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 sector 1

biblioteca
superfície: 576.8 m²
densitat oc.: 0.5 m²/pers
ocupació : 1154 pers

centre de recerca
superfície: 1721.2 m²
densitat oc.: 5 m²/pers
ocupació: 1499 pers

 sector 2

centre de recerca
superfície: 1600 m²
densitat oc.: 5 m²/pers
ocupació: 320 persones

 sector 3

centre de recerca
superfície: 1236 m²
densitat oc.: 5 m²/pers
ocupació : 248 persones

 sector 4

residència
superfície: 594 m²
densitat oc.: 0.05 m²/pers
ocupació allotj: 30 pers

vestibul
superfície: 42.4 m²
densitat oc.: 0.5 m²/pers
ocupació : 85 pers

*criteris de disseny

BIE-25

sirena d'incendis

Pulsador d'emergència

central d'alarmes d'incendi

extintor de pols polivalent

detector òptic de fum

detector de gas

extintor de co2

luminaria d'emergència

recorreguts d'evacuació.
no superiors a 25 metres desde qualsevol origen d'evaquació.

dimensionat de les sortides
en funció de la ocupació dels espais, amb obertura de les portes
sempre en la direcció de la evaquació y senyalitzant les sortides.

plans de evaquació
amb els recorreguts en cas d'incendi, clarament visibles en els
diferents espais.

mangueres d'incendis
sera una instalació independent de la resta de la instalació d'aigua.

bies
25mm senyalizades i acompanyades de un pulsador d'alarma i la
iluminació d'emergència necesaria a una distancia màxima de 25
metres, tenint en compte que els ultims 5 metres corresponen al
doll d'aigua en linia recta.

sectorització

recorreguts evaquació Pb

tipus d'escales i dimensionat

determinació tipus d'escala

recorreguts evaquació P2

extintors tipus 21a-113b
col·locats a una distància no superior a 15 metres desde qualsevol
punt d'evaquació en el sentit d'evaquació. extintors de co2 en els
espais amb elements electrics importants.

iluminació d'emèrgencia
es situarà en tots els recorreguts d'evaquació garantitzant una
il·luminació minima de 1lx a nivell de terra y de 5lx on es disposin
els equips de protecció y quadres eléctrics.

sectorització
tots els elements separadors dels diferents sectors d'incendi
cumpliran amb la resistencia i estabilitat exigida a la norma.

BIE-25

sirena d'incendis

Pulsador d'emergència

central d'alarmes d'incendi

extintor de pols polivalent

detector òptic de fum

detector de gas

extintor de co2

luminaria d'emergència

planta baixa planta 2

*equipament contraincendis
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