
D

D

D

una necessitat en mesures de control i extinció d'incendis.

importància de limitar els danys al Bambú en cas d'incendi  esdevé 

garantir l'evacuació i la seguretat de les persones i

En qualsevol cas, la disposició del bambú juga un paper cabpdal per 

l'exterior. 

de la parcel·la cap a l'interior, o bé des de l'interior d'aquesta a 

L'afectació del foc pot venir donat de dues maneres: des de l'exterior 

INCENDI

L'origen de risc d'incendi 

PLA D'EMERGÈNCIA EN CAS D'INCENDI 

Sistemes passius de seguretat al foc

Reducció del risc de propagació del foc

Dipòsit descobert. Infraestructura per incendis. 

IL·LUMINACIÓ

Hidrants d'incendi
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detallada d'actuació en cas d'un incendi del cultiu de bambú

La instal·lació disposa d'un pla d'emergència amb explicació 

Cabal requerit de 1000 litres/minut

Connectat a hidrant del tipus H-100

Responsabilitat: bombers, DGEPEis

Tipus: dipòsit amb hidrants

subministra aigua a una pressió i cabal constants.

El sistema d'hidrants es troba connectat a una xarxa pròpia que 

en el control d'un foc. 

d'aigua necessari que juntament amb les mànegues permeten actuar 

D'ells depèn el subministrament als vehicles auto-bomba de cabal 
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Llumenàries existents

El catàleg de les llumenàries existents consisteix en:

Noves llumenàres

fums i de persones. 

combustible. Espai idoni per a la disperssió dels 

es troba pavimentat i lliure de massa arbustiva 

existents remodelades de 25 metres. Aquest espai 

Franja de protecció perimetral a les edificacions 

sector. 

pròpiament, sinó en el control de la intensiat del foc en el 

d'incendi, el procés no radica en l'extinció activa dels flancs 

Com que les superfícies de bambú queden sectoritzades, en cas 

de l'incendi i facilitant la capacitat d'extinció.

càrrega de foc de combustible, contribuint a limitar la intensitat 

edificacions, per espais buits de vegetació i per vials,  limiten la 

incèndi. Aquestes zones que es troben fisicament separades per 

finalitat d'evitar la propagació i l'afectació d'un hipotètic 

El bambú es troba sectoritzat en sis sectors diferents amb la 

bambú (20 metres).

l'alçada màxima del 

altura, que supera 

parc gràcies a la seva 

forma difusa tot el 

Aquests il·luminen de 

focos de llarg abast. 

d'alt, coronats amb 

Postes, de 25 metres 

noves fonts de llum.

l'aprofitament de les llumenàries existents en el recinte i la introducció de 

qual va destinada. Per dur-la a terme es practicaran dues vies: 

cadascuna amb l'abast d'aquesta il·luminació, la seva intensitat i l'ús al 

L'estratègia pretén il·luminar l'espai a diferents alçades, relacionades 

espais i creuaments.

banda, els focos que il·luminaran els grans 

fanalets que marcaran els trajectes, i, per altra 

tipus de llumenàries. Per una banda hi haurà els 

associades. El parc comptarà amb dos nous 

van molt lligades als elements als quals van 

Les noves llumenàries que es proposen pel parc, 
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les 24 hores.

permetrà la utilització 

naus, fet que en 

lliure davant de les 

intensament la zona 

permetran il·luminar 

Aquestes llumiàries 

façana de la nau. 

Focos col·locats a la 

trens. 

la catenària dels 

actualment sostenen 

Els pilars metàl·lics, 

intensitat.

abast per a poder il·luminar amb 

de tenir poca dispersió de la llum i poc 

recorreguts i en permetran un bon ús. Han 

de tren. Il·luminaran i marcaran els 

de l'aigua i els camins marcats per les vies 

Fanals de poca alçada ordenats al voltant 

intensament aquests espais més àmplis.

a 6 metres. S'escolliran focos de gran potència per il·luminar 

La il·luminació es durà a terme a través d'uns focos penjats 

i donar dimensió a aquests espais límits.

que serviran per marcar distàncies, il·luminar grans espais 

Es crearà un ritme de llums en els perímetres dels espais 

Lifetime 50.000h

Eficiència lluminosa 29.9

Potència total [W] 6.4

Fluxe total emès [Lm] 191.3

�90x610

3.15 kg

LED

BG 20

Lifetime 50.000h

Eficiència lluminosa 65.4

Potència total [W] 35

Fluxe total emès [Lm] 2287.6

296x214

5.32 kg

LED

P804+LED
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