CRITERIS GENERALS INSTAL·LACIONS
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1-La sala d’instal·lacions està situada en un annex de nova
construcció a la planta semisoterrani.

2-Tant l’SPA com la piscina exterior requereixen d’una
sala d’instal·lacions pròpia.

Té un molt bon accés. Es comunica amb el nucli de comunicació principal i també té un accés per l’exterior que s’hi
pot arribar amb cotxe.

Aquestes es situen a sota de les piscines amb l’accés desde
la part exterior de l’edifci, a partir dels camins actuals de
carro.
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SITUACIÓ DELS MUNTANTS
- Les instalacions d’aigua, d’aigua calenta sanitària, de climatització i electricitat es distribueixen ﬁns als punts de servei a partir de dos muntans principals. Entre elles estan seperades per tal de garantir la seguretat i de complir la normativa.
1-El primer serveix totes les habitacions de l’ala sud.
2-El segon aproﬁta el forat de les antigues escales, on actualment hi ha la rampa-pasarel·la per facilitar les obertures de pas i serveix la resta de l’ediﬁci.
ESQUEMES MUNTANTS E:1/500

INSTALACIONS MUNTANT ALA SUD
INSTAL·LACIONS MUNTANT ALA CENTRAL

PASSOS DE LES INSTAL·LACIONS
Les instal·lacions enllaçen amb els seus punts de sortida a través de falsos sotres o en el cas que aquest no sigui possible per terra.
1-PASSOS FALS SOSTRE: Els podem trobar a la zona de l’hotel ( primera i segona planta) i també a la planta semisoterrani per abastir els vestidors.
2-PASSOS PER TERRA: El trobem a la primera planta degut a les voltes existents que no s’han volgut modiﬁcar i que s’han deixat vistes. També ho trobem a les zones de les pisicnes
ESQUEMES PASSOS E:1/500

ZONES PAS FALS SOSTRE
ZONES PAS PER TERRA

MODUL HABITACIONAL

UNITAT HABITACIONAL

E:1/100

Les instal·lacions de sanajament i conductes de ventilació que serveixen les zones humides de les habitacions de l’hotel estan situades a les zones
de pas.
D’aquesta manera són registrables desde el passadís. El seu fàcil accés permet dur tasques de manteniment sense haver de molestar els clients de
l’hotel.
Aquest muntant vertical està compartit per dues habitacions. Així es pot aproﬁtar un mateix pas d’instal·lacions i ﬁns i tot es pot compartir part dels
baixants utilitzats per l’evacuació de les aigües grises.
Lúnic punt on no s’ha pogut compartir amb dues habitacions és amb la zona dels apartaments. Aquests, cada un compte amb el seu propi muntant.

puz{hs½shjpvuzGwpzjpuh

INSTAL·LACIÓ PISCINA
Per el correcte funcionament de
les piscines, aquestes requereixen
tenir les instal·lacions a sota. Allà
s’hi situa tota la maquinària necessaria, com els ﬁltres, els sistemes
de desinfecció o en el cas de l’SPA
els motors de la piscina activa i els
prdouctors de calor.
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1_SOBRE EIXIDOR
2_DIPÒSIT DE COMPENSACIÓ
3_PREFILTRE
4_BOMBA
5_FILTRE MULTICAPA
6_SONDES DE PH I CLORO
7_REGULADOR
8_DOSIFICADOR D’HIPOCLORIT SÒDIC
9_DOSIFICADOR D’ÀCID CLORÍDRIC
10_TOMA DE MOSTRES
11_SORTIDA D’AIGUA
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PREDIMENSIONAT APROXIMAT DE PISCINA
EXTERIOR:
v=40m3
Recirculació de l’aigua=4h
(Temps que tarda a ﬁltrar-se una vegada tot el
volum de la piscina)
Caudal mínim=15m3/h
Velocitat de ﬁltre=40m3/m2
Diàmetre Filtre=691mm
Diàmetre tubs aspiració 75mm
Diàmetre tubs impulsió= 63mm
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