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COORDINACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE PROJECTE

Com a centre d’investigació marina, les instal·lacions són una peça clau d’aquest 
projecte, per això s’han de controlar al 100% i coordinar-les als punts més conflictius. 
Sota podem veure unes imatges de com s’ha realitzat la coordinació d’aquestes 
instal·lacions a totes les plantes del nostre edifici i ambdos costats veurem en detall 

la coordinació que s’ha fet dels patis, passadissos i espais tipus.

Aquesta coordinació seguirà sempre unes normes preestablertes:
• Mantenir una distància fixa entre canonades i safates, sectoritzant-les el millor 

possible, per tal d’evitar incendis si es produís una fuga.
• Marcar les altures corresponent per a cada sistema, en ordre de col·locació del pis 

més alt cap a baix serà: conductes, safates i tuberies.

PATI DESTINAT A SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ

Aquest pati serà únicament per servir 
als sistemes de climatització. 

S’ha decidit sectoritzar aquests 
sistemes per tal de coordinar millor 
les xarxes verticals i controlar les 
direccions de les ramificacions.

Els equips mecànics s’han col·locat 
de forma estratègica a un nivell 
sotacoberta situat a sobre del hall del 
centre. D’aquesta manera queden en 
una posició intermitja entre les dos 
naus de l’edificació i poden donar 
un servei més òptim als dos costats 
compartint equips i espai.

Com podem veure disposem de:

•  Sistemes de climatització:

 -    VRV+FANCOIL+UTA
 -    Recuperador de calor

•  Sistemes de ventilació:

 -    Renovació d’aire
 -    Extracció cuina, banys i lab

Aquest tipus de 
passadís no es 
el més habitual 
al projecte però 
podem trobar varis 
iguals.

Podem veure com 
cada sistema té 
el seu nivell. Els 
conductes a dalt 
de tot, ja que es 
més complicat 
fer salts de les 
i n s t a l · l a c i o n s , 
les safates a 
l’esquerre i les 
canonades a la 
dreta. Procurant 
sempre que 
no quedi una 
canonada per 
sobre d’una safata. 

El més habitual al projecte es trobar-nos amb aquesta distribució, els elements estructurals 
vistos i les instal·lacions amb ells.

S’ha emprat una solució estructural de biga Fink, entre altres, perque permet el pas dels 
conductes, canonades i safates entre ells. D’aquesta forma es coordinen tots els sistemes en 
el mínim espai i no es perd altura. En aquests casos s’ha decidit fer uns conductes circulars  
per als sistemes de clima per estètica de la vista.

Aquest altre pati serà per 
donar servei:

• Fontaneria
 AFS
 ACS
 Aigua osmotitzada

• Sanejament 
 Aiguës residuals
 Pluvials

• Safates elèctriques 
 Normal
 Emergència
 Telecomunicacions

Entre les canonades d’aigua 
i les safates es preveu una 
sectorització per evitar danys 
majors en el cas de que es 
produís una fuga.

S’ha escogit aquesta 
localització pel pati perque es 
situa just a la pared dels banys 
comuns que comuniquen 
totes les plantes, d’aquesta 
forma evitem uns grans 
ramals horitzontals no 
convenients per a les xarxes 
de sanejament.

PASSADÍS AMB FALS SOSTRE

PASSADÍS AMB L’ESTRUCTURA I LES INSTAL·LACIONS VISTES

BANY COMÚ

Com es pot observar al bany hi arriben els ramals d’uns sistemes de ventilació de la coberta:
   -   Renovació d’aire
   -   Extracció d’olors 
I les canonades de fontaneria i 
sanejament.

HABITACIÓ

Per arribar a les habitacions s’ha emprat una solució constructiva de situar tot un passadís de 
fals sostre sota la zona del bany i de l’entrada a la habitació per tal d’encavir totes les xarxes 
d’instal·lacions.

En quant a clima ens trobem amb 
un sistema de Fancoil+VRV+UTA 
que fa la climatització de la sala, 
l’aportació d’aire i el retorn de 
l’aire viciat.

Tambè ens trobem 
amb les canonades 
de fontaneria i de 
sanejament.
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PATI DESTINAT A FONTANERIA, SANEJAMENT I SAFATES ELÈCTRIQUES


