
Arqueta registre

Segons l’apartat de dimensionat del CTE HSE 4.

4.1. UDS corresponents als diferents aparells sanitaris en casos d’ÚS PÚBLIC
  
  Unitats de desaigüe Diàmetre mínim sifó i derivació ind.(mm)
Lavabo          2    40
Aigüera cuina        2                  40 
Inodor cisterna        5             100

4.3. Diàmetres de ramals col·lectors entre aparells sanitarios i baixant.
Baixant Lavabo amb diàmetre 40mm -----> 2%
Baixant aigüera cuina amb diàmetre 50mm ---> 2%
Inodor cisterna amb diàmetre 100
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SUBMINISTRAMENT I EVACACIO DAIGUES

LLEGENDA subministrament

Punt consum AFS

Punt consum ACS

Comtadors generals 
que contindran amb aquest ordre: clau de pas general
      
      filtre per a instal·lació general
      
     
      comtador
      
      aixeta de prova 

      vàlvula de retenció 

       clau de sortida

Clau de pas de cada zona humida AFS
(després cada punt de consum tindrà la seva clau: aixeta)

Clau de pas de cada zona humida ACS
(després cada punt de consum tindrà la seva clau: aixeta)

Bomba de calor/ caldera

LLEGENDA sanejament, evacuació

Arqueta general

Dipòsit aigües pluvials per aprofitament

Baixants aigües negres

Degut a que l’equipament està compost per dos volums exents amb programes molt diferents s’opta per 
generar dues xarxes de subministrament a cada edifici. Soposem que les xarxes públiques de distribució 
se situen al carrer Josep Estivill i al carrer d’Hondures.

El sistema de subministrament consistirà en la entrada d’aigua de la xarxa pública des de la planta -1, 
pasarà per l’espai de contadors i clau de pas general de l’edifici per després arribar a la caldera que 
escalfarà una part de l’aigua, destinada a aquells punts de sortida d’ACS, passarà a l’acumulador d’ACS 
i des d’allà es distribuirà a tot l’edifici (ACS i AFS)
Es disposaràn col·lectors a la coberta orientació sud-est que ajudarà a la producció d’ACS a la bomba 
de calor o caldera.

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

Acumulador

Aigua calenta retorn
escalfada per les plaques

Aigua freda d’anada
per escalfar a les plaques

Circuit tancat plaques solars

Grup de pressió

Grup de pressió
acumulador bomba calor

AFS
ACS

ARQUETA

ARQUETA

bescanviador

Esquema funcionament subministrament d’aigua

També degut a que la proposta són dos edificis s’utilitzara una red separativa. Les aigües s’evaquaran 
en 3 aquetes diferents a dues xarxes públiques de sanejament.
La primera serà pel carrer ciutat d’elx i les altres dues pel carrer josep estivill, es disposen dues arquetes 
degut al distanciament entre zones humides, es col·loca una arqueta més per eliminar el més ràpida-
ment possible de l’edifici les aigües negres i evitar fer-les recòrrer per dins de l’edifici.

La radicalitat de la idea en concentrar connexions verticals també fa que les instal·lacions es concentrin 
en aquests forts nuclis de formigó. 
El cilindre circular del nou edifici concentrarà totes les instal.lacions d’evacuació en un espai reservat 
per la seva disposició
Els tubs seran de PVC i els diàmetres variaran en funció dels ramals als que pertanyin.

El drenatge del la planta soterrani així com la recollida d’aigua al trasdós dels murs es fara amb un 
canaló perimetral que recollirà les aigües i les portarà a un dipòsit soterrat d’on es bombejarà cap al 
dipòsit d’aigua de pluja

Degut a que la coberta és una malla estirada d’alumini la impermeabilització de la coberta és molt 
important. Es disposen dues làmines impermeables per assegurar la impermeabilització i els plots 
regulables NO ES PERFOREN a la coberta per assegurar la màxima estanqueitat, simplement s’apoyen 
i s’enganxen amb làmina adhesiva a l’aïllant.
D’aquí van cap al canaló perimetral d’alumini fins a dos punts d’evacuació 

SANEJAMENT . EVACUACIÓ D’AIGÜES GRISES I NEGRES
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GRUP DE PRESSIÓ
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Baixants aigües pluvials

Reixes desaigüe plaça
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