
escala 1:300

FONTANERIA PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SOTACOBERTA

L’escola compte amb 3 tipus d’aigua:

· Aigua freda potable: es distribueix directament de la  
xarxa. 
· Aigua calenta sanitària: prové de la xarxa i es escalfada 
mitjançant les plaques solars en coberta.
· Aigua pluvial: emmagatzemada en un dipòsit i utilitzada 
per reg i per necessitats contra incendis.

CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA

· Les canonades d’ACS aniran separades mínim 4cm de les 
d’aigua freda, i en cas de sobreposar-se en un pla verti-
cal, les canonades d’aigua freda aniran per sota de les 
d’ACS.
· Les canonades d’aigua s’instal·laran per sota de les con-
duccions elèctriques i separades un mínim de 30cm.
· Cada cambra humida anirà sectoritzada mitjançant claus 
de pas.
· Aplicació de mesures d’estavi d’aigua: 
 - Reutilització d’aigües pluvial
 - Inodors amb doble descàrrega i fl uxors
 - Dutxes murals amb cabal i temperatura regulable i  
   temporitzadors
 - Aixetes amb temporitzadors i airejadors

XARXA D’ACS. CÀLCUL I DIMENSIONAT

La instal·lació solar es dimensiona per què garantexi una 
contribució solar mínima de l’energia anual necessaria per 
la producció d’ACS. Els càlcul es realitzen tenint en 
compte el Decret d’Ecoefi ciència 21/06, ja que en aquest 
cas, és més restrictiu que el CTE.

DEMANDA DIARIA D’ACS PER PERSONA

Escola amb dutxes amb Tº de referència de 60ºC
· Centres escolars amb dutxes 20 litres/pers i dia
· Restaurant    5-10  litres/pers i dia

NOMBRE DE PERSONES

Alumnes:      320 persones
Professorat: 1 cada 20 alumnes =   16 professors
Administració i conserjeria:   4 persones

 TOTAL USUARIS ESCOLA = 340 usuaris
 TOTAL USUARIS RESTAURANT = 340/2 = 170 usuaris

DEMANDA DIÀRIA D’ACS DE L’EDIFICI

Dd = Ddp x P
Dd escola amb dutxes = 20L/dia pers. x 340 = 6800 L/dia
Dd restaurant = 5L/dia pers. x 170 = 850 L/dia
 
 TOTAL = 7650 L/dia

ZONA CLIMÀTICA

Barcelona - zona climàtica III

CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA

Dd 6000-7000 litres - zona c. III - contribució min. 65%

DEMANDA ANUAL D’ACS DE L’EDIFICI

Dd = Ddp x P
Dd = 7650 x 365 = 2792250 L/any

DEMANDA ENERGÈTICA ANUAL PER ACS

Eacs = Da x ΔT x Ce x ϒ
Eacs = 2792250 x(60-13,75)x 0,001163x 1 = 150191,64 Kwh/any

DEMANDA ENERGÈTICA ANUAL AMB ENERGIA SOLAR

Eacs solar = 150191,64 x 0,65 = 97624,56 Kwh/any

ÀREA DE CAPTADORS SOLARS

A captadors solars = Eacs solar / I x α x δ x r
I = 15,5 MJ/m2 dia = 1571,53 Kwh/m2 any (irradiació)
α = 95% (coef. reducció per orientació i inclinació)
δ = 1 (coef. d’ombra)
r = 0,40 (rendiment instal·lació)

A cap = 97624,56 / (1571,53x0,95x1x0,40) = 160m2

80 captadors (2m x 1m)

VOLUM DIPÒSIT D’ACS

L’aigua escalfada per la instal·lació solar s’ha 
d’emmagatzemar en un o més dipòsits específi cs. Segons el 
CTE-DB-HE 4, el volum d’acumulació d’aigua escalfada per la 
instal·lació solar ha de ganatir la següent relació:

50 < V/A < 180

V > A x 50  = 164m2 x 50  =  8200 litres
V < A x 180 = 164m2 x 180 = 29520 litres

Per tant, el volum d’acumulació s’ha de situar entre 8200 
i 29520 litres. El valor mig és 18860 litres

LLEGENDA

canonada aigua freda potable

canonada aigua calenta sanitaria

canonada retorn aigua calenta sanitaria

baixant retorn aigua calenta sanitaria

baixant aigua calenta sanitaria

interacumuladors ACS

baixant aigua freda potable

grup de pressió

clau de pas

canonada aigua pluvial

baixant aigua pluvial

comptadors generals

conexió xarxa pública
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