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clau d'escomesa d'aigua

FONTANERIA I GAS

Criteris
S'utilitza una instal·lació mixta d'ACS. Una generada la combustió de gas, i
l'altre per captadors solars, situats a coberta.

comptador d'aigua

aixeta d'aigua freda

baixant d'aigua freda

caldera de gas

xarxa d'aigua calenta

xarxa d'aigua freda
xarxa de gas

Captadors solars
Contribució mínima de ACS, segons DB HS-4, 15l/persona i dia d'ACS a 60º.

zona persones litres
camerino 1      1   15
camerino 2      2   30
camerino 3      4   60
camerino 4      5     75

banys femenins      4   60
banys masculins      4   60

TOTAL: 300 l / dia

PLANTA PRIMERA

ESQUEMA INSTAL·LACIONS PLANTA BAIXA

PLANTA COBERTA

Zona d'instal·lacions. Comptadors.
Les instal·lacions es concentren en la  barra lateral més pròxima al carrer per tal de facilitar les
connexions a la xarxa urbana. Les instal·lacions es dirigeixen a través d'un corredor central que
les condueix fins al fals sostre del nucli de pas del Centre Cultural. Allà es distribueixen
camuflades en el cel ras en els
diferentsi espais de l'edifici. Les instal·lacions d'electricitat i telecos van protegis en arquetes
registrables.

Dos armaris d'electricitat amb transformadros de corrent: degut a les grans dimensions de l'edifici,
i a la gran demanda elèctrica d'aquest generada per  tot l'enllumenat i sistema de generació d'aire
condicionat.
Dos armaris d'aigua, un destinat a la planta superior (camerinos) i l'altre a la planta inferior (banys
i bar)

01armari centralització d'aigua
02 armari telecos
03 armari electricitat
04 galeria de transport principal
05 pas de l'aire condicioant

Esquema de transport
01 galeria
02 aigua freda i aigua calenta sanitària
03 aire condicionat
04 electricitat
05 telecomunicacions

Armari centralització d'aigua
Característiques de l'armari d'aigua segons CTE.

mínim 0,65m de fondària
mínim de 0,8m d'espai lliure davant
alçada mínima de 2m
graó d'accés a l'armari
desguàs connectat a la xarxa

Càlcul:
Zona climàtica II (Sant Boi del Llobregat)
Garantir el 66% de la demanda total segons la taula 2.2 Efecte Joule (CTE).

0.66 x 300 = 198 l. ACS / dia 50 >            > 180Volum
Area

Area: 198 / 50 = 3.96 m²
Area: 198 / 180 = 1.1 m²

1,1 m2  >  Area  >  3,96 m2

Captador solar  Vitsol 300-T - superfície  del captador: 2.1 m²
Zona climàtica II (Sant Boi del Llobregat): 3.8 < H < 4.2 Kwh/m

Son necessaris dos 2 captadors x 2,1 m² = 4,2 > 3,96 m²

clau de pas d'aigua freda

captador solar

clau d'escomesa gas

comptador de gas

clau de pas de gas

aixeta d'aigua calenta sanitària

baixant d'aigua

clau de pas d'aigua calenta sanitària
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