
_CRITERIS DE FONTANERIA

Per dissenyar el sistema de fontaneria s'han aplicat els criteris del CTE DB I-IS 4 de subministrament d'aigua.
Al tractar-se d'una illa multidotacional, haurem de tenir varies escomeses d'entrada d'aigua freda sanitària. Una a l'escola 
bressol, una a la biblioteca i dues als habitatges, un per a cada bloc.
S'ha optat per un sistema separatiu de reciclatge d'aigües grises, d'aquesta manera tenim tres xarxes diferenciades de 
subministrament d'aigua, la d'aigua freda, la d'aigua calenta sanitària i la d'aigua reciclada no potable.

> Aigua freda sanitària (AFS): prové directament de la xarxa pública. Es distribueix a través de varis comptadors i abasteixen 
les piques de cuina i bany, rentadores, rentaplats i dutxes.

> Aigua calenta sanitària (ACS): prové de dos sistemes de producció d'aigua calenta col·locats a les cobertes dels dos edificis 
d'habitatges. Aquest sistema està format per les plaques solars i una caldera de gas.

> Aigua reciclada no potable: prové de la xarxa de sanejament de les piques, rentadores, rentaplats i dutxes, que després de 
filtrar-se s'acumula al dipòsit de la planta d'aparcament. S'utilitza per les cisternes del WC dels habitatges i de la biblioteca.

col·lector intercanviador

dipòsit ACS

caldera

connexió a escomesainstal·lació interior

recirculació ACS

_COL·LECTORS ACS

Per a calcular el nombre de col·lectors necessàris s´ha aplicat el Decret d´Ecoeficència, ja que és més restrictiu que el CTE DB 
HE 4.  Utilitzarem les plaques solars (placa de 3 m² que escalfa 200 litres)  per l´aigua calenta dels habitatges i l´escola bressol i per 
al terra radiant d´aquests dos usos. “Zona climàtica III, 60º, 55% de contribució solar mínima” 

Habitatge=28l/pers dia
Escola bressol=4l/pers dia
Terra radiant = 1,5l/m²

> Habitatge A  (total 10 plaques)
18hab x 2pers x 28l/pers = 1008 l >70%    3,5 plaques
18hab x 47 m2 x 1,5l/m² = 1269 l >100%   6,5 plaques

> Habitatge B (total 9 plaques)
15hab x 2pers x 28l/pers = 840 l >70%   3 plaques
15hab x 47 m2 x 1,5l/m² = 1057,5l >100%   5,5 plaques

> Escola bressol (total 7,5 plaques)
80persones x 4 l/pers = 320 l 1,5 plaques
930 m2 x 1,5l/m² = 1395 l 7 plaques
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“Habitatge social, biblioteca, escola bressol i espai lliure”
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