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INTRODUCCIÓ ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓ ESTRUCTURA INSTAL·LACIONS IMATGES

INSTAL·LACIONS. FONTANERIA

CRITERIS GENERALS DE FUNCIONAMENT D’AF I ACS

S’ha tingut en compte l’apartat del Codi Tècnic HS4.

La instal.lació de fontaneria comença on hi ha els comptadors, que és on l’aigua passa de ser de la companyia a
ser del propietari. Cada un dels usos (biblioteca, escola bressol i habitatges) tindrà una pròpia escomesa de la xarxa pública així 
com els comptadors corresponents, i 
S’intenta agrupar els elements per minimitzar els recorreguts horitzonals.

Les canalitzacions d’aigua freda sempre estaràn separades de les d’aigua calenta amb una distància de 4 cm com a mínim, i sem-
pre, totes les canalitzacions verticals van sectoritzades respecte les elèctriques i de telecomunicacions, i les horitzontals sempre 
per sota d’aquests (min. 30 cm).

Instal·lació AF

Procedeix directament de la xarxa pública.

Elements: ·Escomesa i connexió al pericó d’entrada, amb registre des del carrer
  ·Clau de pas a l’edifici
  ·Filtre
  ·Comptadors. Accessibles des dels vestíbuls amb vàlvula antiretorn.
  ·Grup de pressió
  ·Canalitzacions verticals i horitzontals, a través d’espais comunitaris i registrables a cada planta.
  ·Clau de pas, exterior a cada habitatge o aula i registrables.
  ·Vàlvules o claus de pas de cada aparell
  ·Vàlvules antiretorn.

Instal·lació ACS

Només disposem d’ACS als habitatges i a l’escola bressol, ja que a la biblioteca no és necessari. La producció d’A.C.S. 
s’aconsegueix mitjançant col·lectors solars situats a la coberta. També serà necessària una caldera per assumir la totalitat de les 
necessitats d’acumulació i escalfament de l’aigua (sistema centralitzat).

A més, la xarxa d’ACS serà un circuit tancat, ja que alguns punts de consum es troben molt allunyats de la zona de producció i 
d’aquesta manera, mantenint un petit cabal d’aigua constantment circulant, evitem que tardi molt en arribar l’ACS.

Disposem de comptadors als accessos de cada habitatge i a l’escola bressol per controlar el consum.

Càlcul col·lectors solars

S’han seguir els criteris del Decret d’Ecoeficiència, ja que són més restrictius que els del CTE. Paràmetres:
 
 ·Habitatges: 28 l/dia x persona
 ·Escola bressol: 20 l/dia x alumne (centres escolars amb dutxes)
 ·Biblioteca: 0
 
 ·Terra radiant: 1,5 l/m²
  
 ·Cada m² de placa calenta 80 l., i cada placa té una àrea de 2m² (160l. cada placa)

ACS habitatges 1 28 l/dia x persona x 15 unitats x 2 persona/unitat = 840 l 50% 420 l. 3 plaques
ACS habitatges 2 28 l/dia x persona x 15 unitats x 2 persona/unitat = 840 l 50% 420 l. 3 plaques
ACS escola bressol 20 l/dia x alumne x 92 alumnes = 1840 l 50% 920 l. 6 plaques
Terra radiant habitatges 1 40 m²./unitat x 15 unitats x 1,5 l/m² = 900 l 100 % 900 l. 4 plaques
Terra radiant habitatges 2 40 m²./unitat x 15 unitats x 1,5 l/m² = 900 l 100 % 900 l 4 plaques
Terra radiant escola bressol 990 m² x 1,5 l/m² = 1485 l 100 % 1495 l. 9 plaques

TOTAL 29 plaques

PLANTA APARCAMENT

PLANTA BAIXA

PLANTA 2, 3 I 4

PLANTA PRIMERA

PLANTA COBERTA


