
AIGÜES

CLIMATITZACIÓ/IL.LUMINACIÓ

SEGURETAT ENFRONT D'INCENDIS

- Resistència al foc de parets, sostres i portes que delimiten els sectors d'incendi.

Sectorització i descripció dels espais CTE - HS Salubritat Taula 2.1

- SECTOR A (residencial públic)

S. dormitoris= 173m2        S.espais comuns= 121m2         EI 90

- SECTOR B (cuina)

S. cuina= 40m2          EI 90

- ZONA D'ADMINISTRACIÓ

S. administració= 84m2          EI 120

- LOCALS I ZONES DE RISC ESPECIAL

Local tècnic -----> Risc baix EI 90

Per a plantes que no disposen de més d'una sortida en
planta:

- "La ocupació no excedeix les 100 persones"

- "La longitud dels recorreguts d'evacuació fins a una
sortida de planta no excede els 25 m"

- "L'alçada d'evacuació descendent de la planta
considerada es, com a máxim, la segona planta per
sobre de la de sortida de l'edifici"

- Sortida de planta i longitud de recorreguts
CTE DB. SI. Taula 3.1

Inici evaquació

Sentit de l'evaquació

EVAQUACIÓSECTORS D'INCENDI

- La protecció de l'escala per a edificis d'ús residencial públic
de menys de 28 m d'alçada i amb menys de 20 places
d'allotjament podrà ser no protegida sempre i quan s'instali un
sistema de detecció i alarma com a mesura alternativa a
l'exigencia d'escala protegida.
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Lavabo                     0.1                 0.065

Ducha                      0.2                    0.1

Pica dom.                 0.3                   0.2

Rentaplats                0.2                    0.1

Inodor cist.               0.1                     -

Rentadora  dom.      0.2                   0.15

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

- Cabal instantani mínim per a cada aparell o punt de consum
CTE - HS Salubritat Taula 2.1

Freda dm3/s       ACS dm3/s

Lavabo                                   12

Ducha                                    12

Pica dom.                               12

Rentaplats                              12

Inodor cist.                             12

Rentadora dom.                      20

- Diàmetre mínim de derivacions als aparells
CTE - HS Salubritat Taula 4.2

Tub de coure diàm. (mm)

- "En els punts de consum la pressió mínima ha de ser de
100KPa i en cap punt ha de superar els 500KPa."

- "La temperatura d'ACS en els punts de consum ha
d'estar compresa entre 50º i els 65º."

EVAQUACIÓ D'AIGUA

- Tot i que per càlcul el dimensionat dels baixants i ramals per plantes dóna 90mm de diàmetre s'ha obtat per la
col.locació d'un tub de PVC diàmetre 125mm, ja que es tracta d'una mida més comú i d'aquesta manera també es
deixa cert marge de seguretat.

- Xarxa d'evaquació d'aigües residuals
CTE - DB HS Salubritat. Taula 4.1 fins a Taula 4.5

- La recollida d'aigües pluvials es produeix amb l'objectiu de retornar el màxim possible d'aigua al terreny mitjançant
les buneres a la coberta plana (penddent del 2%), aquestes es connecten a baixants verticals que desenvoquen en
un sistema de pous de graves que serveixen de drenatge natural per retornar aquesta aigua al terreny. Per la seva
banda el paviment drenant del passatge deixa filtrar l'aigua que caigui sobre aquest.

- Xarxa d'evaquació d'aigües pluvials
CTE - DB HS Salubritat. Taula 4.7 fins a Taula 4.9

Subministrament d'aigua

Evaquació d'aigua i recollida d'aigües pluvials

Il.luminació natural

1.                               Aplic
2.              Lluminària mural
3.    Lluminària de sobretaula

1

Il.luminació artificial

2 3

CAIXA GENERAL
DE PROTECCIÓ

sistema geotèrmic

bomba de calor geotèrmica

acumulador d'aigua

col.lectors

Il.luminació artificialClimatització per terra radiant

CAIXA GENERAL
DE PROTECCIÓ

sistema geotèrmic

bomba de calor geotèrmica

acumulador d'aigua

Instal.lació del terra radiant i col.lectors

- S'ha obtat per un sistema de climatització per terra radiant alimentat a través de la bomba de
calor geotèrmica. Aquest sistema contribueix a mantenir el forjat calent i utilitzar la inèrcia de
l'edifici en favor de conservar una temperatura més constant. Aquest sistema permet calefactar o
bé refrigerar segons convingui.

- Aquest sistema és adequat donat l'ús que allotja l'edifici (ocupació regular) a més com que el
calor es distribuiex pel terra, es considera un gradient de temperatures ideal per al confort humà,
mantenint els peus calents i la zona del cap templada. En els sitemes de calefacció habituals,
l'aire calent tendeix a situar-se prop del sostre, mentre que la major necessitat tèrmica se sitúa
prop del terra.

- Aquest sistema treballa amb temperatures inferiors a un sistema de radiadors, demanant així
menys treball a la bomba de calor i aconseguint un millor rendiment amb una instal.lació de
geotèrmia el que afavoreix l'estalvi energètic.

- Es contemplen dues zones tèrmiques diferents, una la de les habitacions i cuina ben
calefactades i una altra per a la zona comú en la que no es preveu instl.lació de terra radiant ja
que es considera que la gran superficie vidriada ja captarà prou radiació com per a guardar
una bona temperatura de confort.

Centre del Vi i Allotjament per a Estudiants a Gratallops
INSTAL.LACIONS

Juan Pablo Salinas Roca Tribunal: Miguel Usandizaga | Pepa Gómez | Berta Bardí
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