntual i esporàdica. Entenent que no és necessària una climatització
permanent d'aquests espais, fem servir unitats de climatització independents (fan coils), que realitzen les funcions de climatitzador
transferint calor des d'uns conductes per on circula aigua refredada o escalfada (procedent de la planta refredadora de coberta) cap a
l'aire de la sala. Les unitats de fan coil incorporen conductes per a assegurar les renovacions d'aire, que s'introdueix procedent d'una UTA
a planta coberta.

La ventilació dels espais de servei (magatzems i lavabos de l'edifici) es realitza a partir d'un extractor que impulsa l'aire d'aquests espais
cap a l'exterior, poduint una sub-pressió que afavoreix la tranferència d'aire des dels espais ventilats contigus.
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SALA DE MÀQUINES A ÚLTIMA PLANTA (COTA 15,5m)

UTA 1 - Renovació d'aire + climatització dels espais lliures i de circulació de ll'edifici
UTA 2 - Renovació d'aire + climatització del bae i l'espai paral·lel del bar
UTA 1 - Renovació d'aire cap a sales climatitzades amb unitats independents de fancoil
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Circuit d'impulsió d'aire climatitzat des de UTA 1 i 2

Circuit de retorn d'aire cap a UTA 1 i 2

Circuit d'impulsió d'aire sense climatizar des de UTA 3 cap a unitats de fancoil

Circuit de retorn d'aire des de unitats de fancoil

Unitats de fancoil

SEGURETAT EN CAS D'INCENDI

Considerem l'edifici un edifici de pública concurrència d'acord amb el que estableix el codi tècnic. Consta de dos nuclis verticals
d'evaquació, estratègicament situats en dos punts oposats de l'edifici. No és necessari independitzar les escales donat que el el codi
tècnic no obliga per a edificis amb evaquació descendent amb una alçada d'evaquació inferior a 14 metres. Els recorreguts d'evaquació
màxims són de 30 metres, acomplint la norma (A>P/200>0,8).

- Sortides de recinte/planta
-Senyals indicatives de la sortida des de tot origen d'evaquació
- Enllumenat d'emergència (en cas de fallada del sistema elèctric) dels recorreguts d'evaquació

- Extintors portàtils cada 15 metres
- Boca d'incendis (donat que la superfície construida excedeix els 500m2)
- Sistema d'alarma (donat que la ocupació pot arribar a excedir les 500 persones)
- Sistema de detecció d'incendis (detectors separats un màxim de 9 metres)

Sentit del recorregut d'evaquació

Detectors de fum

Extintors

Senyalització de les sortides
de planta i de l'edifici
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ESQUEMA FUNCIONAMENT SISTEMA CLIMATITZACIÓ-VENTILACIÓ (UTA 1 i 2) I VENTILACIÓ LAVABOS I MAGATZEMSESQUEMA FUNCIONAMENT SISTEMA CLIMATITZACIÓ-VENTILACIÓ (UTA 3 + FANCOILS)
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