19 INCENDIS i ELECTRICITAT

Quan els materials
es troben a prop de focus de calor, incrementen la seva
temperatura alterant el comportament
A temperatures superiors a
augmenta la
deformabilitat i disminueix la
Un dels sistemes de
passiva de les
les pintures intumescents. El
es realitza en tres
fases:
aproximadament.

SISTEMES D'ALARMA
La
finalitat
dels
sistemes
d'alarma
es
comunicar
que s'ha
un incendi. En el projecte
sistemes de POLSADORS D'ALARMA (trasmeten la
d'incendi al lloc de control centralitzat i permet una
SISTEMES D'ALERTA (comuniquen des de el
lloc de control a tot l'edifici que s'ha
un incendi)
i SISTEMES DE MEGAFONIA (garanteixen que tots els ocupants

2 Capa de pintura intumescent de entre 900 i 3000 micres de gruix depenent de la massivitat
dels perfils. Funcionen amb
de la calor. Els seus components fan una
progresiva que
lloc a una massa carbonosa amb un coeficient de
molt baix. El seu gruix augmenta unes cinquanta vegades el volum
inicial, i la pintura es transforma en un gruixut
que protegeix

M1 (U.N.E.

23.727)

compatible

amb pintura

intumescent.

Important

que
en cas que l'enllumenat
una hora permetent
segura i
es
d'ENLLUMENAT DE
que ha
de portes, passadissos i sortides dels locals

Els sistemes que
al projecte
les BOQUES D'INCENDI -BIE- (situades sobre
suport
i a 1'5m
preferentment a prop de les portes o sortides, qualsevol
punt de l'edifici ha de tenir una BIE a menys de 25m), EXTINTORS
(poden ser d'aigua,
escuma, pols,
o
hidrocarburs halogenats i
per focs metalls),
els RUIXADORS (poden detectar l'incendi i activar l'alarma, es disposen per tota la
de l'edifici) i HIDRANTS D'INCENDI
una font de suministre de aigua contra
incendis on s'alimenten els
dels bombers i poden estar connectats a la xarxa

per el

+4.80

3 Esmalt

sistemes d'ENLLUMENAT
general falli i ha de funcionar com a
dels ocupants de l'edifici,
com
de
de manera permanent la

+0.00

de

que hi ha un incendi i ha de
amb
en el espai i
les persones que activaran el
previst.
i
com detector de

+1.60

gruix

La
ha de manifestar
localitzar la seva
comunicar-ho amb fiabilitat a
funcionament del pla
sistemes de
MANUAL

+3.20

1 Capa de
de 40 micres de
anticorrosiva, i compatible amb pintures intumescents.

Les zones de risc compartimentades es denominen "sectors
d'incendi". Han d' assegurar que un incendi declarat en el
seu interior no es
en un temps preestablert, als
sectors
previst de l'edifico
comercial i de
per tant els sector d'incendi no seran
superiors a 2500m2. La
al foc de parets, sostres
i portes d'un sector d'incendi per aquest tipus d'edifci ha
de ser de
EI 120, i a l'hotel, considerat resindencial

8%

+6.50

SECTOR A
620m2

SECTOR B
895 m2

SECTOR D
968 m2

SECTOR C
300 m2

SECTOR F
981 m2

SECTOR E
1000 m2

SECTOR H
961 m2

SECTOR G
720 m2
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