
I N S T A L · L A C I Ó      S U B M I N I S T R A M E N T       D 'A I G U A _

A.1_   INTRODUCCIÓ_
Dins  l'edifici de nova projecció situat en el solar d'entrada al poble de Beuda ens  trobem  amb  dues

activitats  ben  diferenciades, les quals necessiten de subministrament d'aigua:

-APARTAMENTS _ Cuina (AFS - ACS) Instal·lacions independitzades per a cada apartament.
     Lavabo (AFS - ACS)

-PUNT  TURÍSTIC_ BICICLETES_ Instal·lacions neteja-manteniment bicicletes (AFS - ACS)

A.2_   DESCRIPCIÓ_  CONSIDERACIONS  PRÈVIES_ Implantació de l'instal·lació_
La  instal·lació de  subministrament d'aigua sanitària per al funcionament de l'edifici s'inicia en l'arqueta

procedent  de  la xarxa  de  subministrament  públic (existent  en  l'actualitat)  situada  a  l'exterior  de  l'edifici,
concretament en el carrer d'entrada a la vilai (enterrada)
Dins de l'edifici,  aquesta  s'unirà  a  la  xarxa  de  subministrament  intern  mitjançant la clau de pas general.  A
partir d'aquí,  el  seu  recorregut  comença en  el  local de centralització dels comptadors situada en la planta
baixa de l'edifici. El transport a  les diferents zones d'ús  es  realitzarà  gràcies al fals sostre de la planta baixa i a
una caixes registrable vertical que unifica  les  diferents  plantes.
En  la  sala de comptadors  s'hi 'instal·larà un comptador  d'aigua  independent per a  cada  apartament  i  un
altre per al taller de les bicicletes(en aquest cas, cinc comptadors, a fi  de  donar  la   possibilitat  de  poder-les
independitzar  en  cas d'emergència  i/o  per a una  simple revisió  de  manteniment. De  la  mateixa  manera,
cada  vegada  que  el   subministrament  d'aigua   arriba  a  una  estança  diferent  s'hi  situa  una clau de pas
general i una clau de pas per a cada aparell.
Pel que fa als materials, es  plantejarà una  instal·lació d'aigua amb canonades de coure per als muntants i les
derivacions  individuals  i  també  per  al  tub  d'alimentació.  En el cas de les canonades d'aigua freda els tubs
s'aïllaran  a fi  d'evitar  les  condensacions  superficials.   Finalment,  les  canonades seran de parets llises per tal
d'evitar, també, les pèrdues ocasionades pel possible fregament.

SALA COMPTADORS_  1Explicació exacte a la de la làmina instal·lacions Castell de Beuda

A.3_ REAPROFITAMENT D'AIGUES_
Es projecte un dipòsit de recollida d'AIGÜES GRISES i un de PLUVIALS per tal de reduïr el subministrament

d'aigua procedent de la xarxa general.
La instal·lació consisteix en reciclar l'aigua procedent de les aixetes, piques  i/o dutxes, com també,  l'aigua de
la pluja,  a  fi  de  transportar-les  mitjançant  canalitzacions  enterrades  fins  al  dipòsit  d'aigues grises i/o el de
pluvials (enterrats a l'exterior de l'edifici en l'esplanada  de davant  del  restaurant )  amb un  contacte  directe
amb el camí d'accés a la vila.
Dins  d'aquest  dipòsit  s'hi  realitza  un  tractament  químic  per  tal  de  potenciar  i  reutilitzar  l'aigua  per  a les
descàrregues dels inodors o per al reg i manteniment de l'entorn més proper a l'edifici.
Finalment, els dipòsits  d'aigües pluvials i  grises disposen  d'una connexió amb una entrada d'aigua procedent
de la xarxa general per tal de poder assegurar un bon subministrament en qualsevol tipus de situació.
Per  acabar, dins la sala  dels comptadors d'aigua ens trobarem amb un grup de pressió per tal d'assegurar un
bon subministrament de les aigües reutilitzades,  ja que, s'haurà d'extreure l'aigua introduïda en els dipòsits.
Consistirà en un grup amb dues bombes de succió i d'un dipòsit acumulador.

A.4_   CONSIDERACIONS  FINALS_
A la instal·lació  de  subministrament d'aigua s'hi incorporen altres dispositius per a l'estalvi d'aigua, com

per exemple,  dispersors  reductors  de  consum en  totes les aixetes o un sistema de doble descàrrega  (curta i
llarga)  en tots els inodors de l'edifici.

A.5_    DADES   DE   LA   COMPANYIA_
 Pressió disponible_ 4atm  = 40 mcda_
 Pressió residual_ 10 mcda

AFS    AIGUA  FREDA  SANITÀRIA _

PB LAVABOS

APARELLS Q instal·lat
(l/s)

n Kv Q instantani
(l/s)

V max
(m/s)

V real
(m/s)

Jx
(mcda)

Diam.càlcul
(mm)

Diam.real
(mm)

Rentamans 0'1 1

Inodors 0'1 1

Dutxa 0'2 1

PB CUINA

0'8 5TOTAL

Q instantani = Q instal·lat · K =  0'8 l/s  x  0'5 = 0'4 l/s

K = ( 1 / √((n-1)= ( 1 / √((5-1) = 0'5
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13 x 15

10 x 12

16 X 18

P-1 NETEJA

APARELLS Q instal·lat
(l/s)

n Kv Q instantani
(l/s)

V max
(m/s)

V real
(m/s)

Jx
(mcda)

Diam.càlcul
(mm)

Diam.real
(mm)

Rentamans 0'1 1

0'3 2TOTAL

Q instantani = Q instal·lat · K =  0'3 l/s  x  1= 0'3 l/s

K = ( 1 / √((n-1)= ( 1 / √((2-1) = 1

1 1 0'1 1 0'75 70 13 13 x 15

C À L C U L    T U B     A L I M E N T A C I Ó  _  Tub  de  coure_
Q instantani total edifici AFS = 0'4 l/s + 0'3 l/s = 0'7 l/s

Pressió disponible = Pressió xarxa general - pèrdua tram inicial = 40 mcda - 2 mcda = 38 mcda
Mirant l'àbac de 4 columnes busquem el diàmetre del tub alimentació             Diàm= 30mm

                         Diàmetre  comercial  de  Coure   32 x 35   e= 1'5

A P A R T A M E N T S _ Dúplex_

ACS    AIGUA  CALENTA  SANITÀRIA _

AFS    AIGUA  FREDA  SANITÀRIA _
P U N T    T U R Í S T I C_ TALLER  BICILETES _

C À L C U L     P O T È N C I A     C A L D E R A _

CÀLCUL  CALEFACCIÓ_
Per conèixer uns valors orientatius de les potències màximes  dels  aparells  de la central tèrmica, es pot

aplicar al volum de l'edifici del solar de Beuda  uns  valors  de  Kcal/h· m3 aproximats, segons la taula següent i
en funció de les condicions exteriors i de confort

Edifici de baix factor de forma, en clima suau           Edifici d'alt factor de forma, en clima extrem
i poca superfície de vidre           i molta superfície de vidre

Hivern (calefacció)      20 Kcal/h·m3             40 Kcal/h·m3

Estiu (refrigeració)       35 Kcal/h·m3             60 Kcal/h·m3

Volum aprox. edifici  = 600 m3
      600m3 x 20 Kcal/h·m3 = 12000 Kcal/h x (1'163·10 -3 KW / 1 Kcal/h ) = 13'95 KW

CÀLCUL  POTÈNCIA  CUINA RESTAURANT_
Cuina = Pu =   8000 Kcal/h x(1'163·10-3 KW/1Kcal/h) =   9'3 KW
Forn    = Pu = 12000 Kcal/h x(1'163·10 -3 KW/1Kcal/h) = 13'9 KW         *Aparell per a casa (5 persones)

     23'2 KW 92'8 KW (4 apartaments)
 TOTAL  POTÈNCIA CUINES

CONSUM  ENERGÈTIC TOTAL_
KW consum enèrgetic  total =  13'95 KW + 92'8 KW = 106'75 KW = 110 KW

S'escull  una  caldera  de  la marca  SAUNIER  DUVAL   THERMOSYSTEM  CONDENS F280/2_  de capacitat
nominal  280 KW.   Caldera   de   condensació  de  peu,  modular  de  condensació  i  altes  prestacions  per  a
instal·lacions de centralitzades  per a calefacció  i ACS. Estan dissenyades per  a facilitar les feines d'instal·lació
i manteniment, permetent abordar entre 80 KW i 280 KW.   Les seves reduïdes dimensions (760 x 1160 x 925 mm)
les fan apropiades per a una fàcil manipulació, transport, passos per portes, etc...

X A R X A    D' E V A C U A C I Ó    D' A I G Ü E S _

A.1_   INTRODUCCIÓ_
La instal·lació de sanejament consistirà en un sistema separatiu composat per 3 xarxes independents:

- AIGÜES PLUVIALS_
- AIGÜES GRISES_
- AIGÜES NEGRES i/o RESIDUALS_

A.2_     DESCRIPCIÓ_  CONSIDERACIONS  PRÈVIES_ Implantació de la instal·lació_
Tal   i  com   ja   s'ha   esmentat   anteriorment,   hem  arribat  a  la conclusió   que  l'aigua  és  un  recurs

imprescindible per a la nostra vida (aliment, neteja,..) i que podem aconseguir directament de la natura sense
haver de realitzar grans esforços.

A.3_ XARXA  D'AIGÜES  PLUVIALS_
La instal·lació consisteix en la recollida de  l'aigua de la pluja de la coberta de l'edifici mitjançant l'utilit-

zació de canalons de coure adossats a  les façanes  façana.
Aquesta   aigua  es  canalitzarà  a  través  de  tuberies  enterrades,   a  fi  de   transportar-la   fins   a  un  dipòsit
d'emmagatzematge  d'aigua  pluvials.  Aquest,  com  ja s'ha dit, consistirà en un dipòsit enterrat a l'exterior de
l'edifici amb fàcil accessibilitat
Els  dipòsits d'aigües  pluvials i el KIT2  porten incorporats una tuberia d'entrada anti-turbulències i un filtre extern
autonetejador  (tipus arqueta)  per  tal  d'evitar  l'entrada  de  partícules  superiors  als 0'55 mm. Gràcies al filtre
extern  s'aconsegueix  aprofitar  el màxim  volum útil de l'equip i s'impedeix, a la vegada, l'entrada en el dipòsit
de  fulles,  sorres,  excrements d'ocells, ...  L'entrada  d'aquest  tipus  de  partícules  dins  un  dipòsit  amb  aigua
estancada podria provocar problemes d'olors  i/o descomposició de la matèria orgànica.

DIPÒSIT PLUVIALS_ KIT 2 (fabricat en polièster)_ 1.1_ 2 o 3 Boques d'home
      1.2_ 1 Entrada PVC 100
      1.3_ 1 Sobreeixidor PVC 100
      1.4_ 1 Sortida per aspiració de bomba de 2"
      1.5_ Filtre exterior autonetejador tipus cistell  0'55mm
      1.6_ Entrada anti-turbulències i anti-rossegadors

Finalment,  el  dipòsit  d'aigües  pluvials  disposarà  d'una  connexió amb una entrada d'aigua procedent de la
xarxa  general  per  tal  de poder assegurar un bon subministrament en qualsevol tipus de situació.
El  reaprofitament de  les  aigües  pluvials  s'utilitzarà  majoritariament  per a la descàrrega dels inodors, per a la
neteja de les biciletes i pel reg i manteniment de l'entorn del solar.
El  principal  avantatge  del  reciclatge  d'aquest  tipus  d'aigües  consisteix en l'estalvi d'aigua procedent de la
xarxa  general  de  subministrament  d'aigua.  Igualment,  també  ens  permetrà  disposar  d'aigua  en  cas  de
possibles períodes de sequera.

CÀLCUL   APROFITAMENT   AIGÜES   PLUVIALS_
Càlcul  aproximat  de la  quantitat  d'aigua de la  pluja recollida  per les cobertes de l'edifici:
Pluviometria anual =  670'2 l/m³
Superfície de recollida (cobertes) = 180 m² Recollida aigua= 670'2 l/m³x 180m²= 120636 l/m  any

A continuació, com que no podem garantitzar el 100% de la recollida de l'aigua de la pluja mitjançant
les  cobertes  (per  la  mateixa  geometria  d'aquestes  o  per  la  intermitència  del  règim pluviomètric),
prendrem com a valor restrictiu un 75% de la recollida total de l'aigua.
75 % de 120636 l/m = 90477 l/m d'aigua que podem obtenir únicament de la pluja durant un any

CÀLCUL   VOLUM   DIPÒSIT  D'AIGÜES  GRISES_
Càlcul  aproximat  de  les  dimensions  del  dipòsit  enterrat en la vila  de Beuda  a  fi  d'emmagatzemar
l'aigua de la pluja
Habitatge unifamiliar 28 l / dia persona =  364 l         (*13 persones)
Taller bicicletes 15 l / bicileta  =          (*30 biclicletes)

 814 l x 365 dies = 297110 l any
S'aplica un factor reductor per fer càlcul aproximat de l'aigua reutilitzada  60% de 297110l  = 178266 l
Volum dipòsit = Demanda anual x 30 dies mes / 365 dies any )= 14 652 l

DIPÒSIT_ DPGSOL19'5_V = 19500 l
       Diam= 2500 mm
       L = 4690 mm
       Tub = 110 mm

DIMENSIONAT  AIGÜES    PLUVIALS_
El  dimensionat  de  la  xarxa  d'evacuació  es  fa en  funció  del  que  s'estableix al CTE a la secció HS-5
Evacuacions  de  Aguas  apartat  4.2   Dimensionado  de  la  red  de  evacuación  de  aguas   pluviales
El número mínim de boneres que s'han d'ubicar s'han de disposar en funció de la superfície projectada
horitzontalment de la coberta a la que serveixe

    Superfície coberta projecció horitzontal (m²) Número boneres
S < 100 2

       100 < S < 200 3

Superfície recollida baixants (f) Cada 25m² =20AE   AE       Diam baixant        Canaló
C1  122  x 1'8 = 219'6 m²               175'7       176 90 mm         150mm
C2  114 x 1'8 = 205'2 m²            164'16     165 90 mm         150mm

Baixants d'aigües pluvials_ Agafem tots com a diàmetre mínim  110 mm per CTE
Canaló_ pendents constant 2%

Per un  règim amb intensitat pluviomètrica diferent de 100 mm/h (100l/hm²) s'ha d'aplicar un factor f de
correcció a la superfície servida tal que:

f = i / 100 essent   i   la intensitat pluviomètrica que es consideri.
f = 180 l/hm² / 100 l/hm² = 1'8

A.4_  XARXA   D'AIGÜES    GRISES_
La  instal·lació d'aigües  grises segueix el mateix tractament que la de les aigües pluvials. En aquest cas,

el  sistema  recollirà  les  aigües  procedents  de  les  aixetes,  piques,  i/o  dutxes  i  les  transportarà  mitjançant
canalitzacions  enterrades  fins  al  dipòsit  enterrat  d'aigües  grises (de les mateixes dimensions que el d'aigües
pluvials).  S'ubicarà  al  costat  del  dipòsit  d'aigues  pluvials .
A   l' interior   dels   dipòsits   d'aigües   grises  s' hi   realitzarà   un   tractament   químic   per  tal  de   disminuir  la
concentració de possibles restes de detergents o productes tòxics  acumulats  i per tal de potenciar i reutilitzar
l'aigua de la manera més satisfactòria possible.
En aquest cas els  aparells  sanitaris no tindran cap problema d'evaquació ja que es realitzarà directament pel
fals  sostre  situat  en  planta  soterrani.   Els  desaigües dels  inodors  es  farà  sempre  directament  als  baixants
verticals.  En canvi, eldesaigüa  dels rentamans, de  les  aigüeres  i/o  de  les  dutxes  es  realitzaran  amb  sifons
industrials.
Finalment,   es  previndran  arquetes  en  la  xarxa  enterrada  i  registres  en  la  part  inferior dels baixants, a les
trobades entre col·lectors i en general  en  tots  els  punts  de  la  xarxa  en  els  quals  es  pugui  produir alguna
embussada. La conducció entre registres o arquetes serà de trams rectes i de pendent uniforme.

APARTAMENTS_ 1 aigüeres + 1 rentaplats + 1 rentamans
  1 x 3UD    +     1 x 3UD     + 1 x 1 UD = 7 UD

Baixant         = 50 mm
Ramal 1%     = 90 mm
Colector 1% = 90 mm

PUNT TURÍSTIC(taller) 1 rentamans + 1 aigüera
     1 x 1UD     +  1 x 6UD = 7 UD

Baixant         = 50 mm
Ramal 1%     = 90 mm
Colector 1% = 90 mm

Es pren com a valor final com a diàmetre mínim  110 mm per CTE

A.5_ XARXA  D'AIGÜES  NEGRES  i/o  RESIDUALS_
La  instal·lació  per a les  aigües  negres  i/o  residuals consistirà en la recollida de les aigües procedents

unicament  dels  inodors.  Ara  bé,  en aquest  cas, les canalitzacions aniran directament connectades amb la
xarxa  de  clavegueram  general  de  la  Vila  de  Beuda

APARTAMENTS  1 WC
             1 x 4UD = 4 UD

Baixant         = 50 mm
Ramal 1%     = 90 mm Es pren com a valor final com
Colector 1% = 90 mm a diàmetre mínim 110mm per

CTE

C1 _
122 m²

C2 _
114 m²

I N S T A L · L A C I Ó      S U B M I N I S T R A M E N T       D E    G A S _

G.1_   INTRODUCCIÓ_
Les activitats que necessiten el subministrament de gas són:

- APARTAMENTS_ Cuina

G.2_   DESCRIPCIÓ_  CONSIDERACIONS  PRÈVIES_ Implantació de la instal·lació_
En  la  vila  de  Beuda  no  existeix  cap  tipus  d'instal·lació  de  gas. Per aquesta raó, es pensarà amb la

projectació i instal·lació d'un dipòsit de gas propi per a poder dur  a terme tot el consum de l'edifici. De la
mateixa manera es pot pensar en un compartiment futur amb la resta de veïns d'aquest combustible.
El  combustible  utilitzat  serà  gas  natural  liquat per l'avantatge que ens ofereix de poder disposar d'un dipòsit
enterrat en l'exterior de l'edifici.
Segons l'article 4.14. del  Reglamento para GLP en depositos fijos   la instal·lació del dipòsit no pot estar situat ni
en l'interior ni per sota de cap edificació ni tampoc en cap pati.  Per  aquesta  raó,  s'obta  per situar un dipòsit
enterrat a l'exterior al costat dels d'aprofitament d'aigues i amb un fàcil accés.
El  recinte  de  comptadors  es  troba situat  a  la  Planta Soterrani, on  ja  es  centralitzen  la  resta de recinte de
comptadors.  Consistirà  en  una  sala  independent  a  la  resta.   Tindrà  accés  directe  des  de  la façana, fet
que ens facilitarà una bona ventilació d'aquest.  En  aquest  cas,  el recinte de comptadors  inclou  la  caldera
central    d e   subministrament   general   de  tot   l'edifici,   l'equip    de   refrigeració   i    també   els    diferents
comptadors de cada apartament.
Totes les canalitzacions es construiran amb tubs de coure i sempre  amb  una clau  homologadaa l'arribada  a
cada estança i abans de cada aparell.

DIPÒSIT   ENTERRAT   GAS   NATURAL   LIQUAT_
Perquè  un  dipòsit  sigui  considerat   enterrat  ha  d'estar  situat  integrament  per  sota  el  nivell del terreny, de
manera que la generatriu superior tingui una distància d'entre 30 i 50 cm d'aquest nivell.  Es  situarà  sobre  una
solera  sòlida  de  formigó armat  i  anclada  de  tal  manera  que s'impedeixi la seva possible flotació.
El dipòsit  s'allotjarà  en  una  fosa no revestida d'obra sinó en  una simple excavació del terreny, i distarà de les
parets laterals 50 cm, de la base 20 cm i de la tapa 30cm. La fossa es reomplirà de sorra fina ben compactada
i  exenta  de  pedres  o  de  qualsevol  altre  element  que  pugui  causar  desperfectes  al  dipòsit  o  a  la seva
protecció.
Per la part superior no estarà cobert per una tapa metàl·lica,  sinó que  únicament  sobresortiran els conductes
per els quals es realitzarà el reomplert del dipòsit.  (Article 6.2.2_ Reglamento para GLP en depositos fijos)

CALDERA   CENTRAL   GENERAL_
En aquest cas s'obta per la instal·lació d'una  caldera  estanca  modular,  la qual cosa significa que es tractarà
d'una agrupació de dues, tres o més calderes instal·lades de manera que puguin  ser  considerades  com  una
única amb l'esglaonament de la posada en marxa segons la demanda energètica de cada situació.
De la mateixa manera, s'obtarà per una caldera tipus estanca perquè segons la ITC.01.7 " Són  aquells aparells
en els  que  el  circuit  de  combustió   (entrada  d'aire,  cambra  de  combustió  i  sortida  de  productes  de  la
combustió)  no  tenen cap  tipus de  comunicació amb  l'atmòsfera  del local en el qual es troben instal·lades".
Poden funcionar amb dos conductes  independents,  un  d'entrada d'aire exterior  pur i un altre de sortida pels
gassos de la combustió.  Aquest tipus no precisen de tram vertical de 20 cm a la sortida del generador,  ja que
les  conduccions  d'entrada i  de  sortida  poden  dirigir-se  directament  en  forma  horitzontal  cap  a  l'exterior
(aquests poden tenir una longitud màxima de 8 m ).
D'aquesta manera, ens permetrà ubicar en el mateix recinte l'equip de refrigeració,  el qual ventilarà gràcies a
les reixetes situades en la façana de l'edifici.

CONDICIONS  LOCAL CALDERES_ Exactament igual que la lamina instalacions castell de Beuda

G.3_  PROTECCIÓ   CONTRA   CORROSIÓ _
Explicació exacte en la làmina d'instal·lacions Castell de Beuda

G.4_   MANTENIMENT    DE   LA  INSTAL·LACIÓ_
Explicació exacte en la làmina d'instal·lacions Castell de Beuda

G.5_   DADES  GAS   NATURAL  LIQUAT_ - Poder calorific superior (PCS) = 10500 Kcal/m3
- Poder calorific inferior (PCI) =) 9500 Kcal/m3
- Densitat de l'aire = 0'64 respecte de l'aire
- Index de Woobbe = 13125 Kcal/m3, 54'94 MJ/m3

I N S T A L · L A C I Ó      C L I M A T I T Z A C I Ó _

C.1_   INTRODUCCIÓ_
Primerament,  a  l'hora   de  dimensionar  una   instal·lació  de   climatització  cal   estudiar   amb  precissió   les

preexistencies ambientals de l'entorn més proper a l'edificació  a  projectar.  En aquest cas ens trobem amb la
mateixa climatologia detectada en el càlcul de les instal·lacions situades en el recinte del Castell de Beuda:

Temperatura mínima no exegeradament baixes
Temperatura màxima amb molta amplitud estacional_ abril- octubre

C.2_   DESCRIPCIÓ_ CONSIDERACIONS PRÈVIES_ Implantació de la  instal·lació _

Pel  que  es  tracta al  confort  tèrmic,  el  projecte de  la  construcció  dels apartaments en el solar d'entrada a
la vila de   Beuda  ha  obtat per una  estructura  a  base  de  murs  de  càrrega  de  formigó amb  la incorporació d'un
trassdossat  interior  a base de plaques de cartró guix i amb la incorporació de 5 cm d'aillament térmic. De la mateixa
manera,   la  façana  nord  es  composa  per  una  façana  ventilada  amb doble full ( formigó + maó) i la façana sud
composada per rstrells de fusta també incorporen un aïllament per la part exterior de la façana.
Pel  que  fa  a  la instal·lació  de la  climatització de l'edifici es  preveurà  un sistema de calefacció i un de refrigeració
a fi d'aconseguir una temperatura de  confort  adequada  durant  tot l'any i per a cada activitat diferent.

ELECCIÓ SISTEMA_
 sistema amb central  tèrmica  única i tractament diferenciats a cada ambient, mitjançant diferents

aparells semicentralitzats (col·locats a l'edifici en lloc d'estar centralitzats). Poden  incorporar tractament de la humitat
i de la qualitat de l'aire.

  CALEFACCIÓ_ tot aire, tot aigua o aigua-aire
       REFRIGERACIÓ_ aire o aigua- aire
       VENTILACIÓ_ (tractda)_ tot aire
 cal projectar sistemes per aire o aigua-aire

 superiors  a  5m  serà convenient la utilització de sistemes per
aire, impulsant i recollint l'aire en les cotes baixes

Finalment, després de les consideracions anteriors,  s'obtarà per un  sistema  aire - aigua impulsat a través de fan-coils,
els quals es distribuiran a cada estança diferent del castell.

C.3_     GENERALITATS_
El  funcionament  del  sistema  es  basarà  amb  la  instal·lació d'una  caldera  de  gas  natural  liquat  per  a  la

calefacció  i d'una planta refrigeradora per a la refrigeració dels diferents ambients.
És a dir, consistirà amb sistmes ja  semicentralitzats: es prepararà l'aigua freda i calenta en la central i es distribuirà per
tot l'edifici fins als aparells  per  a  transferir  l'energia a un aire  (unitats  individuals   fan-coils ), el  qual serà  introduït  a
l'ambient.
Es basarà en un  sistema  a  4  tubs (  dos d'anada i dos de retorn) el  qual  distribuirà  simultaniament  l'aigua  calenta i
l'aigua freda per a les diferents necessitats de l'edifici,  permeten,  a  la  vegada,  una independència i flexibilitat  total
que ens permetrà utilitzar calefacció i/o refrigeració indistintament en  qualsevol  sector  de l'edifici.  Així  ens  podrem
adequar de la millor manera a l'activitat que s'hi estigui realitzant.

C.4_     FAN-COILS_
Es correspon a la unitat individual situada dins de cada local.   El  seu  funcionament  es  correspon  a  impulsar

l'aire tractat previament ( refredat o escalfat) mitjançant un ventilador i a través d'un filtre a l'ambient a  confortar. De
la mateixa manera, el fan-coil serà l'encarregat de recuperar la  calor o  el  fred  sobrant  de  l'estança  ( segons si ens
trobem a l'hivern o a l'estiu) i aportar-la  a l'aigua  del  circuit  tancat  entre  central  generadora  i  unitat  individual.
És a dir, en conclusió el fan-coil és la màquina intecanviadora de  l'estança  que  transmet  l'energia  aportada a l'aire
del local mitjançant la circulació de l'aire de l'ambient a través d'ell.
La col·locació dels fan-coils en els diferents ambients  s'incorporarà  dins   l'arquitectura   mitjançant  la   integració  en
mobles empotrats a les parets
El transport dels tubs d'aigua calenta i freda es canalitzaran  des  de  la  sala   d'instal·lacions  de  la  planta  baixa  fins
als diferents ambients a través d'una caixa registrable vertical que unifica les diferents plantes del castell  i a través de
conductes  embeguts  en  el fals sostre de la planta soterrani.   Normalment,   sempre  es   transportarà  per  espais
comunitaris ( fàcil registrabilitat).
De la mateixa manera, s'incorporarà en el fan-coil un conducte amb aire de ventilació,  un  d'extracció-expulsió i una
cambra de control d'aires a fi de tractar la ventilació  dels diferents locals (caixa de ventilació).

TIPOLOGIA  D' ACTIVITAT
SUPERFÍCIE

( m   )2

PB Cuina 7'8
Vestibul / Passadis 4'82

2'3
2'3

8
8

ALÇADA
( m )

Vh
(m  )3

17'9
11'1

Mh Qi
(m /h)3

143'2
88'8

1 X MVT35
1 X MVT35

25
0 

m
0 

m
10

0

E S Q U E M A    D I P O S I T S     E N T E  R R A T  S _

E S Q U E M A    G E N E R A L S    I N S T A L · L A C I O N S    D E L    C O N J U N T _

Armari   vertical    embegut   en    el   trasdossat
encarregat  d'unificar  les  diferents plantes  del
edificil a fi de transportar  les diferents  conduc-
cions  d'aigua - aire  entre  totes  les plantes del
castell.

Les   nstal·lacions   arribaran   en   ell  mitjançant
conduccions horitzontals embegudes dins el fals
sostre planta soterrani

Aiguera 0'2 1

Rentaplats 0'2 1

1

2

1

0'577

0'2

0'1154

1

1

0'95

0'95

90

110

16

12

16 x 18

13 x 15

PB LAVABOS

APARELLS Q instal·lat
(l/s)

n Kv Q instantani
(l/s)

V max
(m/s)

V real
(m/s)

Jx
(mcda)

Diam.càlcul
(mm)

Diam.real
(mm)

Rentamans 0'1 1

Inodors

Dutxa 0'2 1

PB CUINA

0'7 4TOTAL

Q instantani = Q instal·lat · K =  0'7 l/s  x  0'57 = 0'4 l/s

K = ( 1 / √((n-1)= ( 1 / √((4-1) = 0'57

1

3

1

0'71

0'1

0'142

1

1

0'75

0'95

70

110

13

14

13 x 15

16 X 18

Aiguera 0'2 1

Rentaplats 0'2 1

1

2

1

0'577

0'2

0'1154

1

1

0'95

0'95

90

110

16

12

16 x 18

13 x 15

* cada apartament

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _________ __

Aiguera 0'2 1 2 0'577 0'1154 1 0'95 110 12 13 x 15

P-1 NETEJA

APARELLS Q instal·lat
(l/s)

n Kv Q instantani
(l/s)

V max
(m/s)

V real
(m/s)

Jx
(mcda)

Diam.càlcul
(mm)

Diam.real
(mm)

Rentamans 0'1 1

0'3 2TOTAL

Q instantani = Q instal·lat · K =  0'3 l/s  x  1= 0'3 l/s

K = ( 1 / √((n-1)= ( 1 / √((2-1) = 1

1 1 0'1 1 0'75 70 13 13 x 15

AFS    AIGUA  FREDA  SANITÀRIA _

Aiguera 0'2 1 2 0'577 0'1154 1 0'95 110 12 13 x 15

P L A N T A    S O T E R R A N I_

P L A N T A    B A I X A_

P L A N T A    P R I M E R A_

RECINTE INSTAL·LACIONS

I N S T A L · L A C I Ó      S U B M I N I S T R A M E N T       D' E L E C T R I C I T A T _

E.1_     INTRODUCCIÓ_
La  instal·lació  elèctrica,  com la  resta  d'instal·lacions,  es dividirà en diferents circuits per tal de poder

independitzar  les  diferents  activitats.   De  la  mateixa  manera,  així,  també  podrem  tenir  la  possibilitat  de
contractar  diferents  empreses, si és el cas. Les activitats que necessiten de subministrament elèctric per al seu
funcionament són:

- APARTAMENTS_ amb subministrament independent_
- BOTIGA / ADMINISTRACIÓ
- PUNT TURÍSTIC_ recorreguts bicicleta

E.2_     DESCRIPCIÓ_  CONSIDERACIONS  PRÈVIES_ Implantació de la instal·lació_
El  subministrament  d'electricitat  arriba  a  l'edifici  des  de  la  xarxa  pública,  la qual consisteix en una

instal·lació aèria.
Ja  dins  l'interior  de  l'edifici  s'uneix  amb  la  Caixa  General de  Protecció (CGP)  situada  dins un armari en el
recinte de comptadors. De la mateixa manera, l'armari destinat a albergar els comptadors  elèctrics també es
trobarà situat dins el recinte general de comptadors ubicat en la  planta  baixa del   Castell  de  Beuda,  en  el
qual   s'hi  disposarà   un  comptador  individual   per  a   cada  una  de  les   diferents   activitats   esmentades
amb anterioritat. Haurà de ser un local de fàcil accés, d'ús exclusiu (sense ser pas d'altres llocs), ben  ventilat  i
amb   una   il·luminació  suficient.   Igualment,   disposarà  d'una   bonera,  serà  resistent  al  foc  ( portes RF90,
parets M0 i terres M1) i contindrà el quadre general de comandament i protecció dels serveis comuns.
En conclusió, la instal·lació elèctrica de l'edifici  estarà composada per les següents parts:

- Caixa General de Protecció (CGP)
- Línia general d'Alimentació
- Centralització de comptadors
- Derivacions individuals
- Dispositius generals de comandament i/o de protecció (CPPM)

El transport  a  les  diferents  zones  d'ús  es  realitzarà  gràcies  a  una  caixa  registrable  vertical  que unifica les
diferents plantes  i  a  través  del  fals  sostre de planta  soterrani  (taller punt turistic).   Normalment,  sempre  es
transportarà  per  espais comunitaris (millor manteniment de la instal·lació).

E.3_ DADES   IL·LUMINACIÓ_
En l'edifici  s'han practicat  obertures tant en la façana  nord com en  a sud  amb  diferents característi-

ques. En la façana nord s'ha obtat per interposar  obertures  d'alçada  predeterminada  per l'alçada lliure ( de
forjat a forjat)  i d'amplades  variables  d'un i dos metres que ens permetran l'entrada de llum solar natural molt
difosa i de menor intensitat.  Ara bé per la façana sud, s'ha obtat per crear grans obertures aprofitant el doble
espai de l'interior de l'apartament a fi d'aportar una bona entrada de llum solar i d'energia tèrmica.  
El fet de  practicar  obertures en  les dues  façanes  enfrontades ens  permetrà obtenir  espais  interior molt ben
inl·luminats  ja que  aquests  no disposen  de  grans  profunditats.  Per tant, no es crearan espais foscos  ni amb
poca il·luminació natural.
de la mateixa manera, les cobertes a dues vessants s'han partit per tal de crear una tarja de vidra que ens
permet l'entrada de llum solar en l'espai dels dormitoris ubicat en planta primera.

MÍNIMS  IL·LUMINÀNCIA (lux) _
APARTAMENT Zona d'estar 200 lux

Zona dormitori 200 lux
Passadissos 100 lux
Banys 200 lux
Cuina 400 lux

E.4_ IL·LUMINACIÓ  ARTIFICIAL_
Finalment  pel  que  fa  a  la   il·luminació  artificial   s'obta  per  la  instal·lació   dels  mateixos sistemes.

esmentats en la làmina de les instal·lacions del castell de Beuda

PUNT Botiga  400 lux
TURÍSTIC Magatzem 100 lux

Taller 400 lux
Sala polivalent 300 lux
Sala instal·lacions 200 lux
Administració 300 lux
Distribuidors 200 lux

Magatzem 1'6 2'3 83'7 29'6 1 X MVT35
Lavabo 3'3 2'3 87'6 60'8 1 X MVT35
Sala estar 12'6 5'0 863'0 504 1 X MVT35

P1 Dormitori 19'1 3'0 857'3 458'4 1 X MVT35

TIPOLOGIA  D' ACTIVITAT
SUPERFÍCIE

( m   )2

P-1 Taller 33'6
Punt informació turistic 32'1

3'0 8
8

ALÇADA
( m )

Vh
(m  )3

100'8
96'3

Mh Qi
(m /h)3

806'4
770'4

1 X MVT35
1 X MVT35

Sala Polivalent 41'9 8125'7 1005'6 1 X MVT75
Vestibul 26'1 878'3 626'4 1 X MVT35
Magatzem 13'7 841'1 328'8 1 X MVT35

PB Administració 13'8 2'3 831'74 253'92 1 X MVT35

Sala instal·lacions 19'2 857'6 460'8 1 X MVT35

3'0

3'0
3'0
3'0
3'0

Vestibul 21'3 2'3 848'9 391'92 1 X MVT35
Botiga 20'2 2'3 846'5 371'68 1 X MVT35

TIPOLOGIA  D' ACTIVITAT
SUPERFÍCIE

( m   )2

PB Cuina 4'9
Dormitori 1 11'1

3'0 8
8

ALÇADA
( m )

Vh
(m  )3

14'7
33'3

Mh Qi
(m /h)3

117'6
266'4

1 X MVT35
1 X MVT35

Dormitori 2 10'2 830'6 244'8 1 X MVT35
Lavabo 3'2 89'6 76'8 1 X MVT35
Sala estar 13'1 839'3 314'4 1 X MVT35

3'0
3'0

3'0
3'0

E S Q U E M A    G E N E R A L S
FAN  COILS_


