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Els programes de càlcul fets servir com a disseny son els següents:

- Programa WICA de Roca. Empleat pel càlcul de l’ instal·lació d’energia solar.
- Programa de càlcul de parallamps de l’empresa INGESCO.
Les pagines web consultades son les següents:

-

http://www.tecnisuport.com. Pàgina de contingut tècnic amb informació tècnica i normativa.
http://www.codigotecnico.org Pàgina principal del nou Codi Tècnic de l’Edificació.
http://www.roca-calefaccion.com Pàgina de l’empresa Roca en la seva basant de calefacció.
http://www.roca.es Pàgina principal del grup Roca.
http://www.bombas-saci Pàgina de l’empresa SACI dedicada al subministra de sistemes de
bombeig
http://www.calpedaiberica.com Pàgina de l’empresa CALPEDA. Subministra de sistemes de
bombeig.
http://www.mtas.es Pàgina del Ministeri de Treball. Consulta de les Normes Tècniques de
Prevenció. NTP.
http://www.lledosa.com Pàgina de l’empresa Lledó subministradora de sistemes d’il·luminació.
http://www.seae.com Pàgina de l’empresa SEAE, fabricant de lluminàries.
http://www.optimus.es Pàgina fabricant de material de so i comunicació.
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