
RESUMEN  
 
 
El presente proyecto se basa en la descripción, el diseño y el cálculo de la 

instalación eléctrica y contra incendios de un polideportivo cubierto con un 

aforo trescientas ochenta  localidades para su funcionamiento correcto.  

 

También se pretende diseñar un modelo de captación de energía solar térmica 

para conseguir un aporte de energía suficiente para satisfacer los consumos de 

agua caliente sanitaria y climatización de la piscina. 

 

En este proyecto se recogen además los planos de la edificación, con los  

diferentes circuitos que forman la instalación eléctrica con su representación 

mediante los esquemas unifilares, los elementos de seguridad en caso de 

incendio y los esquemas básicos de captación de energía solar térmica.  

  

Se incluye un presupuesto de las instalaciones y los pliegos de condiciones 

necesarios para cada tipo de instalación. 

 
 
 
RESUM 
 
 
El present projecte es basa en la descripció, el disseny i el càlcul de la 

instal·lació elèctrica i contra incendis d'un poliesportiu cobert amb un aforament 

tres-centes vuitanta localitats per al seu funcionament correcte. 

 

També es pretén dissenyar un model de captació d'energia solar tèrmica per a 

aconseguir un aporti d'energia suficient per a satisfer els consums d'aigua 

calenta sanitària i climatización de la piscina. 

 

En aquest projecte es recullen a més els plànols de l'edificació, amb els 

diferents circuits que formen la instal·lació elèctrica amb la seva representació 

mitjançant els esquemes unifilars, els elements de seguretat en cas d'incendi i 

els esquemes bàsics de captació d'energia solar tèrmica. 



S'inclou un pressupost de les instal·lacions i els plecs de condicions necessaris 

per a cada tipus d'instal·lació. 

 

 
ABSTRACT  
 
 

The present project is based on the description, the design and the calculation 

of the electrical installation and against fires of a polysport cutlery with an 

appraisal three hundred eighty localities for his correct functioning.  

 

 Also there tries to be designed a model of capture of thermal solar power to 

obtain a sufficient energy input to satisfy the consumptions of warm sanitary 

water and air conditioning of the swimming pool. 

 

In this project the planes of the building are gathered in addition, with the 

different circuits that form the electrical installation with his representation by 

means of the single-wire schemes, the safety elements in case of fire and the 

basic schemes of capture of thermal solar power.  

 

There is included a budget of the facilities and the schedules of conditions necessary for 

every type of installation. 


