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Boca d'incendis equipada BIE.25mm

Sirena

Polsador manual d'alarma

Bloc autònom emergència encastat indicador de sortida
DAISALUX mod. HYDRA
Bloc autònom emergència encastat indicador de sortida d'emergència
DAISALUX mod. HYDRA

Extintor d'eficàcia 21A/113B

Detector iònic de fums convencional

Bloc autònom emergència encastat

Sector 1

Sector 2

Sector 3

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ (CTE-DB-SI)

Zones de risc baix i més d'una sortida de planta:
Recorregut fins a una sortida de planta o edifici: 50m
Recorregut fins a un punt amb dos recorreguts d'evacuació: 25m

Zones de risc especial:
Recorregut de 25m

PROPAGACIÓ INTERIOR (CTE-DB-SI)

Requeriments i tancaments entre sectors de risc baix:
EI90 (parets i sostre) i EL30-C5 (portes)

Nulcis d'escala:
No s'han de protegir degut a que l'alçada d'evacuació no sobrepassa els 14m.

DOTACIÓ D'INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS (CTE-DB-SI 4)

Extintors portàtils:
Eficàcia 21A-113B cada 15m del recorregut d'evacuació

Boques d'incendi equipades:
Superfície construïda > 2000m2. De tipus 25mm amb una longitud de mànega de 25m.

Sistema d'alarma:
Superfície construïda > 1000m2. Emetrà senyals acústics i visuals

Sistema de detecció d'incendis:
Superfície construïda > 5000m2. S'instal.larà en tot l'edifici

CARACTERÍSTIQUES BIES (boques d'incendi equipades)

Les boques d'incendi equipades es situen a punts on sigui fàcil arribar des de qualsevol punt
de la planta.
La longitud de la mànega serà de 25m i la del raig d'aigua, 5m. El cabal serà de 120l/min i el
diàmetre de la canonada d'abastament de 5mm.

DENSITAT D'OCUPACIÓ (CTE-DB-SI)

- Sala d'asssaig 1m2/persona
- Buc d'assaig 5m2/persona
- Vestidors 2m2/persona
- Boulder CMSC 2m2/persona
- Magatzem CMSC 40m2/persona
- Seu social 1m2/persona
- Lavabo 3m2/persona
- Zona administrativa 10m2/persona
- Vestíbul general 2m2/persona

COMPORTAMENT DE LA FUSTA ENFRONT EL FOC

La fusta és un material que ofereix una bona resistència al foc. Es consumeix lentament i no
pateix deformacions significatives, fet que permet el desallotjament dels usuaris amb un
temps relativament gran si es compara amb altres materials, com l'acer.

La fusta és un material orgànic i conseqüentment, combustible. La temperatura d'inflamació
en circumstàncies favorables és de 275ºC. En el procés de combustió es poden distingir tres
fases: escalfament, ignició i carbonització.

TEMPS MÍNIM DE RESISTÈNCIA AL FOC (CTE-SI 6)

S'estableix que els diferents elements estructurals en edificis de pública concurrència
d'alçada inferior o igual als 15m, han de resistir un mínim de 90 minuts sota l'acció del foc.

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA (CTE-DB-SUA4)

Proporcionarà una il.luminació mínima en cas de fallida de l'alimentació general i s'activarà
a partir d'un descens del 70% del seu valor nominal. Entrarà en funcionament
automàticament i tindrà una font d'alimentació pròpia.

L'enllumenat d'emergència es col.locarà marcant el recorregut d'evacuació, damunt les
portes i als quadres de distribució de l'enllumenat a una alçada mínima de 2m i amb una
lluminària de 5 lux mínim.

PORTES SITUADES EN EL RECORREGUT D'EVACUACIÓ (CTE-DB-SI 3)

Obriran en el sentit de l'evacuació tota porta de sortida:
- prevista pel pas de més de 100 persones
- prevista pel pas de 50 ocupants del recinte o espai en que estigui situada.

SECTORITZACIÓ

Es considera com a sector d'incendi un lloc independent amb sortida directa al carrer o que
es pugui independitzar a través d'una escala.

Planta baixa (sala d'assaig)
e:1/200

ESQUEMA SECTORS D'INCENDI _ e:1/500

LLEGENDA:

Planta primera (espai social)
e:1/200

Planta segona (zona administrativa)
e:1/200
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