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Connexió a la xarxa 
de subministrament

Reconnexió als punts d’aigua 
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Xarxa de fontaneria Esquema verticalCompliment del Documenta Bàsic de HS. Salubritat

Xarxa per plantes

Producció d’ACS

[ general ] 
El punt on comença la instal.lació 
interior de fontaneria és a partir de 
l’escomesa de la xarxa pública, el 
punt de subministre. 
Es tracta d’una instal.lació formada 
per comptadors aïllats per a cadas-
cún dels diferents usuaris. Una xarxa 
sectoritzada per mitjà d’una clau de 
pas estanca fàcilment registrable a 
l’entrada de cada local humit, alhora 
que cada aparell disposarà d’una 
clau de seccionament. 

[ disposició ] 
Les canalitzacions d’aigua freda no 
han de resultar afectades pels focus 
de calor, per tan, es separaran un 
mínim de 4cm respecte de les 
d’aigua calenta sanitària. Quan 
estiguin al mateix pla vertical la 
d’agiua freda anirà sota de la 
d’aigua calenta. Les canonades 
d’aigua s’han de col.locar per sota 
de qualssevol conducte o element 
que contingui dispositius elèctrics, 
electrònics o de telecomunicacions.

Segons CTE podem establir el volum d’acumulació necessari

Amb un dipòsit de 200litres ja fariem el fet.
L’obtenció d’aigua calenta sanitària s’aconsegueix per aprofi-
tament de l’aire calent absorvit dels compressors frigorífics 
per la bomba de calor, i que aquesta transforma en energia 
calorífica per escalfar l’aigua de consum.

volum ACS (Vacs) = nº usurais (N) x demanda diària segons ús
bar-terrassa             80            1l ACS/esmorzar (x2)           160l/dia

[ materialització ] 
Les canonades s’executaran amb 
acer galvanitzat, acer inoxidable, 
coure o plàstic segons les caracterís-
tiques de l’aigua.
Principals punts de consum:
instantani(l/s)            (mm)         caudal
aixeta
rentamans
inodor 
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Confort tèrmic

Cal tenir present que...

En gran mesura aquesta reforma impulsa la recuperació del concepte de mercat des del punt de vista de la 
tradicional i popular dita de “anar a plaça”. 
Em refereixo a fer un pas enrrera en el temps per retornar al mercat de Pere San el caràcter històric al qual pertany.

Bé doncs si parlem de climatització i confort tèrmic en l’interior del mercat cal tenir present l’esmentat, ja que la 
reforma implica, perquè així ho vol, obrir gran part de la façana, condemnant al mercat a un espai permanentment 
obert. Per les condicions climàtiques d’on vivim no és quelcom invialbe sinó que amés sóc partícep de que emfa-
titza el record de l’antic mercat, un espai de gran altura, ampli, fresc a l’estiu i també a l’hivern.

Ara bé, he pres mesures en major o menor grau que acaben combinant les dues situacions, el mercat no deixa de 
estar obert i confluent amb l’exterior però també s’utilitzen alguns recursos climàtics per aportar minimament un 
confort tèrmic tan als paradistes com als usuaris.

De forma natural, la ventilació creuada queda assegurada i la renovació de l’aire també. Aquest entra a l’edifci en 
planta soterrani per façana est i un tram de façana nord i surt pel forat d’escala a façana oest. En planta baixa l’aire 
entre per tot el perímetre de façana i evacua per les finestres del fons de la nau petita a la planta altell. Les finestres 
allà són parcticables, la resta de finestres del mercat no es planteja la seva practicitat ja que no es estrictament preci-
sa i amés no són de fàcil accessibilitat.

L’aire exterior continua filtrant-se a l’edifici degut a la seva permeabilitat en façanes, però  es tracten alguns punts per 
tal de fer una aportació extra de confort tèrmic en els dies de més fred. Els terres radiants asseguren una sensació 
tèrmica estable als paradistes, que passen tot el dia allà, i als usuaris se’ls afavoreix de manera més puntual en els 
accessos amb cortines d’aire calent, amb estufes elèctriques en alguns punts de l’interior del mercat i amb reixes 
d’aire calent a la part inferior de les zones de taulell.

VENTILACIÓ I RENOVACIÓ D’AIRE
- ESTIU -

CLIMATITZACIÓ PARCIAL
- HIVERN -

Descripció del sistema de climatització aplicat

Maquinària utilitzada

Funcionament del sistema

Compressors frigorífics

En termes generals la climatització parcial del mercat es fa a partir del reaporfitament de l’aire calent d’explusió que generen els compressors frigorífics. 
Un aire net i de tempertaura més elevada (15º-20º C) que l’aire de l’ambient (5º C). S’instal.la en la mateixa cambra un sistema de bomba de calor aire-aigua 
que caputar aquest aire calent i l’aprofita pels difussors d’aire, terra radiant o l’ ACS. En funció de la demanada si el consum sobrepassa l’abastiment que 
pot oferir aquest aire gratuït, la bomba de calor llavors treballaria amb aire de l’exterior per arribar a la demanada desitjada. 
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